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Titel: Aktieägare – endast drivna av avkastning? 

Problem: Begreppet CSR har fått allt mer uppmärksamhet. Företagen tycks vara måna om att 

skydda sitt rykte och undvika händelser som kan skada deras bild som ett ”socialt ansvarsfullt 

företag”. Det råder i dagsläget ingen klarhet över hur pass allvarligt ett företag bestraffas av 

sina aktieägare när de missköter sitt sociala ansvar.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska finansiella marknaden reagerar på 

företag som missköter sitt sociala ansvar. Resultatet kan hjälpa företagen att ta ett mer 

välgrundad beslut kring resursfördelningen mellan vinstdrivande investeringar och CSR-

drivna projekt. Resultatet kan även hjälpa investerare att på ett tydligare sätt kunna förutse 

vad som sker med deras aktier vid händelser som påverkar företagets CSR-image.  

Metod: En event studie kommer att utföras för att se om företagets aktie ger en abnormal 

avkastning. Publiceringen av noggrant utvalda händelser i någon av de tre tidningarna 

Expressen, Aftonbladet & Dagens Nyheter kommer att användas som händelsedatum. Ett t-

test kommer att testa om den abnormala avkastningen kan bekräftas genom en dubbelsidig 

hypotesprövning.  

Slutsats: Nollhypotesen för de 30 utvalda händelserna kunde inte förkastas, vilket innebär att 

ingen signifikant abnormal avkastning uppstod vid publiceringen av nyheter som berörde 

företagens sociala misskötsel. Den finansiella marknaden reagerade alltså inte på sådana 

händelser. Slutsatsen blir därför att investerare är rationella aktörer som tycks ignorera 

händelser som inte berör företagets förmåga att skapa avkastning till dem.   

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), Event-studier, Socialt ansvar.  



6 
 

ABSTRACT  

Subject: Bachelor thesis in Business Administration - financing  

Author:   Hazhier Azizi Social security number: 890702  

Meadia Ezzat Social security number: 900722  

Advisor: Maria Smolander  

Title: Stockowners – purely driven by return? 

Problem: The concept of CSR has obtained more and more attention. Corporations seems to 

be more aware of their social reputation and therefore aims to avoid events that can cause 

damage to their image of a “socially responsible firm”. At the moment, there is a lot of 

ambiguity about how severely a firm is punished by its shareholders when they mismanage 

their social responsibility. 

Purpose: The purpose of this thesis is to see how the Swedish financial market reacts towards 

firms whom mismanage their social responsibility. The result may help firms to take a more 

well-established decision regarding the distribution of resources between profit-driven 

investments and CSR-driven projects. The result may also help investors to forsee how events 

which damage the companies CSR-image can affect their stocks.   

Method: An event study will be carried out to see if the firm stocks present an abnormal 

return. The publication of carefully chosen events in either of the three newspapers Expressen, 

Aftonbladet and Dagens Nyheter will be used as event dates. A t-test will determine whether 

the abnormal return can be confirmed by a double-sided hypothesis test.  

Conclusion: The null hypothesis for the 30 chosen events could not be rejected, which 

implies that no significant abnormal return emerged by the publication of news that concerned 

the firm’s social mismanagement. In other words, the financial market did not react on such 

events. The conclusion is therefor that investors are rational individuals who seem too ignore 

event which does not concern the firm’s ability to produce a return for them.   

Key Words: Corporate Social Responsibility (CSR), Event-studies, Social responsibility  
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Inledning 

I detta inledande kapitel introducerar författarna de huvudsakliga ämnena som 

upppsatsen berör. Sedan problematiseras dessa under problembakgrunden. Kapitlet 

avslutas med en presentation av frågeställning samt syfte och avgränsning 

Globala företag på den internationella marknaden imponerar. Globala företag som klarar av 

att producera, distribuera samt fördela resurser och produkter i en global skala på regelbunden 

basis.  För att klara av att upprätthålla en sådan verksamhet måste dessa företag vara 

välorganiserade. Ett företag kan uppfattas som en organisation. I en organisation finns 

människor som delar samma mål, och som insett att dem kan utvinna komparativa fördelar 

genom att jobba tillsammans. En sådan beskrivning på organisationer är högst giltig, men det 

är fortfarande en simplifiering av verkligheten. Detta gäller i synnerhet när det handlar om 

globala företag. Inom sådana organisationer finns det många personer som har ett egenintresse 

som motiverar dem till att vara delaktiga i företaget, både internt och externt. Dessa personer 

och aktörer kallas för intressenter. Intressenter kan vara allt ifrån leverantörer, staten, kunder, 

anställda och aktieägare. Anställda inom ett företag behöver inte nödvändigtvis dela samma 

mål och motiv som exempelvis aktieägarna. 

 

Dessutom har inte alla interna intressenter inom ett företag samma uppgifter. En stor 

organisation kräver avdelningar som sköter olika delar i den omfattande verksamheten på 

olika geografiska platser. Detta innebär att det även internt finns olika delmål som måste 

uppnås beroende på position och uppgift inom företaget. Företagets verksamhet handlar i 

grund och botten om att producera och/eller förädla resurser som de sedan säljer. Ett företag 

har dock en alltmer mångfasetterad verksamhet då den måste uppfylla många olika aktörers 

intressen. Företaget måste se till att kunna erbjuda en säker och trygg ersättning för sina 

anställda så deras privatekonomi inte riskeras. Företaget måste kunna skapa vinst och 

avkastning för sina aktieägare som investerat pengar i företaget. Företaget skall även kunna 

uppfylla statliga krav och bidra med skatteintäkter och dylikt. Vidare måste företaget ta sitt 

ansvar i samhället och bidra till samhällesutveckling på ett positivt sätt.  

Den klassiska bilden av stora företag som endast värdesätter vinst och tillväxt utmanas. 

Företaget har många intressenter, med många olika krav och behov. Ett företag med 
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avdelningar inom logistik, PR och personal vittnar exempelvis om kravet som finns från 

leverantörer, samhället och de anställda.  

 

1.1 Bakgrund 

Företagens CSR arbete  

Det är intressant att titta på vad för slags krav allmänheten kan ha på ett företag. Krav och 

påtryckningar kan komma utifrån aktörer som inte är har några starka kopplingar till företaget 

ifråga. Sådana krav kan även vara av icke ekonomisk karaktär. Begreppet CSR har fått allt 

större uppmärksamhet och handlar egentligen om företagens frivilliga samhällsansvar 

(Grankvist 2009). CSR är en förkortning på Corporate Social Responsibility, dvs. ett företags 

sociala ansvar. Stora internationella aktörer och institutioner uppmanar företagen till att ta ett 

mer socialt ansvar för sin verksamhet. FN har exempelvis etablerat 9 principer av vägledande 

karaktär för företag som strävar efter en allt starkare CSR profil (Andrews 2007). Dessa 

principer går b.la under rubrikerna mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. 

Principerna är baserade på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Detta leder givetvis till 

att fler företag involverar sig i ett mer CSR-inriktat arbete. Varför de gör detta är en annan 

fråga. En genuin vilja att stödja samhället och ge tillbaka genom att ta ett socialt ansvar är en 

stark anledning. Men det kan även handla om s.k “greenwashing”, där företag inser att de kan 

öka sitt marknadsvärde genom att visa allmänheten att de tar ansvar (Cohen & Greenfield 

1997). Genom att aktivt arbeta med CSR minskar företagen sannolikheten att 

uppmärksammas negativt i media. Företag med ett gott rykte har en konkurrensfördel 

gentemot sina konkurrenter så länge deras varumärke betraktas som mer positivt utifrån 

konsumentens ögon. Givetvis kan detta ha positiva effekter på deras försäljning, då 

konsumenternas moraliska övertygelser kan leda till en högre benägenhet att konsumera 

företagets produkter och tjänster. Dettta kan eventuellt vara en orsak till att CSR nu har blivit 

ett mer vanligt inslag i den ekonomiska debatten, där forskningar rörande ämnet uppkommer 

allt mer frekvent. Även  aktörer på nationell nivå uppmanar företag till att ta ett större socialt 

ansvar (Svenskt näringsliv). 

 

För företagen finns det givetvis en uppsjö av fördelar av att driva och aktivt arbeta med CSR. 

Företagen är måna om sin image och sitt rykte. Det räcker bara med att peka på hur mycket 

pengar och tid som företagen lägger ner på PR för att inse att “rykte” och “image” inte är 
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oviktiga begrepp i detta sammanhang. Intressenternas syn på ett företag påverkas av de krav 

och behov som dessa individer och aktörer har på företaget. Hur ett företag uppfattas av 

allmänheten och av enskilda individer varierar beroende på vilken tolkningsram som 

upprättats. Det kan alltså finnas olika syner på vad som är “bra image” samt “dålig image” 

utifrån betraktarens ögon. Vad för slags image har ett företag som årligen spenderar en 

avsevärd summa i sociala projekt? Vid en första anblick kommer de flesta konstatera att detta 

företag har en bra image. Men om dessa summor istället hade kunnat gå till att investera i 

lönsamma projekt eller till ett nytt fikarum? Är bilden av företaget lika bra hos samtliga 

intressenter? 

 

Aktieägarnas relation till företag 
För aktieägare kan exempelvis ett bra företag vara ett lönsamt företag som är attraktivt att 

investera i. En sådan aktieägare agerar och resonerar rationellt. Ett rationellt handlande utgår 

ifrån att skapa den bästa möjliga avkastningen av den givna investeringen. En aktiehandlare 

bör således vara aktiv på aktiemarknaden för endast en anledning - att skapa avkastning. Detta 

är en uppfattning som finns inom den ekonomiska läran. Exempelvis är den väl etablerad 

inom den neoklassiska teorin. Utifrån detta synsätt bör ett företags sociala ansvar inte vara 

lika relevant som dess ekonomiska resultat, då det är den senare som skapar avkastningen. 

Samtidigt pekar annan forskning inom den finansiella beteendevetenskapen på att aktieägare 

agerar och reagerar med mer känslor. Enligt denna synsätt är det rationella tänkandet 

begränsad medan andra känslomässiga faktorer även spelar in i beslutsfattandet.  

 

Aktieägare är viktiga intressenter för ett företag. De äger de facto företaget, och de tillskjuter 

nödvändig kapital. Ett företag är beroende av sina aktieägare och bör således jobba för att 

tillfredställa dem. Samtidigt måste de även ta hänsyn till andra aktörer. Hur pass mycket fokus 

bör företagen lägga på aktieägarna? Det finns två separata teorier som är värda att nämna här. 

Stakeholder modellen och shareholder modellen. Den förstnämnda menar att företagen bör 

jobba för att tillfredställa alla intressenter medan den sistnämnda menar att fokus skall ligga 

på aktieägarna som den absolut viktigaste intresse-gruppen. Utifrån dessa reflektioner finns 

det därför ett intresse att se hur aktieägare reagerar mot företag i förhållande till deras CSR-

image. 
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Den svenska aktiemarknaden 
En plats där det går att mäta aktieägarnas reaktioner på är platsen de använder som verktyg 

för att reagera och agera - börsen. På börsen är efterfrågan på information av överhängande 

betydelse. Här köper och säljer investerare olika typer av värdepapper och tillgångar. 

Exempel på värdepapper är obligationer, optioner och aktier. Stora börsnoterade företag ger ut 

sina aktier på börsen där de köps och säljs av olika aktiehandlare. Priset på en aktie varierar 

beroende på en mängd olika faktorer. Aktiepriset skall reflektera marknadens värdering av ett 

företag och dess möjligheter till tillväxt. Aktienoterade företag är måna om att ha en hög 

värdering på sina aktier. Detta aktiepris förändras beroende på ny information i form av 

exempelvis nyheter och händelser som når allmänheten. Det kan ge aktieinvesteraren en ny 

bild kring företagets värde baserat på nutida och framtida kassaflöden (Becchetti, Ciciretti & 

Hasan 2012). 

 

För att få tillgång till information om företagen finns en mängd olika informationskanaler och 

källor. Företagen själva släpper pressmeddelanden, del- och årsrapporter samt andra typer av 

information som de tror är av intresse för deras intressenter. Expertanalyser och kursnyheter 

färdas genom olika mediekanaler och hjälper investerare på börsen att värdera aktien korrekt. 

Traditionella nyhetsmedier som dagstidningar och nyhetskanaler bidrar givetvis med 

ekonomiska nyheter av intresse. Denna typ av information är ekonomisk karaktär och hjälper 

aktieägare till att ta finansiella beslut som berör företagen. Enligt teorin om den effektiva 

marknadshypotesen reflekterar aktiepriset den tillgängliga informationen (Fama 1970). Det är 

den nya informationen som tillkommit under exakt den dagen som sätter det nya priset på 

aktien. Tidigare historik blir enligt teorin oväsentlig. Detta bör således innebära att företagen 

är måna om vilka slags nyheter som når ut till offentligheten. Samtidigt menar Fama att alla 

aktörer på marknaden inte behöver agera likadant. En effektiv marknad kan ha avvikelser från 

rationaliteten. När ny information har nått marknaden kan vissa investerare reagera olika. En 

del kan komma att fastställa ett högre eller lägre värde på aktien. Detta kan kanske bero på 

konservatism, att investerare av olika anledningar inte anammar den nya informationen eller 

att dem uppfattar informationen och värdesätter den annorlunda (Fama 1970). Utifrån detta 

går det att rimligen ställa två frågor som skulle hjälpa allmänheten att bättre kunna förutspå 

värdet av aktier på börsen. Den första frågan är hur pass homogent aktieinnehavararna 

mottager, uppfattar och agerar på information. Den andra frågan är vilken betydelse 

information som inte är direkt relaterat till den ekonomiska verksamheten (utan istället 

påverkar företagens CSR-image) mottages. 
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1.2 Problembakgrund 

Utifrån bakgrunden kan författarna snabbt urskilja en distinktion mellan ekonomiska och 

sociala krav som ett företag rimligen bör sträva efter. Finns det en känslig balansgång att ta 

hänsyn till här? Författarna anser att det i dagsläget inte går att fastställa hur pass starka 

kopplingar det finns i denna intressekonflikt. Kan ett företag som beter sig socialt inkorrekt 

drabbas rent ekonomiskt? Det är troligtvis få personer som inte håller med om att negativa 

ekonomiska rapporter och nyheter påverkar aktievärdet negativt. Men vad sker med 

aktievärderingen när det blir vida känt att företaget uppträtt på ett sätt som bestrider det 

sociala ansvar som de rimligen bör ta? Det finns fortfarande inte en stark klarhet kring hur 

aktieinnehavare agerar mot sådana här typer av nyheter. Förespråkare för shareholder 

modellen menar att aktieägarna är den viktigaste intressegruppen. Deras relation till företagen 

i samband med företagens CSR-image är därför aktuell att studera. 

 

“All publicitet är bra publicitet” är ett välkänt uttryck som än idag använts frekvent. Hur pass 

stor sanning det ligger i detta uttryck är diskutabelt.  Syftet med denna uppsats är att 

undersöka om det finns ett samband mellan det sociala ansvarstagandet ett företag har och den 

finansiella marknadens reaktion till detta. Om marknadens reaktion definieras som aktievärdet 

finns det möjligheter att ställa detta värde i anslutning till händelser som berör företagets 

CSR-image. Genom att undersöka hur den finansiella marknaden reagerar på sociala 

övertramp av företag hoppas författarna att uppsatsen kan väcka klarhet kring hur det sociala 

ansvarstagandet värdesätts av aktieägare. Eftersom att aktieägare är intressenter som främst 

har ett ekonomiskt mål som motiverar deras delaktighet i företaget anser författarna att det 

finns fog för en studie där utfallet inte går att förutse på förhand.  

 

Priset på en aktie kan justeras när ny information om företagets finansiella prestationer når 

allmänheten. Frågan är om detta i samma utsträckning gäller för nyheter som inte är direkt 

relaterade till företagets ekonomi. Om företagen har en bredare klarhet kring sådana 

situationer kan det möjligen fungera som ett incitament för stora företag att kunna kontrollera 

och förhindra sådana typer av skandaler allt effektivare. Samtidigt kan en större medvetenhet 

kring den kortsiktiga effekten på aktiens värde ge bättre indikationer till aktiehandlare kring 

hur de skall agera i framtiden när sådana händelser uppstår. Slutligen kan resultatet från en 

sådan här uppsats bidra med ytterligare bränsle kring diskussioner rörande bilden av den 

rationella aktieinnehavaren samt intressekonflikten mellan lönsamhet och socialt 
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ansvarstagande. En hel del kritik som den effektiva marknadshypotesen har fått utstå har 

ursprungligen kommit från den finansiella beetendevetenskapen. Denna samling av teorier 

fungerar som en motpol till den effektiva marknadshypotesen och ger läsaren en bild av en 

emotionell investerare som inte förmår att agera helt utan känslor i sina ekonomiska beslut. 

 

Av denna anledning finner författarna att det finns ett intresse att undersöka om negativ 

publicitet som rör ett företag har en kortsiktig effekt på dess aktievärde. Nyheterna skall alltså 

inte vara av ekonomisk karaktär, utan istället beröra händelser som exempelvis 

diskriminering, miljöförstöring och korruption inom företagen. Detta skall göras genom att 

analysera stora händelser som berör de större företagen på börsen och som har 

uppmärksammats i media. Med detta vill författarna studera om det råder någon form av 

korrelation mellan sådana händelser och plötsliga avvikelser i aktievärdet under samma 

period.  Detta skulle ge företagen en större klarhet i hur de skall förhålla sig till en 

intressekonflikt mellan aktieägarna och övriga intressegrupper. Samhället kan givetvis straffa 

företag som inte agerar korrekt och rättvist mot sina aktieägare. Frågan är om även 

aktieägarna straffar företaget när de inte uppfyller de krav som samhället ställer på dem.  

 

Genom att genomföra  en event studie som är kopplad till publiceringen av utvalda nyheter 

som presenterats i de största och populäraste tidningarna i landet får författarna en bra bild av 

situationen. Nyheterna skall beröra de största företagen som ingår i ett index för de företag 

som omsätter mest på Stockholmsbörsen.  
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1.3 Problemformulering 

“Hur reagerar den svenska finansiella marknaden på företag som missköter sitt sociala 

ansvar?” 

 

Undersökningsfrågan 
 Hur påverkas det svenska aktievärdet av ett företaget i samband med negativ publicitet 

som kan skada företagets CSR-image? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska finansiella marknaden förhåller sig 

till företagens sociala anseende.   

 

1.5 Avgränsning  

- Studien riktar sig mot företag på Stockholms börsen som ingår i OMX Nordic Large 

Cap.  

Motivering; OMX Nordic Large Cap har de företag som omsätter högst summor i hela 

Norden. Företag som kvalificerar sig in på denna index kan betraktas som ”stora” företag med 

en mängd olika typer av intressenter och med en hög andel utestående aktier.  

 

- Studien kommer att utesluta företag som har finans och fastighet som 

huvudverksamhet. 

Motivering; Företag som arbetar med finans och fastighet arbetar med värdepappershandel 

och äger oftast aktier i andra större företag. Det kan bli problematiskt att bevaka aktievärdet 

på dessa företag då deras huvudverksamhet till stor del påverkas av hur det går för andra 

företag än dem själva. Aktiebolag som faller in i denna beskrivning är exempelvis 

investmentbolag och banker.  
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- Studien kommer att studera händelser över tidsspannet år 1990-2014. 

Motivering; Genom att bevaka händelser över ett större tidsspann försäkrar författarna sig 

själva om att studien inte påverkas av någon specifik tidsperiod där ekonomin befinner sig i 

en konjukturuppgång eller konjukturnedgång.  
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel avser att introducera de teorier och tidigare forskning som är relevant 

för studien, samt ge läsaren en god grund inom ämnet. Vidare i kapitlet förklarar 

författarna hur teorier och tidigare forskning skall tillämpas under analysen av 

resultatet. 

2.1 Teorier 

Effektiva marknadshypotesen & den finansiella beteendevetenskapen 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen togs fram av Eugene Fama (1970) och har 

kommit att bli en central teori inom finansiell ekonomi. Den effektiva marknadshypotesen, 

EHM, försöker att förklara hur prissättningen på tillgångar i marknaden sker. Ett 

grundantagande i teorin är att investerare är rationella och agerar därefter. Huvudhypotesen i 

EMH är att marknaden justerar prissättningen till det verkliga värdet utifrån given 

information. EMH hävdar att en effektiv marknad uppnås när all information finns tillgänglig 

för alla på marknaden och priset återspeglas av den information som är given. Teorin antyder 

att ingen investerare äger fördel av att kunna förutsäga hur gynnsam en avkastning på en 

börskurs är eftersom att alla sitter på lika mycket information. För att en marknad ska anses 

vara effektiv enligt den EMH kan investerare allså inte generera högre avkastning utan att ta 

en högre risk. Marknaden kan givetvis uppleva stunder av ineffektivitet där priset på en 

tillgång kan vara under/övervärderad. Försvarare av EHM menar dock att priset snart justeras 

till det verkliga värdet. Detta eftersom att investerare tar vara på den felaktigt prissatta varan 

vilket i slutändan leder till att tillgången återgår till det vanliga priset. För att konkretisera 

dessa exempel på tillfällig irrationalitet finns tre typer av krav som kan ses som 

grundläggande prisjusterande mekanismer; 

 

Rationalitet 

När ny information blir tillgänglig antar marknaden det nya värdet på tillgången vilket leder 

till att priset förändras. När värdet ökar kommer exempelvis befintliga aktieägare att vilja 

sälja sina aktier till det nya priset. Därmed blir de potentiellt nya investerarna tvungna att 

köpa till det nya priset eftersom att aktien numera är högre värderad. 
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Oberoende avvikelser från rationalitet  

Alla investerare reagerar inte likadant när ny information når allmänheten. En del kan komma 

att fastställa ett högre eller lägre värde på aktien. Detta kan bero på konservatism som innebär 

att investerare av olika anledningar inte anammar den nya informationen. Det kan även bero 

på representativitet vilket innebär att investerare iaktagit tidigare historik men inte uppfattat 

dess reella värde. I slutändan så upptar dock tillgången sitt rätta värde, vilket är det kollektiva 

värdet på tillgången av alla investerare på marknaden.  

 

Arbitrage  

Denna mekanism garderar EMH mot kritiker som menar att alla inte agerar fullt rationellt på 

marknaden. En del av investerarna kan komma att handla irrationellt på marknaden. De 

resterande rationella investerarna kommer då att inneha en avgörade roll på marknaden. De 

rationella investerarna kommer att nyttja arbitragemöjligheter genom att göra överavkastning 

på tillgångar som blivit felaktigt värderade på grund av irrationella investerare. Detta kommer 

i slutändan att justera priset på tillgången tills den når sitt verkliga värde. 

 

Fama delar även in den effektiva marknaden i tre olika former, där den första är den 

grundläggande och mest accepterade formen av marknadseffektivitet. Denna kallas för den 

svaga formen och hävdar att priset på en tillgång justeras utifrån all historisk information som 

är relevant för priset. Detta innebär att övervinster inte kan göras utifrån beräkningar av 

tidigare historiska avkastningar eller andra finansiella tal, då dessa redan är inkorporerade i 

priset på tillgången. Priset återspeglas alltså av all tidigare historik.  Alla investerare har 

tillgång till samma information. Den andra formen av den effektiva marknadshypotesen kallas 

för den halvstarka formen. Den halv starka formen innebär att ytterligare en faktor spelar in 

när en tillgång prissätts. Denna faktor är den offentliga informationen. Den offentliga 

informationen består exempelvis av årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter som 

har en betydelse för värdet av tillgången. Det går alltså inte att få riskjusterad avkastning 

genom att analysera offentlig information eftersom att rationella investerare redan skall ha 

förhandsberäkna ett ungefärligt framtidspris utifrån denna information. Därför bör 

beräkningen av värdet upprepas och uppdateras varje gång någon ny information tillkommer. 

Till detta bör även Random Walk Teorin nämnas. Random Walk Teorin är en teori som är tätt 

förknippat med EHM och dess antagande om marknadseffektivitet. Enligt Malkiel (2003) är 

grundlogiken bakom denna teori att aktiepriset antar ett nytt värde under varje dag som inte 

kan förutses dagen innan. Detta innebär att framtida värden inte kan beräknas då det framtida 
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värdet beror på framtida information som per definition inte är tillgänglig i dagsläget. Som 

namnet antyder så kritiserar teorin antagandet om att det går att beräkna framtida 

förväntningar av priset på tillgångar utifrån historisk data. Den tredje formen av en effektiv 

marknad kallas inte helt oväntat för den starka formen. Fama själv har antytt att denna form är 

mer av en utopi då den utgår ifrån att all existerande information inkorporerats i värdet på en 

tillgång. Detta skulle innebära att insiders inte skulle ha ett informationsövertag då alla 

investerare skulle ha fullständig information om allt som berör alla tillgångar. Modellen nedan 

ger en visuell bild av hur mängden av information bidrar till en effektivare marknad som i sin 

tur antyder att tillgångar har det rätta värdet. (Fama 1970) 

 

Figur 1: Former av EMH 

 

 

 
Källa: Egen modell baserad på den effektiva marknadshypotesens former 

 

Grunden i den effektiva marknadshypotesen är att den tillgängliga informationen upptas och 

bearbetas kollektivt av rationella investerare. Även om förespråkare för EHM 

uppmärksammat sina kritiker och justerat hypotesen därefter, så finns det en uppsjö av 

forskare som fortfarande anser att EMH är bristfällig. Bland dessa kan många härledas från 

den finansiella beteendevetenskapliga grenen. Den finansiella beteendevetenskapen kan 

betraktas som en hopkok av olika forskningsgrenar som exempelvis ekonomi, psykologi, 

sociologi och finansiering (Hyoyoun & Wook 2013). Utifrån det finansiella perspektivet 

upplever man att den finansiella beteendevetenskapen använder sig av influenser från 

psykologin och sociologin för att förklara finansiellt beteende. De tidigare teorietikerna inom 
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området är exempelvis Cootner (1964), Kahneman & Tversky (1974), Grossman & Stiglitz 

(1980) samt Shiller (1980). Hur en investerare tänker och agerar är den stora vattendelaren 

mellan den effektiva marknadshypotesen och den finansiella beetendevetenskapen. Den 

förstnämnde hänvisar till rationellt och icke-rationellt beteende och har en närmast 

naturvetenskaplig syn på marknadsmönster. Den finansiella beteendevetenskapen tittar istället 

på det kognitiva beteendet hos en investerare och menar att sådana individer oftare handlar 

utifrån känslor som kan klassificeras som irrationellt beteende. Det är dessa känslor som 

enligt den finansiella beteendevetenskapen leder till marknadsanomalier. Det finns en uppsjö 

av olika hypoteser och teorier inom den finansiella beetendevetenskapen som undersöker och 

spekulerar kring investerarens motiv och handlingar. Relevant för denna studie är b.la studier 

kring heuristik. En stor grundansats som den finansiella beteendevetenskapen är baserad på är 

att människor inte kan ta in all information och bearbeta den homogent. Heuristiken ger 

exempel på olika kognitiva beteenden kring informationsupptagning som olika investerare 

agerar utifrån (Kahneman & Tversky 1974). Exempel på heurestiker är att investerare har ett 

flockbeteende och agerar som den övriga gruppen, att investerare har en övertro på sig själva, 

att investerare överreagerar på negativa nyheter samt att investerare kan ha överdrivna 

framtidsförväntingar av ett företag som presterat bra (Ricciardi & Simon 2000). Den 

finansiella beteendevetenskapen menar också att investerare kan vara känslomässigt bundna 

till sina aktier och att de kan ha svårare att sälja aktien när den går i förlust än när den går i 

vinst. Här vill författarna även belysa prospect teorin som menar att känslomässiga 

förutsättningar leder till att investerare har ett annorlunda riskbeteende beroende på om de går 

i vinst eller förlust (Kahneman & Tversky 1979). 

 

 

 

The Stakeholder and Shareholder models 

Den teoretiska avvägningen mellan den effektiva marknadshypotesen och den finansiella 

beteendevetenskapen hjälper läsaren att förstå hur en investerare kan reagera och agera. För 

att ytterligare stärka den teoretiska bas som denna studie skall grunda sig på introduceras 

teorier som berör den andra aktören i denna relation, nämligen företaget. Relationen mellan en 

investerare och ett företag har varit objekt för många studier. Huvudproblematiken har varit 

att de som äger en tillgång och de som kontrollerar samma tillgång riskerar att ha olika mål 

och objekt. De som kontrollerar en tillgång (företagets managment team) agerar inte i enlighet 

med hur de som äger tillgången (aktieägarna) förväntar sig att de skall göra. Denna 
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problematik är allra mest känd som agent-teorin, en teori som baserar sig på att en 

informationsassymetri råder mellan de två olika aktörerna. Denna informationsassymetri leder 

till något som kallas för agentkostnader (Miller och Modigliani 1958) (Jensen & Meckling, 

1976). Som aktörer har uppdragsgivarna titeln ”principalen” medan uppdragstagarna kallas 

för ”agenten”. I detta fall appliceras teorin på aktieägare och managment teamet. Principalen 

är aktieägarna och managment teamet är agenten. Informationsassymetrin mellan dessa två 

aktörer leder till agentkostander. Agentkostnader definieras enligt följande;  

 

(Värdet på företaget  om den styrdes för att endast maximera avkastning till aktieägare) - 

(verkliga värdet) = Agentkostnader 

 

För att undvika agentkostnader bör således företag jobba för att maximera värdet för 

aktieägarna och dess investering. Sprunget ur denna uppfattning kommer Shareholder Teorin 

från traditionella finansteoretiker. Denna teori introducerades för den bredare massan av 

Friedman (1962) (1970) som hävdade att det absolut främsta målet för ett företag är att 

maximera värdet för aktieägarnas investeringar. Friedmans förhållning mot CSR var att den 

bidrar till ökade kostnader vilket i sin tur leder till sämre lönsamhet. Enligt Friedman 

handlade företaget i oenighet med aktieägarna och gick således emot principalen. Denna syn 

på maximal lönsamhet ansågs av många som bristfällig då den inte lyckades med att fullt ut 

förklara hur företag agerade (di Donato & Izzo 2012; Delves 2003; Handy 1997; Donaldson 

& Preston 1995; Kotter and Heskett 1992: Grant 1991). Ett exempel som forskarna pekade på 

var att företag ibland har en långsiktig och strategisk plan som innebär att de ger upp 

kortsiktig maximal utdelning. I motsats till shareholder teorin så uppkom stakeholder teorin, 

brett introducerat av Freeman (1984). Freeman menade att företag har fler intressenter än bara 

aktieägarna, och att ett företag bör agera för att kunna tillgodose alla intressenters behov. 

Bland dessa intressenter ingick alla aktörer som på något sätt hade ett intresse av företagets 

fortlevnad och på något sätt hade en relation med företaget. Intressenter kan innefatta 

anställda, leverantörer, kunder, staten och även samhället. Utifrån detta perspektiv uppfattas 

CSR-arbetet inte som en onödig kostnad utan istället som ett ansvar mot intressegruppen 

“samhället” precis som namnet vittnar om (Corporate Social Responsibility) (di Donato & 

Izzo 2012). Enligt Stakeholder modellen skall också denna bredare strategi innebära en mer 

långsiktig och starkare strategi som även kommer att gynna aktieägarna. Stakeholder 

modellen föreslår alltså en positiv relation mellan CSR och dess aktieägare, medan 

Shareholder modellen föreslår en negativ relation mellan de två aktörerna (Flammer 2013). 
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Om CSR gynnar eller missgynnar ett företags finansiella prestation går inte riktigt att 

fastställa än, då det finns studier som pekar på båda utgångarna (di Donato & Izzo 2012). 

Vidare är det svårt att bekräfta om det sociala arbetet leder till att företaget ökar sitt finansiella 

resultat, eller om det är det finansiella resultatet som möjliggör ett företag att lägga ner mer 

resurser på att förbättra sitt CSR-arbete. En teori som framför och bekräftar dessa tankar är 

”The Slack Resource Theory” (McGuire 1988) . Framgångsrika företag som blivit globala har 

förmodligen fler intressenter och bör därför ha en långsiktig strategi för att säkra företagets 

framtida rykte. Detta kan utmåla CSR som ett riskreducerande verktyg. Tankar kring CSR och 

dess innebörd i förhållande till investerare presenteras i studiegenomgången här nedanför. 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

De flesta rapporterna och studierna som rör CSR och finansiell prestation är rörande överens 

om en sak; det finns för få studier om ämnet. Detta framstår som ett nytt och relativt 

outforskad ämne. Trots detta finns det givetvis ett par studier som är intressanta och väldigt 

relevanta för denna uppsats. Kruger (2014) tittar på hur aktiemarknaden reagerade kring olika 

händelser som varit direkt kopplade till företagets CSR-image. Dessa händelser kunde ge både 

en positiv och negativ bild av företaget. Krugers presenterar flera intressanta synpunkter och 

resultat. B.la menar Kruger (2014) att CSR enligt vissa forskare är en direkt konsekvens av 

agent problematiken (Benabou and Tirole 2010, Tirole 2001). CSR är i detta hänseende ett 

verktyg som managers använder för att stärka sitt egna rykte istället för att utföra det 

som  aktieägarna (pricipalen) vill, nämligen maximal avkastning. Som en motpol från denna 

syn presenteras en annan som menar att CSR bör ses som positivt då det kan bidra till 

framtida finansiella resultat som är positiva. För aktieägare bör dessa ses som positiva då det 

bidrar till att företagets nuvärde stärks, och Kruger pekar på ett flertal olika mekanismer som 

presenterats i andra studier som befäster detta argument, b.la i Edman (2011), Dimson, 

Karakas & Li (2013), Derwall, Guenster, Bauer & Koedjik (2005), Servaes & Tamayo 

(2013). Dessa studier pekade främst på den stora framväxten av sociala fonder. Ett av nio 

kronor idag investeras enligt vissa rapporter i “socialt ansvarsfulla” fonder (socialinvest.org). 

Denna trend är stark i Europa, där antalet sociala fonder har fördubblats under mitten av 

2000-talet i länder som Storbritannien, Sverige, Frankrike och Belgien. (Becchetti, Ciciretti & 

Hasan 2012). 
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Utifrån dessa syner på CSR presenterade Kruger resultatet av sin egen studie, som undersökte 

börsnoterade företag och studerade händelser som publicerats via KLD med hjälp av event-

metoden. KLD står för Kinder, Lydenberg och Domini och är en publiceringsdatabas där 

företagens sociala anseende granskas och rangordnas i samband med att relevant information 

blir offentlig. KLD klassificerar händelser utifrån 7 faktorer; samhälle, företagsstyrning, 

mångfald, personalhantering, miljö, mänskliga rättigheter och produkt.  Kruger valde att 

utesluta företagsstyrning då han ansåg att denna faktor inte var lika relevant som de 6 övriga 

faktorerna. Krugers resultat visade att aktiemarknaden reagerar starkt negativt på händelser 

som påverkar företagets CSR-image negativt. Vidare visade studien att aktiepriset även sjönk 

svagt vid positiva händelser. De positiva CSR händelserna delades in i två delar. Positiva 

nyheter för företag som redan hade ett gott anseende tycktes inte uppskattas i samma 

utsträckning som positiva nyheter för företag som hade en dålig image uppskattades. Med 

andra ord uppskattade aktiemarknaden företag som utförde goda sociala aktioner för att 

reparera sitt dåliga rykte i större utsträckning än företag som utförde samma liknande aktioner 

för att stärka ett rykte som redan ansågs vara god.  

 

En faktor som tycktes vara het på tapeten är miljöfaktorn.  Liknande resultat som Krugers 

studie gick även att utläsa från en studie utförd av Caroline Flammer (2013). Flammer 

använde precis som Kruger en event studie, men tittade endast på hur företag sköter sitt 

miljöansvar. Hon kom fram till att företag som beter sig ansvarsfullt i förhållande till miljön 

upplever en signifikant ökning i aktiepriset medan företag som inte beter sig ansvarsfullt får 

se en signifikant minskning i aktiepriset. Flammer använder en metod som är närmast den 

metod som denna studie skall utföra. Hon tittade på nyheter som publicerats från en enda 

mediekanal (WSJ) och utförde sedan en event studie kring publiceringsdatumet. Flammer 

uteslöt b.la artiklar där både positiva och negativa händelser rörande ett företag presenterades. 

Dessutom uteslöt hon artiklar som inte var nya, dvs. där händelsen/nyheten inträffat för några 

dagar sen och som redan blivit rapporterat i en tidigare upplaga. En intressant aspekt som 

Flammers studie presenterar är tidsaspeketen. Flammer studerade nämligen ett stort antal 

händelser över tre decennier, och upptäckte att attityden kring miljön har förändrats. 

Aktiemarknaden tycks straffa företag som inte beter sig ansvarsfullt mer kraftigt idag än för 

tre decennier sedan. Det är alltså ett tecken på att aktieägare blivit mer miljömedvetna med 

tiden. Samtidigt belönas inte företag som agerar ansvarsfullt lika starkt idag som för 30 år 

sedan. Flammer menar att detta innebär att aktieägare har större krav på företagens 
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miljöansvar. Miljöansvaret är alltså inte längre ett extra plus i kanten som företagen belönas 

för. Miljöansvar går istället mot att bli en självklarhet för alla.  

 

En annan studie som även tittar närmare på miljöfaktorn utfördes av di Donato & Izzo (2012). 

Skillnaden med de två tidigare studierna är att denne inte utfördes i Amerika utan i Europa. 

Denna studie tittar på italienska företag och presenterar resultat som skiljer sig från de två 

tidigare studierna som presenterats. Det tycks vara så att aktiepriset påverkas negativt av 

företag som ägnar sig åt ett mer miljöinriktad arbete. Det går att spekulera i varför dessa 

geografiska skillnader mellan U.S.A och Italien uppstår. Di Donato & Izzo pekar på den 

italienska kapitalstrukturen och hur de italienska företagen har en ägandestruktur med mer 

koncentrerat ägande. Offentligt ägande är ovanligare, och de flesta italienska företagen är små 

och medium-stora företag som kan betraktas som familjeföretag. Studien föreslår alltså en 

negativ relation mellan CSR och olika parametrar för prestation då ett socialt arbete betraktas 

som kostnader som bör undvikas. Dessa kostnader anses alltså påverka företagets möjligheter 

till en högre lönsamhet. Vidare bör det nämnas att studien även tittade på andra faktorer 

utöver miljöfaktorn, men att inget samband kunde hittas. Studien använde sig av 

regressionsmodellen och kvantifierade socialt arbete med miljö, personal och samhälle till 

siffror. Modellen antog att kapitalmarknaden var i den halv starka formen som Fama 

presenterat, där offentlig information justerat aktiepriset. Denna studie använde sig alltså inte 

av event metoden. Eftersom att det spridda ägandet var ovanligare i den italienska marknaden 

(precis som den svenska) bör det vara av intresse att titta på vilka resonemang som fördes 

kring valet av aktiepriset som den beroende variabeln. Di Donato & Izzo lyfte fram Bowmans 

(1973) åsikt om att aktiepriset fungerar som en stark proxy för att utvärdera och utläsa 

marknadens reaktion för socialt arbete.  

 

Hurvida detta går att tillämpa på den svenska aktiemarknaden skall diskuteras längre fram i 

denna studie. En annan studie som är närmare Sverige rent geografiskt var utförd av 

Becchetti, Ciciretti & Hasan (2012) på uppdrag av den finska centralbanken. Rapporten 

ämnade att undersöka hur CSR arbetet påverkade den finska kapitalmarknaden. I studien 

tittade författarna på hur aktiemarknaden reagerade på företag som trädde in och/eller 

lämnade Domini 400 Social Index, ett index som kommer från samma institut som tidigare 

nämnda KLD. Resultatet visade att inträde i denna Index gav mixade resultat medan företag 

som lämnade Domini 400 Social Index fick uppleva en signifikant negativ effekt på 

aktivärdet. Detta stärker uppfattningen om att negativa händelser har en tydligare och starkare 
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effekt än positiva händelser. En annan uppfattning som belyses i denna studie är att CSR 

fungerar som en riskreducerande verktyg. Vidare menade Becchetti, Ciciretti & Hasan att det 

är sannolikt att sociala investerare säljer sina aktier för att de inte håller standard måtten för 

CSR istället för att sälja aktien för att den betraktas som icke-lönsam. Detta ger alltså en bild 

av sociala investerare som är etisk medvetna och agerar därefter. Studien sammanfattas med 

att negativa konsekvenser av social misskötsel till stor del kan bero på framväxten av allt fler 

etiskt sociala fonder som i högre utsträckning agerar utifrån moraliska motiv än utifrån 

ekonomiska motiv. Ett företag som misslyckas med att sköta sitt CSR arbete bestraffas alltså 

inte av enskilda investerare för att de tror att det kan påverka de ekonomiska resultaten, utan 

de bestraffas istället mer av etisk inriktade fonder som inte anser att de sköter sitt sociala 

ansvar. 

 

 

 

2.3 Teoritillämpning 

I teoridelen har denna uppsats presenterat teorier som varit relevanta för de två berörda 

aktörerna i uppsatsen, aktieinvesterarna och företagen. Aktieinvesterarnas agerande på den 

finansiella marknaden har presenterats utifrån en teoretisk grund. Även grundläggande teorier 

kring företagen och deras förhållande gentemot samhälle och investerare har 

presenterats.  Själva teoridelen använde två motsatta teorier vilket ämnar att skapa en starkare 

teoretisk grund som inte enbart vilar på ett enda antagande. Författarna kommer således att få 

starkare förutsättningar till att grundligt diskutera och analysera resultatet utifrån en bredare 

teorietisk bakgrund. De presenterade teorierna hjälper läsaren att analysera resultaten utifrån 

en vetenskapligt grundad ansats. Här är en exemplifiering av hur de två aktörerna analyseras 

utifrån teorierna på sin plats. De två berörda aktörerna i studien är alltså företagen och 

aktieinvesterarna. Stakeholder- och Shareholder modellen belyser en inneboende 

intressekonflikt för företaget och deras relation till intressenter. Resultatet i detta arbete kan 

komma att ge en antydan om hur stark och relevant de två olika modellerna är. Om resultatet 

visar en svag eller obefintlig reaktion från den finansiella marknaden kan det innebära att det 

finns en tydlig uppdelning mellan aktieägare och övriga intressegrupper. Vidare hjälper 

Stakeholder modellen författarna att ta fram olika typer av intressegruppper samt dela in 

nyhetshändelser utifrån vilka intressegrupper som berörs. Stakeholder modellen lyfter 

exempelvis fram intressegrupper som personal, samhälle och stat. Nyheter om dåliga 
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arbetsförhållanden, miljöutsläpp och skatteplanering kan isådanafall kopplas till respektive 

intressegrupp. Resultatet kan även analyseras utifrån investerarnas perspektiv och med hjälp 

av presenterade teorier kan studien ha en starkare grund vid analys av investerarnas beteende 

på den finansiella marknaden. Tabell 1 uppvisar hur de olika teorierna förhåller sig till 

aktörerna samt till avvägningen mellan socialt ansvar och lönsamhet. 

 
 

Tabell 1: Hur aktörerna förhåller sig till teorier samt avvägning mellan socialt ansvar och lönsamhet. 

 CSR-vänlig Vinstdriven 

Aktieinvesterare Den finansiella beteendevetenskapen Effektiva marknadshypotesen 

Företaget Stakeholder modellen Shareholder modellen 
Källa: Egen tabell 

 

Den tidigare forskningen visade också flera intressanta slutsatser som kommer att hjälpa 

denna studie vad gäller ett antal olika vägval. Vad gäller exempelvis metodvalet stärker 

studierna tron på att en kvantitativ undersökning med hjälp av en event studie är tillförlitlig, 

då det tycks vara en vanligt genomförd och vältestad metod. Detta stärker studiens val av 

metod. Även andra typer av praktiska metodologiska val kommer att göras utifrån den 

tidigare forskningen. Vidare visar studierna på att negativa händelser utgör en mer homogen 

reaktion än positiva händelser. De positiva händelserna tycks ge skiftande resultat. Eftersom 

att denna studie endast skall undersöka negativa händelser undgås detta problem. Studien bör 

därför inneha en större chans att kunna få fram ett tydligare resultat, oavsett utgången. De 

tidigare studierna tycks även ha delat in olika typer av händelser i olika kategorier, vilket 

tyder på att de olika kategorierna kan ge skiftande resultat. Givetvis skall även denna studie 

belysa olika kategorier av händelser. Inspiration till de olika kategorierna kommer att hämtas 

från exmpelvis KLD’s faktorer. Huvuduppgiften av studien skall vara att undersöka 

sambandet mellan negativ publicitet och aktievärde, och studien skall därför försöka skapa ett 

urval där händelserna är jämnt fördelade mellan de olika kategorierna. De tidigare studierna 

visade även på geografiska skillnader när de kommer till den finansiella marknadens reaktion, 

vilket innebär att en studie på den svenska aktiemarknaden i en viss utsträckning kan 

betraktas som relevant då det kan finnas resultat som pekar på skillnader gentemot andra 

studier som utförts i andra länder. Dessa skillnader kan exempelvis bero på kapitalstruktur, 

antalet sociala fonder och investerarnas etiska övertygelser vilket de tidigare studierna lyft 

fram. Hur dessa faktorer kan förklara resultatet på denna studie kommer givetvis att behandlas 

under analysen.  
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3 Metod  
 

Detta kapitel är indelad i två delar. Först presenteras den vetenskapliga metoden, 

där metoden, ansatsen och synsättet diskuteras och presenteras. Sedan presenterar 

författarna den praktiska metoden, där genomförandet presenteras på ett utförligt 

sätt. Här presenteras även urval och datainsamling, val av händelser samt hur 

genomförandet skall gå till. Kapitlet avslutas med en sektion för validitet, reliabilitet 

samt allmän metodkritik. 

3.1 Vetenskaplig metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den metodologiska inriktningen är viktig för uppsatsens tänkta undersökning. Det finns två 

huvudinriktningar som en uppsats kan bestå av. En uppsats kan antingen inneha en kvalitativ 

studie eller en kvantitativ studie. Den kan även en mix mellan dessa två huvudinriktningar. 

Vilken metod som uppsatsen skall bestå av beror på studiens syfte, mål och i vidare 

utsträckning hur empirin skall samlas in och tolkas. En kvalitativ metod innebär en mer 

djupgående undersökning i en studie och en djupare analys av dess kontext, exempelvis 

genom intervjuer och observationer. Genom kvalitativ metod får läsaren en större förståelse 

för bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för en frågeställning. Den kvalitativa 

metoden används främst när mjuk data är tillgänglig och öppen för tolkning. Kvantitativ 

metod är däremot en mer övergripande metod som utgår ifrån hård data. Denna data kan 

hämtas från empirin genom att exempelvis utföra statistiska undersökningar eller att med 

hjälp av standardiserade enkätstudier nå ut till ett större antal respondenter (Bryman & Bell 

2013). 

 

Denna uppsats har undersökningsfrågor som berör aktievärdet. Ett aktievärdet betraktas som 

hård data då det inte går att tolka den på flera olika sätt. Det finns endast ett enda tal som 

anger priset på aktien, givet en bestämd tid. Uppsatsens syfte är dock kvalitativ då den siktar 

på att utmäta reaktioner. Hur den finansiella marknaden reagerar, och hur aktieägare ställer 

sig till företagens sociala arbete kan även mätas med hjälp av intervjuer och andra typer av 

empiriska insamlingsmetoder som är mer kvalitativa. Utifrån dessa observationer kan båda 

metoderna vara intressanta. Samtidigt är det viktigt att poängtera ut att frågeställningen frågar 

hur den finansiella marknaden reagerar och inte varför eller varför inte den reagerar på något 
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särskilt sätt. Den kvalitativa metoden är mer anpassad för att titta på varför saker sker, och 

anledningen till att dessa händelser inträffar. Denna studie tittar inte på varför finansiella 

marknaden reagerar på ett särskilt sätt. Det går inte att göra detta, då det fortfarande inte är 

fastställt hur marknaden reagerar, eller om den reagerar alls. Undersökningsfrågan är väldigt 

tydlig och konkret, och syftar till att ta reda på vad för slags reaktion det kan bli. 

Undersökningsfrågan söker inte efter orsaken till en viss reaktion. Samtidigt har denna 

uppsats lyft fram olika teorier som kan hjälpa författarna att diskutera resultatet utifrån en mer 

djupare analys. På så sätt kan uppsatsen inte bara presentera ett resultat kring hur den 

finansiella marknaden skall reagera, men även väcka frågor kring varför resultatet blir som 

det blir. Trots ambitionen kring en djupare analys av bakomliggande faktorer så vilar denna 

studie på en mer konkret och rak frågeställning som vill undersöka ett specifikt samband. 

Därför kommer forskarna i denna uppsats att tillämpa en kvantiativ metod för att kunna utföra 

en generalisering baserad på data utifrån teorier. Utifrån den data som samlas in kommer 

uppsatsens frågeställning sedan att besvaras.  

 

Induktiv och deduktiv ansats 

En studie kan vara teorigenererande alternativt teoriprövande. Beroende på hur en studie 

utförs finns det två olika ansatser som uppsatsen kan utgå ifrån. Huvuddistinktionen mellan 

dessa är hur de förhåller sig till teori och empiri. Induktiv ansats utgår ifrån att författaren 

börjar vid empiri och sedan formar teorier utifrån de samband som de har fastställt. Med 

andra ord formar författaren en teori utifrån observationer och empiri som har undersökts. 

Den andra ansatsen har i princip ett omvänt förhållande till den induktiva. Den deduktiva 

ansatsen kräver att författaren baserar sina undersökningarna utifrån en tydlig teoretisk 

referensram. Den deduktiva ansatsen tar vid där den induktiva ansatsen slutar. Sammantaget 

så utgår den induktiva ansatsen från empiri till teori, medan den deduktiva innebär att 

motsatsen utförs, utifrån teorier så hittas empiri som skall styrka eller motbevisa hypotesen 

(Bryman & Bell 2013). 

 

Redan i inledningen av denna uppsats framgår det tydligt att uppsatsen grundar sig på 

antaganden som kommer ifrån olika teorier. Olika antaganden har genererats från den 

effektiva marknadshypotesen, den finansiella beteendevetenskapen samt flertalet andra teorier 

och modeller. Utifrån teorierna bildas två hypoteser som motsäger varandra. Dessa två 

hypoteser presenteras längre ner och har genererats från de olika teorierna. Samtidigt är inte 
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denna uppsats helt teoriprövande, då bekräftelse eller avslag på hypoteserna inte innebär att 

teorierna inte är giltiga eller felaktiga. De stora teorierna som presenterats i denna uppsats är 

främst användbara som ett analytiskt verktyg för att diskutera uppsatsens resultat i slutskedet 

på arbetet. Trots detta så grundar sig fortfarande uppsatsen på tidigare teorier och forskning 

som vägledning för hypotesprövning och metodval av studien. Uppsatsen härleder därför från 

den deduktiva ansatsen. 

 

Vetenskapligt synsätt 

Det finns två vetenskapliga sätt att bedriva forskningen på. Båda två baseras på hur författaren 

vill att läsaren skall uppfatta studien utifrån dennes text. Den första kallas för heuremenetik 

och innebär att författaren vill få läsaren att dela samma bild och syn som författaren själv har. 

Med denna metod åtar sig författarna en tolkande roll. De tolkar och beskriver hur de 

uppfattar materialet och förmedlar dessa observationer till läsaren utifrån en subjektiv 

position. Detta är en metod som är vanligt förekommande i kvalitativa studier, där olika 

möjliga förklaringsfaktorer är öppna för tolkning (Bryman 2012). Författare som måste 

utveckla en djupare förståelse av resultatet arbetar oftast på detta sätt. Motsatsen till 

heurementik kallas för positivism, som utgår ifrån att sanningen finns i det som går att mäta 

och presentera. Positivismen lägger större tonvikt på att dra slutsatser utifrån empirin. Hård 

data är mer passande här då det finns mindre tolkningsutrymme. Positivism utgår ifrån att 

resultat kan förklaras med det som kan betraktas. Författarnas roll blir att kunna presentera 

data som går att tolka objektivt. För att få en objektiv bild av uppsatsen bör författaren vara 

objektiva i sitt skrivande (Bryman 2012). 

 

Den kvantitativa, deduktiva metoden associeras ofta med positivism och den kommer även att 

vara denna uppsats inriktning. Beslut kring avgränsningar, urval och genomförande måste 

därför motiveras på rent objektiva grunder. Alla tillfällen under denna uppsats som innefattar 

beslut som kan variera mellan olika författare har därför utgått ifrån två punkter. Den första 

punkten är att besluten skall leda till en studie som på bästa sätt stärker uppsatsens validitet 

och reliabilitet. Den andra punkten är att alla beslut som tas skall utgå ifrån tidigare prövad 

forskning inom samma eller liknande områden. Genom att presentera olika typer av teorier 

som utmanar varandra så skapas en grund för objektiv analys där flera olika synsätt 

presenteras. Detta innebär att uppsatsen inte söker efter att bekräfta eller förkasta en specifik 

teori. Författarna i denna uppsats har ingen avsikt att få fram ett särskilt resultat. Resultatet 
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kommer därför att hämtas från en nogrannt beskriven undersökning som leder till samma 

resultat oavsett vem det är som utför den. Därför finns det ingen utrymme för olika typer av 

tolkningar som leder till olika resultat eller slutsatser. I analysen finns det absolut utrymme för 

att diskutera resultatet och tolka den på olika sätt. Men resultatet kommer att vara objektivt 

framtaget och konkret. Vidare kommer hypotesen att bekräftas eller förkastas, något som 

kännetecknar en positivistisk studie. 

3.2 Praktisk metod 

Event studier  

För att undersöka hur publiceringen av nyheter påverkar aktievärdet kommer en event studie 

att genomföras. En event studie används för att utmäta om en aktie upplever en abnormal 

avkastning som kan kopplas till en specifik händelse. En abnormal avkastning defineras som 

skillnaden mellan den förväntade avkastningen och den faktiska avkastningen (MacKinlay 

1997). 

 

Abnormal avkastning (AR) = Faktiskt avkastning – Förväntad avkastning 

 

Den abnormala avkastningen mäts under en period som kallas för ett event fönster. Under 

event fönstret inträffar själva händelsen som skall mätas. Oftast sträcker sig event fönstret till 

några dagar före och efter själva händelsedatumet. Ett eventfönster kan exempelvis starta 10 

dagar innan själva händelsen samt 5 dagar efter händelsen. På så sätt försäkrar personen som 

utför studien sig själv mot eventuella förhandsspekulationer, samt tröghet i reaktioner efter 

själva händelsedatumet. Under denna period mäts den faktiska avkastningen mot den 

förväntade för att se om det finns en abnormal avkastning. Den abnormala avkastningen för 

en specifik dag i event fönstret kallas för (AR), vilket står för abnormal return. (MacKinlay 

1997) Ett eventfönster som är 11 dagar långt innehåller alltså 11 olika (AR) där alla 

representerar varsin dag. Genom att addera samtliga abnormala avkastningar under ett event 

fönstret beräknas (CAR) vilket står för den ackumulerade abnormala avkastningen. Om event 

studien behandlar fler än ett event beräknas den genomsnittliga AR och CAR. För att få fram 

den genomsnittliga avkastningen under själva händelsedagen på ett event adderars samtliga 

(AR) för en specifik dag. Dessa divideras sedan summan med (n), vilket står för antalet event-

händelser som ingår i studien. Då har (AAR) beräknats, vilket står för den genomsnittliga 

abnormala avkastningen under en specifik dag. För att få fram den genomsnittliga 
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ackumulerade abnormala avkastningen utförs samma uträkning, fast denna gång appliceras 

den på hela event fönstret. Den genomsnittlilga ackumulerade abnormala avkastningen kallas 

för (CAAR). Tabellen nedan är ett exempel på hur AR och CAR beräknas under ett 

eventfönster på 3 dagar. I tabellen finns två olika event för att även kunna redovisa hur 

genomsnitten AAR och CAAR beräknas.  

 

Tabell 2 : Två event redovisa hur genomsnitten AAR och CAAR beräknas 

 AR event 1 CAR event 1 AR event 2 CAR event 

2 

AAR CAAR 

Dag 1 2 2 1 1 1,5 (2+1/2) 1,5 

Dag 2 2 4 (2+2) 3 4 2,5  4 

Dag 3 1 5 (2+2+1) -0,5 3,5 0,25 4,25 
Källa: Egen tabell 

 

Resultatet från studien kan sedan testas genom ett T-test. T-testet används för att kunna 

bekräfta eller förkasta en nollhypotes. Det finns två typer av t-test. En enkelsidig och en 

dubbelsidig. Denna studie utgår ifrån en dubbelsidig t-test. Detta innebär att undersökningen 

tittar på om aktiepriset kan öka eller sjunka med en signifikant nivå. En enkelsidig t-test 

skulle enbart titta på om aktievärdet exempelvis bara sjunker eller inte. Om resultatet från 

studien är en CAAR på 0,20 måste författarna bevisa att denna CAAR är en signifikant 

abnormal avkastning och inte endast en slumpmässig siffra. Event studien utgår i detta fall 

ifrån en nollhypotes som tyder på att det inte finns en signifikant abnormal avkastning på 

aktiepriset (MacKinlay 1997). 

  

Event studie metoden utgår ifrån en semi-stark marknad enligt Fama’s (1970) teori om den 

effektiva marknaden, där offentlig information påverkar och justerar priset på aktien. Med 

andra ord så förutsätter metoden att den abnormala avkastningen är en konsekvens av den 

inträffade händelsen, och att aktiepriset justerats efter den nya offentliga informationen. 

Resultatet kommer sedan att presenteras i en tabell där (AAR), (CAAR) samt värdet av t-

testet presenteras.  

 

För att kunna få fram en förväntad avkastning måste historisk data användas. Denna data skall 

tillgodose med hårda siffror som hjälper författarna att få information om hur aktievärdet 

skulle förändrats om inte händelsen hade inträffat. Tidshorisonten som används för att hjälpa 

författarna att beräkna den förväntade avkastningen kallas för estimeringsperioden. 

Estimeringsperiodens längd varierar, men den bör vara minst 60 dagar lång. 

Estimeringsperioden bör inte sammanfalla med eventfönstret, utan skall istället ta slut precis 
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innan eventfönstret tar vid. Under denna estimeringsperiod skall den normala genomsnittliga 

avkastningen mätas. Denna skall sedan kunna tillämpas under eventstudien för att ta fram den 

förväntade avkastningen under eventfönstret. Det finns flera metoder som används för att 

mäta den normala avkastningen under estimeringsperioden. De två vanligaste är den 

konstanta medelavkastningemodellen samt marknadsmodellen. Medelavkastnings modellen 

beräknar den förväntade avkastningen genom att ta fram en genomsnittlig avkastning på 

företaget under estimeringsperioden. Denna metod utgår ifrån en konstant genomsnittlig 

avkastning som sträcker sig in på eventfönstret. Den vanligaste metoden är dock 

marknadsmodellen. Där jämförs ett företags avkastning mot en genomsnittlig avkastning på 

marknaden. Genom att jämföra företagets avkastning mot marknadens avkastning kan en 

förvantad avkastning på företagets aktie under eventfönstret tas fram. Denna utgår ifrån den 

genomsnittliga faktiska avkastningen som marknaden har under perioden för eventfönstret. 

Detta görs genom en regressionsanalys där sambandet mellan marknadens och företagets 

avkastning hjälper till med att ta fram nödvändig data för att beräkna en förväntad avkastning 

på aktiepriset. Eftersom att marknadsmodellen utgår ifrån hela marknaden kan den anses vara 

ett starkt val. Många forskare stödjer marknadsmodellens giltighet och anser att den är bland 

de bästa när det kommer till event studier (Armitage 1995) (Dyckman, Philbrick & 

Stephan1984). 

 

 

Hypotesprövning 

Syftet med uppsatsen är att se hur den finansiella marknaden reagerar mot företag som 

missköter sitt sociala ansvar. Detta skall göras genom att undersöka hur negativa nyheter 

påverkar aktievärdet. För att utföra en hypotesprövning måste en nollhypotes att upprättas, där 

CAAR = 0 (MacKinlay 1997). 

 

H0:  Ingen signifikant genomsnittlig ackumulerad abnormal avkastning (CAAR) 

inträffar när negativa nyheter om ett företag publiceras. 

 

Genom att utföra ett t-test kan värdet från t-testet jämföras med det kritiska värdet. Det 

kritiska värdet återfinns i en t-tabell där två faktorer avgör värdet. Det första är antalet 

frihetsgrader (df) vilket är antalet händelser som studien innefattar. För ett oändligt antal 

frihetsgrader skall värdet Z användas. Den andra faktorn utgör signifikansnivån. Författarna 
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har valt att använda en signifikansnivå på 95% vilket innebär att föfattarna med 95%’s 

säkerhet kan acceptera eller förkasta nollhypotesen. I tabellen för dubbelsidiga t-test med 

frihetsgrad Z och signifikansnivå 95% återfinns värdet 1,96. Det kritiska värdet blir därför 

1,96 och -1,96 eftersom att det handlar om en dubbelsidig t-test. Om det beräknade t-värdet av 

resultatet befinner sig mellan (1,96) och (-1,96) så bekräftas nollhypotesen. Om nollhypotesen 

inte kan bekräftas så förkastas den. Mothypotesen till nollhypotesen utgår ifrån att det finns 

ett samband mellan händelsen och aktievärdet. Mothypotesen blir därför följande; 

 

H1: Aktiepriset upplever en signifikant genomsnittlig abnormal ackumulerad 

avkastning (CAAR) när negativa nyheter om ett företag publiceras. 

 

Författarna kan bekräfta mothypotesen (H1) om nollhypotesen (H0) förkastas. Det innebär att 

det finns ett statistiskt samband mellan händelsen och aktiepriset. Denna studie är 

dubbelsidig, vilket innebär att författarna undersöker en abnormal avkastning som antingen 

kan vara positiv eller negativ. Om författarna enbart tittade på en negativ abnormal avkastning 

skulle studien betraktas som ensidig. Studiens frågeställning är istället om det finns någon 

reaktion, oavsett om den är positiv eller negativ. Om nollhypotesen accepteras kommer 

analysen att utgå ifrån att det inte finns någon reaktion på den finansiella marknaden. Om 

nollhypotesen förkastas kommer analysen antigen utgå ifrån att det finns en positiv och/eller 

negativ reaktion på den finansiella marknaden.  

 

Den beroende variabeln kommer att vara aktievärdet. Aktievärdet påverkas av information 

och av nyheter som kan leda till att investerare säljer och köper aktier. Den oberoende 

variabeln kommer att vara publiceringen av nyheter eftersom att nyheterna kommer att 

släppas oberoende av priset på aktien för det berörda företaget.  

 

 

Urval & Datainsamling 

Val av händelser 

De nyheter som skall bevakas måste uppfylla flertalet olika kriterier. Nyheter som är av 

ekonomisk karaktär kommer att uteslutas. Endast nyheter som berör företagens sociala ansvar 

kommer att behandlas. Företagen får inte heller drabbas av negativ publicitet av samma typ 
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som den valda händelsen under estimeringsperioden. Denna ågärd reducerar risken för ett 

skevt resultat. Nyheten skall även specifikt behandla företaget och inte dess dotterbolag. 

Företag som betraktas ha finans och fastighet som huvuverksamhet kommer att uteslutas. 

Detta beror på att deras verksamhet till stor del kan bestå av att äga och kontrollera andra 

företag. Samtidigt är det svårt att se hur den finansiella marknaden reagerar på företag som 

själva agerar på den finansiella marknaden. I den svenska marknaden finns det även cirkulärt 

ägande mellan olika stora aktörer vilket kan ge ett ännu skevare resultat. 

 

Nyheterna måste vara publicerade i en av följande tre dagstidningar; Aftonbladet, Expressen 

och Dagens Nyheter. Detta för att säkerhetställa att den har nått ut till tillräckligt många 

personer. Detta är de tre största dagstidningarna i Sverige. En dagstidning defineras som en 

tidning som utger dagliga upplagor. Det kan enkelt missförstås med ord som morgontidning 

och kvällspress. Inga digitala källor fungerar som nyhetskälla, då tidsspannet mellan 1990-

2014 innefattar en längre period då digitaliseringen fortfarande inte hade tagit fart. Nyheterna 

skall endast beröra företag som ingår i aktieindexet OMX Stockholm Nordic Large Cap där 

de aktieföretag som har den högsta omsättningen i Sverige finns med. Genom att enbart 

inkludera nyheter som uppmärksammats i de största dagstidningarna och som drabbat de 

största företagen kan chansen till att händelsen uppmärksammas vara relativt stark. På så sätt 

reduceras risken av att nyheten ignoreras eller förbises av allmänheten. Nyheter som inte har 

över 250 ord i artikeln kommer också att uteslutas, då de löper en större risk att förbises. En 

artikel som har över 250 ord bedöms av författarna att vara en relativt stor artikel. En artikel 

som understiger detta antal bör ses som en notis. En nyhet skall alltså innehålla ett större antal 

ord med rubrik och ingress, och dessutom vara publicerad på en av de tre största 

dagstidningarna. Innehållet i artiklarna måste också studeras. En artikel skall enbart kunna 

uppfattas som negativ. Om artikeln innehåller både negativa och positiva nyheter kommer den 

att uteslutas. Vissa artiklar ger även chansen till representanter för företaget att uttala sig. Om 

det finns ett starkt publicerat försvar från företagets sida, där logiska/rimliga förklaringar till 

den felaktiga handlingen framförs så kommer artikeln att uteslutas. Händelsen skall enbart 

handla om vårdslöst och icke-etiskt beteende. När det istället handlar om genuina misstag som 

är vanligt förekommande så kommer artikeln att uteslutas. Det kan råda en hel del tveksamhet 

kring vad för slags handlingar som kan klassificeras som ett vårdslöst beteende och vad som 

kan klassificeras som ett genuint misstag. Vårdslöst beteende är i detta fall handlingar där 

företaget medvetet tagit ett beslut som kan skada eller drabba andra. Hur många som drabbas 

är alltså inte det viktigaste, utan det är om företaget agerat medvetet eller inte.  
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Artikeln skall presentera en nyhet som ger aktieinvesterare ett moraliskt dilemma, inte ett 

ekonomiskt. Nyheter som får aktieinvesterare att ta ett ekonomiskt beslut kommer att 

uteslutas. Ett exempel på detta är att ett företag drar tillbaka en dålig produkt. Detta kan leda 

till att försäljningen minskar, vilket i sin tur leder till att aktieägare väljer att sälja aktien 

baserat på ekonomiska grunder. I artikeln bör det även framstå tydligt att det är företaget och 

inte dess anställda som begått en omoralisk handling. I en sådan avvägning finns det tre 

faktorer att ta hänsyn till. Den första är hur pass högt uppsatt personen är. Om det är en 

anställd som kan ses som en stark representant för företaget bör nyheten vara aktuell för 

studien. Om personen uppfattas ha ett stort ansvar för företagets verksamhet bör nyheten 

alltså inkluderas. Antalet anställda är den andra faktorn. Om det handlar om ett större antal 

anställda finns det större belägg för att innefatta nyheten i själva studien. Den tredje faktorn är 

huruvida handlingen orsakat intern eller extern skada. Har en anställd agerat på ett sätt så att 

allmänheten blivit drabbad så ökar det chansen att nyheten inkluderas. Om skadan dock är 

intern, exempelvis att en anställd lurat sina arbetsgivare på sjukförsäkring så ökar chansen att 

nyheten exkluderas. En avvägning av dessa tre faktorer skall hjälpa författarna att bedöma 

nyheten så objektivt som möjligt. Något annat som också skall bedömas objektivt är hurvida 

aktieägarna kommer att reagera på nyheten. I vissa artiklar kan det exempelvis stå att 

aktieägarna “förlåter” eller “straffar” företaget. Sådant skall ignoreras och ha noll påverkan på 

beslutet att inkludera nyheten eller inte i studien. Artiklar som behandlar åsikter skall  givetvis 

uteslutas. Kritiska texter som redaktörer eller journalister skriver kommer att uteslutas. All typ 

av negativ kritik som framförs mot företaget skall uteslutas så fort det handlar om skribentens 

personliga åsikt. Artikeln skall alltså inte vara en insändare eller en ledare, utan en objektivt 

presenterad nyhet från exempelvis en nyhetsbyrå som TT eller AP. Studien grundar sig på en 

positivistisk syn och alla nyheter skall betraktas så objektivt som möjligt utifrån ovanstående 

kriterier.  

 

 

Eventfönster, estimeringsperiod & jämförelseindex 

Datumet för den första publiceringen av den utvalda nyheten kommer att användas som 

händelsedatum. Eventfönstret kommer att sträcka sig från 5 dagar innan till 5 dagar efter 

händelsen. Dagar då börsen är stängd kommer att uteslutas. Både eventfönstret och 

estimeringsperioden kommer att enbart hantera börsdagar. Om nyheter släpps på en dag då 

börsen är stängd kommer händelsedatumet att vara närmast kommande dag då börsen öppnar. 
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Det är vanligt förekommande att dagarna före händelsedatumet kan vara fler än dagarna efter. 

Dagarna före eventfönstret finns främst med för att ta med eventuella spekulationer som 

börjat inträffa strax innan händelsedatumet. Dessa spekulationer är oftast relaterade till 

publiceringen av ekonomiska rapporter och dylikt, där analyser och förväntningar diskuteras i 

förväg. I denna studie är risken för spekulationer mindre då händelsen är kopplat till nyheter 

som kommer från externa mediekanaler. Dessa mediakanaler värdesätter att vara först med 

nyheter utan att allmänheten innan får nys på dem. Så kallade “skandalnyheter” släpps oftast 

utan förvarning för allmänheten vilke innebär att en 5 dagars intervall före händelsedatumet 

känns mer än tillräckligt. Faktum är att argument mot en ännu kortare intervall än 5 dagar 

innan händelsedatumet är giltigt. Att dagarna efter händelsedatumet var lika många som 

dagarna före har flera förklaringar. Tröghet är den första anledningen, vilket innebär att en 

nyhet inte uppfattas direkt av den finansiella marknaden. Det är vanligt med återkommande 

artiklar om en händelse i de efterföljande dagarna efter att själva nýheten offentligjordes för 

första gången. Nyheten kan alltså vara aktuell under en längre period än bara under en dag. 

Den kan även få sitt genombrott  under den andra eller tredje dagen. Dagarna efter 

händelsedatumet uppfattas därför som viktigare än dagarna innan händelsedatumet för själva 

studien. 

 

Estimeringsperioden för beräkning av den normala avkastningen kommer att bestå av 120 

dagar. Som jämförelseindex kommer denna studie att använda sig av prisindexet för OMX 

Stockholm Large Cap. Detta anses stärka studiens validitet då studien endast använder sig av 

de företag som generar högst omsättning på Stockholms börsen. Det blir således relevant att 

använda ett index som endast mäter prestationen på de företag som ingår i studien.  

 

Information om det historiska aktiepriset för företagen samt för aktieindexet kommer att 

hämtas från Nasdaq’s egna officiella hemsida. Information om företagens nuvarande bransch 

kommer att hämtas från Avanza och Dagens Industri. Information om historiskt aktieinnehav 

och övrig bolagsinformation kommer att hämtas från bolagsverket. Alla artiklar och nyheter 

kommer att hämtas från mediaarkivet i Kungliga Biblioteket i Stockholm, Humlegården. 

Mediaarkivet är en databas som innehåller cirka 25 miljoner artiklar i fulltext eller PDF. Här 

ingår ett 500-tal olika tryckta svenska dagstidningar, fackpress och tidsskrifter. Mediaarkivet 

kan även gå under namnet Retriever.  
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Genomförande 

 

Ett företags agerande kan drabba olika intressenter eller behandla olika typer av vårdslöst 

beteende. Därför startar författarna med att söka efter artiklar och nyheter utifrån fem olika 

kategorier. Dessa fem kategorier är utformade utifrån tidigare forskning, FN’s dokument om 

CSR samt författarnas egna uppfattning om olika viktiga intressenter för företagen.  

 

Kategorierna är följande; Oetiskt beteende, Samhälle nationellt, Samhälle internationellt, 

Produkt & Service samt Miljöhantering. Oetiskt beteende innebär att företaget agerar på ett 

sätt som anses vara socialt oacceptabelt. Detta drabbar främst interna intressenter som 

exempelvis anställda. Exempel på detta kan vara sexuella trakasserier på jobbet, varsel utan 

giltig anledning m.m. Samhälle nationellt drabbar främst de intressenter som är beroende av 

företaget och dess ekonomiska vinster. Exempelvis aktieägare, staten och leverantörer. 

Exempel på handlingar som ingår i denna kategori kan vara skatteplanering och insiderhandel. 

Samhälle internationellt syftar till aktioner som har allvarliga följder för personer utanför 

Sverige, som anställda hos underleverantörer till företaget och konkurrerande företag i 

utlandet. Utifrån aktieägarnas synvinkel är det en rak motsats till samhälle nationellt som 

drabbar de personligen. Samhälle internationellt behandlar händelser som korruption, samröre 

med diktaturstater, främjande av brott mot mänskliga rättigheter utomlands m.m. Produkt & 

Service tittar på hur intressegruppen konsumenter drabbas av företaget. Exempel på nyheter 

inom denna kategori är direkt farliga produkter, vilseledande marknadsföring, diskriminering 

av kunder osv. Slutligen får brott mot miljön en egen kategori eftersom att de flesta stora 

företagen utarbetar en miljöpolicy som skall genomsyra deras verksamhet. Tabell 3 

sammanfattar samtliga kategorier 

 

 
Tabell 3: Kategorier över social misskötsel 

Kategori Exempel Sökta nyckelord 
Samhälle, 
nationellt 

Skatteplanering, Insiderhandel. Skattefusk skattefiffel skattekonto förskingring bedrägeri 
insiderhandel skatteplanering sviker skandal skandalen 
skandaler 

Samhälle, 
internationellt 

Barnarbete, Samarbete med 
stater/leverantörer som bestrider 
mänskliga rättigheter 

Barnarbete mänskliga rättigheter kritik slavarbete lågavlönad 
underbetald arbetskraft terrorist terrorism terrorstat korrupt 
korruption krig krigsländer krigsdrabbad krigsdrabbade 
arbetsförhållanden utnyttjat utnyttjad kris korruptionshärva 
korruptionsanklagelse 

Oetiskt 
beteende  

Varsel utan giltig anledning, 
sexuella trakasserier av anställda, 
mobbning på arbetsplats, Höga 
VD bonus, olycksfall på 
arbetsplats 

Sexuella övergrepp trakasserier rasism arbetsmiljö sparken 
fallskärmar dödsfall olycksfall skyhöga skyhög bonus VD-bonus 
varslade varsel sparkade uppsagda mobbning nedtryckt 
förolämpning förolämpade nedslagna misshandlade våldtagen 
våldtagna 
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Miljöhantering Hög utsläpp av farliga ämnen, 
icke-miljövänliga produkter 

Utsläpp oljeutsläpp avgas miljö miljöförstörelse förödelse 
naturen skadlig skadligt avfall kemikalier kemiska farliga medel 
ämnen koldioxid bränsle skog skogen 

Produkt & 
Service 

Rasistiska utspel mot kunder, 
Farliga produkter, oärlig 
marknadsföring, kontroversiell 
marknadsföring,  

Rasism rasist rasistiska attacker förolämpad drabbad förnedrad 
drabbade förnedrade anmäla anmälan diskriminering 
diskriminerad skadad trakasserad trakasseri lögn lögner lura 
lurade lurat lurad oärlig sexistisk sexism reklam marknadsföring 
förfalskad dålig högt skada produkt dåliga produkter 
kontroversiell kontroversiellt 

Källa: Egen tabell 

 

 

Alla kategorier får ett större antal nyckelord. Med hjälp av databasen Retriver går författarna 

sedan igenom alla företag som ingår i OMX Stockholm Large Cap, förutom de företag som 

har finans och fastighet som huvudverksamhet. Under “Alla dessa ord” slår författarna in 

namnet på det aktuella företaget. På “någon av dessa ord” ska författarna slå in nyckelorden. 

Sedan ska författarna söka efter orden i rubriker och ingresser för att sålla ut irrelevanta 

artiklar. Endast artiklar från Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter tas fram. Författarna 

väljer nyheter från år 1990 och framåt. Om ett företag blivit börsintroducerat vid ett senare 

datum än 1 januari 1990 väljs ett datum 1 år efter inträdandet i börsen. När författarna hittat 

en nyhet som uppfyller alla uppsatta kriterier söker de enbart på den nyheten, och väljer att 

visa “äldst först” för att undersöka första gången nyheten publicerades i någon av de tre stora 

dagstidningarna. Författarna beskriver alla artiklar, kategoriserar de och ger dem en 

artikelkod. Sedan tittar författarna på vilket företag nyheten berör och vilket datum nyheten 

blev offentlig. Författarna tittar även på närmsta börsdag. Detta presenteras sedan i en 

fullständig lista (bilaga 2). 

 

Efter detta rangordnas alla artiklar utifrån 3 kriterier; 1. Antal aktier vid händelsedatum,  

2. Antal ord samt 3. Andra rapporteringar. De företag som har ett högt antal aktier när nyheten 

släpptes bedöms som bättre för studien. Detta beror på att potentialen för en högre volym av 

handel ökar, vilket stärker studiens reliabilitet. Hurvida ägandet är spritt eller inte kommer 

inte att vara intressant för rangordningen. Detta beror på att även större ägare som fondbolag 

och stora ägandegrupper kan ha en etisk inriktning för sina aktieportföljer och agera etiskt. 

Hur stora ägargrupper och privata mindre aktieägare agerar är inget studien kan säkerställa, 

och därför blir ett koncentrerat respektive spritt ägande inte en faktor som studien tar hänsyn 

till. Ett högt antal aktier på börsen ger dock bra indikationer på att det finns en möjlighet att 

sälja av delar av ett aktieinnehav för en stor ägare i större utsträckning än om aktierna som 

företaget har på börsen är relativt få. På samma sätt ökar ett relativt högre antal aktier chansen 

att det finns flera privata småägare. Den andra faktorn som artiklarna rangordnas efter är antal 
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ord. Om en artikel har ett relativt högt antal ord innebär det att nyheten fått större 

uppmärksamhet och att det finns en större chans att händelsen är relevant och viktig för 

allmänheten i stort och i sin tur för den finansiella marknaden. Antal rapporteringar innebär 

att nyheten är mer relevant om de rapporteras i de andra dagstidningarna. En nyhet som enbart 

publicerats på en dagstidning är inte lika viktig för studien som en nyhet som publicerats i 

samtliga tre dagstidningar. 

 

Nyheterna kommer att rangordnas och få poäng utifrån ett poängsystem där varje faktor 

antingen kan ge 2 poäng, 1 poäng eller inga poäng alls. För de första två faktorerna gäller 

följande villkor; alla nyheter som ingår i den högsta kvartilen får två poäng medan alla 

nyheter som ingår i den lägsta kvartilen får 0 poäng. Övriga får 1 poäng. För den tredje 

faktorn gäller följande; Nämns nyheten i ytterligare två dagstidningar får nyheten 2 poäng. 

Nämns den i ytterligare en dagstidning får den 1 poäng. Nämns nyheten enbart i en enda 

dagstidning får den inga poäng alls. För att undersöka detta har författarna enbart sökt på 

företagets namn under perioden (t+2) och (t-2) där t=publiceringsdatumet av nyheten för att 

se allt som skrivits om företaget under denna 5-dagars period. På så sätt blir det möjligt att se 

om författarna verkligen hittat det första datumet för nyheten, samt om nyheten vid ett tidigt 

skede nått ut till de andra dagstidningarna. De nyheter med högst betyg kommer sedan att 

väljas ut till studien, efter följande två korrigeringar; 

 

- Nyheterna skall vara någorlunda jämnt fördelade mellan de fem olika kategorierna.  

- Nyheterna skall vara någorlunda jämnt fördelad mellan företagen. 

 

Det skall finnas mellan 4-8 händelser per kategori och som högst 4 händelser per företag. 

Denna fördelning görs för att minska risken för ett snedvridet resultat.  

 

De 30 artiklarna som väljs ut kommer att ha varsin artikelkod och varsin eventdatum. Därefter 

används programmet Event Study Metrics för att beräkna den abnormala avkastningen enligt 

beskrivningen ovan. Event Study Metrics är ett dataprogram som är anpassat för event studier. 

I programmet finns möjligheten att välja marknadsmodellen, eventfönsteret och 

estimeringsperioden. Sedan importeras tre filer för varje händelse;  

 

1. Själva händelselistan. Här fyller författarna i datum samt namn på alla händelser med hjälp 

av artikelkoderna.  
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2. Aktiepriset för företaget under den relevanta tidsperioden vilket innefattar eventfönstret och 

estimeringsperioden  

3. Jämförelseindexet, som i detta fall blir pris index för OMX Stockholm Nordic Large Cap 

 

Filerna som importeras är cvc-filer, vilket går att hämta från Nasdaq’s egna hemsida. Där 

söker författarna på aktierna, skriver in datumen de behöver samt laddar ner cvc-filen. Samma 

sak görs med jämförelseindexet. Dataprogrammet Event Study Metrics uppmanar användaren 

att använda cvc-filer när informationen skall importeras. Sedan räknar programmet själv fram 

AR, CAR, AAR samt CAAR. Den kan även räkna ut en mängd andra siffror och nyckeltal. 

Ett t-test kommer att beräknas med programmet. Detta görs med en enkel knapptryckning. 

När programmet kalkylerat klart presenteras svaren här i uppsatsen. För att författarna skall 

kunna försäkra sig om att de använt programmet rätt så kommer de att utföra andra, mindre 

event studier som redan är beräknade och klara. Författarna använder programmet och 

undersöker om programmet presenterat samma svar.  

 

 

3.3 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pass pålitlig studiens resultat är (Bryman & Bell 2013). Skulle studien 

uppvisa samma resultat ifall den återupprepades? Genom att tydligt visa valda artiklar, datum och 

tillvägagångssätt anser författarna att reliabiliteten är stark. All uträkning har gjorts på ett 

kalkyleringsprogram som utesluter den mänskliga faktorn. Författarna skall endast samla in 

hårddata som endast kan tolkas på ett enda sätt. Även de källor som författarna skall använda för 

insamling av empiri anses vara väldigt tillförlitliga. Bolagsverket är en statlig institution som 

ansvarar för all relevant bolagsinformation i Sverige. Nasdaq’s officiella hemsida kan inte 

anklagas för att vara suspekt. Samtidigt ska författarna jämföra deras priser vid slumpmässigt 

utvalda datum med flera andra finansiella dataprogram som exempelvis SixEdge. Dessa stickprov 

bekräftar författarnas övertygelse om att Nasdaq presenterat tillförlitlig information. Eftersom att 

studien enbart grundar sig på historisk data som är tillgänglig för allmänheten anses 

replikerbarheten vara väldigt hög.  
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Validitet 

Validiteten handlar om hur pass väl genomförandet av studien verkligen undersöker studiens 

frågeställning (Bryman & Bell 2013). Studien får en stark validitet om undersökningen verkligen 

mäter det som studien vill mäta (Denscombe 2009). För att mäta reaktioner på en marknad är 

event-studien en välprövad och tillförlitlig metod. En event studie minskar risken för ett flertal 

tänkbara problem. Exempelvis kan det finnas olika andelar av långsiktiga/kortsiktiga aktieägare i 

olika branscher. Volatiliteten kan också skifta beroende på exempelvis spritt/koncentrerat ägande. 

Eftersom att eventfönstret har en estimeringsperiod där aktien är relaterad till ett relevant 

jämförelseindex så kontrollerar den för dessa eventuella förklaringsfaktorer. Som jämförelseindex 

har författarna enbart valt indexet för Large Cap vilket är mer relevant för studiens validitet. En 

tydlig avgränsning av nyheter har gjorts för att fånga relevanta händelser utan störande faktorer. 

Nyheterna sträcker sig över ett stort tidsspann för att kontrollera för eventuella skiftningar i 

ekonomin mellan olika perioder. Det handlar om relativt välkända företag med många aktier i 

välkända tidningar med uppmärksammade nyheter. Att titta på hur aktievärdet påverkas som ett 

måttstock på hur “den svenska finansiella marknaden reagerar” och om detta är det bästa sättet är 

diskutabelt. Författarna till denna uppsats anser dock att en investerares främsta verktyg för direkt 

reaktion och handling mot ett företag är att köpa och sälja en aktie. Det finns ett avstånd mellan 

aktieägare och företag, främst en mental och en fysisk. Dock är ett aktieinnehav det som tydligast 

kopplar ihop de med varandra och i författarnas tycke det starkaste redskapet som aktieägarna har 

för att uttrycka och manifestera sina reaktioner mot ett företag. I frågeställningen har författarna 

inte specificerat vilket företag eller vad för slags handlingar de vill koncentrera sig på. Detta har 

varit anledningen till att det utarbetats en jämn fördelningen mellan olika typer av kategorier som 

innefattar social misskötsel mot olika typer av intressenter. Eftersom att frågeställningen är allmän 

och bred så måste studien uppnå en viss nivå av variation.  

 

Metodkritik 

Det finns utrymme för kritik när det kommer till antalet valda händelser. I denna uppsats 

beräknas totalt 30 händelser. Hur många händelser som bör ingå i en eventstudie skiftar 

beroende på frågeställning. Kritiker kan peka på att 30 händelser är för få för att få fram ett 

resultat som är statistiskt giltigt. Valet av 30 händelser kan försvaras med att kvalitet framför 

kvantitet har varit utgångspunkten. Givetvis finns det möjligheter till att välja exempelvis 100 

händelser. Problemet är att dessa 100 händelser skulle innehålla många händelser som inte 

berör stora företag eller som inte nått en större mängd aktieinnehavare. Detta skulle innebära 
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att risken för ett felaktigt och skevt resultat skulle öka. Genom att välja de 30 absolut starkaste 

och mest relevanta händelserna genom en grundlig rangordningsprocess anses antalet vara 

tillräckligt många.  En annan punkt som är aktuell för kritik är hur valet av händelser 

tillkommit. Författarna i studien har själva valt ut händelserna manuellt. Kritiker kan mena att 

författarna till uppsatsen inte har någon som helst rätt att på egen hand bedöma vad för slags 

nyheter som representerar ”social misskötsel”. Denna kritik är förstås giltig, men samtidigt 

har valet av händelser varit baserade på den genomgång av teorier och forskning som 

författarna har läst och studerat. Samtliga valda nyheter finns även presenterade under bilagor, 

vilket ger läsarna själva chansen att bedöma om de valda nyheterna kan betraktas som 

relevanta händelser för studien eller inte. 

Slutligen kan kritik riktas mot de fem kategorierna. Kategorierna kan anses vara helt påhittade 

och ogrundade, eftersom att författarna själva tagit fram dessa. I arbetet med att ta fram 

kategorierna tittade författarna på olika typer av forskningar där CSR definierats. Själva 

problemformuleringen för denna uppsats handlar om social misskötsel. Detta är precis som 

CSR ett begrepp som kan definieras väldigt brett. Därför bör alla olika slags typer av 

händelser som kan uppfattas som social misskötsel ingå i studien. Definitionen är kanske för 

bred, vilket påverkar möjligheten till att få fram ett resultat som är tydligare. Om CSR-

begreppet hade getts en smalare definition hade författarna förmodligen kunnat titta på 

nyheter som exempelvis enbart berör miljö- eller personalhantering. Problemet vid en smal 

definition eller en avgränsning av studien är att det inte finns tillräckligt många händelser att 

studera under tidsspannet år 1990-2014. Om CSR begreppet skulle smalats ner skulle alltså 

för få händelser vara aktuella för studien. Dessutom skulle ny kritik kunna väckas, där 

definitionen av CSR som exempelvis enbart behandlar miljöhantering skulle anses vara för 

bristfällig. 
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4 Resultat 

Under detta kapitel kommer resultatet att presenteras. Kapitlet börjar med en kort 

exemplifiering av några nyheter som uteslöts ur studien för att stärka läsarens 

uppfattning om författarnas tankegångar och tillvägagångsätt. Sedan presenteras 

rangordningen och de val av händelser som slutligen blev aktuella för studien. Efter 

detta presenteras alla beräkningar med relevant data. Kapitlet avslutas med en 

konklusion som sammanfattar resultatet av beräkningarna. 

Avslag av nyheter 

En grundlig genomsökning av relevanta artiklar genomfördes med hjälp av databasen Retriver 

på Kungliga Biblioteket. Artiklar valdes utifrån de kriterier som presenterats i denna studie. 

Kriteriet “antal” ord gav allra flest avslag. Många intressanta nyheter klarade inte 250 ords 

spärren och fick uteslutas. Några exempel på avslag skall nu presenteras.  

 

Tieto 

IT-företaget Tieto hade stora problem med sitt datasystem som kraschade, vilket i sin tur 

orsakade stora problem för deras kunder. Bland deras kunder fanns flera vårdbolag och 

apotek, där patienter inte kunde hämta ut sina mediciner. Tieto kraschen orsakade 

allmänheten stor skada. Denna artikel kunde placerats in i kategorin “Produkt & Service”. 

Nyheten uteslöts då det inte gick att fastställa om aktionen handlade om vårdslöst beteende. 

Det gick att argumentera för att Tieto begått ett genuint misstag. Datasystem-krascher kan 

uppstå hos alla slags företag. Även om Tieto upplevde en hel del kritik ansåg författarna att 

aktieägarna i detta fall kunde ta ett beslut som delvis hade ett ekonomiskt motiv istället för ett 

moraliskt. Nyheten uteslöts från studien baserat på dessa argument.  

 

Stora Enso 

Skogsbolaget Stora Enso kritiserades för bristande miljöhänsyn i deras etablering i Brasilien. 

Denna nyhet var dock inte uteslutande negativ. Stora Enso hade exempelvis asfalterat många 

vägar och bidragit till en starkare infrastruktur i lokalområdet i samband med sin etablering i 

Brasilien. Dessutom hade de genom en talesman kunnat uttala sig och försvarat sina 

handlingar. Stora Enso hade gått in i Brasilien via en så kallad samriskbolag tillsammans med 

andra företag. Stora Enso var dessutom det företag som ansågs ha skött sig bäst av de 
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nyetablerade företagen i Brasilien, även om det hade riktats tydlig kritik mot deras bristande 

miljöarbete. Denna nyhet var inte fullständigt negativ och uteslöts därmed från studien.  

 

SSAB 

Ett sista exempel presenteras här från stålindustriföretaget SSAB. SSAB hade ökat sina 

utsläpp och var det företag i Sverige som hade det högsta koldioxidutsläppet. Denna nyhet 

ingår i kategorin “miljöhantering”. Samtidigt är SSAB ett företag som inte släpper ut mer 

koldioxid än andra jämförbara företag, relativt till deras produktion. SSAB har en hög 

produktionskapacitet och har därför också högre koldioxidutsläpp än andra företag i samma 

bransch. Detta är fullständigt rimligt och förväntat. Aktieägare som investerar i SSAB bör 

redan på förhand förstå att företagets verksamhet innefattar utsläpp av miljöfarliga ämnen. 

Denna nyhet kunde således inte ingå i studien. 

 

Rangordning av händelser 

66 olika företag ingår i Stockholm Nordic Large Cap. 18 av dessa företag hade finans och 

fastighet som huvudverksamhet, och blev därför uteslutna ur studien. Resterande företag fick 

genomgå en grundlig genomsökning av de nyckelord som tagits fram för respektive kategori. 

De flesta kvarvarande företagen som ingår i Stockholm Nordic large Cap har upplevt negativ 

publicering av något slag, men många artiklar uppfyllde inte studiens kriterier. Totalt uteslöts 

26 företag då inga artiklar som var relevanta för studien kunde tillskrivas till dessa företag. 

För en genomgång av företagen hänvisar författarna till bilaga 1. Totalt återstod 22 företag 

som hade drabbats av negativ publicitet vid ett eller flera tillfällen under tidsperioden 1990-

2014. De kvarvarande företagen lyckades tillsammans stå för 40 nyheter som blev relevanta 

för studien. 34 st av dessa nyheter handlade endast om 1 företag medan de övriga 6 hade 2 

företag representerade. Totalt handlade det om 46 möjliga event som kunde mätas. Nyheterna 

presenteras i bilaga 2. I arbetet med rangordning togs beslutet att utesluta ytterligare fyra 

nyheter. Den första var African Oil/Lundin Petrolum nyheten. Det var en komplicerad härva 

där African Oil, som är ett dotterbolag till Lundin Petrolum stod för skandalen. I flera 

efterföljande artiklar utnämndes dock Lundin som den stora boven i dramat, vilket skapade 

tveksamheter till vilken av de två börsnoterade företagen som skulle ingå i event studien. Den 

andra nyheten som uteslöts handlade om Axfood, som endast hade 1000 aktier vid 
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händelsedatumet och dessutom hade ett annat företagsnamn. Den tredje nyheten handlade om 

SCA och Boliden. Vid tidpunkten för nyheten var Boliden inte börsnoterade, så den nyheten 

behandlar endast SCA. Den fjärde nyheten berörde företaget Autoliv, som var ett privat 

aktiebolag vid händelsedatumet.  

 

Flest antal ord rangordnas som högst. En helsida med bilder och dylikt ger automatiskt en 

placering på toppen. Övre kvartilen får 2 poäng medan nedre får 0 poäng. I denna tabell 

behandlar författarna de artiklar som berör två aktuella företag som endast en artikel. När alla 

event sedan skall rangordnas enligt poängtabellen separeras dessa två företag. Totalt handlar 

det om 37 artiklar som rangordnas. Den övre kvartilen består av 9 nyheter som får 2 poäng 

medan den nedre kvartilen består av ytterligare 9 nyheter som får 0 poäng. Övriga 19 artiklar 

får 1 poäng. Rangordningen av antal orden gav följande utslag; 

 

                  Tabell 4: Rangordning av artiklarnas antal ord och poängsättning 

Artikelkod Antal ord Poäng 

DVOAB1 95 + efterföljande helsida 2 

DACSAN1 1532 2 

ETEL1 1491 2 

AVO3 1431 2 

AERI1 1200 2 

EAZ1 1164 2 

DTES2 1109 2 

AVO2 829 2 

EVO2 780 2 

DVOAC1 771 2 

AHM1 677 1 

ASEC2 652 1 

ASEC1 594 1 

DELX1 529 1 

EVO3 504 1 

DAB1 485 1 

DTES1 483 1 

DSCA1 464 1 

ASKA1 461 1 

EVO1 460 1 

ASSA1 455 1 

DELX2 450 1 

DACELX1 443 1 

AVO1 439 1 

AICA1 435 1 

DTES3 434 1 

AHM2 420 1 

ESEC1 419 0 

DERI1 419 0 

EVO4 416 0 

AVO4 407 0 

ABO1 378 0 

ETES1 375 0 

ATEL1 371 0 

EAB1 300 0 

EVOSAA1 278 0 

DTB1 261 0 

                 Källa: Egen tabell 
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För att rangordna aktier måste artiklar som berör fler än ett företag att delas upp. En nyhet 

som exempelvis behandlar Atlas Copco och Electrolux (DACELX1) finns med vid två 

tillfällen på rangordningen. Den är representerat av antalet aktier som Elextrolux hade vid 

händelsedatumen samt antalet aktier Atlas Copco hade vid det specifika tillfället. När 

författarna sedan skall rangordna alla händelser kommer DACELX1 att få namnet 

DACELX1-1 samt DACELX1-2 för att separera artikeln och kunna möjliggöra olika poäng. 

Då representerar DACELX-1 aktierna för det första företaget som står i artikelkoden, Atlas 

Copco (AC) medan DACELX-2 representerar aktierna det andra företaget, Electrolux (ELX) 

hade vid händelsedatumen. DACELX1-1 och DACELX-2 kommer att båda få 1 poäng från 

rangordningen av ord, där de behandlades som en enda enhet. Men det är alltså fullt möjligt 

att de får olika antal poäng under rangordningen av aktier. De 37 nyheterna som presenterades 

i föregående tabell är alla representerade här. 5 av dessa var s.k dubletter, vilket innebär att 

det totala antalet uppgick till 42 st nyheter. Precis som med den föregående tabellen får den 

övre kvartilen 2 poäng medan den nedre får 0 poäng. I den övre kvartilen ingår de 9 högsta 

talen då det fanns 3 händelser som delade på 10e platsen. I den nedra kvartilen ingick de 11 

lägsta talen, vilket innebär att resterande 22 händelser hamnade i mittersta kvartilen och fick 1 

poäng var. 

 
                Tabell 5: Företagens antal aktier och poängsättning 

Artikelkod Antal aktier A+B (företag) Poäng 

DTES1 4 675 232 069 (Telia Sonera) 2 

DTES2 4 330 084 781 (Telia Sonera) 2 

DTES3 4 330 084 781 (Telia Sonera) 2 

EVO3 2 128 420 220 (Volvo) 2 

EAZ1 1 643 223 512 (Astra Zeneca) 2 

AHM2 827 536 000 (H&M) 2 

DVOAC1-2 628 806 552 (Atlas Copco) 2 

EVO1 463 558 252 (Volvo) 2 

ATEL1 448 783 339 (Tele2) 2 

AVO1 441 520 885 (Volvo) 1 

AVO2 441 520 885 (Volvo) 1 

EVOSAA1-1 441 520 885 (Volvo) 1 

DVOAC1-1 425 684 044 (Volvo) 1 

DVOAB1-1 425 684 044 (Volvo) 1 

AVO3 425 684 044 (Volvo) 1 

AVO4 425 684 044 (Volvo) 1 

EVO4 425 684 044 (Volvo) 1 

ESEC1 361 185 841 (Securitas) 1 

ASEC2 361 185 841 (Securitas) 1 

DACELX1-2 308 920 308 (Electrolux) 1 

DELX1 308 920 308 (Electrolux) 1 

DELX2 308 920 308 (Electrolux) 1 

ABO1 273 511 169 (Boliden) 1 
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DACSAN1-2 258 709 350 (Sandvik) 1 

DERI1 217 147 380 (Ericsson) 1 

AERI1 217 147 380 (Ericsson) 1 

AICA1 160 917 436 (ICA-gruppen) 1 

ETEL1 147 360 175 (Tele2) 1 

ASSA1 128 000 000 (SSAB) 1 

DTB1 117 341 524 (Trelleborg) 1 

EVOSAA1-2 106 466 617 (SAAB) 1 

EVO2 77 605 009 (Volvo) 1 

ASEC1 73 149 508 (Securitas) 0 

ETES1 69 475 344 (Telia Sonera) 0 

DACELX1-1 26 086 264 (Atlas Copco) 0 

DACSAN1-1 26 086 264 (Atlas Copco) 0 

AHM1 4 000 000 (H&M) 0 

DAB1 4 000 000 (ABB) 0 

DVOAB1-2 4 000 000 (ABB) 0 

EAB1 4 000 000 (ABB) 0 

DSCA1 3 415 050 (SCA) 0 

ASKA1 359 922 (Skanska) 0 

                  Källa: Egen tabell 
 

 

Val av händelser 

De händelser som är mest relevanta för studien utifrån poängsystemet presenteras här 

nedanför. Poängsystemet baserades på hur många poäng händelserna fick vid rangordningen 

av aktier och antal ord samt om nyheten nämndes i någon annan av de stora dagstidningarna 

senast två dagar efter händelsedatumet. De 30 händelserna med högst betyg blev antagna till 

studien. Om händelsen berörde ett företag som redan har haft 4 händelser med högre poäng så 

blev händelsen”Ej Antagen (F)”. Detta innebär alltså att det beröra företaget redan är aktuell 

för studien vid 4 andra tillfällen som rangordnas högre. På samma sätt kan bara en och samma 

kategorin medverka vid högst 8 tillfällen. Om en händelse ingår i en kategori som redan blivit 

antagen för studien genom 8 andra händelser med högre rangordning tillskrivs studien “Ej 

Antagen (K)”. Totalt blev 29 nyheter aktuella för studien. Eftersom att studien utgick ifrån 30 

händelser måste ytterligare en händelse vara aktuell. Minimum kraven för studien var att 4-8 

händelser per kategori skall vara aktuella. Miljöhantering hade endast 3 händelser som var 

antagna för studien. Den fjärde händelsen berörde företaget Volvo, som redan uppnått 
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maxgränsen på 4 händelser för företag. Denna händelse får dispans för att kunna uppfylla 

kravet på minst 4 händelser per kategori och markeras därför med Antagen (D). 

 

Tabell 6: Val av händelser  

ARTIKELKOD AKTIE ORD NYHET TOTAL KATEGORI FÖRETAG  

DVOAC1-2 2 1 2 5 SA-IN Atlas Copco Antagen 

EVO1 2 1 2 5 SA-NA Volvo Antagen 

DTES2 2 2 0 4 SA-IN Telia Sonera Antagen 

DTES3 2 1 1 4 SA-IN Telia Sonera Antagen 

EAZ1 2 2 0 4 SA-NA Astra Zeneca Antagen 

AHM2 2 0 2 4 SA-IN H&M Antagen 

AVO2 1 2 1 4 OB Volvo Antagen 

DVOAC1-1 1 1 2 4 SA-IN Volvo Antagen 

AVO3 1 2 1 4 P&S Volvo Antagen 

DACSAN1-2 1 2 1 4 SA-IN Sandvik Antagen 

DTES1 2 1 0 3 SA-NA Telia Sonera Antagen 

EVO3 2 1 0 3 SA-IN Volvo Ej Antagen F 

DVOAB1-1 1 2 0 3 SA-IN Volvo Ej Antagen F 

ESEC1 1 1 1 3 SA-NA Securitas Antagen 

AERI1 1 2 0 3 OB Ericsson Antagen 

ETEL1 1 2 0 3 P&S Tele2 Antagen 

EVO2 1 2 0 3 P&S Volvo Ej Antagen F 

DACSAN1-1 0 2 1 3 SA-IN Atlas Copco Ej Antagen K 

AHM1 0 1 2 3 SA-IN H&M Ej Antagen K 

ASKA1 0 1 2 3 MH Skanska Antagen 

ATEL1 2 0 0 2 OB Tele2 Antagen 

AVO1 1 1 0 2 OB Volvo Ej Antagen F 

ASEC2 1 1 0 2 P&S Securitas Antagen 

DACELX1-2 1 1 0 2 SA-NA Electrolux Antagen 

DELX1 1 1 0 2 OB Electrolux Antagen 

DELX2 1 1 0 2 SA-NA Electrolux Antagen 

ABO1 1 0 1 2 P&S Boliden Antagen 

AICA1 1 1 0 2 P&S ICA-Gruppen Antagen 

ASSA1 1 1 0 2 OB SSAB Antagen 

DVOAB1-2 0 2 0 2 SA-IN ABB Ej Antagen K 

EAB1 0 0 2 2 SA-NA ABB Antagen 

DSCA1 0 1 0 1 MH SCA Antagen 

DAB1 0 1 0 1 MH ABB Antagen 

DACELX1-1 0 1 0 1 SA-NA Atlas Copco Antagen 

ASEC1 0 1 0 1 SA-IN Securitas Ej Antagen K 

EVOSAA1-2 1 0 0 1 OB SAAB Antagen 

DTB1 1 0 0 1 OB Trelleborg Antagen 

DERI1 1 0 0 1 OB Ericsson Ej Antagen K 

EVO4 1 0 0 1 P&S Volvo Ej Antagen F 

AVO4 1 0 0 1 P&S / MH Volvo Antagen (D) 

EVOSAA1-1 1 0 0 1 OB Volvo Ej Antagen F 

ETES1 0 0 0 0 OB Telia Sonera Ej Antagen K 

Källa: Egen tabell 

 
 

Ersättning av jämförelseindex 

Som jämförelseindex för dessa 30 händelser användes först OMX Nordic 40 Large Cap. Valet 

av företag kom från OMX Stockholm Nordic Large Cap där de svenska företag som omsatt 

mest ingår. Problemet med  large-indexet är dess tidsperiod. OMX Nordic 40 Large Cap 
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sträckte sig endast  till den 28e dec 2001. Innan detta datum var inte denna index aktuell. 

Jämförelseindexet måste därför ersättas, eftersom att 11 av de 30 händelserna inträffar innan 

startdatumet för OMX Nordic 40 Large Cap. Den index som kommer närmast är OMX 

Stockholm 30 Index vilket är en index där de 30 mest omsatta företagen på 

Stockholmsbörsen ingår. 4 företag ingår inte i OMX Stockholm Index, dessa företag är ICA-

Gruppen, SCA, SAAB samt Trelleborg AB. Förmodligen ligger dessa strax under de 30 högst 

omsatta företagen i Sverige, eftersom att de ingår i andra liknande index för hög omsättning. 

Dessa fyra företag hade endast en händelse var som berörde de. För att ha möjligheten att 

använda en index som är så relevant som möjligt gjordes två beräkningar där de fyra 

händelserna valdes bort i den ena beräkningen men ingick i den andra. De fyra händelserna 

var AICA1, DSCA1, EVOSAA1-2 samt DTB1. Bortfallet är inte önskvärd men nödvändig 

med tanke på att det gav författarna en möjlighet att använda OMX Stockholm 30 Index som 

jämförelseindex. Beslutet underlättades eftersom att de 4 händelserna var väldigt lågt rankade 

och tillsammans endast stod för en sammanlagt poängsumma på 5 poäng. På rangordningen 

kom händelserna på plats 22 (AICA1), plats 25 (SCA), plats 28 (EVOSAA1-2) samt plats 29 

(DTB1) av totalt 30 placeringar. Fördelningen av kategorierna på de fyra bortfallen var 

dessutom acceptabel, trots att det leder till att miljöhantering endast representeras med 3 

händelser i studien. I de fall där företaget utgav A- och B-aktier valdes aktien som återfanns 

på OMX Stockholm 30. Om båda aktierna återfanns på denna lista valdes den aktien som 

hade högst volym.  
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Resultat av eventstudie beräkning 

Nedan redovisas resultatet från beräkningarna. En kort genomgång och sammanfattning över 

de viktigaste delarna i resultatet kommer att presenteras. En längre och mer detaljerad 

redovisning av resultatet går att hitta under bilaga 3. Beräkningar för de 26 företagen som 

ingår i OMX Stockholm 30 har utförts. Likväl har också beräkningar för samtliga 30 företag 

som varit aktuella för studien genomförts. I den första beräkningen ingick samtliga 30 företag. 

Som estimeringsperiod användes 120 dagar och som händelsefönster användes totalt 11 dagar 

(-5 dagar, 5 dagar) 

 

30 företag, 120 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-5 0,0060 0,0060 

-4 -0,0027 0,0033 

-3 0,0063 0,0097 

-2 0,0053 0,0150 

-1 -0,0005 0,0144 

0 -0,0027 0,0117 

1 0,0036 0,0154 

2 0,0026 0,0180 

3 0,0021 0,0202 

4 0,0020 0,0222 

5 -0,0034 0,0187 
Tabell 7: 30 företag, 120 dagar estimering, (-dagar, 5 dagar) 

Källa: Egen tabell 

 

CAAR  t-test (5% signifikant) Acceptera/Förkasta 

0,0188 0,7998 Acceptera H0 
Tabell 8: CAAR och t-värde 
Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

Resultatet tyder på en minimal positiv abnormal avkastning över händelsefönstret. T-värdet 

på 0,7998 återfinns inom intervallet för det kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen 

accepteras. Med andra ord går det inte och bevisa att det finns ett samband mellan negativ 

publicitet och en abnormal avkastning på aktiepriset som är av signifikant betydelse. 

Aktiepriset påverkas alltså inte av negativ publicitet. Samma beräkning upprepades med en 

längre estimeringsperiod för att undersöka om nollhypotesen till 95% säkerhet fortfarande kan 

accepteras. Resultatet blev följande; 
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30 företag, 240 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

CAAR (-5, ..5) t-test (5% signifikant) Acceptera/Förkasta 

0,0147 0,7459 Acceptera H0 
Tabell 9: CAAR och t-värde 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

 

Resultatet tyder på en något lägre positiv abnormal avskastning av aktien. Nollhypotesen 

accepteras fortfarande, vilket innebär att skillnaden i den abnormala avkastningen är 

irrelevant. Båda beräkningarna upprepas, fast denna gång användes endast de 26 händelser 

där alla företagen faktiskt ingår i indexet. 

26 företag, 120 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

CAAR (-5, ..5) t-test (5% signifikant) Acceptera/Förkasta 

0,0185 0,6930 Acceptera H0 
Tabell 10: CAAR och t-värde 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

26 företag, 240 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

CAAR (-5, ..5) t-test (5% signifikant) Acceptera/Förkasta 

0,0149 0,6673 Acceptera H0 
Tabell 11: CAAR och t-värde 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

Resultatet på dessa två beräkningar är i princip identiska med föregående beräkningar. Den 

stora skillnaden framgår i resultatet av t-testet, där värdet närmar sig 0-punkten vilket innebär 

att nollhypotesen stärks när endast de aktuella företagen för jämförelseindexet ingår. 

De fem dagarna innan händelsedatumet som ingår i händelsefönstret används för att kunna 

fånga upp eventuella spekulationer innan händelsen. Eftersom att denna studie använder 

händelsedatumet som den första dagen då nyheten når den stora offentligheten upprepas 

samtliga 4 beräkningar med en ändring av händelsefönstret, från (-5 dagar, 5 dagar) till (-1 

dag, 6 dagar) 
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30 företag, 120 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-1 -0,0007 -0,0007 

0 -0,0025 -0,0033 

1 0,0035 0,0002 

2 0,0023 0,0026 

3 0,0019 0,0045 

4 0,0018 0,0063 

5 -0,0037 0,0026 

6 -0,0049 -0,0023 
Tabell 12: 30 företag, 120 dagar estimering (-1 dag, 6 dagar) 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% signifikant) Acceptera/Förkasta 

-0,0024 -0,1179 Acceptera H0 
Tabell 13: CAAR och t-värde 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

30 företag, 240 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% signifikant) Acceptera/Förkasta 

-0,0052 -0,3093 Acceptera H0 
Tabell 14: CAAR och t-värde 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

26 företag, 120 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-1 -0,0006 -0,0006 

0 -0,0018 -0,0024 

1 0,0041 0,0016 

2 0,0040 0,0057 

3 0,0018 0,0076 

4 0,0034 0,0110 

5 -0,0044 0,0066 

6 -0,0080 -0,0014 
Tabell 15: 26 företag, 120 dagar estimering ( -1 dag, 6 dagar) 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 

signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0014 -0,0626 0,9501  
Tabell 16: CAAR, t-värde och sannolikhet 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 
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26 företag, 240 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 

signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0048 -0,2511 0,8017  
Tabell 17: CAAR, t-värde och sannolikhet 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

Justeringen av händelsefönstret ger ett resultat som pekar på en negativ abnormal avkastning 

på samtliga beräkningar. Detta resultat skiljer sig från det tidigare händelsefönstret där 

samtliga beräkningar gav en positiv abnormal avkastning. Det negativa värdet på t-testet är 

dock inte lägre än det kritiska värdet, vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Det 

finns alltså en negativ ackumulerad abnormal avkastning, men den är statstiskt sett obetydlig. 

Beräkningen som presenterats i tabell 17 tyder exempelvis på att ett företag vars aktiepris 

ligger på 100kr innan händelsefönstret kommer att ha det genomsnittliga priset 99,9952 efter 

händelsefönstret. Den minimala skillnaden illustrerar nollhypotesens giltighet i studien, där 

skiftningen i aktiepriset är minimalt och inte kopplad till publiciteten av negativa nyheter. 

Ytterligare en beräkning lades till i undersökningen, där de 15 senaste datumen delades in i 

grupp 1 medan de 15 tidigaste datumen delades in i grupp 2. På så sätt kunde författarna titta 

på om det existerade signifikanta skillnader mellan nyare och äldre händelser. 

 

 

2 grupper, 120 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

 

(t) AAR (Grupp 1) ARR (Grupp 2) CAAR (Grupp 1) CAAR (Grupp 

2) 

-1 0,00423927699775526 -0,00684537427252786 0,00423927699775526 -0,00684537427252786 
 

0 -0,00586489452291783 -0,000686580738423132 -0,00162561752516257 -0,00753195501095099 

 

1 -0,0019840974619747 0,0080657138369349 -0,00360971498713728 0,000533758825983909 

 

2 0,00109814316919564 0,0042117253714371 -0,00251157181794164 0,00474548419742101 

3 0,00305719211389289 -0,000323951209870301 0,000545620295951253 0,00442153298755071 

 

4 0,00783795378105935 -0,00469181293987606 0,00838357407701061 -0,000270279952325351 

 

5 -0,00511653688014441 -0,00184912016843536 0,0032670371968662 -0,00211940012076071 
 

6 -0,00514238401389321 -0,00672359379032514 -0,00187534681702701 -0,00884299391108584 

 

Tabell 18: 2 grupper, 120 dagar estimering (-1 dag, 6 dagar) 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 
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Grupp1 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 

signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0019 -0,0840 0,9330  
Tabell 19: CAAR, t-test och sannolikhet 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

Grupp2 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 

signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0088 -0,3484 0,7275  
Tabell 20: CAAR, t-test och sannolikhet 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

 Grupp 1 

Diagram 1: CAAR grupp1 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

 Grupp 2 

Diagram 2: CAAR grupp2 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 
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Resultatet tyder på att den negativa abnormala avkastningen är högre för grupp 1. Detta 

föreslår att aktieinnehavare är mer socialt medvetna idag än för 15 år sedan. Resultatet 

förkastas dock då mothypotesen inte kan bekräftas. Distinktionen är alltså inte statistiskt 

signifikant, och ingen av resultatet uppvisar ett tillräckligt starkt samband. 

En intressant notering som gjordes från resultaten är att den genomsnittliga abnormala 

avkastningen (AAR) för t (5) och t (6) alltid tycks vara negativ. Efter detta utfördes en 

upprepning av beräkningarna för de 26 händelserna, fast med ett nytt händelsefönster, (-1 dag, 

10 dagar) för att se om den negativa trend som tycks starta vid t (5) fortsätter att hålla i sig. 

Författarna använde 120 dagar samt 240 dagar som estimeringsperiod. 

 

 

26 händelser, 120 dagar estimering, (-1 dag, 10 dagar) 

CAAR (-1, ..10) t-test (5% 

signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0088 -0,3111 0,7557  
Tabell 21: CAAR, t-värde och sannolikhet 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

 
Diagram 3: CAAR  

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 
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26 händelser, 240 dagar estimering, (-1 dag, 10 dagar) 

CAAR (-1, ..10) t-test (5% 

signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0147 -0,6336 0,5264  
Tabell 22: CAAR, t-värde och sannolikhet 

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

 
Diagram 3: CAAR  

Källa: Egen beräkning via ”Event study metrics” 

 

Resultatet pekar på den största negativa ackumulerade abnormala avkastningen hitills. Även t-

värdet uppmäter ett högre negativt värde än vid tidigare beräkningar. Trots detta accepteras 

nollhypotesen, vilket innebär att det inte finns ett signifikant statistiskt samband mellan 

negativ publicitet och aktievärdet.  
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Konklusion 

Aktiepriset påverkas inte av nyheter som berör det aktuella företagets sociala misskötsel. 

Utifrån bevakade kursförändringar av aktiepriset hävdar författarna att de finansiella 

marknaden på kort sikt inte reagerar på nyheter som bevisar att företaget missköter sitt sociala 

ansvar. Som aktieägare bör du inte förvänta dig en abnormal kursförändring vid ett sådant 

tillfälle. Det finns varken en positiv eller negativ abnormal kursförändring. Som företag 

behöver du förmodligen inte oroa dig över att negativ publicitet skadar värderingen av 

företagets aktier. 

  



56 
 

5 Analys 

Detta kapitel börjar med en analys av dem resultat som beräkningarna har uppvisat. 

Sedan diskuterar författarna möjliga förklaringsfaktorer till resultatet samt vad 

resultatet kan innebära för betydelsen av CSR för företagen. Författarna tillämpar 

sedan teorierna och diskuterar vilka teorier som på tydligast sätt kunde förklara 

resultatet. Kapitlet avslutas med en återkoppling till tidigare forskning och en kort 

sammanfattning. 

Analys av uppvisat resultat 

Resultatet visade att det inte skedde någon abnormal avkastning. Frågan är dock vad detta 

innebär? Syftet med uppsatsen var att undersöka reaktionen från den finansiella marknaden. 

Tyder detta dock på att det inte fanns någon reaktion från allmänheten alls? Resultatet föreslår 

att den finansiella marknaden inte har reagerat på social misskötsel. Men företagets aktioner 

kan ha utlöst andra typer av reaktioner utöver en abnormala avkastning. Innan olika typer av 

reaktioner diskuteras skall några eventuella förklaringar till resultatet presenteras. I studien 

ingick endast de allra största företagen. Deras aktievärdering uppvisade ingen signifikant 

prisförändring. Att globala företag som omsätter relativt höga summor har lägre volatilitet än 

företag som omsätter relativt lägre summor är uppenbart. Större företag kan ha en stabiliserad 

kursutveckling. De kan på så sätt betraktas som trögare och mindre känsliga för plötsliga upp- 

och nedgångar. Aktieinnehavare som investerat pengar i dessa företag kan eventuellt ha en 

längre tidshorisont där de väljer att ha ett långsiktigt sparande. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till att aktiepriset förblev oförändrat. Långsiktiga placerare är passiva i sitt 

sparande. Aktieinnehavare är förmodligen också medvetna om att stora företag har 

kapaciteten och möjligheten att reparera sig från skandaler. 

 

Innebär detta att aktieinnehavare helt enkelt värderar företagen utifrån deras möjlighet att 

generera avkastning, utan hänsyn till företagens sociala agerande? Även om resultatet pekar åt 

det hållet så tyder inte detta på att aktieinnehavare saknar sociala krav gentemot företag. 

Aktieinnehavare kan exempelvis vara upprörda över en händelse, men samtidigt agera 

förlåtande. Gruppen ”aktieinnehavare” skall dessutom inte generaliseras så lättvindigt. 

Uppsatsens frågeställning sträcker sig mot den ”finansiella marknaden” och inte mot enskilda 

aktieinnehavare. Detta är en intressant notering, då den finansiella marknaden består av stora 
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aktieinnehavare som banker, investmentbolag och andra aktörer. Den obefintliga reaktionen 

kan alltså förklaras med att det är dessa större aktieägare som enbart har ekonomiska motiv 

med sitt aktieägande, och inte de enskilda privata investerarna. En obefintlig reaktion kan 

dock inte uppstå om en stor andel privata investerare agerade vid tidpunkten för de utvalda 

händelserna. En annan möjlig förklaring till den obefintliga reaktionen kan vara att det 

cirkulära ägandet är av stor betydelse i Sverige, och att aktieägandet är för koncentrerat för att 

kunna bli påverkad av de händelser som valdes för studien.  Det kan därför vara relevant att 

titta på de stora aktieinnehavarnas reaktion, och deras ställning till moraliska dilemman. En 

grupp aktörer med ett stort aktieinnehav är exempelvis de etiska fonderna.  

 

Framväxten av de etiska fonderna tycks inte ha varit tillräckligt betydelsefull, utifrån 

resultatet i denna studie. Samtidigt kan inte sådana slutsatser göras utan att först titta på vilka 

händelser som varit utvalda för studien. Många fondbolag kanske inte varit involverade i de 

berörda företaget vid tidpunkten för själva händelsen. Studien sträcker sig långt bak i tiden, så 

etiska fonders betydelse i dagsläget kan inte med full säkerhet fastställas utifrån resultatet. 

Etiska fonders betydelse skall förmodligen inte heller mätas med enbart deras aktiehandlande. 

Stora fondbolag med en etisk inriktning hanterar en avsevärd summa pengar. Detta kan leda 

till de inte agerar direkt och kraftfullt mot social misskötsel. Istället för att sälja av sitt 

aktieinnehav efter en incident kan dessa bolag se till att företaget reparerar sitt misstag. Dessa 

fondbolag kan även utöva påtryckningar på annat sätt vilket föreslår att de fortfarande kan 

vara betydelsefulla. Genom att stödja ett förebyggande arbete kan dessa bolag se till att 

företagen värnar om sitt CSR-arbete, förutsatt att de har en betydelsefull position. Så även om 

resultatet av studien pekar på att reaktionen av den finansiella marknaden uteblivit på kort sikt 

så finns det andra förklaringar till varför CSR blivit betydelsefullt inom företagsstyrning. 

 

CSR och dess betydelse för företaget 

För det första kan CSR, utifrån företagens synvinkel, bistå med andra fördelar. Samtidigt skall 

inte en obefintlig reaktion från den finansiella marknaden misstas för en obefintlig reaktion 

från allmänheten. Företagen som missköter sitt sociala ansvar kan uppleva negativa reaktioner 

i andra former. Betydelsen av CSR kan därför inte uteslutas förens alla möjliga typer av 

negativa konsekvenser har undersökts. Det finns flera motiv för ett fortsatt arbete med CSR 

för företagen. Det första är att det kan leda till ett godare anseende och en bättre image, vilket 
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stärker företagets rykte och dess möjligheter. Det andra motivet är att CSR agerar 

förebyggande, och förhindrar skandaler som kan orsaka negativa konsekvenser. Om alla 

möjliga negativa reaktioner som leder till negativa effekter för företaget tycks utebli, 

samtidigt som inga positiva fördelar med CSR kan upptäckas finns det fog för företag att 

utvärdera hur viktigt det är med CSR i deras verksamhet. Samtidigt finns en tredje motiv för 

företag att inkorporera CSR i dess verksamhet. Det tredje motivet är kort och gott att det är ett 

viktigt arbete utifrån en moralisk synvinkel. Stora företag med stora resurser bör göra rätt för 

sig och betala tillbaka till samhället, även om det inte finns några som helst fördelar för de 

själva med att utföra detta. 

 

Denna uppsats valde att enbart titta på den kortsiktiga reaktionen från den finansiella 

marknaden. De långsiktiga reaktionerna och efterföljande effekterna på företaget har inte 

undersökts, men de är värda att nämna för läsaren. Det skall även tillägas att företaget kan 

uppleva andra typer av negativa reaktioner från andra intressenter. Ett företag som avskedar 

anställda utan en giltig anledning kanske inte upplever en negativ reaktion från den finansiella 

marknaden. Men de anställda kan reagera negativt på en sådan händelse, och exempelvis 

koppla in facket. Företaget kan få problem i framtida förhandlingar med de anställdas 

representanter. Konsumenter som blivit lurade kan sluta konsumera produkter från företaget. 

En kommun som blivit drabbad av företagets agerande kanske vägrar att godkänna ett nytt 

byggtillstånd osv.  

 

Balansgången mellan socialt ansvarstagande och lönsamhet är fortsatt komplex och alla 

företag måste bedöma och ta ställning till detta dilemma utifrån deras egna situation. Oavsett 

utgången i detta arbete så har en sak varit säker; det går inte att utesluta betydelsen av CSR 

än. Resultatet av denna studie behandlar endast en enda möjlig konsekvens, aktievärdet. Det 

är en av många viktiga faktorer som företagen bör ta hänsyn till. Utifrån den observerade 

kortsiktiga kursutvecklingen menar författarna att CSR-arbetet inte är relevant. Men de 

långsiktiga effekterna samt andra negativa påföljder måste tas med i kalkylen innan ett företag 

bör känna att de har tillräckligt med underlag för att ta ett korrekt beslut kring hur mycket 

resurser de skall spendera på CSR.  
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Teorigenomgång 

Under den teoretiska referensramem presenterades flera teorier som nu skall behandlas. 

Resultatet pekar på att investerarna är vinstdrivna, vilket stärker den effektiva 

marknadshypotesens relevans. Denna slutsats är dock för bred och omfattande. Endast 

påståenden om att en marknad består av rationella investerare kan stärkas med resultatet från 

arbetet. Ett annat påstående från den effektiva marknadshypotesen är att priset på en tillgång 

förändras när ny relevant information tillkommer. Om företaget upplever negativa påföljder 

av social misskötsel som skadar framtida avkastningar borde detta ha visat sig genom en 

abnormal prisförändring, så länge marknaden är effektiv. Den neoklassiska teorins 

utgångspunkt om att investeraren är rationell är fortfarande aktuell, men detta innebär inte att 

den finansiella beteendevetenskapen är irrelevant och betydelselös för den svenska finansiella 

marknaden. Ett sådant antagande skulle få kritik för att vara alldeles för ogrundad. Den 

finansiella beteendevetenskapen är omfattande och består av många typer av antaganden, och 

dess betydelse kan inte viftas bort med endast ett resultat av en studie som undersöker den 

kortsiktiga kursutvecklingen av utvalda aktier.  

 

Den finansiella beteendevetenskapen utgår ifrån att investerare är känsliga för olika typer av 

situationer, och att de inte förmår att agera fullständigt rationellt. Detta behöver inte 

nödvändningsvis översättas med att de med all säkerhet måste ha moraliska krav på företaget. 

Teorier som flockteorin och prospect teorin handlar om hur investerare agerar i situationer där 

deras eventuella investering kan påverkas av deras beslut. Investerare ställs inför ett val som 

kan påverka avkastningen på deras investering. Denna studie har istället ämnat att titta på 

situationer då investerare ställs inför ett moraliskt dilemma och inte ett ekonomiskt. Givetvis 

påverkas aktiehandlarnas investering av deras beslut om att köpa, sälja eller behålla specifika 

tillgångar. Men samtidigt ställs de inte inför ett ekonomiskt dilemma, då deras investering 

förblir oförändrad om de väljer att inte agera. Utifrån ett sådant argument finns det anledning 

till att hävda att den finansiella beteendevetenskapens huvudsakliga antagande inte riktigt 

satts på test under denna uppsats. 

 

Under den teoretiska referensramen klassificerades shareholder modellen som en teori som 

förespråkar lönsamhet framför socialt ansvar. Samtidigt var det aktuellt att se huruvida 

lönsamhet och vinst kan påverkas av att det sociala ansvaret inte tas på allvar. Resultatet i 
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denna studie pekar på att det egna kapitalet inte påverkas, vilket innebär att företagen bör 

utesluta CSR. Eftersom att social misskötsel inte tycks ha en kortsiktig negativ påverkan på 

aktieägarnas investering finns det en antydan om att företagen enligt shareholder modellen 

skall utesluta CSR-arbetet. Ännu en gång är det på sin plats att konstatera att det fortfarande 

kan finnas långsiktiga negativa konsekvenser som även kan påverka investerarna. Exempelvis 

kan ett negativt rykte försvåra en maximal lönsamhet. Med andra ord behöver inte företaget 

drabbas ekonomiskt, men de kanske inte kan maximera avkastningen till sina aktieägare på 

samma sätt som de skulle gjort om deras rykte var intakt. Dessutom finns det alltid en chans 

att aktieägare inte vill bli förknippade med ett företag som har ett dåligt rykte. Även om dessa 

aktieägare inte påverkas rent ekonomiskt kan de drabbas på andra sätt av att ha ett stort 

aktieinnehav i sådana företag. Aktieinnehavare kan alltså påverkas positivt/negativ av sitt 

aktieinnehav på andra sätt än endast genom vinst/förlust. Förespråkare för shareholder-

modellen bör ta hänsyn till detta.  

 

Stakeholder modellen då? Dess betydelse och relevans för svenska storföretag går inte att 

fastställa utifrån resultatet i denna studie. Samtidigt går det att argumentera för att den är 

verklighetsförankrad eftersom att de flesta stora svenska företag har någon form av CSR-

inspirerat arbete i sin verksamhet. Att företag arbetar utifrån stakeholder-modellens riktlinjer 

om att tillfredsställa samtliga intressenter kan tyckas vara relativt självklart. Detta innebär 

dock inte att shareholder modellen saknar relevans. Aktieägare kan fortfarande betraktas som 

den viktigaste intressegruppen, något som stödjer shareholder-modellens huvudspår. Denna 

uppsats tar inte ställning till vilken intressegrupp som är viktigast eller vilka reaktioner 

företagen får från andra intressegrupper när de missköter sitt sociala ansvar. Det finns inget i 

resultatet som kan stödja spekulationer eller förslag på svar för dessa frågor. Vad som dock 

kan sägas är att intressegruppen ”aktieägare” inte tycks straffa företaget när de agerar felaktigt 

mot andra intressegrupper. För att kunna fastställa ett sådant påstående behövs dock fler 

granskade event och tydligare separata kategorier av intressenter. Men påståendet är likväl 

relevant och intressant för analysen. Kan det vara så att intressenter endast straffar företagen 

när det är de själva som drabbas? Reagerar exempelvis anställda mot företaget när 

konsumenterna drabbas? Reagerar leverantörerna mot företaget när staten drabbas negativt av 

företagets handlingar? Vilken typ av moralisk ståndpunkt som andra intressegrupper har 

gentemot företaget är värda att undersöka, och högst nödvändiga för att kunna diskutera 

betydelsen av stakeholder modellen på ett bättre och mer välgrundat sätt.  
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Jämförelse med tidigare forskning 

Denna studie riktade sig mot den svenska finansiella marknaden eftersom att författarna 

noterade att en sådan studie ännu inte utförts. Motivet var att olika marknader kan uppbringa 

olika resultat, baserad på en mängd olika makroekonomiska och kulturella skillnader. 

Resultatet i denna studie pekade på en obefintlig reaktion, något som ingen av de tidigare 

studierna visade på. Endast studien av di Donato & Izzo pekade på en obefintlig reaktion från 

aktiemarknaden, så länge det inte handlade om miljöfrågor. De amerikanska studierna föreslår 

en negativ reaktion på företag som missköter sitt sociala ansvar. Ett sådant resultat gick inte 

att återupprepa i denna studie. I Kruger’s studie framfördes intressanta resonemang om varför 

CSR-begreppet är relevant, oavsett vad resultatet av studien skulle påvisat. CSR kan 

exempelvis ses som ett verktyg för managers för att stärka sin egen image, men även som ett 

viktigt redskap för att på lång sikt stärka företagets anseende. Dessa förklaringar kan till viss 

mån appliceras på de svenska storföretagen. Skillnaden är att det svenska finansiella systemet 

är mer uppbyggda av koncentrerat och cirkulärt ägande, där managers och de stora 

aktieägarna oftast delar samma intressen. De italienska kapitalmarknaden är uppbyggd av en 

större andel familjeföretag, där huvudägarna och managers också delar samma intressen. Kan 

detta vara en möjlig förklaring till de skilda resultaten?  

 

De amerikanska studierna av Flammer och av Kruger gjordes på en marknad där avståndet 

mellan managers och aktieägare kan upplevas som större, och där den asymmetriska 

informationen ökar. Detta kan vara en möjlig förklaring till att aktieägare agerar mot 

företagen i större utsträckning än på den svenska och italienska marknaden. Om detta skulle 

vara fallet så finns det flera möjliga hypoteser som är intressanta att titta på. Har det 

koncentrerande ägandet hämnat reaktionerna från aktieägarna? Di Donato & Izzo tog upp 

samma resonemang, där de menade att det koncentrerande ägandet gav upphov till färre 

negativa reaktioner. Detta skulle innebära att aktieägare inte nödvändigtvis behöver vara 

rationella, utan att de helt enkelt saknar makten att kunna straffa företag på den svenska 

finansiella marknaden på grund av ett koncentrerat ägande. I samband med detta bör även den 

finska studien av Becchetti, Ciciretti & Hasan lyftas fram, där resultatet visade att den sociala 

medvetenheten hos investerare har ökat. Så hypotesen om att investerare i Sverige är 

rationella och agerar utan sociala incitament kan inte bekräftas. Speciellt med tanke på att en 

studie som gjorts i ett närbesläktat land med liknande kulturella och sociala mönster pekar på 

ett annat resultat.   
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Det går givetvis inte att bekräfta sådana tankegångar i dagsläget. Det bör dock ändå noteras 

att både Flammer och Kruger genomförde sin studie på en marknad där det spridda ägandet 

möjligen kan ha haft en främjande effekt på aktieägarnas möjligheter att använda aktiepriset 

som ett verktyg mot företagen. Denna uppsats kan möjligen stödja en sådan tes, då den berör 

den svenska marknaden, som skiljer sig från den amerikanska marknaden. Samtidigt skall det 

påpekas att den italienska studien uppvisade negativa reaktioner mot CSR-vänligt arbete som 

berörde miljön. Denna studie visade en obefintlig reaktion medan den italienska alltså 

lyckades hitta reaktioner. De negativa reaktionerna var alltså främst riktade mot miljöarbetet. 

Flammer hade ett stort fokus på miljö i sin studie, di Donato och Izzo likaså. Denna studie 

hade fem kategorier, varav miljökategorin var de lägst representerade kategorin av de fem. 

Om studien hade behandlat fler fall av miljökategorin finns det fog för att tro att reaktioner 

från den finansiella marknaden kunde ha uppstått. 

 

Sammanfattning 

Resultatet i studien pekar på att aktieinnehavare på den svenska finansiella marknaden agerar 

rationellt, i enlighet med antagandet i den effektiva marknadshypotesen. Samtidigt går det inte 

att fastställa detta då det finns en rad andra faktorer att ta hänsyn till. Det kan exempelvis 

finnas en distinktion mellan privata investerare och stora aktieinnehavare som 

investmentbolag. Det kan även finnas en distinktion på aktieägare som investerar i stora 

företag och aktieägare som investerar i mindre företag där tidshorisonten för investeringen 

möjligen kan vara lägre. Slutligen finns det anledning att tro att det koncentrerade och 

cirkulära ägandet som finns i Sverige kan vara en möjlig förklaringsfaktor. Dessa misstankar 

uppkom då liknande studierna under tidigare forskning gjordes på de amerikanska marknaden 

och uppgav andra resultat. När det kommer till företagens agerande föreslår uppkomsten av 

CSR att stakeholder modellen är verklighetsförankrad, och att företagen agerar i enlighet med 

denna modell. Samtidigt går det inte att vifta bort shareholder modellen, då aktieägarna 

fortfarande kan vara den viktigaste gruppen intressenter.  
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6 Avslutande reflektion 

Under detta kapitel förklarar författarna hur iden om uppsatsen kom till. Sedan 

reflekterar författarna nu på efterhand kring vad som hade kunnat göras annorlunda 

med uppsatsen. Slutligen diskuterar författarna hurvida uppsatsen bidragit med ny 

kunskap eller inte.  

 

Iden om uppsatsens ämne uppkom genom intresset för CSR. Författarna tycktes notera en allt 

större uppmärksamhet kring begreppet CSR inom de ekonomiska kretsarna. Som studenter 

inom företagsekonomi har naturligen ett intresse för vinst och avkastning funnits för 

författarna. Denna fokus på att enbart skapa vinst utmanades av CSR-begreppet, som agerar i 

motsats till ett vinstintresse. Som skeptiska studenter började författarna misstänka att 

avsikterna för CSR inte alltid är så självklara som de utger sig för att vara. Handlar CSR som 

att genuint hjälpa samhället, eller är avsikten att stärka ett företags egen image och stärka dess 

relationer med intressenter? Utifrån denna utgångspunkt formades sakta men säkert 

uppsatsens huvudfråga, som egentligen ämnar att titta på inställningen till CSR utifrån 

investerarens synvinkel.   

Finns det något kring studien som i efterhand borde ha gjorts annorlunda? Givetvis 

uppkommer det funderingar över olika typer av kompletterande undersökningar och teorier 

som skulle ha varit relevanta för uppsatsen. Samtidigt har författarna jobbat efter en tidsplan 

som begränsat uppsatsens omfattning. Endast de relevantaste teorierna och den viktigaste 

metoden valdes ut för denna studie. I analysdelen kunde författarna på ett tillförlitligt sätt 

analysera investerarnas inställning till CSR då det fanns empirisk data att stödja sig på. Detta 

berodde givetvis på att frågeställningen utgick ifrån investerarnas inställning till socialt 

misskötsel. Vilken inställning företagen har till CSR gick inte att fastställa, utan det var enbart 

något författarna spekulerade i. För att få en klarare bild om företagens inställning till CSR 

och socialt ansvar kunde studien kompletterats med intervjuer från anställda inom 

företagsledningen. Författarna till denna studie hävdar dock att detta enbart skulle vara 

kompletterande information. Den nödvändiga och viktiga informationen för uppsatsens 

frågeställning togs fram empiriskt med hjälp av event metoden.  
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Har denna uppsats varit med och bidragit med kunskap som tidigare inte varit känd? 

Uppsatsen har absolut visat att den svenska finansiella marknaden inte tycks reagera på social 

misskötsel. Anledningen till detta förblir dock fortfarande oklart. På vilket sätt är denna 

slutsats en viktig lärdom? Från investerarperspektiv finns det mer information om hur pass 

snabbt de större företagen kan reparera sig från händelser som kan skada deras CSR-image. 

Från företagens perspektiv är det allt för tidigt att säga vad resultatet innebär för dem. Inga 

starka slutsatser kan hänföras utifrån denna studie. Förhoppningen från författarna är att 

uppsatsen trots detta bidragit med att uppmärksamma detta relativt outforskade område. 

Genom att väcka uppmärksamhet i denna fråga hoppas författarna att andra känner sig 

manade till att forska inom detta område. Några förslag på forskning kommer därför att 

presenteras här nedan.   
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7 Förslag till vidare forskning  

Under detta korta kapitel lämnar författarna förslag på vidare forskning för de 

läsare som möjligen är intresserade av att replikera en liknande studie inom samma 

problemområde.  

En av de möjliga förklaringarna till den obefintliga reaktionen från de finansiella marknaden 

var att enbart större företag undersöktes. De större företagen är oftast väldigt stabila och 

robusta. Därför hade det varit intressant att replikera studien med enbart Small Cap företag 

som befinner sig på Stockholmsbörsen. Ett annat förslag är att korta ner på tidsperspektivet 

och enbart fokusera sig på händelser som skett under de senaste 5 åren. Frågan är givetvis om 

det finns tillräckligt många händelser som drabbat börsnoterade företag under denna 

tidsperiod. Förslagsvis kan forskare titta på lokala företag och titta på andra variabler istället 

för aktievärdet. Dessa variabler kan representera andra intressenter om detta är syftet med 

undersökningen. Exempelvis kan konsumenternas inställning mätas i försäljningssiffror 

istället för aktievärde.   

Några justeringar på denna uppsats kan dessutom ge nya och intressanta upptäckter. Det går 

exempelvis att replikera uppsatsen men smala ner den till enbart en enda kategori av 

händelser, som exempelvis miljöförstörelse. Det går även att utöka uppsatsen genom att också 

undersöka hur aktievärdet påverkas av positiva nyheter som stärker företagens CSR-image. 

Ett intressant samband som kan undersökas är hur pass mycket pengar ett företag spenderar 

på CSR relativt till deras lönsamhet. Hur antalet identifierbara intressenter påverkar 

resursfördelningen av CSR är ett annat intressant samband som kan undersökas. Då skulle 

forskare kunna titta på hur mycket pengar ett företag spenderar relativt till sina intäkter om de 

är verksamma inom en enda kommun med endast ett 100-tal konsumenter och 1 leverantör? 

Har mindre företag mer frihet att spendera pengar på CSR eller håller dem igen med 

resurserna och försöker att minska på sina kostnader? Känner större företaget med fler 

intressenter att dem har större skyldigheter att spendera mer resurser på CSR eller är de mer 

drivna av att skapa vinst till sina aktieinnehavare? Sådana undersökningar skulle bringa 

klarhet kring den påverkan och den betydelse som CSR har för företagen och dess 

intressenter.  
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9 Bilagor 

 

Företag OMX Stockholm Nordic Large Cap (bilaga 1) 

 
Röd färg - Inga artiklar mötte kriterierna 

Blå färg - Fel industri/bransch 
 

Företag Aktienamn Inträdesdatum i 
börsen 

Antal aktier vid 
datum 21/11-
14 

Bransch Företagskod 

AAK AAK 2005-09-29 41 665 339 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

AK 

ABB ABB (Ltd) 1999-06-22 574 511 847 Industrivaror & 
tjänster 

AB 

Africa Oil  Africa Oil Corp. 2010-09-30 167 116 311 Energi AO 

Alfa Laval Alfa Laval 2002-05-17 419 456 31 Industrivaror & 
tjänster 
 

AL 

Assa Abloy  Assa Abloy B 1994-11-08 351 683 455  Industrivaror & 
tjänster 
 

AA 

AstraZeneca Astra Zeneca 1999-04-06 149 967 391 Hälsovård AZ 

Atlas Copco  Atlas Copco A 1979-01-02 839 394 096 Industrivaror & 
tjänster 

AC 

Atlas Copco  Atlas Copco B 1989-08-25 390 219 008 Industrivaror & 
tjänster 

AC 

Atrium Ljungberg  Atrium Ljungberg B 1994-07-14 129 220 736 Finans & Fastighet ATL 

Autoliv Inc Autoliv SDB 1997-05-02 69 100 139  Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

AUL 

Axfood  Axfood  1997-06-27 52 467 678 Dagligvaror AXF 

Axis  Axis  2000-06-27 69 461 250 Informationsteknik AX 

BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs 2001-11-20 208 219 834 Material BK 

Boliden Boliden 2001-12-05 273 511 169  Material BO 

Castellum  Castellum B 1997-05-23 172 006 708 Finans & Fastighet CA 

Com Hem  Com Hem Holding 2014-06-17 207 529 597 Telekomoperatörer CH 

Electrolux  Electrolux A  1979-01-02 8 192 539 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

ELX 

Electrolux  Electrolux B 
 

1979-01-02 300 727 769 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

ELX 

Elekta  Elekta B 1994-03-01 368 578 765 Hälsovård EL 

EnQuest  EnQuest PLC 2010-04-01 223 795 444 Energi EQ 

Ericsson  Ericsson A 1979-01-02 261 755 983 Informationsteknik ERI 

Ericsson  Ericsson B 1979-01-02 3 043 295 752  Informationsteknik ERI 

Fabege Fabege 1990-01-02 165 391 572 Finans & Fastighet FAB 

Getinge  Getinge B 1993-05-19 222 383 327 Hälsovård GE 

H&M  H&M B 1979-01-02 1 460 672 000 Dagligvaror HM 

Handelsbanken  Handelsbanken A 1979-01-02 623 925 276 Finans & Fastighet HA 

Handelsbanken  Handelsbanken B 1990-11-21 11 750 443  Finans & Fastighet HA 

Hexagon  Hexagon B  1988-10-10 340 712 119 Industrivaror & 
tjänster 
 

HE 

Hexpol  Hexpol B  2008-06-02 32 943 566 Material HEP 

Holmen  Holmen A 1979-01-02 22 623 234 Material HO 

Holmen  Holmen B 1979-01-02 62 132 928  Material HO 

Hufvudstaden  Hufvudstaden A 1979-01-02 202 996 869 Finans & Fastighet HU 

Hufvudstaden  Hufvudstaden C 1998-06-12 8 275 064 Finans & Fastighet HU 

Husqvarna  Husqvarna A 2006-06-13 122 425 469  Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

HUQ 

Husqvarna  Husqvarna B 2006-06-09 453 918 309 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

HUQ 

ICA Gruppen ICA Gruppen 2005-12-08 119 078 903 Dagligvaror ICA 

Industrivärden  Industrivärden A 1979-01-02 268 186 200 Finans & Fastighet IND 

Industrivärden  Industrivärden C 1988-09-05 164 155 071 Finans & Fastighet IND 

http://www.di.se/stockwatch/atlas-copco/overview/
http://www.di.se/stockwatch/atlas-copco/overview/
http://www.di.se/stockwatch/atrium-ljungberg/overview/
http://www.di.se/stockwatch/atrium-ljungberg/overview/
http://www.di.se/stockwatch/autoliv/overview/
http://www.di.se/stockwatch/autoliv/overview/
http://www.di.se/stockwatch/axfood/overview/
http://www.di.se/stockwatch/axfood/overview/
http://www.di.se/stockwatch/axis/overview/
http://www.di.se/stockwatch/axis/overview/
http://www.di.se/stockwatch/billerudkorsnas/overview/
http://www.di.se/stockwatch/billerudkorsnas/overview/
http://www.di.se/stockwatch/boliden/overview/
http://www.di.se/stockwatch/boliden/overview/
http://www.di.se/stockwatch/castellum/overview/
http://www.di.se/stockwatch/castellum/overview/
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/874314
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/874314
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/2388
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/2388
http://www.di.se/stockwatch/electrolux/overview/
http://www.di.se/stockwatch/electrolux/overview/
http://www.di.se/stockwatch/elekta/overview/
http://www.di.se/stockwatch/elekta/overview/
http://www.di.se/stockwatch/enquest-plc/overview/
http://www.di.se/stockwatch/enquest-plc/overview/
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/2618
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/2618
http://www.di.se/stockwatch/ericsson/overview/
http://www.di.se/stockwatch/ericsson/overview/
http://www.di.se/stockwatch/fabege/overview/
http://www.di.se/stockwatch/fabege/overview/
http://www.di.se/stockwatch/getinge/overview/
http://www.di.se/stockwatch/getinge/overview/
http://www.di.se/stockwatch/hm/overview/
http://www.di.se/stockwatch/hm/overview/
http://www.di.se/stockwatch/handelsbanken/overview/
http://www.di.se/stockwatch/handelsbanken/overview/
http://trader.di.se/index.php/quote/kurs/4966
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http://www.di.se/stockwatch/hexagon/overview/
http://www.di.se/stockwatch/hexagon/overview/
http://www.di.se/stockwatch/hexpol/overview/
http://www.di.se/stockwatch/hexpol/overview/
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http://www.di.se/stockwatch/holmen/overview/
http://www.di.se/stockwatch/hufvudstaden/overview/
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Intrum Justitia Intrum Justitia 2002-06-07 77 360 944 Finans & Fastighet INJ 

Investor  Investor A 1979-01-02 311 690 844 Finans & Fastighet INV 

Investor  Investor B 1984-09-18 455 484 186  Finans & Fastighet INV 

JM JM 1988-11-01 77 076 045  Finans & Fastighet JM 

Kinnevik  Kinnevik A 1987-07-01 42 369 312  Finans & Fastighet KIN 

Kinnevik  Kinnevik B 1996-07-02 235 398 878 Finans & Fastighet KIN 

Latour  Latour B 1988-11-01 148 015 056 Finans & Fastighet LAT 

Lundbergs  Lundberg B  1988-11-01 76 000 000 Finans & Fastighet LUN 

Lundin Mining Lundin Mining 
Corporation SDB 

2003-12-12 167 196 071 Material LUNM 

Lundin Petroleum  Lundin Petroleum  2001-09-06 311 070 330 Energi LUNP 

Meda  Meda A  1995-06-27 365 467 371 Hälsovård ME 

Melker Schörling 
AB 

Melker Schörling  2006-09-05 119 097 595 Finans & Fastighet MS 

Millicom  Millicom International 
Cellular SDB 

2004-03-30 96 868 372 Telekomoperatörer MI 

MTG  MTG A 1997-09-18 5 007 793  Dagligvaror MTG 

MTG  MTG B 1997-09-18 62 639 331 Dagligvaror MTG 

NCC  NCC A 
 

1988-09-12 26 023 097 Industrivaror & 
tjänster 

NCC 

NCC  NCC B 1988-09-12 82 412 725 Industrivaror & 
tjänster 

NCC 

Nibe Industrier Nibe Industrier B 1997-06-16 97 193 382 Industrivaror & 
tjänster 

NIB 

Nordea Bank Nordea Bank 1997-12-08 4 049 951 919 Finans & Fastighet NOR 

Oriflame Oriflame Cosmetics 
SDB 

2004-03-24 54 242 999  Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

ORI 

Peab  Peab B 1989-05-02 261 729 773  Industrivaror & 
tjänster 

PEA 

Ratos  Ratos A 2013-06-28 84 637 060 Finans & Fastighet RAT 

Ratos  Ratos B 1988-11-01 239 503 836 Finans & Fastighet RAT 

SAAB  SAAB B 1998-06-18 107 243 221 Industrivaror & 
tjänster 

SAA 

Sandvik Sandvik 1979-01-02 1 254 385 923 Industrivaror & 
tjänster 

SAN 

SCA  SCA A 1984-01-02 86 200 040 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

SCA 

SCA  SCA B 1979-01-02 618 910 054 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

SCA 

SEB  SEB A 1979-01-02 2 170 019 294  Finans & Fastighet SEB 

SEB  SEB C 1989-06-06 24 152 508 Finans & Fastighet SEB 

Securitas  Securitas B 1991-07-09 347 916 297 Industrivaror & 
tjänster 

SEC 

Skanska  Skanska B 1984-01-02 400 000 917 Industrivaror & 
tjänster 

SKA 

SKF  SKF A 1979-01-02 37 849 081  Industrivaror & 
tjänster 

SKF 

SKF  SKF B 1979-01-02 417 501 987 Industrivaror & 
tjänster 

SKF 

SSAB  SSAB A 1989-07-03 304 183 270  Material SSA 

SSAB  SSAB B 2014-08-01 129 094 314 Material SSA 

Stora Enso  Stora Enso A 1998-12-29 177 056 204  Material SEN 

Stora Enso  Stora Enso R 1998-12-29 611 563 783 Material SEN 

Swedbank  Swedbank A 1995-06-09 1 132 005 722 Finans & Fastighet SWE 

Swedish Match Swedish Match 1996-05-15 200 500 000 Sällanköpsvaror- och 
tjänster 

SWM 

Swedish Orphan 
Biovitrum 

Swedish Orphan 
Biovitrum  

2006-09-15 270 785 950 Hälsovård SOB 

Tele2  Tele2 A 
 

1996-05-14 20 260 910  Telekomoperatörer TEL 

Tele2  Tele2 B 1996-05-14 428 522 429 Telekomoperatörer TEL 

TeliaSonera TeliaSonera 2000-06-13 4 330 084 781  Telekomoperatörer TES 

Tieto Tieto 1999-07-09 2 307 266 Informationsteknik TIE 

Trelleborg  Trelleborg B 1986-01-02 33 368 936 
487 

Industrivaror & 
tjänster 

TB 

Wallenstam  Wallenstam B 1991-08-12 152 750 000 Finans & Fastighet WAL 
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Volvo  Volvo A 1979-01-02 513 115 100 Industrivaror & 
tjänster 

VO 

Volvo  Volvo B 
 

1979-01-02 1 615 305 120 Industrivaror & 
tjänster 

VO 
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Artiklar (bilaga 2) 

 
Tidni-
ng 

Titel på artikeln Publicerin-
gs datum 

Närmast 
komma-
nde 
börsdag 

Kort beskrivning på 
artikel 

Kateg-
ori 

Berörda 
företag 

Artikel 
kod 

DN “Volvo och Atlas 
Copco anklagas för 
Irak-mutor” 

05-10-28 05-11-01 Svenska Volvo och 
Atlas Copco - anklagas 
för att ha betalat mutor 
till Saddam Hussein för 
att kunna tjäna pengar 
på FN:s olja mot mat-
program. 

SA-IN Volvo, 
Atlas 
Copco 

DVOAC
1 

EX “Vi betalade en miljard 
i skatt förra året” 

99-05-13 99-05-13 Riksdagens 
skatteutskott ska 
snabbutreda Volvos 
skatteplanering.Bakgru
nden till 
snabbutredningen är 
den kritik som riktats 
mot Volvo för att de 
allra flesta 
Volvoföretag inte 
betalar någon eller 
mycket lite skatt. 
Volvokoncernen 
betalade bara en 
procent i skatt i Sverige 
för inkomståret 1997 
sedan bara två av 106 
bolag redovisat 
skattepliktig inkomst, 
enligt Rapport. 

SA-NA Volvo EVO1 

AB “Hemligt avtal ger 
volvo statliga miljoner” 

97-01-21 97-01-21 Ett hemligt avtal ger 
Volvo Aero flera 
hundra miljoner i 
statligt stöd - trots att 
koncernen lägger ner 
sin anläggning i 
Arboga och gör 650 
personer arbetslösa 

OB Volvo AVO1 

EX “SVEKET. Därför vill 
inte Volvo och Saab 
rädda liv i Sverige”  

92-03-09 92-03-09 Båda tillverkarna 
erbjuder nämligen 
bättre krockskydd för 
utländska bilköpare än 
för svenska. I flera 
länder har Volvo och 
Saab utrustat bilarna 
med så kallad airbag 
som standard. Men när 
Volvo och Saab nu 
frivilligt börjar sätta 
airbag som standard 
väljer de att inte göra 
det i Sverige. 

P&S Volvo EVO2 

EX “Arlandachefer i 
mutskandal. ABB 
misstänks ha bjudit på 
lyxresor” 

03-10-29 03-10-29 ABB misstänks ha 
mutat fem chefer på 
Arlanda med bla 
lyxresor. Flera 
märkliga  fakturor från 
resebyråer har hittats i 
ABBS:s internrevision. 

SA-NA ABB EAB1 

DN “Abb får hård kritik. 
Greenpeace fördömer 
investeringar i Polen” 

93-06-04 93-06-04 ABBS: investeringar i 
Polen görs ofta på 
gammal teknik och 
redan avskriven 
utrustning. Utländska 
investerare brukar 

MH ABB DAB1 
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oftast bara investera 
och åtgärda de 
miljöproblem som kan 
åtgärdas till minst 
kostnad. 

AB ”Arbets-domstolen 
blåste oss- SSAB:s 
arbetare förlorar 
tusentals kronor” 

95-11-07 95-11-09 Stålverksarbetare i 
Luleå känner sig lurade 
av Arbetsdomstolen 
(AD). Dagens 
förhandling i Stockholm 
ställdes in i sista stund 
- på begäran av 
arbetsgivaren. Över 
hundra arbetare blir 
blåsta på 3000 kr, de 
stämdes av SSAB för 
att de strejkat olovligt i 
början av oktober. 

OB SSAB ASSA1 

EX “Volvo säljer 
stridsfordon till 
mailkkriget” 

13-02-06 13-02-06 Volvo drar nu ut i krig i 
Mali - i tysthet har den 
svenska 
lastbilskoncernen nu 
tagit sikte på att bli 
störst i Europa på 
stridsfordon. Dagens 
industri avslöjar i dag 
att Volvo helt 
dominerar i den 
franska arméns 
framryckning mot 
islamister i Mali.  

SA-IN Volvo EVO3 

DN “Volvo och ABB 
kritiseras för fabriker i 
Saudiarabien” 

05-07-04 05-07-04 Flera svenska 
storföretag får kritik för 
sin verksamhet i 
Saudiarabien i en 
granskning av den 
ideella organisationen 
Swedwatch. Bland 
bolagen som granskats 
finns industrikoncernen 
ABB, 
fordonstillverkaren 
Volvo och mejerijätten 
Arla Foods. 
Diskriminering av 
kvinnor, förbud mot 
fackföreningar och 
dåliga förhållanden för 
gästarbetare hör till 
problemen i landet.  

SA-IN Volvo & 
ABB 

DVOAB
1 

AB “En månads jobb - till 
fallskärmar” 

99-02-04        99-02-04 P G Gyllenhammar och 
Volvos andra före detta 
chefer kostar 
koncernen cirka 140 
miljoner kronor om året 
i fallskärmsavtal. För 
att tjäna ihop de 
pengarna krävs 12 000 
nya personbilar - en 
månads produktion vid 
Torslandaverken. 

OB Volvo AVO2 

AB “Strålningen kan ge 
barn cancer Volvo 
snålar - och gör farliga 
bilar” 

02-02-14 02-02-14 Strålningen i Volvo 
S80, V70 och S60 är 
upp till 80 gånger 
högre än normalt. 
Betydligt lägre värden 
har visat sig orsaka 
leukemi hos barn och 
missfall hos gravida 
kvinnor. De farliga 
magnetfälten kan 
minskas med en enkel 
kabel. 

P&S Volvo AVO3 



76 
 

AB “Volvos reklam kan 
vara rena bluffen” 

03-02-21 03-02-24 Nu rullar Volvo S 60 in 
i Marknadsdomstolen. 
Stämd för vilseledande 
reklam. - Det är 
allvarligt att utnyttja 
miljöargument som 
man inte kan styrka, 
säger Karin Lindell, 
generaldirektör på 
Konsumentverket och 
KO. 

P&S / 
MH 

Volvo AVO4 

EX “Volvo får kritik efter 
våldsam krasch” 

02-05-02 02-05-02 När Daniel Ljungström 
skulle bromsa i slutet 
av raksträckan på 
Gelleråsbanan var 
bromspedalen stum. 
Kraschen blev våldsam 
när bilen rullade in i 
skyddsräcket. Daniel 
klarade sig oskadd 
men Volvo anklagas 
för slarv när de byggt 
Challenge-bilarna. 

P&S Volvo EVO4 

EX ”Här är Sveriges 
farligaste 
arbetsplatser” 

01-11-13 01-11-13 Saab och Volvo är inte 
bara två av Sveriges 
största arbetsgivare. 
De är de farligaste 
också. Biljättarna 
toppar listan över 
antalet anmälda 
olycksfall på jobbet. 

OB Volvo, 
SAAB 

EVOSA
A1 

DN “Ny tung kritik mot 
börsjättars 
redovisning” 

04-12-24 04-12-27 Andra året irad då 
Atlas Copco och 
Electrolux kritiseras för 
bristande redovisning 

SA-NA Atlas 
Copco & 
Electrolux 

DACEL
X1 

DN “Svenska bolag hotas 
av stämning i USA. 
Atlas Copco och 
Sandvik, 
samarbetar  med 
gruvbolag som bryter 
mot mänskliga 
rättigheter” 

03-02-19 03-02-19 Atlas copco & sandvik 
anklagas för att 
samarbeta med 
gruvbolag i Ghana som 
bryter mot mänskliga 
rättigheter. Det påstås 
även att dess utsläpp 
från anläggningarna 
ska förgifta vattnet 

SA-IN Atlas 
copco & 
Sandvik 

DACSA
N1 

DN “Trelleborg får kritik 
för arbetsplatsolyckor” 

98-10-28 98-10-28 Yrkesinspektionen, YI, 
ger gummikoncernen 
Trelleborg Industri AB 
hård kritik. 
Arbetsplatsolyckorna 
och sjukskrivningarna 
på företaget ligger 
väsentligt högre än 
riksgenomsnittet. Ändå 
gör ledningen inte 
något för att minska 
olyckorna, anser YI. 

OB Trelleborg DTB1 

AB “Lundins nya skandal” 12-05-11 12-05-14 Familjen Lundin har 
brutit mot FN:s 
vapenembargo i 
Somalia. Under sitt 
sökande efter olja i det 
krigshärjade landet har 
familjens företag Africa 
oil använt tungt 
beväpnade styrkor som 
deltagit i strider. 

SA-IN African oil / 
Lundin 
petroleum 

ALUNP
1 

EX “Svenska bolag får 
kritik för att de vill 
stoppa billig medicin 
till fattiga” 

01-04-09 01-04-09 Pharmacia och 
AstraZeneca har stämt 
den sydafrikanska 
staten - och Nelson 
Mandela. Om 
företagen vinner 
försvåras spridningen 
av billig aidsmedicin. 
Svenskarnas budskap 

SA-NA Astra 
zeneca 

EAZ1 
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till 4,7 miljoner hiv-
smittade sydafrikaner: 

DN “Konkurrensverket 
stämmer Telia 
Sonera” 

04-12-22 04-12-22 Telekoncernen Telia 
Sonera stäms på 144 
miljoner kronor av 
Konkurrensverket för 
att ha missbrukat sin 
dominerande ställning 
på 
bredbandsmarknaden. 
Genom så kallad 
marginalpressning har 
konkurrensen satts ur 
spel, hävdar verket. 

SA-NA Telia 
Sonera 

DTES1 

EX “Miljonbonus trots 
rekord förlusten. Telia 
Soneras toppchefer 
belönas - de anställda 
varnas om varsel” 

03-02-20 03-02-20 Telia Sonera gör en 
förlust på osannolika 
48 miljarder kronor. - 
Självklart kommer det 
här att leda till 
personalnedskärningar
, säger vd Anders Igel. 
Samtidigt belönas 
toppdirektörerna - med 
105 miljoner kronor i 
bonus. 

OB Telia 
Sonera 

ETES1 

DN "Ingen vet vem som 
tog emot 1,5 
miljarder     
- DN granskar. Telia 
Sonera”           

13-12-06 13-12-06 DN kan nu avslöja en 
affär i Kazakstan som 
gjordes 2012 som 
liknar transaktionerna i 
Uzbekistan. Affären 
gav tillgång till nät och 
värdefulla frekvenser 
och det finns också 
kopplingar till ledande 
politiker. Affären 
beskrevs av Telia 
Sonera i december 
2012 som mycket 
betydelsefull för 
dotterbolaget Kcells 
verksamhet. 
 

SA-IN Telia 
Sonera 

DTES2 

DN ”Diktaturer 
samarbetar med 
Telia” 

12-04-18 12-04-18 Telia är genom sina 
dotterbolag en stor 
aktör på 
telefonmarknader i 
flera diktaturer i öst. I 
Vitryssland, 
Azerbajdzjan och 
Uzbekistan har de en 
omfattande och mycket 
lukrativ verksamhet. 
Men priset för 
samarbetet med 
regimerna är högt, 
enligt SVT:s ”Uppdrag 
granskning”.  
 

SA-IN Telia 
Sonera 

DTES3 

AB “Svenska börsbolag 
stäms- för rasism” 

97-10-31 97-11-03 Det svenska 
börsbolaget Autoliv AB 
anklagas för rasism. 
Och hotas av 
skadestånd på flera 
miljarder. De svarta 
arbetarna vid 
företagets fabrik i 
Indianapolis hävdar att 
de vita cheferna driver 
verksamheten "likt en 
plantage. De har 
hjärtbesvär på grund 
av den stress som de 
utsattes för på fabriken 

SA-IN 
P&S 

Autoliv AAUL1 
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AB “Giftiga hästen blev 
mat” 

13-02-28 13-02-28 Allt fler produkter dras 
in i hästköttsskandalen. 
I går stoppades en rad 
nötfärsprodukter som 
misstänks innehålla 
hästkött. Ikea har 
dragit tillbaka sina 
klassiska köttbullar från 
affärer i hela världen. 
Nu stoppar man även 
wienerkorv från affärer 
i hela Europa - trots att 
man inte hittat något 
hästkött. 
 

P&S Axfood AAXF1 

AB ”Vännerna fick 
mobiler gratis - 
Bedrägerihärva utreds 
på Tele2 - 50 
personer kan vara 
inblandade” 

12-02-26 12-02-27 Flera anställda på 
Tele2:s kundtjänst är 
misstänkta för ett 
mycket omfattande 
bedrägeri. Fem 
personer är avstängda 
från arbetsplatsen men 
enligt uppgift kan upp 
till 50 personer vara 
inblandade. - Det 
pågår en 
internutredning, säger 
Pernilla 
OldmarkInformationsch
ef. 

OB Tele2 ATEL1 

EX ”Upptaget - då får du 
betala. Tele2 tjänar 
miljoner på Comviqs 
"tjänst" 

02-07-17 02-07-17 Ringer du till ett 
Comviq kontantkort 
tutar det aldrig 
upptaget. I stället 
kommer ett förinspelat 
meddelande. Vilket kan 
kosta dig cirka fyra 
kronor, trots att du inte 
får tala med den du 
söker.Den 
förprogrammerade 
tjänsten ger 
Stenbecksägda Tele2 
mångmiljoninkomster. 

P&S Tele 2 ETEL1 

AB “Missbildad- av 
Bolidens fall” 

09-11-22 09-11-23 Jocelyn, 15, är 
missbildad och kan bli 
förlamad. Anledningen 
är 20 000 ton giftigt 
avfall från Boliden. 
Betala vård. Punkt Rolf 
Svedberg är före detta 
miljöchef på Boliden. 
Och han är mycket 
kritisk till sin före detta 
arbetsgivare. Boliden 
vägrar ta ansvar då de 
anser att avfallet inte 
längre tillhör företaget. 

P&S Boliden ABO1 

DN ”Stort bonuslyft tilll 
vn:d på Electrolux får 
kritik” 

05-04-02 05-04-04 Johnsson går till 
angrepp mot styrelsen i 
Electrolux. Det är 
orimligt att ge vd Hans 
Stråberg extramiljoner i 
bonus samtidigt som 
anställda. Efter att ha 
fått knappt 300000 
kronor i bonus under 
2003 kan Hans 
Stråberg inkassera 
drygt 4,2 miljoner i 
bonus för 2004. 
Grundlönen höjdes 
med knappt 8 procent 
till 7,7 miljoner. 

OB Electrolux DELX1 
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tvingas gå från 
vitvarukoncernen. 
Förtroendet för 
näringslivet skadas 

DN “Uppfinnare anser sig 
lurad på 300 miljoner” 

08-05-30 08-05-30 Jacobsson hävdar att 
Electrolux har stulit 
hans idé, ett böjt och 
ställbart dammsugarrör 
som gör det möjligt att 
lätt dammsuga under 
möbler. Han har därför 
stämt vitvarukoncernen 
-Har de fått tillgång till 
det, så får det inte 
använda sig av det, 
säger han.  
-De har plagierat och 
tillverkat utan tillåtelse. 
Det är ren stöld, 
fortsätter Gannholm. 

SA-NA Electrolux DELX2 

DN ”Ericsson bröt mot 
lagen. JämO- kritik 
efter att gravida 
kvinnor vägrats jobb” 

93-08-08 93-08-09  Företaget vägrade 
anställa kvinnor som 
var gravida. - Ericsson 
bröt mot 
motjämställdhetslagen, 
säger Mats Sundberg 
på JämO sedan 
företaget. När Ericsson 
i Kumla fick extra stora 
order nyligen behövde 
företaget nyanställa. 
Tillfälligt anställda fick 
fast anställning - 
förutsatt att de inte var 
gravida. Bland dem 
som inte fick jobb 
fanns kvinnor som 
arbetat hos Ericsson 
längre tid än de som 
fick fast arbete. 
Företaget fått reda på 
vilka som var gravida 

OB Ericsson DERI1 

AB ”Eskort- skandalen, 
snart kommer 
huvuden rulla 
- Polisen nära att 
avslöja vem inom 
Ericsson som köpte 
lyxprostituerade” 

96-07-03 96-07-03 Franz Hohenberger vid 
eskortfirman EME i 
Wien, uppger att han 
förmedlat 
lyxprostituerade till 
Ericsson. Men inom 
Ericsson tiger 
tystnaden still. 
Samtliga direktörer 
som Aftonbladet varit i 
kontakt med förnekar 
kännedom om att 
anställda anlitat horor 
som extra bonus när 
viktiga affärskontrakt 
ska avslutas.  

OB Ericsson AERI1 

AB ”JoAnn, 9, syr åt H&M 
- Klädkedjans krav på 
låga priser tvingar 
leverantörer anställa 
barn” 

97-12-29 97-12-29 JoAnn är bara nio år 
gammal men jobbar 
redan åt Hennes & 
Mauritz. På en timmes 
arbete tjänar hon 70 
öre. I en dokumentär i 
kväll visar SVT:s 
samhällsredaktion hur 
klädkedjans jakt på 
billig arbetskraft driver 
leverantörerna till att 
utnyttja barn. 

SA-IN H&M AHM1 
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AB ”Barnen plockar 
bomull åt H& M 
- De får 15 kronor om 
dagen för 60 kilo 
bomull” 

07-11-26 07-11-26 Bomullen i H& M:s 
kläder skördas av 
barnarbetare under 
slavliknande 
förhållanden.Det 
avslöjas i brittiskt 
reportage visar hur 
över 450 000 barn 
tvingas arbeta under 
slavliknande 
förhållanden. Barnen 
körs iväg i 
busskaravaner för att 
plocka bomull från 
gryning till skymning i 
flera månader. 

SA-IN H&M AHM2 

AB ”Hon ville bära slöja 
fick inte jobbet - Nu 
anmäls Ica Kvantum 
till DO” 

07-01-16 07-01-16 Fasia Mohammed 
sökte extrajobb på Ica 
Kvantum i Västra 
Frölunda. Allt gick bra 
men när hon ville bära 
slöja var det stopp. Nu 
är affären anmäld till 
ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering. 
 

P&S ICA AICA1 

AB "Skanska kände till 
hälsoriskerna  
- Nu ska 
tunnelprojektet genom 
Hallandsåsen 
miljögranskas” 

97-10-07        97-10-07  Skanska visste att det 
fanns stora risker med 
tätningsmedlet. Trots 
det användes det i 
tunnelbygget genom 
Hallandsåsen. Nu 
misstänks det ha 
förgiftat djur och 
människor som bor och 
arbetar vid tunneln. - 
Om Skanska var 
medvetna om att 
medlet var miljöfarligt 
vilar ett mycket stort 
ansvar på dem, säger 
Banverkets 
generaldirektör Bo 
Bylund. 

MH Skanska ASKA1 

AB ”Mutskandal i EU:s 
hjärta 
- Securitas fick 
tillgång till 
konkurrenternas 
anbud” 

97-10-11 97-10-13 En ny 
korruptionsskandal 
med EU-kommissionen 
som 
huvudrollsinnehavare 
nystas nu upp i 
Bryssel. 
Kommissionens 
säkerhetsavdelning 
hjälpte 1992 
vaktbolaget Securitas 
att lura till sig ett 
femårigt kontrakt. 

SA-IN Securitas ASEC1 

EX ”Styrelseledamot i 
Securitas smygsålde 
aktier för 40 miljoner” 

00-06-30 00-06-30 Securitas 
styrelseledamot 
Philippe Foriel-
Destezet smygsålde 
aktier i företaget för 40 
miljoner kronor. Runt 
120 gånger på ett 
halvår struntade han i 
att anmäla 
försäljningen. 
- Jag har aldrig sett 
något liknande i den 
här omfattningen, 
säger Jan Green som 
är chef på 
Finansinspektionens 
insiderenhet till Dagens 
Industri. 

SA-NA Securitas ESEC1 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910200006302797735&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910200006302797735&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910200006302797735&serviceId=2
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AB ”Perssons vakt 
misshandlade en 
invandrare  
- Ansvarig för 
statsministerns 
säkerhet - fick 
sparken som polis” 

02-01-12 02-01-14 Han avskedades från 
polisen efter att ha 
sparkat en gripen 
invandrare. Nu är han 
chef för Securitas 
livvakter som bevakar 
statsminister Göran 
Persson i Malmö 
dömdes för misshandel 
och fick sparken från 
polisen.. 

P&S Securitas ASEC2 

DN ”Nya fynd av giftigt 
avfall. Storföretag kan 
få betala sanering” 

96-04-09 96-04-09 SCA och Boliden kan 
komma att få betala 
saneringen av ett 
kustområde söder om 
Sundsvall. Nya fynd av 
giftigt industriavfall har 
gjorts och enligt 
länsstyrelsen i 
Västernorrland 
kommer saneringen att 
kosta tiotals miljoner 
kronor. 

MH SCA, 
Boliden 

DSCA1 
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Fullständigt resultat (bilaga 3) 

30 företag, 120 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

Tabell 1 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-5 0,00606676203802158 0,00606676203802158 
-4 -0,00271999979148714 0,00334676224653444 
-3 0,00636362174421749 0,00971038399075194 
-2 0,00532234980532551 0,0150327337960774 
-1 -0,000536274021117277 0,0144964597749602 
0 -0,00272647097814678 0,0117699887968134 
1 0,00367750737310717 0,0154474961699206 
2 0,00262113521885863 0,0180686313887792 
3 0,00214807104836044 0,0202167024371396 
4 0,00202635073037227 0,0222430531675119 
5 -0,00346343264921527 0,0187796205182966 

 

CAAR  (-5, ..5) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

0,0188 0,7998 0,4238 Acceptera H0 
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30 företag, 240 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

Tabell 2 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-5 0,00519334081037014 0,00519334081037014 
-4 -0,00237975030761974 0,00281359050275041 
-3 0,00530833433475282 0,00812192483750323 
-2 0,00537574614672528 0,0134976709842285 
-1 -0,00103206215885066 0,0124656088253779 
0 -0,00334736118637333 0,00911824763900453 
1 0,00290627696145981 0,0120245246004643 
2 0,00273809932687509 0,0147626239273394 
3 0,00147550617286767 0,0162381301002071 
4 0,00187744017247819 0,0181155702726853 
5 -0,00339373704791525 0,01472183322477 

 

CAAR (-5, ..5) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

0,0147 0,7459 0,4557  
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26 företag, 120 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

Tabell 3 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-5 0,00444237626055578 0,00444237626055578 
-4 -0,00269654153555771 0,00174583472499807 
-3 0,00711496068075769 0,00886079540575576 
-2 0,00247128524314224 0,011332080648898 
-1 -0,000542687857052201 0,0107893927918458 
0 -0,00202758550491022 0,00876180728693558 
1 0,00414228778352806 0,0129040950704636 
2 0,00418621927637615 0,0170903143468398 
3 0,00195211426375529 0,0190424286105951 
4 0,00365470622214205 0,0226971348327371 
5 -0,00422510993167682 0,0184720249010603 

 

CAAR (-5, ..5) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

0,0185 0,6930 0,4883  
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26 företag, 240 dagar estimering, (-5 dagar, 5 dagar) 

Tabell 4 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-5 0,00378394526361325 0,00378394526361325 
-4 -0,00203325595635013 0,00175068930726312 
-3 0,00606594367133562 0,00781663297859874 
-2 0,00269269673598854 0,0105093297145873 
-1 -0,00104585546045784 0,00946347425412943 
0 -0,00259133815095035 0,00687213610317908 
1 0,00332856194756153 0,0102006980507406 
2 0,00411429500704212 0,0143149930577827 
3 0,00101465284690932 0,0153296459046921 
4 0,00364597121380669 0,0189756171184987 
5 -0,00411369839511676 0,014861918723382 

 

CAAR (-5, ..5) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

0,0149 0,6673 0,5046  
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30 företag, 120 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Tabell 5 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-1 -0,000723359030192103 -0,000723359030192103 
0 -0,00258588555774634 -0,00330924458793844 
1 0,00355408687442276 0,000244842286484319 
2 0,0023649163655307 0,00260975865201502 
3 0,00193600573393908 0,0045457643859541 
4 0,0018058600658531 0,00635162445180721 
5 -0,00373848849860372 0,00261313595320348 
6 -0,00499791472053435 -0,00238477876733087 

 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0024 -0,1179 0,9062  
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30 företag, 240 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Tabell 6 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-1 -0,00110418751193255 -0,00110418751193255 
0 -0,00336125066100582 -0,00446543817293837 
1 0,00285540458102513 -0,00161003359191324 
2 0,00265279225446461 0,00104275866255136 
3 0,00141605903325037 0,00245881769580173 
4 0,00178358167172067 0,0042423993675224 
5 -0,00349837267647381 0,000744026691048588 
6 -0,0059405732302195 -0,00519654653917091 

 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0052 -0,3093 0,7571  
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26 företag, 120 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Tabell 7 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-1 -0,000612643496899184 -0,000612643496899184 
0 -0,00180017656568956 -0,00241282006258874 
1 0,00411245501706553 0,00169963495447679 
2 0,00404047324425163 0,00574010819872842 
3 0,00187206084523676 0,00761216904396517 
4 0,00348131828048886 0,011093487324454 
5 -0,00443564659725089 0,00665784072720314 
6 -0,00809678456021419 -0,00143894383301104 

 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0014 -0,0626 0,9501  
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26 företag, 240 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Tabell 8 

Händelsedag (t) AAR CAAR 

-1 -0,00105832803776333 -0,00105832803776333 
0 -0,00261232103142383 -0,00367064906918717 
1 0,00333231231130335 -0,000338336757883818 
2 0,0040357029727434 0,00369736621485959 
3 0,00104949711619623 0,00474686333105581 
4 0,00356123215075885 0,00830809548181466 
5 -0,00421372989516522 0,00409436558664944 
6 -0,00886784314771986 -0,00477347756107042 

 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0048 -0,2511 0,8017  
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2 grupper, 120 dagar estimering, (-1 dag, 6 dagar) 

Tabell 9 

(t) AAR (Grupp 1) ARR (Grupp 2) CAAR (Grupp 1) CAAR (Grupp 2) 

-1 0,00423927699775526 -0,00684537427252786 0,00423927699775526 -0,00684537427252786 
 

0 -0,00586489452291783 -0,000686580738423132 -0,00162561752516257 -0,00753195501095099 
 

1 -0,0019840974619747 0,0080657138369349 -0,00360971498713728 0,000533758825983909 
 

2 0,00109814316919564 0,0042117253714371 -0,00251157181794164 0,00474548419742101 

3 0,00305719211389289 -0,000323951209870301 0,000545620295951253 0,00442153298755071 
 

4 0,00783795378105935 -0,00469181293987606 0,00838357407701061 -
0,000270279952325351 
 

5 -0,00511653688014441 -0,00184912016843536 0,0032670371968662 -0,00211940012076071 
 

6 -0,00514238401389321 -0,00672359379032514 -0,00187534681702701 -0,00884299391108584 
 

 

Grupp1 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0019 -0,0840 0,9330  

 

Grupp2 

CAAR (-1, ..6) t-test (5% 
signifikant) 

Sannolikhet Acceptera/Förkasta 

-0,0088 -0,3484 0,7275  

 

 Grupp 1 
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Grupp 2 

  

 


