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Sammanfattning 

Företags oetiska handlingar får ständig uppmärksamhet i media. I och med ett ökat fokus på 

etik och CSR i vårt samhälle tycks även uppmärksammandet kring händelserna öka. Syftet med 

studien är att kartlägga vilken effekt offentliggörandet av oetiska handlingar begångna av 

företag på Stockholmsbörsen får på dess aktiekurs, samt huruvida effektskillnader kan förklaras 

utifrån grad av moralisk indignation och brottens karaktär. Detta har genomförts genom att 

studera 37 oberoende oetiska handlingar begångna under åren 2010 - 2016 med hjälp av en 

eventstudie. Studien finner ett genomsnittligt signifikant kursfall på -1,89% för företagens 

aktiekurser vid offentliggörandet i media. Dock kunde inga signifikanta effektskillnader 

observeras utifrån moralisk indignation eller brottens karaktär. Inte heller vilken kombination 

av dessa som får störst procentuell påverkan kan fastställas. Det signifikanta kursfallet leder till 

slutsatsen att investerarna väljer att sälja sina aktier vid offentliggöranden. 

 

Nyckelord: etik, CSR, oetiska handlingar, eventstudie, onormal avkastning, moralisk 

indignation, finansiella brott, operationella brott  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund och problematisering  

I september år 2017 meddelar åklagarmyndigheten att tre före detta Telia-chefer åtalas för grovt 

mutbrott i samband med affärer i Uzbekistan. Samtidigt som åtalen offentliggörs erkänner även 

företrädare för bolaget att de betalat ut korrupta medel för totalt 2,7 miljarder svenska kronor 

till den dåvarande diktatorns dotter. Utbetalningarna skedde mellan år 2007 - 2010, i syfte att 

förenkla etableringen på den uzbekiska marknaden (Mothander 2017). Händelsen har under de 

senaste månaderna fått stor medial uppmärksamhet och exponering. Det här är dock inte första 

gången en dylik händelse uppdagas, företagsskandalerna tycks snarare avlösa varandra. I takt 

med såväl digitaliseringen som globaliseringen har vi förändrat vårt sätt att kommunicera i allt 

större utsträckning (Carlsson 2016) och nyheter likt den ovan sprids fortare än någonsin.  

Ur en studie från år 1997 menar Gunthorpe att ett signifikant ökat intresse för företagsetik och 

oetiska skandaler kunde observeras hos allmänheten genom den ökade rapporteringen i 

dagspressen. Vidare bevis för det ökade intresset kan exemplifieras genom införande av 

finansiella index för socialt ansvarstagande (Grafström, Göthberg och Windell 2015) och 

intresset för etiska fonder (Eurosif 2014). Etiska fonder investerar i sådant som rör långsiktigt 

hållbara frågor, som till exempel miljöpåverkan (Eurosif 2014). Enligt undersökningen av 

Eurosif (2014) har etiska fonder gått från att vara nischade med få investerare till att bli mer av 

en allmän produkt.  

Den ökade etiska medvetenheten i kombination med ökat socialt ansvar har sedan början av 50-

talet benämnts Corporate social responsibility (CSR) (Carroll 2016). CSR innefattar idag de 

ekonomiska, rättsliga, etiska och filantropiska förväntningar som samhället har på 

organisationer vid en given tidpunkt (Carroll 2016). Sedan Gunthorpe (1997) observerade det 

snabbt ökade intresset för etik i slutet av 90-talet har mycket hänt i vårt samhälle, men fokus på 

etik kvarstår (Carroll 2016). Sahlin-Andersson (2006) fastställer att begreppet blir alltmer 

globaliserat och nämns i större utsträckning på företags webbsidor och i andra typer av 

publikationer samtidigt som media fortsätter öka sin rapportering.  

Media har i och med det kommit att bli en allt viktigare intressent och aktör på marknaden då 

de förser andra intressenter med viktig information som för några decennier sedan enklare 

kunnat undanhållits och aldrig publicerats (Grafström, Göthberg och Windell 2015). Ett ökat 

fokus på rapportering om oetiska handlingar har lett till att andra intressenter får tillgång till 
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informationen och kan utkräva ansvar från företaget, vilket benämnts accountability inom den 

företagsekonomiska forskningen (Roberts och Scapens 1985). Intressenterna har vissa 

förväntningar på hur företagen ska agera och genom rapportering av de oetiska handlingarna 

uppfylls inte förväntningarna (Roberts och Scapens 1985). Det existerar ett slags ”socialt 

kontrakt” parterna emellan som ej bör brytas (Brown och Deegan 1998). Beroende på hur 

viktigt CSR och det etiska arbetet anses vara kommer intressenterna behöva ta ställning till hur 

de ska hantera informationen. Det finns forskning från 80-talet (Robert och Scapens 1985) som 

visar att när företag agerar på ett sätt som avviker från vad som förväntas av dem leder det till 

konsekvenser. Gunthorpe (1997) definierar de möjliga konsekvenserna och nämner exempelvis 

att kunder kan välja att reducera sin konsumtion av företagets produkter och tjänster, eller 

bojkotta företaget helt och hållet. Anställda kan välja att avsluta sin anställning hos företaget 

och det kan bli svårt att få tag i ny arbetskraft (Gunthorphe 1997).  

Andra forskare väljer istället att rikta in sig på investerare och den finansiella marknaden där 

förändringar av aktiepris studeras med hjälp av eventstudier (Davidson och Worrell 1988; 

Davidson, Lee och Worrell 1994; Gunthorpe 1997; Tay et. al 2016; Song och Han 2017). 

Studierna undersöker hur den finansiella marknaden reagerar när det offentliggörs att företag 

har varit inblandade i oetiska handlingar.  

Davidson, Lee och Worrell (1994) argumenterar för att den finansiella marknaden är viktig i 

avseendet att den reflekterar hur företaget presterar och därmed fungerar som ett mått för fram- 

och motgångar. De menar vidare att när prestationen inte är tillräcklig kommer det reflekteras 

på marknaden. Aktiekurser är i ständig rörelse och det är de genomsnittliga svängningarna i 

alla aktier på en marknad som visar hur marknaden ser ut. Om en aktiekurs plötsligt faller mer 

än vad som förväntats i förhållande till marknaden ses det därför som en onormal rörelse. Enligt 

Davidson, Lee och Worrell (1994) kan en sådan onormal rörelse vara ett tecken på att företaget 

inte lever upp till de förväntningar som ställs från intressenter. Samma resonemang kan även 

föras kring ett aktiekursfall efter offentliggörandet av en oetisk handling. Davidson, Lee och 

Worrell (1994) menar vidare att aktiekursens nedgång kan ses som att investerarna disciplinerar 

företaget. Att argumentera för att reaktionerna från investerarna är disciplinering kan dock 

tyckas vara ett starkt sätt att uttrycka sig på. Istället kan det ses som att de gör ett val, väljer de 

att behålla eller sälja sina aktier? 

Då oetiska handlingar kan vara svårdefinierade och även skilja sig åt mellan kulturer och 

tidsperioder väljer forskarna i tidigare nämnda studier (Davidson och Worrell 1988; Davidson, 
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Lee och Worrell 1994; Gunthorpe 1997; Tay et. al 2016; Song och Han 2017) att studera 

brottsliga handlingar utförda av företag eftersom dessa alltid är att anse som oetiska. I Davidson 

och Worrells studie (1988) poängteras vikten av att skilja på innebörden att begå ett brott och 

att bli påkommen. Att enbart begå ett brott behöver nödvändigtvis inte påverka aktiepriset 

negativt. Om ett företag begår en kriminell handling som ämnar till att förbättra exempelvis 

kassaflödet kan handlingen snarare öka värdet på ett företag om det inte avslöjas. Den här 

distinktionen är anledningen till att studier väljer att fokusera på anklagelser eller 

offentliggöranden av brottsliga handlingar och inte när ett brott faktiskt begås (Davidson och 

Worrell 1988; Davidson, Lee och Worrell 1994; Gunthorpe 1997; Tay et. al 2016; Song och 

Han 2017).  

Den tidigare forskningen har utförts på tre olika marknader: Sydkorea, Malaysia och USA. De 

presenterar alla liknande resultat och slutsatser. I Sydkorea finner Song och Han (2017) att 

marknaden reagerar negativt på informationen, vilket indikerar att den koreanska marknaden 

visar intresse för hur företagen agerar som sociala enheter. Även i Malaysia finner Tay et al 

(2016) en negativ påverkan på aktiekurserna vid offentliggörandet av företagsbrott. I USA 

finner såväl Gunthorpe (1997) som Davidson och Worrell (1988) en negativ påverkan på 

aktiekursen vid offentliggörandet av kriminella handlingar. I en senare studie av Davidson och 

Worrell, då tillsammans med Lee (1994) finner de dock inget generellt signifikant resultat på 

aktiekursfall vid liknande handlingar. Däremot kommer de fram till att det uppstår ett 

signifikant kursfall när de studerar specifika typer av brott såsom mutbrott, skatteflykt samt 

överträdelser av statliga kontrakt.  

Varför resultatet skiljer sig åt mellan typ av brott och hur applicerbara resultaten ovan är på den 

svenska marknaden är en viktig aspekt att förstå sig på. Att finna liknande studier på den 

svenska marknaden är dock svårt. Den studie som bäst överensstämmer med studier likt de 

ovan är en magisteruppsats från Handelshögskolan i Stockholm av Eriksson och Fernström från 

år 2001. De finner att uppmärksammade oetiska företagshandlingar leder till ett genomsnittligt 

kursfall på cirka 5%. Studien inkluderar dock såväl brott som andra oetiska handlingar, 

exempelvis barnarbete. De argumenterar för att variationen på företagens kursfall kan förklaras 

som en konsekvens av moralisk indignation, där den etiska dimensionen i brottet är vad som 

huvudsakligen påverkar. Brott som anses grovt oetiska (hög moralisk indignation) definieras 

som allvarliga överträdelser mot rådande etiska normer och torde enligt Eriksson och Fernström 

(2001) få större effekt på kursfallet än brott som anses lindrigt oetiska. Lindrigt oetiska brott 
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(låg moralisk indignation) definieras som mindre allvarliga överträdelser mot rådande etiska 

värderingar (Eriksson och Fernström 2001).  

En annan förklaring till kursvariationen brott emellan är dess karaktär. Song och Han (2017) 

skiljer på finansiella och operationella brott och resultatet visar större negativ påverkan vid 

handlingar som tillhör det förstnämnda. Beroende på vilken typ av brott som begås kommer det 

få olika konsekvenser. Finansiella brott (exempelvis skatte- eller bokföringsbrott) syftar till 

handlingar som manipulerar det ekonomiska resultatet på ett fördelaktigt sätt, vilket främst 

missleder aktieägare och exempelvis kreditgivare (Song och Han 2017; Ashforth och Anand 

2003). Att bli påkommen med finansiella brott kan leda till direkt skada på aktieägarnas eget 

kapital då det påverkar företagets värde (Song och Han 2017). Operationella brott (exempelvis 

kartell eller mutbrott) syftar till handlingar som främst ämnar att minimera kostnader eller 

konkurrens vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser i form av olika typer av sanktioner 

och böter om det upptäcks (Song och Han 2017; Ashforth och Anand 2003). Eftersom 

finansiella brott leder till en mer direkt effekt på investerarnas förmögenhet samtidigt som 

handlingarna kränker den fundamentala tilliten parterna emellan menar Song och Han (2017) 

att marknaden bör reagerar starkare på sådana. 

Problemet som uppstår när företagen ägnar sig åt oetiska aktiviteter är att det sociala kontrakt 

som finns parterna emellan bryts. Via medias ökade rapportering kring händelserna i 

kombination med den ökade efterfrågan på ansvarsfullt företagande är det intressant att studera 

hur och om investerarna reagerar på offentliggörandet av oetiska handlingar. Att studera 

relationen kan ge företag en djupare förståelse för hur viktig etiken har blivit och hur mycket 

investerarna faktiskt fokuserar på att företagens handlingar är etiskt försvarbara. Vidare ges en 

indikation på huruvida den ökande medvetenheten hos intressenterna översatts till faktiska 

krav. I enlighet med vad som nämnts ovan är det av intresse att studera såväl den moraliska 

aspekten som brottets karaktär. Det är även tydligt att de studier som finns på området i många 

fall är föråldrade och att de som gjorts i Sverige är ytterst få vilket gör det tydligt att kunskapen 

behöver uppdateras. Att tidigare forskning fokuserat på hur aktieägarna reagerar och tar 

ställning till företags handlingar genom att studera finansiella marknader motiverar en liknande 

studie på den svenska marknaden.  
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1.2.Frågeställning 

Vilka effekter får offentliggörandet av oetiska handlingar begångna av svenska börsnoterade 

företag på investerarnas beslut vid valet att köpa, sälja eller behålla dess aktier? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är därmed att kartlägga vilken effekt offentliggörandet av oetiska handlingar 

begångna av företag på Stockholmsbörsen får på dess aktiekurs. Studien ämnar även förklara 

om det finns effektskillnader mellan oetiska handlingar utifrån grad av moralisk indignation 

och karaktär (finansiella och operationella brott) samt vilken kombination som i så fall får störst 

procentuell påverkan på aktiekurserna.  

1.4 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras den teoretiska referensram som studien analyseras utifrån. Avsnittet 

mynnar även ut i de hypoteser som sedan prövas i empirin. I avsnitt 3 redogörs för 

tillvägagångssätt och resultat av urvalets datainsamling samt en ingående beskrivning av vald 

metod. I avsnitt 4 presenteras studiens funna resultat. I avsnitt 5 kommer resultaten att 

analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Slutligen i avsnitt 6 sammanfattas de viktigaste 

fynden och förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Principal-agent teorin 

Enligt Jensen och Meckling (1976) definieras ett principal-agentförhållande som ett kontrakt 

mellan två parter, en principal och en agent. Jensen och Meckling (1976) redogör för att 

principalen är uppdragsgivare åt agenten som ska agera på ett specifikt sätt för dennes räkning. 

Det innebär att principalen ger agenten befogenhet att ta beslut å principalens vägnar. 

Eisenhardt (1989) som är en annan viktig forskare på området beskriver att teorin utgår ifrån 

tre grundantaganden om människan. Antagandena bygger på att hon agerar rationellt, är 

riskavert samt agerar utifrån egenintresse (Eisenhardt 1989). Ett vanligt förhållande inom 

principal-agent teorin är det mellan företagsledningen (agenten) och aktieägarna (principalen). 

Det här är även en av de viktigaste relationerna inom företagande överlag (Glac 2014).  

 

Vid oetiska handlingar går det dock inte alltid att härleda handlingen specifikt till någon i 

företagsledningen. Ofta benämns själva företaget som “boven i dramat”. Ett företag kan dock 

inte fatta egna beslut, utan det finns alltid fysiska personer bakom beslutet. Även om det inte 

går att fastställa vem den ansvariga parten är får ett företags handlingar oftast konsekvenser för 

företagets ledning och styrelse, då de har det yttersta ansvaret för verksamheten.  

 

Företagets viktigaste uppgift är att maximera aktieägarnas värde, vilket visar betydelsen av 

relationen mellan parterna. Eftersom teorin utgår från att båda parter agerar utifrån egenintresse 

(Eisenhardt 1989) kan det därför uppstå konflikter, då agenten agerar utifrån sina egna 

preferenser och inte principalens. Enligt Eisenhardt (1989) försöker teorin lösa två problem 

associerade med ett principal-agentförhållande. Det första problemet är associerat med 

parternas olika syn på mål medan det andra har att göra med parternas attityd till risk. Det första 

är därmed det agentproblem som uppstår när principalen och agenten inte strävar mot samma 

mål och det samtidigt är dyrt och/eller svårt för principalen att kontrollera vad agenten gör 

(Eisenhardt 1989). I de fall då företag ägnar sig åt brottsliga handlingar kan det även vara så att 

företaget och aktieägarna har olika syn på hur de gemensamma målen ska uppnås, vilket kan 

vara svårt för aktieägarna att kontrollera. Eisenhardt (1989) menar att ett principal-

agentförhållande präglas av informationsasymmetri då det är ytterst svårt för principalen att 

veta något om agentens privata preferenser och att det är extra framträdande i sådana här 

situationer då agenten har kontrollen över de beslut som tas. Abrahamsson och Park (1994) 

stödjer Eisenhardts (1989) antagande och menar att agenter i många fall agerar opportunistiskt, 
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dvs utifrån sina egna intressen och inte utifrån principalens. Det andra problemet agentteorin 

försöker lösa är problemet med riskfördelning parterna emellan som uppstår om de har olika 

attityder till risktagande (Eisenhardt 1989). Parterna kan föredra olika lösningar på problem 

baserat på deras olika riskpreferenser (Eisenhardt 1989). Att företag begår brottsliga handlingar 

kan förklaras utifrån Elinders (2015) resonemang om att de anser det vara värt risken, antingen 

på grund av att risken för att åka fast är låg eller för att de tror sig vinna mer på att begå brott 

än vad de förlorar om de blir upptäckta.  

 

För att få bukt på de agentproblem som uppstår föreslås vanligtvis två lösningar. Den första är 

att någon slags belöning upprättas till agenten som tilldelas denne om beslut tas i linje med vad 

principalen önskar (Jensen och Meckling 1976). Exempel på sådana incitament kan till exempel 

vara prestationsbonusar och optioner (Investopedia 2017). I normala fall brukar belöningar 

delas ut när finansiella mål uppnås. Eftersom den etiska aspekten blivit viktigare går det dock 

att anta att aktieägare överlag vill att företaget agerar etiskt, och då vill skapa incitament som 

hindrar företaget från att göra etiska övertramp. Det går till exempel att sätta upp interna mål 

gällande miljö och etik som måste uppnås för att få belöningen. Den andra lösningen bygger på 

att man övervakar agenten för att få den att ta beslut som gynnar principalen (Eisenhardt 1989). 

Ett medel som hjälper till att övervaka agenten är styrelsen, vilken måste finnas i alla aktiebolag 

enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Eftersom det är bolagsstämman som tillsätter styrelsen 

och bolagsstämman består av ägarna (SFS 2005:551, 8 kap 8 §) kan styrelsen fungera som en 

brygga mellan ägare och ledning. Det är sedan styrelsens uppgift att tillsätta en vd och även 

avsätta om denne inte sköter sina uppgifter på rätt sätt (SFS 2005:551, 8 kap 27 §). I de fall då 

företag begått brott och där styrelsemedlemmar och vd visat sig vara involverade och drivande 

i handlingarna raseras bryggan och upprördhet torde frammanas hos aktieägarna.  

 

De föreslagna lösningarna innebär därmed att principalen använder sig av antingen incitament 

eller övervakning för att styra agenten. Eisenhardt (1989) argumenterar vidare att det generellt 

sett är omöjligt att kontrollera att agenten aldrig agerar i strid mot principalens intresse utan att 

det uppstår en kostnad. Det kommer nästan alltid finnas en avvikelse mellan det beslut som 

agenten tar och det beslut som skulle maximera principalens nytta (Eisenhardt 1989).  

 

Principal-agentteorin har dock mötts av kritik. Cohen och Holder-Webb (2006) är några av 

flertalet forskare som bland annat ifrågasätter antagandena att människor alltid skulle vara 

rationella och agera utifrån egenintresse. Fehr och Falk (2002) argumenterar vidare för att det 
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inte skulle gå att upprätthålla ett samarbete principalen och agenten emellan om agenten endast 

drevs av sitt egenintresse. Agentteorin utgår även från att människorna bakom alla handlingar 

är rationella och har bedömt att handlingen gynnar dem innan den utförs. Dock finns det 

anledning att tro att alla handlingar inte alltid är rätt konsekvensbedömda. Det är sannolikt att 

företag oavsiktligt råkar begå misstag som leder till etiska övertramp, och inte medvetet för att 

dra vinning av situationen.  

 

2.2 CSR och etik 

Trycket på etisk medvetenhet inom företagande ökar (Carroll 2016), något som brukar 

sammanfattas under begreppet socialt ansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR). 

Grafström, Göthberg och Windell (2015) menar att det är viktigt att komma ihåg att företag inte 

agerar utan påtryckningar från omgivningen. Företagens handlingar sätts i relation till dess 

omgivning och påverkar såväl som blir påverkad av den. Grafström, Göthberg och Windell 

(2015) menar vidare att några av de centrala aktörer som har stort inflytande i företaget är ägare, 

anställda, kunder, leverantörer och medier. Glac (2014) menar att aktieägare är en viktig, om 

inte till och med den viktigaste gruppen av intressenter när det kommer till att sätta press på 

ledning och företagets verksamhet. Enligt Schueth (2003) har kraven från en väsentlig del av 

aktieägarna ökat sedan 60-talet och omfattar även icke-finansiella förväntningar på 

företagsbeteende. En annan aktör som blivit alltmer inflytelserik det senaste decenniet är media, 

på grund av utvecklingen och digitaliseringen. Forskning visar att företag som hamnar i 

mediernas rampljus angående socialt ansvarstagande blir starkt förknippade med vad som 

omnämns, såväl positivt som negativt (Grafström, Göthberg och Windell 2015).  

 

En betydelsefull person inom CSR-forskningen är Archie Carroll (1991) som definierar 

begreppet utifrån en modell han kallar CSR-pyramiden (se figur 1). Lentner, Szegedi och Tatay 

(2015) hävdar att Carrolls definition av CSR är en av de mest välkända och allmänt accepterade. 

Syftet med CSR-pyramiden är att illustrera samtliga ansvarsområden som företag bör ta i 

beaktning vilka konkretiseras till ekonomiska, legala, etiska och filantropiska. 
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Figur 1. Carrolls CSR pyramid (Carroll 2016, s. 5) 

 

Det ekonomiska ansvaret agerar bas i pyramiden och beskrivs som kravet att maximera vinsten 

och med det även vinst per aktie. Här inkluderas även vikten av att bibehålla stark 

konkurrenskraft, en hög operationell effektivitet samt en varaktig lönsamhet (Carroll 2016). 

 

Nästa nivå på pyramiden är det legala ansvaret. Här motiveras att företag förutom att maximera 

vinst även ska prestera på ett sådant sätt att man agerar i linje med en laglig företagsmedborgare. 

Samtidigt är det även viktigt att som framgångsrikt företag uppfylla alla lagstadgade 

skyldigheter och att tillhandahålla varor och tjänster som åtminstone uppfyller minimala 

lagkrav (Carroll 2016). 

 

Tredje nivån i CSR-pyramiden beskriver det etiska ansvaret. De tidigare nämnda ansvaren 

innefattar visserligen etiska normer som berör rättvisa och som krävs för att agera lagligt. Dock 

menar Carroll (2016) att det etiska ansvaret på den här nivån av pyramiden snarare är vad som 

förväntas av företaget utifrån ett samhällsperspektiv, även om det nödvändigtvis inte omfattas 

av någon lag. Det etiska ansvaret kan beskrivas som vikten att förstå och respektera nya eller 

framväxande etiska normer i samhället. Vikten ligger även i att inte kompromissa med de etiska 

normerna för att uppnå företagsmål (Carroll 2016).  
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I toppen av pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret. Här innefattas de handlingar som 

agerar respons på samhällets förväntningar på att företagen ska vara bra företagsmedborgare 

(Carroll 2016). Exempel kan vara att aktivt engagera företaget i aktiviteter för att stärka välfärd 

eller goodwill (Carroll 2016).  

 

År 2016 valde Carroll att revidera sin tidigare modell. I den nya versionen tydliggör Carroll 

(2016) att det etiska ansvaret får allt större betydelse och att det genomsyrar samtliga nivåer av 

pyramiden. Det ekonomiska ansvaret kan delvis motiveras utifrån att det anses etiskt försvarbart 

att meritera avkastning och vinst på investeringar. Det legala ansvaret kan motiveras utifrån att 

den etiska aspekten inte sällan är argument bakom varför en lag behöver finnas eller blir till. 

Slutligen kan det filantropiska ansvaret motiveras utifrån företags vilja att göra det som är etiskt 

rätt (Carroll 2016). En del företag väljer att ägna sig åt filantropiska aktiviteter endast för att de 

ska uppfattas som goda företagsmedborgare, medan andra gör det för att de betraktar det som 

det rätta att göra utan att det finns några bakomliggande motiv (Carroll 2016). Att det etiska 

ansvaret får ta större plats i den reviderade versionen indikerar behovet av forskning på området 

som kan förtydliga hur företagen ska förhålla sig och anpassa sig till de rådande normerna samt 

varför vissa typer av handlingar leder till större reaktioner än andra hos investerare.  

 

Dock har inte företagens ökade sociala ansvarstagande enbart fått ett positivt bemötande. 

Motståndare hävdar att företags handlingar primärt bör styras av vinstintresset samt de rådande 

lagarna. En av de tidiga och största kritikerna till företags sociala ansvarstagande är Milton 

Friedman. I sin artikel från år 1970, argumenterar han för att företaget endast ska fokusera på 

det ekonomiska ansvaret som finns gentemot investerarna, nämligen att vinstmaximera 

(Friedman 1970). Trots kritiken har CSR som ledningsstrategi blivit vanligt, formaliserat och 

integrerat i organisatoriska strukturer, policys och praxis (Grafström, Göthberg och Windell 

2015).  

 

2.3 Legititmitetsteorin & Accountability  

Företag och organisationer försöker kontinuerligt arbeta inom de gränser och normer som 

önskas och bestäms av samhället, vilket av Brown och Deegan (1998) kommit att benämnas 

legitimitetsteorin. Genom att arbeta på det här sättet kan företagen hålla nere agentkostnaderna 

och samtidigt möta de ansvar som efterfrågas och som förtydligas i CSR-pyramiden. Gränserna 

och normerna ändras över tid vilket driver företagen till att vara lyhörda för förändringar. 

Brown och Deegan (1998) beskriver legitimitetsprincipen som ett ”socialt kontrakt” mellan 
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företagen och de intressenter som berörs av handlingarna. Trots att kontraktet ständigt är under 

förändring förväntas ändå företaget alltid agera i linje med det (Brown och Deegan 1998). Om 

det sociala kontraktet bryts mot leder det till att intressenterna kommer kräva att någon part 

hålls ansvarig. Detta ansvarsutkrävande ingår i vad som kommit att benämnas accountability 

(Roberts och Scapens, 1985). Då det inte finns någon enhetlig översättning av begreppet på 

svenska kommer även i fortsättningen den engelska benämningen användas. Buckley et al 

(2001) definierar begreppet mer specifikt som “uppfattningen av att försvara eller rättfärdiga 

ens handlingar inför en publik som har befogenhet att tilldela belöningar eller sanktioner, och 

där belöningar eller sanktioner uppfattas vara beroende av hur publiken utvärderar beteendet” 

(egen översättning). Publiken i detta fall är aktieägarna och part som kan hållas ansvarig är 

företagen.  

Roberts och Scapens (1985) argumentation ligger i linje med Buckleys et al (2001) då de 

beskriver hur företagen som besitter kontroll över handlingarna kan hållas ansvariga för dessa 

av aktieägarna. Därmed är det rimligt att aktieägarna bygger upp förväntningar på hur företaget 

ska agera (Roberts och Scapens 1985). Om det sociala kontraktet bryts uppstår ett 

legitimitetsgap. Ju större legitimitetsgap, det vill säga skillnaden mellan företagets handlingar 

och samhällets värderingar, desto svårare blir det för företagen att rättfärdiga sin verksamhet 

(Brown och Deegan 1998). Beu och Buckley (2001) menar att litteraturen inom företagsetik 

och accountability trycker på betydelsen av att förstå hur individer reagerar på etiska dilemman, 

exempelvis när företag bryter mot de ansvar som krävs, förväntas och önskas. Hur stora 

reaktionerna blir kan förklaras utifrån moralisk indignation, vilket beskrivs som att den känsla 

som en omoralisk handling får hos mottagaren kommer till uttryck i en handling (Laufer 2014).  

Den moraliska indignationen fångas upp genom att studera omfånget av missnöje som 

händelsen utlöser hos mottagarna (Laufer 2014). Det är främst känslan av ilska och orättvisa 

som uppkommer mot företaget till följd av moraliskt ogillande av investerarna. Ju större 

negativa känslor och reaktioner som en oetisk handling utlöser hos investerarna desto troligare 

att investerarna kommer att agera mot företaget för att visa missnöje. När legitimitetsgap 

uppstår kan intressenterna välja att upphäva det sociala kontraktet, vilket kan ta olika uttryck. 

Brown och Deegan (1998) menar att kunder kan välja att reducera sin konsumtion och anställda 

kan välja att avsluta sin anställning. På samma sätt kan även aktieägarna välja att säga upp de 

sociala kontrakten, men då genom att sälja sina aktier vilket är vad den här studien fokuserar 

på.  
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2.4 Effektiva marknadshypotesen  

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) bygger på att finansiella marknader är effektiva 

vilket betyder att priset på en aktie direkt avspeglar all tillgänglig och relevant information. Det 

leder till att priserna på marknaden är de rättvisa och korrekta (Fama 1970). En prisförändring 

ses därför som att marknaden fått ny information om företaget och förändringen symboliserar 

investerarnas reaktion på nyheterna.  

 

Fama (1970) skiljer i sin studie på tre olika typer av effektiva marknader: svag form, halvstark 

form och stark form. Svag form innebär att nuvarande pris reflekterar all historisk information, 

vilket gör det omöjligt för investerare att generera riskjusterad avkastning med hjälp av 

historiska data (Fama 1970). Halvstark form innebär att nuvarande pris förutom historisk 

information även reflekterar all publik information (Fama 1970). På så vis kan ingen 

riskjusterad avkastning genereras från exempelvis årsredovisningar eller andra publika 

rapporter. Stark form innebär att nuvarande pris utöver historisk och publik information även 

reflekterar all intern information om företaget. Det gör det omöjligt för investerarna att generera 

riskjusterad avkastning ens med insiderinformation eftersom den redan bör vara inkluderad i 

priset (Fama 1970).  

 

Då studien vill studera effekten offentliggörandet av oetiska handlingar får på investerarnas 

beslut vid valet att köpa, sälja eller behålla aktier är en grundförutsättning att marknaden är 

effektiv enligt Famas halvstarka form, och att ny publik information kan komma att påverka 

aktiepriser.  

 

2.5 Sammanfattning av teorin och formulering av studiens hypoteser  

I teorin redogörs för att principal-agent förhållandet mellan företag och dess ägare är en av de 

viktigaste relationerna för företaget. Förutom de legala kontrakten parterna emellan finns även 

sociala kontrakt som regleras av de normer och gränser som förändras över tid. De sociala 

kontrakten är av yttersta vikt och kan ha stor betydelse för företagens fortlevnad vilket tvingar 

dem till att vara lyhörda till förändringar. I och med att etik och CSR har blivit en allt viktigare 

del i vår vardag har intressenterna kommit att bry sig mer om hur företag agerar i olika 

situationer. Media ökar sin rapportering kring de oetiska handlingarna och offentliggör på så 

vis att företagen bryter mot de sociala kontrakten vilket kan leda till upprördhet från olika 

intressenter. Den här studien fokuserar på investerarna som vid offentliggörandet kan välja att 
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reagera genom att sälja sina aktier för att företaget ska hållas ansvarig för sina handlingar. 

Tidigare studier presenterar även resultat som indikerar att accountability äger rum då 

aktiekursen faller i samband med medias offentliggörande av oetiska handlingar. Med det stöd 

som återfinns i tidigare studier, i kombination med EMH som enligt den halvstarka formen 

tydliggör att ny publik information kan komma att få påverkan på aktiepris, formuleras studiens 

första hypotes:  

 

Hypotes 1 (Överordnad hypotes): En negativ onormal avkastning observeras vid tidpunkten för 

offentliggörandet av att ett företag begått en oetisk handling. 

 

För att förklara den eventuella negativa onormala avkastningen har betydelsen av moralisk 

indignation tagits i beaktning. Kursfallet är en reflektion av den känsla som den oetiska 

handlingen får hos mottagaren av informationen. Ju större kursfallet blir desto större missnöje 

bör finnas hos företagets investerare. Detta resulterar i antagandet att brott som leder till hög 

moralisk indignation (HMI) får större kursfall än brott med låg moralisk indignation (LMI). 

 

Vidare kan den negativa onormala avkastningen förklaras av brottets karaktär (finansiell eller 

operationell) eftersom risken för direkt negativ påverkan på förmögenheten skiljer sig åt mellan 

dessa. Då finansiella brott direkt drabbar principalerna i högre grad än operationella ger det 

upphov till större ekonomisk risk och ett större gap mellan parternas intressen. Det stöds av 

Song och Hans (2017) studie där de finner att finansiella brott leder till ett större kursfall än 

operationella. Ovanstående argument i kombination med att företagets viktigaste uppgift är att 

maximera aktieägarnas förmögenhet leder till antagandet att finansiella brott leder till större 

kursfall än vad operationella brott gör. 

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras studiens andra hypotes: 

 

Hypotes 2 (Underordnad hypotes I): Brott som leder till hög moralisk indignation får större 

kursfall än brott som leder till låg moralisk indignation, precis som att brott karaktäriserade 

som finansiella får större kursfall än operationella.  

 

Slutligen ämnar studien kartlägga vilken kombination av de påverkande faktorerna nämnda 

ovan som får störst procentuell påverkan på aktiekurserna. Är det primärt moralisk indignation 

eller brottets karaktär som är av betydelse för investerarna? En investerare som enbart lägger 
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fokus på grad av moralisk indignation kan tänkas drivas av etiska motiv medan en investerare 

som enbart lägger fokus på brottets karaktär drivs av ekonomiska motiv. Ett brott som leder till 

HMI och samtidigt är av finansiell karaktär borde därför leda till det största kursfallet. Vidare 

är det även logiskt att ett brott som leder till LMI och är av operationell karaktär bör få minst 

kursfall. Då tidigare studier som tagit hänsyn till brottets karaktär och moralisk indignation 

dock inte kombinerat dessa två variabler, är det svårare att fastställa vilken av dessa som 

prioriteras av investerarna. Utifrån den litteraturöversikt som gjorts är det dock tydligt att moral 

och etik blivit allt viktigare för investerarna samtidigt som det genomsyrar samtliga 

ansvarsområden för företagen. Att agera etiskt har blivit en norm och ingår därmed i de sociala 

kontrakt som kan vara förödande att bryta. Utifrån det borde grad av moralisk indignation vara 

av större vikt än brottens karaktär. Det leder till antagandet att brott med HMI och operationell 

karaktär får större kursfall än brott med LMI och finansiell karaktär. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har följande fyfältsmodell tagits fram (se figur 2) vilket även 

leder fram till studiens tredje och sista hypotes: 

 

Hypotes 3 (Underordnad hypotes II): I ruta 1 observeras störst kursfall och i ruta 2 observeras 

näst störst kursfall. Vidare observeras näst minst kursfall i ruta 3 och minst kursfall i ruta 4. 

      

         Finansiella               Operationella 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fyrfältsmodellen 
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3. Urval och metod 
 

3.1 Urval  

3.1.1 Metod vid datainsamling 

I enlighet med tidigare studier (Davidson och Worrell 1988; Davidson, Lee och Worrell 1994; 

Gunthorpe 1997; Tay et. al 2016; Song och Han 2017) fokuserar studien på den effekt 

offentliggörandet av att ett företag begått oetiska handlingar får på dess aktiekurs. De utvalda 

observationerna har grundats i en önskan att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

Med validitet menas att studien faktiskt mäter det den är avsedd att mäta (Bryman och Bell 

2015). I det här fallet menas ifall den oetiska handlingen faktiskt är den variabel som orsakat 

effekten på aktiekursen. Med reliabilitet menas att studien ska anses vara konsekvent (Bryman 

och Bell 2015). Om någon gör om studien ska samma resultat uppnås, annars anses studien ha 

låg reliabilitet. För att studien ska kunna efterliknas är det därför viktigt att urvalsprocessen och 

vad som påverkat den är tydlig (Bryman och Bell 2015).  

Första steget i datainsamlingen var att finna de artiklar som först rapporterar kring händelsen 

och som därmed förser marknaden med ny information, vilket har gjorts via databasen Retriever 

Research som tillhandahållits av Uppsala universitet. Retriever Research är ett mediaarkiv 

innehållande tryckt och digital press från svenska tidnings- och tidskriftsartiklar. De artiklar 

som inkluderats har kommit från storstadspress, pressmeddelanden och nyhetsbyråer för att 

garantera att nyheten varit rikstäckande och nått ut till allmänheten. För att finna artiklar gjordes 

en sökning på respektive företag tillsammans med ett antal sökord (se bilaga 2). Om ett företag 

nämnts i samband med en artikel men inte direkt kunnat kopplas till brottet har observationen 

plockats bort. Endast publika aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen har studerats eftersom 

de prissätts av marknaden.  

De misstänkta oetiska handlingarna som inkluderats i den här studien har publicerat i press 

under åren 2010–2016. Den här avgränsningen ligger till grund för att en aktualitet ska 

upprätthållas och för möjligheten att finna tillräckligt många observationer. För att en händelse 

ska tas med i urvalet krävs även att det går att härleda till ett specifikt datum. I de fall då det 

funnits en stor osäkerhet kring vilket datum händelsen uppmärksammades i media har 

händelsen plockats bort. Två av observationerna (Sandvik och NCC) uppmärksammas första 

gången av media när företaget dömts för brottet och därmed har dagen för domen fastställts till 

eventdagen.  
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Ett av de största problemen med den här typen av kartläggning är att fastställa att det är just en 

specifik händelse som påverkat aktiepriset. Vad som verkar vara en relevant observation kan 

snarare bero på andra händelser som har skett nära inpå eller samtidigt som offentliggörandet 

av en brottsmisstanke. Efter att observationerna plockats ut till urvalet, har därför ytterligare 

information granskats på Avanzas hemsida. Där går det att se vilka datum som utdelningar, vd-

byten, finansiella rapporter och pressmeddelanden annonserats. I de fall då annan 

kurspåverkande information släppts dagen före eventet, på själva eventdagen eller dagen efter 

har händelsen plockats bort.  

Att enbart välja en databas som primär insamlingsmetod simplifierar insamlingen men kan 

samtidigt vara negativt i den bemärkelsen att det är svårt att säkerställa om sökningarna givit 

ett komplett resultat. Studien kan därmed inte garantera att samtliga oetiska handlingar under 

den givna tidsperioden inkluderats. Möjliga tillvägagångssätt för att finna relevanta 

observationer hade varit att utgå från andra sökmotorer såsom Google, eller att granska 

årsrapporter från de företag som varit börsnoterade under det givna tidsintervallet. De 

alternativa metoderna är dock förenade med en del nackdelar. Vad gäller årsredovisningar finns 

risken att företagen mörklägger händelserna och därmed inte nämner dem alls. Sökmotorer ger 

ofta en stor mängd träffar med erbjuder sällan samma filtreringsfunktioner som en specificerad 

databas samtidigt som artiklarna i många fall endast kan läsas av prenumeranter. Därför kan 

det vara såväl tidskrävande som svåråtkomligt. Retriever Research är därmed förknippat med 

fler fördelar då databasen gör det möjligt att studera specifika tidsintervall, välja och få tillgång 

till den typ av press och tidningar som ska inkluderas i sökningen samt är tidseffektivt.  

3.1.2 Resultat av datainsamling 

Utifrån den metod och de kriterierna för datainsamlingen nämnda ovan har totalt 37 oetiska 

handlingar observerats utifrån den givna tidsperioden (se bilaga 1). För att kunna kartlägga 

effekten offentliggörandet av dessa handlingar får på dess aktiekurser krävs tillgång till 

avkastningsdata. I den här studien har avkastningsdata hämtats från Thomas Reuters 

Datastream, tillhandahållen av Uppsala universitet. Totalavkastning för varje enskilt företag 

och dess event har hämtats via totalavkastningsindex (RI) och marknadsportföljens 

totalavkastning har hämtats via marknadens avkastningsindex (SIXRX). För samtliga 

observationer har avkastningsdata för den mest omsatta aktien hämtats vilket i de flesta fall är 

synonymt med företagets B-aktier.  
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Bilaga 1 sammanställer de 37 funna observationerna. I tabellen återfinns datum för 

offentliggörandet av den oetiska handlingen, vilket företag som begått handlingen, vilken typ 

av brott som företaget misstänks för samt källa för rapporteringen. Totalt är de 37 

observationerna fördelade utifrån fem olika typer av oetiskt handlande. I de kommande 

avsnitten följer en kort definition av brottstyperna, vilken karaktär de går under samt hur de 

kategoriserats utifrån moralisk indignation. 

3.1.2.1 Uppdelning i finansiella och operationella brott 

Finansiella brott syftar till brott som manipulerar och förskönar företagets resultat, vilket 

missleder aktieägarna. Finansiella brott får en direkt påverkan på företagets förmögenhet och 

utifrån det har följande två brott inkluderats i denna kategori (totalt 15 observationer):  

Ekobrott (10 observationer), eller ekonomisk brottslighet, är ett samlingsbegrepp för ett flertal 

olika brott. De två vanligaste typerna är skattebrott och bokföringsbrott. De flesta ekobrott 

begås i företag och andra näringsverksamheter. När ekobrott begås är det oftast ingen enskild 

som drabbas utan det är samhället i stort, som en konsekvens av minskade eller uteblivna 

skatteintäkter (Ekobrottsmyndigheten 2017). De ekobrott som inkluderats i urvalet är 

skattebrott, skatteflykt samt finansmarknadsbrott. Dessa brott får en direkt negativ effekt på 

aktieägarnas förmögenhet, då siffror i företagets resultat manipulerats.  

Insiderbrott (5 observationer): med insiderbrott menas att en person använder information som 

är okänd för allmänheten för egen vinning. När en person med insyn i företaget använder sig 

av sådan information manipuleras börskurserna och den som använder sig av informationen får 

orättvisa fördelar på aktiemarknaden (Swedsec 2017). I Moores artikel om insiderhandel från 

år 1990, argumenterar hon för att insiderbrott dels är kostsamt för samhället i stort, men att det 

främst leder till direkta kostnader för företaget och aktieägarna. Hon argumenterar för att 

otillåten insiderhandel i många fall är direkt skadligt för företaget och dess resultat (Moore 

1990).  

Operationella brott syftar till brott som ämnar minimera företagets kostnader eller konkurrens. 

Brotten leder till ekonomiska konsekvenser då företaget döms till sanktioner eller böter men 

har mindre direkt påverkan på aktieägarnas förmögenhet än vad finansiella brott har. Utifrån 

definitionen har följande tre brott inkluderats i denna kategori (totalt 22 observationer): 

Kartell (8 observationer): med kartell menas att konkurrenter kommit överens om hur de ska 

agera mot sina kunder (Konkurrensverket 2015). Det kan exempelvis röra prissättning eller 
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marknadsuppdelning. Att ingå i en kartell innebär att konkurrensen på marknaden sätts ur spel 

och kan leda till bland annat högre priser och minskat utbud (Konkurrensverket 2015).  

Korruption (11 observationer): med korruption menas att: “missbruka sin ställning för att 

uppnå otillbörlig vinning för egen eller annans skull” (Polisen 2017). Här ingår främst mutbrott 

och trolöshet mot huvudman. Att göra sig skyldig till korruption innebär att rättsväsendet och 

demokratin hotas, konkurrensen sätts ur spel vilket skadar förtroendet för marknadsekonomin 

samt skadar handel och investeringar (Polisen 2017).  

Miljöbrott (3 observationer): med miljöbrott menas handlingar som skadar miljön och 

människors hälsa (Polisen 2016). Några exempel på miljöbrott är otillåten avfallstransport och 

nedskräpning, miljöfarlig kemikaliehantering och otillåten miljöverksamhet. Brotten görs ofta 

i syfte för att slippa betala avgifter för att avfallet ska tas hand om på ett korrekt sätt (Polisen 

2016).  

3.1.2.2 Uppdelning i hög och låg moralisk indignation 

De funna observationerna har även grupperats utifrån HMI (totalt 19 observationer) eller LMI 

(totalt 18 observationer). Kriterierna för att en observation ska inkluderas i gruppen HMI har 

motiverats utifrån den tidigare forskningen och teoretiska referensram. Då ledningen har det 

yttersta ansvaret för företaget och styrelsen finns till för att kontrollera ledningen, antas brott 

begångna av någon av dessa parter leda till stor upprördhet och således HMI. Vidare har även 

medias rapportering av de oetiska handlingarna studerats, såväl dagen för uppmärksammandet 

som dagen efter. Detta på grund av att media har stort inflytande och kan påverka hur en viss 

händelse framställs. Det är även via media som de flesta först stöter på informationen och 

formar sin uppfattning från. Då artiklarna är skrivna med ilska eller upprördhet kategoriseras 

de också i gruppen HMI. Även när en händelse har fått stor medial uppmärksamhet, vilket visar 

ett intresse från allmänheten, kategoriseras händelsen som HMI. Inspiration till att gruppera 

observationerna utifrån den mediala uppmärksamheten har hämtats från den tidigare nämnda 

magisteruppsatsen från Handelshögskolan i Stockholm (Eriksson och Fernström 2001).  

Exempel på HMI: Fingerprint Cards (2014-09-10). Här har brottet begåtts av två personer 

ur ledningen, varav den ena är vd:n. Totalt återfinns nio artiklar vilka är skrivna med klar 

upprörd ton. Här kan utläsas att brottet: är fruktansvärt, är en stor skandal, skadar förtroendet 

på börsen som helhet, och är ett grovt insiderbrott. 
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Motsatta argument har satt kriterierna för brott med LMI. Här har brott som inte uttalat begåtts 

av någon högt uppsatt person i företaget, inte fått stor medial uppmärksamhet eller framställts 

speciellt negativt inkluderats. Även situationer där det varit brist på information om händelsen 

har inkluderats i gruppen LMI.  

Exempel på LMI: JM (2012-01-18). Företaget misstänktes för miljöbrott då de lagt 

förorenade jord i rabatter och trädgårdar. Någon högt uppsatt person i företaget nämns inte 

som inblandad. Händelsen har endast uppmärksammats i en tidning där den benämnts i två 

artiklar. I artiklarna återfinns ingen upprörd ton och lite information om händelsen finns 

överlag. 

Det bör dock tas i beaktning att även andra sätt att motivera grad av moralisk indignation kan 

finnas, som kan leda till andra resultat. 

3.1.2.3 Uppdelning av observationer utifrån fyrfältsmodellen 

Fördelningen av observationer utifrån figur 4 presenterad under avsnitt 2.6 ser ut som följande:       

      Finansiella               Operationella 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Fördelning av observationer utifrån fyrfältsmodellen  

 

3.2 Metod  

3.2.1 Eventstudie 

Att försöka mäta effekten av ett event på ett företags värde är inte ett främmande fenomen. 

Metoden kan konstrueras på ett lättillgängligt sätt genom en eventstudie (MacKinlay 1997). 

Med hjälp av data från den finansiella marknaden kan reaktionen från en oetisk handling mätas 

på företagsvärdet.  
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För att testa hypoteserna i den här studien har tillvägagångssättet för eventstudien baserats på 

MacKinlays artikel Event Studies in Economics and Finance (1997). Det innebär därmed att 

studien har en kvantitativ ansats där aktiens onormala avkastning runt datumet för 

offentliggörandet av en oetisk handling agerat mått på hur den finansiella marknaden reagerar 

på den specifika händelsen. En eventstudie är även den metod som motiveras i den tidigare 

forskning som redogjorts för under tidigare avsnitt. Gunthorpe (1997) motiverar valet utifrån 

att det är en väletablerad metod för att mäta ett events påverkan på aktiepris. Vidare motiverar 

Davidson och Worrell (1988) sitt val av eventstudie som metod utifrån att den är användbar då 

den kan finna väldigt kortsiktiga, även dag-till-dag, reaktioner. Att istället använda sig av 

exempelvis bokföringsbaserad avkastning som mått menar de är ett sämre alternativ då risken 

finns att den inte frammanar reaktion förrän då nästa redovisningsperiod ska förberedas. 

Företaget kan då ha varit involverat i många olika events vilket ökar risken för att reaktionen 

av den aktuella handlingen inte går att urskilja (Davidson och Worrell 1988).  

Metoden innebär att observerad aktieavkastning jämförts med förväntad avkastning (normal 

avkastning) och den eventuella skillnaden är det som benämns onormal avkastning (MacKinlay 

1997). Utifrån hypotesen om att en negativ onormal avkastning förväntas vid offentliggörandet 

av oetisk handling utförd av företaget har det undersökts om den är signifikant lägre än den 

normala avkastningen. Vidare har de onormala avkastningarna jämförts mellan subgrupper 

vilka definierats som HMI och LMI samt finansiella och operationella brott.  

3.2.2 Eventfönster 

Eventstudien bygger på att en särskild händelse identifierats vilket i den här studien är dagen 

då media offentliggör misstanke om att företaget agerat oetiskt (𝜏 = 0). Förutsättningen att 

eventdatumet kan säkerställas är inte alltid problemfritt. Vid offentliggörandet i media kan det 

vara svårt att avgöra ifall marknaden var informerad om händelsen sedan tidigare. Det här 

problemet minskar dock genom att expandera det så kallade eventfönstret till att inkludera fler 

dagar än själva eventdagen. Genom att ha ett större spann av dagar som ingår i eventfönstret 

kan en tidigare eller senare onormal avkastning fångas upp av metoden. Därmed brukar fönstret 

inkludera dagar såväl före som efter händelsen. Spannet bör dock ej vara för stort då risken för 

att andra påverkande faktorer inkluderas ökar i takt med eventfönstrets omfattning (MacKinlay 

1997). Utifrån ovan förda resonemang och i enlighet med Song och Han (2017) har den här 

studiens eventfönster inkluderat såväl 5 dagar före som 5 dagar efter eventdagen vilket 

representerar ett totalt eventfönster om 11 dagar (𝑇1 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑇2) (se figur 4). 
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Figur 4. Tidslinje för eventstudie (MacKinlay 1997, s. 20) 

3.2.3 Estimeringsfönster 

Via den faktiska avkastningen under eventfönstret kan onormal avkastning fångas upp och 

studeras. Det förutsätter dock som tidigare nämnt att normal avkastning kan estimeras så att de 

blir jämförbara. Den normala avkastningen är den avkastning aktien skulle ha haft om den 

oetiska händelsen inte offentliggjorts. I en eventstudie beräknas den här avkastningen med hjälp 

av den så kallade marknadsmodellen (för beskrivning, se avsnitt 3.2.4) över ett 

estimeringsfönster (𝑇0 → 𝑇1)(se figur 4).  

Estimeringsfönstret bestäms oftast till en tidsperiod i direkt anslutning till eventfönstret, 

antingen före och/eller efter, men som ej överlappar (MacKinlay 1997). Anledningen till att de 

inte bör överlappa är för att minimera risken att den oetiska handlingen haft påverkan på 

aktiekursen vid estimeringen av normal avkastning (MacKinlay 1997). I den här studien har 

estimeringsfönstret bestämts till 120 dagar före eventfönstret. Ibland kan även ett post-

eventfönster användas (se figur 4). Det har det dock uteslutits i den här studien, då det inte 

används som standard (MacKinlay 1997). Att ha ett estimeringsfönster om 120 dagar innebär 

att annan kurspåverkande information troligtvis varit inkluderad i fönstret. Dock kan 

informationen varit av såväl positiv som negativ karaktär vilket leder till antagandet om att 

jämvikt råder under estimeringsfönstret och att fönstret därmed givit en rättvisande bild av vad 

normal avkastning antas vara. 

3.2.4 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen är en väletablerad statistisk modell som sätter ett företags avkastning i 

relation till marknadsportföljens avkastning samt parametrarna  och  (MacKinlay 1997). 

Modellen bygger på ett linjärt samband mellan variablerna och en gemensam normalitet för 

avkastningen (MacKinlay 1997). Samtliga beräkningar i marknadsmodellen har utförts 

kalkylprogrammet i Microsoft Excel. De två parametrarna  och  har skattats genom en 
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regressionsanalys av aktieavkastningen för varje enskilt företag under estimeringsfönstret i 

enlighet med följande formel (MacKinlay 1997):  

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (1) 

där: 

𝑅𝑖𝑡= avkastning för aktie i vid tidpunkt t.               

𝛼𝑖=icke-systematisk risk för aktie i.                                                                                                  

𝛽𝑖=systematisk risk för aktie i.                                                                                                  

𝑅𝑚𝑡=avkastning för marknadsportfölj m vid tidpunkt t.                          

𝜀𝑖𝑡=felvariabel för aktie i vars medelvärde antas vara noll vid tidpunkt t.  

 

Då marknadsmodellens parametrar tagits fram har onormal avkastning mätts och analyserats i 

förhållande till den normala avkastningen. Det görs via den faktiskt observerade avkastningen 

under eventfönstret (MacKinlay 1997). Då marknadsmodellen används beräknas onormal 

avkastning för varje aktie, varje dag i eventfönstret, via följande formel (MacKinlay 1997):  

 

𝐴𝑅𝑖𝜏 = 𝑅𝑖𝑡 − �̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝜏  (2) 

där: 

𝐴𝑅𝑖𝜏=onormal avkastning för aktie i vid tidpunkt t                          

𝑅𝑖𝑡=avkastning för aktie i vid tidpunkt t            

�̂�𝑖=skattad icke-systematisk risk för aktie i          

�̂�𝑖=skattad systematisk risk för aktie i                         

𝑅𝑚𝑡=avkastning för marknadsportfölj m vid tidpunkt t 

 

Därefter har även den genomsnittliga onormala avkastningen (𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏) tagits fram (MacKinlay 

1997). Givet N händelser inkluderade i studien, vilket i det här fallet är 37, beräknas den 

genomsnittliga onormala avkastningen för period  (MacKinlay 1997): 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏 =  

1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝜏

𝑁
𝑖=1   (3) 

Vidare har den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) beräknats 

(MacKinlay 1997) och tagits fram för önskvärda perioder. Då det är av störst intresse att studera 

dagen för offentliggörandet samt nästkommande dag har dag 0 och 1 bestämts till en period. 

Vidare har ytterligare två perioder, en innan och en efter offentliggörandet, fastställts.  
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Perioderna ser ut som följande: 

Period 1: Dag -5 till dag -1                      

Period 2: Dag 0 till dag 1                    

Period 3: Dag 2 till dag 5 

Den genomsnittliga kumulativa avkastningen har beräknats genom följande formel (MacKinlay 

1997):  

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏

𝜏2
𝜏=𝜏1

  (4) 

där: 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)= genomsnittlig kumulativ onormal avkastning för period mellan dag 𝜏1 och

   dag 𝜏2.                      

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏= genomsnittlig onormal avkastning för dag  

 

3.2.5 T-värdeberäkning 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅  och 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  har även testats för signifikans. Det har gjorts med hjälp av ett t-test där eventets 

t-värde jämförs med ett givet kritiskt t-värde. Ett t-test kan användas endast om urvalet antas 

vara normalfördelad. Ett stickprov som överstiger 30 observationer kan anses approximativt 

normalfördelad (Triola 2015) och därför har ett t-test kunnat användas för hypotes 1. Eftersom 

studien ämnar kartlägga den effekt offentliggörandet av oetiska handlingar begångna av företag 

får på dess aktiekurser och med förväntningar om att det kommer ge en negativ onormal 

avkastning har ett ensidigt t-test genomförts där endast eventuell nedgång har studerats. För att 

acceptera den överordnade hypotesen krävs ett t-värde lägre än -1,687 (Triola 2015). T-värdet 

har beräknats enligt följande formel med hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Excel 

(MacKinlay 1997):  

 

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 =  
𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅ 𝜏)1/2 (5) 

 

där:  

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅ = genomsnittlig onormal avkastning  

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅= variansen för genomsnittlig onormal avkastning 

 

 



 24 

För att genomföra beräkningen av t-värdet behövdes först variansen för N händelser beräknas 

vilket gjordes via följande formel:  

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏) =

1

𝑁2
∑ 𝜎𝜀𝑡

2𝑁
𝑖=1  (6) 

 

där: 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏)= variansen för genomsnittlig onormal avkastning 

𝜎𝜀𝑡
2 = variansen för varje events onormala avkastning 

 

 

Den skattade variansen för varje events onormala avkastning (𝜎𝜀𝑡
2 ) beräknades genom 

följande formel för L antal dagar inkluderade i estimeringsfönstret (MacKinlay 1997) 

 

𝜎𝜀𝑡
2 =

1

𝐿1−2
∑ (𝑅𝑖𝜏 − �̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚𝜏)2𝑇1

𝜏=𝑇0+1   (7) 

   

där 

 

𝜎𝜀𝑡
2 = skattad varians för varje events onormala avkastning 

𝑅𝑖𝑡=avkastning för aktie i vid tidpunkt t            

�̂�𝑖=skattad icke-systematisk risk för aktie i          

�̂�𝑖=skattad systematisk risk för aktie i                         

𝑅𝑚𝑡=avkastning för marknadsportfölj m vid tidpunkt t 

 

 

3.2.6 Kruskal-Wallis test 

När observationerna delas upp i mindre grupper för vidare jämförelse kommer antalet 

observationer i varje grupp understiga 30 och kan därför inte antas vara normalfördelade (Triola 

2015). När en normalfördelning inte kan antas går det istället att använda sig av ett icke-

parametriskt test. Ett sådant test kräver inte att urvalet är normalfördelat då det istället för att 

jämföra medelvärden jämför rangsummor och median (Laerd Statistics 2013). I den här studien 

har det rank-baserade, icke-parametriska Kruskal-Wallis testet använts för att testa om det 

föreligger en signifikant skillnad mellan grupperna i hypotes 2 och 3. Observationernas 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för 

period 2 har rangordnats och tilldelats ranknummer från 1 till 37 utan att ta hänsyn till 

grupptillhörighet. Vidare har ranknumren summerats för observationerna i grupperna för att få 

ett medelrangvärde för varje grupp. Dessa medelrangvärden har sedan jämförts i 

statistikprogrammet SPSS och ett chitvå-värde har tagits fram. Detta värde har sedan jämförts 

med ett kritiskt chitvå-värde för att testa för signifikans (Laerd Statistics 2013). Hypoteserna 

accepteras om p-värdet understiger eller är lika med signifikansnivån på 5%. 
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4. Resultat 
 

4.1 Resultat av hypotes 1 (överordnad hypotes) 

En negativ onormal avkastning observeras vid tidpunkten för offentliggörandet av att ett 

företag begått en oetisk handling. 

 

I figur 5 presenteras genomsnittlig onormal avkastning (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) för de 37 inkluderade 

observationerna under de 11 dagar som ingår i eventfönstret. Figurens y-axel representerar den 

procentuella onormala avkastningen och x-axeln representerar dagarna i eventfönstret. 

 

Figur 5. Genomsnittlig onormal avkastning (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) för samtliga oetiska handlingar 

 

Ur figuren kan utläsas att aktiekursen föll som mest under eventdagen (dag 0) då 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  uppgick 

till -1,12%. Dag 1 visar det näst största kursfallet då 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  uppgår till -0,77%. I tabell 1 nedan 

visas den procentuella 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för varje dag samt vilken signifikansnivå dess t-värde uppgår till.  
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Tabell 1. Genomsnittlig onormal avkastning (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) för samtliga oetiska handlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= Signifikant på 5% nivån **= Signifikant på 2,5% nivån ***=Signifikant på 1% nivån 

 

I tabell 1 konstateras att resultatet för dagarna 0 och 1 är signifikant på 1% nivån, vilket innebär 

att det på den nivån är statistiskt säkerställt att 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för dessa dagar är skild från noll. Även 

dagarna -3 och -2 är skilda från noll, men på 2,5% nivån. Under dessa dagar observerades 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  

på -0,47% respektive -0,51%. För de övriga dagarnas observerade 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  kan resultatet inte 

statistiskt säkerställas på tillräckligt låga nivåer. Som nämnts under metodkapitlet är ett av 

problemen med vald metod att det är svårt att fastställa vilken dag som allmänheten och 

investerarna först får tillgång till den kurspåverkande informationen. Att aktiekurserna sjunker 

redan några dagar innan själva eventet kan därmed bero på att det cirkulerar spekulationer på 

marknaden eller att de på annat sätt haft tillgång till informationen. Dock tyder ändå resultatet 

på att det är just dag 0 och dag 1 som leder till störst reaktioner och ageranden från investerarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 
Genomsnittlig 

onormal avkastning T-värde 

-5  0,081%  0,369 

-4  0,171%   0,782 

-3 -0,470%                 ** -2,152 

-2 -0,511%                 ** -2,340 

-1  0,041%  0,189 

 0 -1,115%               ***  -5,101 

 1 -0,772%               *** -3,533 

 2 -0,008% -0,035 

 3 -0,245% -1,121 

 4 -0,224% -1,025 

 5 -0,144% -0,661 
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Vidare illustreras även den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  i figur 6 

där y-axeln representerar den procentuella 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och x-axeln dagarna i eventfönstret.  

 

 

 

Figur 6. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för samtliga oetiska handlingar 

 

Figuren visar hur 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  går upp något runt dagarna -5 och -4 innan en negativ påverkan på 

aktiekursen börjar observeras. Störst kursfall observeras i enlighet med figur 5 och tabell 1 runt 

dag 0 och dag 1. De återstående dagarna i eventfönstret tyder inte på någon återhämtning av 

aktiekursen, dock är resultaten för dessa dagar ej signifikanta.  

 

Slutligen presenteras i tabell 2 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för de tre perioder som redogjorts för under metodkapitlet.  

 
Tabell 2. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för samtliga oetiska handlingar 

 
Period  𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅   T-värde 

1 (Dag -5 till -1) -0,69%                 *** -3,153 

2 (Dag 0 till 1) -1,89%                 *** -8,634 

3 (Dag 2 till 5) -0,62%                    *** -2,842 

 
*=Signifikant på 5% nivån **= Signifikant på 2,5% nivån ***= Signifikant på 1% nivån 

 

Ur tabellen går att utläsa att 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  är signifikant på 1% nivån för samtliga perioder vilket innebär 

att en negativ påverkan på aktiekursen återfinns i samtliga perioder. Det största kursfallet 

återfinns i enlighet med tidigare presenterade resultat under period 2. Ur tabellen går att utläsa 

att kursfallet för perioden uppgår till -1,89%. Då det går att observera en negativ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  vid 

tidpunkten för offentliggörandet av att företag begått oetiska handlingar, accepteras hypotesen. 
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4.2 Resultat av hypotes 2 (underordnad hypotes 1) 

Brott som leder till hög moralisk indignation får större kursfall än brott som leder till låg 

moralisk indignation, precis som att brott karaktäriserade som finansiella får större kursfall 

än operationella.  

 

4.2.1 Hög och låg moralisk indignation 

Ur figur 7 nedan kan 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för den första delen av hypotesen utläsas, vilket är den del som utgår 

från att brott som leder till HMI får större kursfall än brott som leder till LMI. Som tidigare 

nämnt består de två kategorierna av 19 respektive 18 observationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Genomsnittlig onormal avkastning för hög och låg moralisk indignation 

 

Resultatet visar ett större kursfall för brott som leder till HMI jämfört med brott som leder till 

LMI. Störst skillnad föreligger under dagarna -2 och 1 men även dag 0 visar skillnad mellan 

grupperna.  
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Vidare illustreras även 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  i figur 8 där y-axeln representerar den procentuella 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och x-

axeln dagarna i eventfönstret: 

 

 

Figur 8. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för hög och låg moralisk indignation 

 

Figuren visar större volatilitet i kurvan för brott som leder till HMI jämfört med LMI. Det är 

även HMI som visar det största kursfallet runt dag 0 och dag 1. Dock går det även att se ett 

kursfall för LMI på eventdagen, om än inte lika stort. Vidare går det att utläsa att ingen av 

grupperna återhämtar sig efter eventdagen då båda tycks ligga kvar på samma eller en lägre 

nivå.  

 

I tabell 3 presenteras den procentuella 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  under de tre perioderna: 

 

Tabell 3. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för hög och låg moralisk indignation  

 

 

Period 

Hög moralisk 

indignation 

Låg moralisk 

indignation 

1 (Dag -5 till -1) -0,99% -0,37% 

2 (Dag 0 till 1) -3,06% -0,64% 

3 (Dag 2 till 5) -2,54% -0,19% 

 

Ur tabell 3 kan utläsas att kursfallet är större för HMI under samtliga perioder, men störst 

skillnad föreligger under period 2. Brott med HMI leder till ett negativt 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  på -3,06% under 

period 2 medan brott med LMI leder till ett negativt 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  på -0,64% under samma period.  

Då grupperna inte kan antas vara normalfördelade har ett Kruskal-Wallis test genomförts. 

Resultatet av testet gav ett chitvå-värde på 0,369 vilket gav ett p-värde på 54,3%. Då värdet 
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överstiger signifikansnivån på 5% går det inte att bevisa att det föreligger en signifikant skillnad 

mellan grupperna. Det går därmed inte att statistiskt säkerställa att brott som leder till HMI får 

större kursfall än brott som leder till LMI.  

 

4.2.2 Finansiella och operationella brott 

Ur figur 9 nedan kan 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för den andra delen av hypotesen utläsas, som utgår från att finansiella 

brott leder till större kursfall än operationella brott. Som tidigare nämnt består de två 

kategorierna av 15 respektive 22 observationer.  

 

 
 
Figur 9. Genomsnittlig onormal avkastning (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) för finansiella och operationella brott    

 

Resultatet visar ett större negativt 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för finansiella brott jämfört med operationella brott. De 

största skillnaderna mellan grupperna observeras vid dag -3 och dag 1, men även eventdagen 

visar skillnad mellan grupperna.  
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Vidare illustreras även 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för finansiella och operationella brott i figur 10 där y-axeln 

representerar den procentuella 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och x-axeln dagarna i eventfönstret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för finansiella och operationella brott 

 

I figuren observeras att finansiella brott får ett större kursfall än operationella brott. Finansiella 

brott visar även ett stort kursfall på såväl eventdagen som dagen efter, medan operationella brott 

endast faller märkbart under eventdagen. Det går vidare att utläsa att ingen av grupperna 

återhämtar sig till den nivå som kursen låg på innan eventdagen.  

 

I tabell 4 nedan presenteras den procentuella 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för de tre perioderna.  

 
Tabell 4. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för finansiella och operationella brott 
 

 

Period 

Finansiella 

brott 

Operationella 

brott 

1 (Dag -5 till -1) -1,77%  0,05% 

2 (Dag 0 till 1) -3,24% -0,97% 

3 (Dag 2 till 5) -1,02% -0,35% 

 

Ur tabellen kan utläsas att 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  visar en större nedgång för finansiella brott i samtliga tre 

perioder. Störst skillnad föreligger under period 2 vilket överensstämmer med vad som kunde 

utläsas ur figur 10. Finansiella brott leder till ett kursfall på -3,24% under period 2 medan 

operationella brott leder till ett kursfall på -0,97%.  
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Då grupperna inte kan antas vara normalfördelade har även här ett Kruskal-Wallis test 

genomförts, för att undersöka huruvida en signifikant skillnad föreligger mellan grupperna. 

Resultatet gav ett chitvå-värde på 0,506 vilket gav ett p-värde på 47,7%. Då värdet överstiger 

signifikansnivån på 5% gick det inte att bevisa att det föreligger en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Det går därmed inte att statistiskt säkerställa att brott karaktäriserade som finansiella 

får större kursfall än operationella. Då båda delarna av hypotes 2 visar icke-signifikanta resultat, 

förkastas hypotesen.  

 

4.3 Resultat av hypotes 3 (underordnad hypotes 2) 

I ruta 1 observeras störst kursfall och i ruta 2 observeras näst störst kursfall. Vidare observeras 

näst minst kursfall i ruta 3 och minst kursfall i ruta 4. 

 

I figur 11 nedan presenteras 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för kombinationerna mellan brottens karaktär och grad av 

moralisk indignation. Totalt presenteras fyra grupper: (1) finansiella brott med hög grad av 

moralisk indignation, (2) operationella brott med hög grad av moralisk indignation, (3) 

finansiella brott med låg grad av moralisk indignation med slutligen (4) operationella brott med 

låg grad av moralisk indignation.  

 

Figur 11. Genomsnittlig onormal avkastning (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) för de fyra grupperna 

 

Ur figuren går att utläsa att kursfallen varierar mellan grupperna, både huruvida 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  är positiv 

eller negativ samt hur pass stor påverkan som påvisas. Vad gäller dagarna kring eventet är det 
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grupp 1 som visar störst kursfall. Grupp 3 är den enda grupp som visar positiv 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  under såväl 

dag 0 som dag 1. I enlighet med tidigare presenterat resultat har även 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för samtliga gruppen 

illustrerats i figur 12, där y-axeln representerar den procentuella 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och x-axeln dagarna i 

eventfönstret.  

 

 
 
Figur 12. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för de fyra grupperna 

 

 

Ur figuren kan utläsas, i enlighet med figur 11, att det är grupp 1 som visar det största kursfallet 

under eventfönstret. Grupperna 2 och 3 är de grupper vars 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  liknar varandra mest sett till 

utseendet på kurvorna, speciellt efter dag 0. Då det är period 2 som är den mest intressanta för 

den här studien presenteras 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för dessa dagar i den figur presenterad i avsnitt 2.5 nedan:  
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Figur 13. Fyrfältsmodellens genomsnittliga kumulativa onormala avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för period 2 
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Utifrån figur 13 går det att utläsa att grupp 1 får störst kursfall med -5,91%. Därefter får grupp 

4 näst störst kursfall på -1,36%. Grupp 2 genererar en nedgång på -0,5% och grupp 3 ger en 

uppgång på 0,78%. I och med dessa resultat är det endast grupp 1 som överensstämmer med 

hypotesen. De övriga grupperna fick omvända placeringar än vad som förväntades. Störst 

skillnad mot presenterad hypotes kommer från grupp 4 som enligt hypotesen torde leda till det 

minsta kursfallet men som enligt resultatet genererade näst störst kursfall. Även grupp 3 visar 

stor skillnad mot presenterad hypotes då den istället för näst minst kursfall visar en 

kursuppgång. Grupp 2 som enligt hypotesen torde leda till näst störst kursfall visar istället på 

näst minst.  

 

Förutom att enbart redovisa resultatet för period 2 presenterar i enlighet med tidigare resultat 

även 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för samtliga perioder i tabell 5:  

 
Tabell 5. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för de fyra grupperna  
 

Period 1. Fin & Hög 2. Op & Hög 

1 (Dag -5 till -1) -2,60% 0,46% 

2 (Dag 0 till 1) -5,91% -0,50% 

3 (Dag 2 till 5) -1,41% -0,59%  
3. Fin & Låg 4. Op & Låg 

1 (Dag -5 till -1) -0,53% -0,29% 

2 (Dag 0 till 1) 0,78% -1,36% 

3 (Dag 2 till 5) -0,43% -0,15% 

 

 

Ur tabellen går att utläsa att grupp 1 gav störst kursfall under alla tre perioder. Vidare kan 

utläsas att grupp 3 fick ett kursfall både period 1 och 3, men inte under eventet, där avkastningen 

blev positiv. Samtliga grupper visar en nedgång perioden efter eventet.  

 

Då det precis som under hypotes 2 är få observationer i grupperna (9, 10, 6 och 12) kan inte 

normalfördelning antas och ett Kruskal-Wallis test har genomförts för att testa signifikansen 

även här. Testet gav ett chitvå-värde på 5,985 vilket gav ett p-värde på 11,2%. Då värdet 

överstiger signifikansnivån på 5% gick det inte att bevisa att det föreligger en signifikant 

skillnad mellan grupperna. Utifrån detta resultat kan därför ingen signifikant skillnad påvisas 

mellan grupperna och därmed förkastas hypotes 3.  
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5. Analys 
 

5.1 Analys av hypotes 1 (överordnad hypotes) 

En negativ onormal avkastning observeras vid tidpunkten för offentliggörandet av att ett 

företag begått en oetisk handling. 

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att komma ihåg att företag inte agerar utan påtryckningar 

från omgivningen. Företagens handlingar sätts därmed i relation till dess omgivning och 

påverkar såväl som blir påverkad av den. Studien fokuserar på hur investerarnas beslut kan 

påverka företagens aktiekurs när det offentliggörs att de begått oetiska handlingar. Det är även 

vad som besvaras under hypotes 1 där den övergripande nedgången studeras utan att hänsyn tas 

till andra påverkande faktorer som inkluderas i de senare hypoteserna.  

 

Den effekt som studien vill kartlägga i hypotes 1 resulterade i ett signifikant kursfall på -1,89% 

under period 2 (-1,12% under eventdagen), vilket även är det största kursfallet under 

eventfönstret. Att effekten är signifikant innebär att det går att dra statistiska slutsatser om 

utfallet, vilket i det här fallet innebär att investerare faktiskt beslutar sig för att sälja sina aktier 

då det offentliggörs att svenska börsnoterade företag begått oetiska handlingar. Visserligen 

visar resultatet att såväl andra dagar som andra perioder också är signifikanta men de största 

kursfallen är vid period 2 vilket indikerar att offentliggörandet har stor påverkan på investerares 

beslut. Resultatet ligger i linje med de studier som presenterats under avsnitt 1.1 (Davidson och 

Worrell 1988; Gunthorpe 1997; Tay et. al 2016; Song och Han 2017) som fastställer kursfall 

vid offentliggörandet av oetiska handlingar begångna av företag.  

 

Speciellt Davidson, Lee och Worrell (1994) betonade vikten av att studera den finansiella 

marknaden. Utifrån deras argumentation visar det här resultatet att den onormala 

aktieavkastningen är ett tecken på att företaget inte lever upp till de förväntningar som ställs 

från investerarna. Teorin om CSR-pyramiden förklarar att det legala ansvaret krävs och etiskt 

ansvar förväntas av investerarna. Studiens resultat visar därmed att när företagen inte tar sitt 

ansvar leder det till konsekvenser, vilket i det här fallet indikerar att investerarna väljer att visa 

missnöje gentemot företagen genom att sälja sina aktier. Detta styrks även av legitimitetsteorin 

som utgår från att det är kostsamt för företag att bryta mot de sociala kontrakt som existerar 

mellan parterna.  
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Vidare går det även att se det som att relationen mellan parterna skadas och reaktionerna på det 

brutna kontraktet indikerar även att investerarna tar hänsyn till mer än enbart vinstmaximering. 

I och med företagens oetiska handlingar skiljer sig inte bara synsättet på hur mål bör uppnås 

utan även parternas riskpreferenser. Brott begås som tidigare nämnt med syfte att försköna 

finansiella resultat eller minimera kostnader och konkurrens. Att företagen begår brott för att 

åstadkomma detta är något investerarna motsätter sig vilket innebär att företagens 

riskpreferenser överstiger investerarnas och agentproblemen uppstår.  

 

En viktig aspekt att ha i åtanke är huruvida den observerade nedgången är tillräcklig för att få 

kännbara konsekvenser hos företaget. Detta besvaras inte i studien, men ett kursfall på -1,89% 

torde inte vara så pass kännbart att enbart kursfallet avskräcker företagen från att begå dessa 

handlingar. En brottsutredning är en lång process och mer information dyker ofta upp allt 

eftersom. Om omständigheterna kring ett brott förstoras tiden efter offentliggörandet kan 

ytterligare eller större effekter observeras. Det innebär att det inte enbart är vid första 

offentliggörandet av brottet som ny kurspåverkande information når allmänheten. Vidare är 

brott en kriminell handling vilket innebär att även påföljande sanktioner kan komma att drabba 

företaget. Dessa påföljande sanktioner kan vara avgörande vid bedömning om en oetisk 

handling är värd risken.  

 

Ytterligare en viktig aspekt är antalet observationer. Det går att anta en normalfördelning vid 

ett urval med mer än 30 observationer, men man bör vara försiktig med att generalisera utifrån 

ett sådant här litet stickprov. Brott kan begås på många olika sätt, ha pågått under olika 

tidsintervall och få olika stora konsekvenser vilket minskar möjligheterna till generaliserande 

slutsatser. Dock visar resultatet att när företag begår oetiska handlingar väljer investerare att 

sälja sina aktier eftersom att ett kursfall på -1,89% observeras.  

 

5.2 Analys av hypotes 2 (underordnad hypotes 1) 

Brott som leder till hög moralisk indignation får större kursfall än brott som leder till låg 

moralisk indignation, precis som att brott karaktäriserade som finansiella får större kursfall 

än operationella.  

 

5.2.1 Hög och låg moralisk indignation 

I hypotes 1 observerades ett för hela urvalet kursfall på -1,89%, men studien ämnar även att se 

till mindre grupper och huruvida det föreligger effektskillnader mellan dessa. I den här studien 
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läggs fokus på den etiska aspekten och vilken effekt det ökade intresset för ansvarstagande har 

på den finansiella marknaden när förväntningar inte uppfylls. Moralisk indignation är ett bra 

mått på hur oetiskt ett brott anses vara och är därmed en viktig aspekt att studera. Resultatet 

från hypotes 2 visar att HMI genererar ett genomsnittligt kursfall på -3,06% samtidigt som LMI 

får ett motsvarande kursfall på -0,64%.  Studien finner dock ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vilket innebär att det inte går att säga att HMI leder till ett större kursfall än LMI. 

Det är viktigt att poängtera att resultatet inte innebär att grupperna är identiska, utan snarare att 

det inte kunnat bevisats att det föreligger någon skillnad mellan dem.  

 

Resultatet skiljer sig från magisteruppsatsen från Handelshögskolan då de finner ett signifikant 

resultat som visar att grovt oetiska brott får större kursfall än lindrigt oetiska. Resultatet är 

därmed förvånande utifrån den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som 

presenterats. Hypotesen var att ju större moralisk indignation desto troligare att investerarna 

kommer agera mot företagen för att visa sitt missnöje. I och med det icke-signifikanta resultatet 

går det inte att visa att något större legitimitetsgap uppstår. Det går heller inte att utläsa att 

investerarna utkräver ansvar i högre grad vid brott med hög moralisk indignation, trots den 

ökade etiska medvetenheten. Vidare innebär det även att det inte går att visa på ett större skadat 

förtroende utifrån principal-agentförhållandet.  

 

5.2.2 Finansiella och operationella brott 

Utöver etik och moral finns även en ekonomisk aspekt som har effekt på investerarnas 

beslutsfattande. Risken för minskad förmögenhet är därför viktig att studera. I den andra delen 

av hypotes 2 undersöktes därför om det finns en skillnad mellan finansiella och operationella 

brott. Resultatet visar att finansiella brott genererar ett genomsnittligt kursfall på -3,24% 

samtidigt som operationella brott får ett kursfall på -0,97%. Inte heller vid den här jämförelsen 

kan en statistisk signifikant skillnad observeras mellan grupperna vilket innebär att det inte går 

att säga att finansiella brott leder till större kursfall än operationella. Det är även här viktigt att 

poängtera att resultatet endast innebär att ingen skillnad mellan dem kunnat bevisats.  

 

Resultatet ligger därmed inte i linje med de signifikanta resultat som Song och Han (2017) 

finner i sin studie. Brottets karaktär är inte förknippat med de presenterade teorierna på samma 

sätt som moralisk indignation. Det går inte att analysera resultatet från exempelvis brutna 

sociala kontrakt eller bristande etiskt ansvar. Däremot är det agentproblem förknippat med olika 

riskpreferenser av betydelse här. Resultatet kan i motsatt till argumentationen för hypotes 2 inte 
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visa att finansiella brott direkt drabbar principalerna i högre grad än vad operationella gör. 

Enligt presenterade teorier drabbar finansiella brott principalerna direkt i högre grad än 

operationella, vilket ger upphov till större ekonomisk risk och ett större gap mellan parternas 

intressen. I och med resultatet går det dock inte att visa att det ger ett större gap mellan parternas 

intressen. 

 

5.3 Analys av hypotes 3 (underordnad hypotes 2) 

I ruta 1 observeras störst kursfall och i ruta 2 observeras näst störst kursfall. Vidare observeras 

näst minst kursfall i ruta 3 och minst kursfall i ruta 4. 

 

I hypotes 2 studeras moralisk indignation och brottets karaktär var för sig, men då båda 

variablerna har påverkan på aktiekursen är även kombinationerna av dessa grupper viktiga att 

studera. Utifrån de resultat som presenterades under 4.2 observerades inte de väntade 

storlekarna på kursfallen i rutorna men då det inte går att bevisa att det föreligger någon skillnad 

mellan grupperna kan inte heller den kombinationen med störst kursfall garanteras. Med tanke 

på resultatet från hypotes två är det föga förvånande att även dessa resultat blev icke-

signifikanta. 

  

Resultatet från hypotes 1 visar som tidigare nämnt att det sker ett kursfall vid offentliggörandet 

av oetiska handlingar men resultatet från den här hypotesen tyder på att effektskillnader inte 

kan förklaras utifrån olika kombinationer av moralisk indignation och brottens karaktär. Att det 

inte kan bevisas att det föreligger någon skillnad mellan grupperna kan därmed tyda på att det 

finns andra påverkande faktorer som inte inkluderats i denna studie.  

 

Utifrån det icke-signifikanta resultatet är det därför svårt att fastställa om det är moralisk 

indignation eller brottets karaktär som är av störst betydelse för investerarna. Utifrån de 

presenterade teorierna innebär detta att de olika kombinationer inte ger upphov till olika grader 

av principalagent-problem eller legitimitetsgap. Det tyder även på att investerarna håller 

företagen ansvariga i samma grad oavsett kombination. Det är svårt att säga hur viktigt det 

etiska ansvaret kommit att bli utifrån det presenterade resultatet, däremot ligger det i linje med 

resonemanget kring att det legala ansvaret är något som krävs av investerarna.  
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6. Konklusion 
 

6.1 Slutsats 

Syftet med den här studien var att kartlägga vilken effekt offentliggörandet av oetiska 

handlingar begångna av företag på Stockholmsbörsen får på aktiekurserna. Vidare ämnade den 

förklara om det finns effektskillnader mellan oetiska handlingar utifrån moralisk indignation 

och karaktär (finansiella och operationella brott) samt vilken kombination som i så fall får störst 

procentuell påverkan på aktiekurserna. Studiens resultat visar ett signifikant kursfall på 

företagens aktiekurser (-1,89%), vilket överensstämmer med hypotes 1. Inga signifikanta 

effektskillnader observeras utifrån moralisk indignation eller brottens karaktär och inte heller 

vilken kombination av dessa som får störst procentuell påverkan kan fastställas vilket innebär 

att hypotes 2 och 3 förkastas.   

  

Det går alltså inte att finna någon signifikant skillnad mellan grupperna, däremot ett signifikant 

kursfall när det gäller oetiska handlingar överlag. Det här leder till slutsatsen att vid 

offentliggörandet av att svenska börsnoterade företag begått oetiska handlingar beslutar sig 

investerarna för att sälja sina aktier. Resultatet överensstämmer med forskning utförd på 

utländska marknader och uppdaterar samtidigt kunskapen på den svenska. Det är dock svårt att 

utifrån studiens resultat dra någon slutsats kring den ökade etiska medvetenheten och hur stort 

fokus investerarna lägger på att företagens handlingar ska vara etiskt försvarbara.  

 

6.2 Studiens tillförlitlighet 

Kritik som kan riktas mot studien är indelningen utifrån moralisk indignation. Vad som anses 

etiskt försvarbart förändras över tid vilket innebär att begreppets innebörd kan ha utvecklats 

över den studerade tidsperioden. Studiens kriterier för HMI och LMI är som tidigare nämnt 

enbart ett möjligt tillvägagångssätt. Kritik kan därför riktas mot att andra definitioner och 

kriterier kan leda till andra resultat. Vidare har observationerna primärt delats in utifrån medias 

perception av händelserna, vilket kanske inte är förenligt med aktieägarnas och därmed kan 

påverka tillförlitligheten. Som tidigare nämnt går det heller inte att säkerställa databasen 

Retriever researchs tillförlitlighet i det avseende att alla artiklar om en händelse återfinns, vilket 

kan ha direkt påverkan på indelningen utifrån moralisk indignation. Vidare anses de historiska 

aktiekurser som hämtats från databasen Thomson Reuters Datastream vara tillförlitliga då 

databasen är väl ansedd och flitig använd. Slutligen är det viktigt att ta i beaktning att resultatet 

baseras på ett litet urval, vilket påverkar tillförlitligheten. 
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6.3 Vidare forskning 

Ett av de stora problemen med en sådan här typ av studie är bristen på observationer. Då många 

statistiska test kräver ett större stickprov begränsas valmöjligheterna för statistisk inferens. För 

att kunna arbeta med ett större stickprov kan framtida forskning välja att utöka antal år som 

inkluderas i studien. Ett annat intressant perspektiv för att se om etiken fått större inflytande 

vad gäller företagandet vore att utföra en studie som jämför hur stor nedgången är nu jämfört 

med förr i tiden. Det kan ge en bättre indikation på om det ökade intresset översatts till 

ställningstaganden och agerande hos investerare. Ytterligare förslag på framtida forskning är 

att genomföra en studie med kvalitativa inslag, såsom intervjuer. Genom att intervjua aktieägare 

kan en tydligare bild ges kring hur de resonerar vid offentliggöranden av företags oetiska 

handlingar och vad som anses vara av betydelse vid valet att köpa, sälja eller behålla sina aktier. 

Genom att genomföra exempelvis enkäter kan aktieägare även ges möjlighet att gradera olika 

typer av brott utifrån moralisk indignation vilket kan underlätta potentiell indelning. Slutligen 

skulle det vara en intressant aspekt att analysera effekten av att ett företag tidigare har varit 

iblandad i oetiska handlingar och huruvida effekten då blir större eller mindre.  
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Bilaga 1 – Utvalda oetiska handlingar 

 

Datum Företag Brott Källa 

2010-06-22 H&M Ekobrott Dagens Nyheter 

2012-02-14 Kungsleden Ekobrott Dagens industri 

2012-11-28 Saab Ekobrott TT 

2012-12-03 Byggmax Ekobrott TT 

2013-06-27 Sandvik Ekobrott TT 

2014-08-05 Oriflame Ekobrott Nyhetsbyrån Direkt 

2016-02-12 Swedbank Ekobrott Pressmeddelande Swedbank 

2016-04-04 Swedbank Ekobrott TT 

2016-04-04 Nordea Ekobrott Aftonbladet 

2016-04-04 SEB Ekobrott TT 

2016-04-04 Handelsbanken Ekobrott TT 

2012-11-28 SSAB Insiderbrott TT 

2013-06-26 Arctic Paper Insiderbrott Dagens industri 

2014-09-10 Fingerprint Insiderbrott Dagens industri 

2015-01-27 G5 

Entertainment 

Insiderbrott Pressmeddelande från G5 

2016-10-31 Hexagon Insiderbrott TT 

2010-02-03 ABB Kartell Expressen 

2010-02-25 NCC Kartell TT 

2010-04-13 SSAB Kartell Dagens Industri 

2010-09-16 Volvo Kartell TT 

2010-12-03 Astrazeneca Kartell Nyhetsbyrån Direkt 

2011-11-08 SKF Kartell Nyhetsbyrån Direkt 

2013-11-28 NCC Kartell Nyhetsbyrån Direkt 

2015-07-08 Autoliv Kartell Svenska Dagbladet 
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2010-09-29 ABB Korruption TT 

2010-11-02 Scania Korruption Nyhetsbyrån Direkt 

2011-03-21 Fabege Korruption Nyhetsbyrån direkt 

2011-06-09 Peab Korruption Aftonbladet 

2012-09-19 Telia Korruption TT 

2013-05-21 Ericsson Korruption Dagens industri 

2014-04-02 Ericsson Korruption Aftonbladet 

2014-10-17 Tele2 Korruption Svenska Dagbladet 

2014-12-18 SCA Korruption Svenska Dagbladet 

2015-03-17 Skanska Korruption Svenska Dagbladet 

2016-06-16 Ericsson Korruption Svenska Dagbladet 

2016-10-21 ABB Korruption Dagens industri 

2016-11-01 Skanska Korruption TT 

2011-10-17 Boliden Miljöbrott TT 

2012-01-18 JM Miljöbrott Sydsvenskan 

2016-07-12 Stora Enso Miljöbrott TT 
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Bilaga 2 – Sökord 

 
• Bedrägeri 

• Bestickning 

• Bokföringsbrott 

• Brott 

• Brott mot mänskliga rättigheter 

• Ekobrott 

• Förskingring 

• Insider 

• Kartell 

• Korruption 

• Miljöbrott 

• Mutbrott 

• Mutor 

• Oetiskt 

• Skandal 

• Skattebrott 

• Skatteflykt 
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