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Sammanfattning 

I dagens samhälle sprids nyheter snabbt, vilket gör att företagsskandaler får mycket 

uppmärksamhet. I den här studien undersöks två olika typer av företagsskandaler, då företag 

begått ett ekonomiskt brott och då företag begått en annan oetisk handling. Studiens syfte är 

att jämföra vilken av dessa två typer av skandaler som ger störst reaktion hos investerare 

genom att studera företags aktiekurser. Marknadsmodellen används för att se om en 

förändring i aktiekursen sker i samband med att de olika skandalerna offentliggörs. Huruvida 

en signifikant reaktion uppstått avgörs med hjälp av t-test. Studien visade att ett signifikant 

fall i aktiekursen skedde i samband med offentliggörandet av ekonomisk brottslighet, men att 

ingen förändring i aktiekursen skedde i samband med andra oetiska handlingar. Detta innebär 

att investerare reagerar på en skandal som avser ekonomisk brottslighet men inte på en 

skandal som avser andra oetiska handlingar.  
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1. Inledning 
 

Under 2016 uppdagades många olika företagsskandaler i Sverige (Svensson, 2016; Goksör, 

2016; Sundberg, 2016; Drysén & Grill Pettersson, 2016 m.fl.). Flera av dessa skandaler 

handlade om att företag begått ekonomiska brott. Under 2016 inkom fler än 30 000 

anmälningar om ekonomisk brottslighet i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 2017). Det 

uppdagades bland annat att flertalet banker varit inblandade i Panamaskandalen, där banker 

hjälpt förmögna kunder att undkomma skatt genom att föra över stora summor pengar till 

skatteparadis via bildade brevlådeföretag
1
(Svensson, 2016). 2016 var även ett år då många 

skandaler uppdagades där företag ansågs ha betett sig oetiskt. I februari uppdagades det att en 

av papperstillverkaren Stora Ensos leverantörer låtit barn arbeta under slavliknande 

förhållanden, genom att låta dem samla in material på soptippar som sedan användes vid 

framställning av biomassa (Goksör, 2016). Bara några månader senare blev det en stor nyhet 

att H&Ms arbetsförhållanden fortfarande, trots flertalet tidigare skandaler där detta 

uppmärksammats, var så dåliga att anställda svimmade i fabrikerna under sina arbetspass 

(Sundberg, 2016). I dagens samhälle är information om företag lättillgänglig, vilket har 

bidragit till att konsumenter och investerare lättare nås av nyheter där företag begått brott 

(Ritholtz, 2013). Hur reagerar investerare på dessa olika skandaler? Reagerar de lika starkt på 

information om ekonomiska brott som på information om andra oetiska handlingar? Detta 

kommer att undersökas i denna studie. 

 

Konsumenter och investerare är idag mer pålästa och tar i större utsträckning hänsyn till 

etiska frågor i samband med ett köp jämfört med tidigare (Morgan Stanley, 2016). Detta 

innebär att inte bara företagets prestation, utan även brottslighet och företagets etiska 

handlingar fått ett större fokus. Hur aktiekursen påverkas då det blir känt för allmänheten att 

ett företag begått ett ekonomiskt brott eller gjort en annan oetisk handling har undersökts i 

flertalet studier (Davidson, Worrell & Lee, 1994; Jory et al., 2015; Fogler & Nutt, 1975; 

Cormier & Magnan, 2017 m.fl.). I denna studie behandlas samma ämne med en uppdelning i 

två olika typer av skandaler. Dels straffbara brott av ekonomisk karaktär som innefattar 

ekonomiplaneringsbrott, insiderbrott samt korruptionsbrott. Dels andra oetiska handlingar 

som inte är straffbara enligt lag, men som vanligtvis betraktas som något negativt av 

                                                
1
 Brevlådeföretag är företag som finns bara till namnet, oftast av just skattetekniska skäl (Svensson, 2016).  
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allmänheten. Detta kan exempelvis vara användning av barnarbetare, miljöförstöring och 

andra handlingar som är tillåtet enligt lokala lagar men inte i Sverige. 

 

Tidigare studier som undersökt reaktioner vid ekonomisk brottslighet har visat att brott som 

begåtts av anställda inom ett företag påverkar aktiekursen negativt (Davidson et al., 1994; 

Bromiley & Harris, 2007; Davidson & Worrell, 1988; Jory et al., 2015). Bland annat har 

Davidson et al. (1994) undersökt aktiemarknadens reaktion när det uppdagas för allmänheten 

att ett företag har begått ett ekonomiskt brott och funnit att ett signifikant fall i aktiekursen 

sker i samband med offentliggörandet, vilket innebär att investerare reagerar negativt vid den 

här typen av nyhet. Ett fall i aktiekursen kan i sin tur leda till sämre ekonomiska resultat för 

företaget som exempelvis försämrade intäkter och färre kunder. Det kan i sin tur påverka 

företagets anställda genom uppsägningar om företaget inte har råd att behålla sina anställda 

(Bromiley & Harris, 2007).  

 

Davidson och Worrell (1988) har istället för att studera ekonomisk brottslighet som helhet 

riktat in sig på personer med övergripande ansvar för företaget, och undersökt påverkan på 

aktiekursen då dessa personer begått ett ekonomiskt brott. Även i detta fall visade det sig att 

investerare reagerar negativt på informationen. Eftersom personer med större ansvar anses 

representera företaget finns därför en risk att investerare tappar förtroendet för företaget i 

samband med att brott av detta slag begås (Davidson & Worrell, 1988). Att investerare 

reagerar negativt vid nyheten att ledningen begått ett ekonomiskt brott stöds även av Bonini 

och Boraschi (2010). De menar att anklagelser gällande att ledningen i ett företag har begått 

ett ekonomiskt brott skapar negativa effekter på aktiepriset och företagets värde (Bonini & 

Boraschi, 2010). Jory et al. (2015) har specifikt studerat fall där det är företagets vd som 

begått ett ekonomiskt brott. Även denna studie visar på en negativ påverkan på aktiekursen. 

En ökad volatilitet skedde i aktiekursen dagarna efter annonseringen om brottet (Jory et al., 

2015). Även en studie gjord av Han och Song (2017) gav liknande resultat. De såg en negativ 

effekt på aktiekursen vid offentliggörande av information om att ett företag begått ett 

ekonomiskt brott. 

 

I likhet med undersökningar om ekonomisk brottslighet har även aktiekursens påverkan vid 

andra oetiska handlingar, det vill säga vid skandaler som inte innebär ett lagstadgat brott, 

studerats tidigare. Under senare år har påverkan på aktiekursen blivit större i samband med 

andra oetiska handlingar, då nyare studier sett en större effekt på aktiekursen än vad som 

visats i äldre studier (Fogler & Nutt, 1975; Hamilton & Rao, 1996; Bansal & Clelland, 2004; 
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Cormier & Magnan, 2017). Fogler och Nutt (1975) undersökte redan 1975 vilken effekt 

oetiskt handlande hade på investerare, och fann att nyheten om företagets oetiska handlande 

inte fick någon effekt på aktiepriset. Detta förklarade de med att majoriteten av investerare 

inte bryr sig om det sociala ansvaret. Dessa personer är därför beredda att köpa aktien då 

etiska investerare väljer att sälja på grund av ett företags oetiska handlande. 

 

Senare års studier har däremot visat på det motsatta. Både Hamilton och Rao (1996) och 

Cormier och Magnan (2017) har i sina studier funnit att oetiskt handlande i ett företag har en 

negativ påverkan på aktiekursen. Även Bansal och Clelland (2004) har undersökt hur 

aktiekursen påverkas vid oetiskt handlande. De studerade nyheter gällande att företag handlat 

på ett miljöovänligt sätt. De kommer fram till att aktiekursen påverkas negativt, dock endast 

kortvarigt. Enligt Hamilton och Rao (1996) ändrades den grundläggande synen på företags 

oetiska handlande under början av 90-talet. Tidigare var en vanligare inställning att det  

krävdes att företag tänjde på gränserna för vad som anses vara accepterat för att kunna bli 

mer lönsamma än konkurrenterna. Det är idag inte lika accepterat av konsumenter och 

investerare (Hamilton & Rao, 1996).  

 

                                        i media har visat sig ge negativa signaler till 

investerare. Detta resulterar i                                                            

                      och Boraschi, 2010). Davidson och Worrell (1988) menar att om 

ledningen tar beslut som inte aktieägarna gillar kommer det leda till att aktiekursen sjunker, 

eftersom aktieägarna kan välja att sälja av sina aktier som en konsekvens av minskat 

förtroende för företaget. En studie av Jory et al. (2015) visar på samma effekter gällande brott 

som begåtts av ett företags vd. De menar att det leder till att företagsvärdet sjunker till följd 

av minskat förtroende för vd:n, och att det därmed kan bli kostsamt för ett företag att ha en vd 

som begår brott (Jory et al., 2015). 

 

Investerare kan tolka information om ekonomisk brottslighet eller annat                   

                                                                                               

         . Ett dåligt handlande hos företaget skapar problem eftersom det kan leda till ett 

minskat                             Detta kan i sin tur leda till att intresset för att investera i 

företaget minskar, vilket därav kan leda till att aktiekursen faller (Bonini och Boraschi, 2010). 

Ett dåligt handlande har även en negativ påverkan på                aktiepriset                

            information på marknaden (Fama, 1970). 
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I takt med att investerare blivit mer medvetna om företags etiska ansvarstagande och i större 

grad tar hänsyn till detta vid investeringar är det av vikt att ta reda på hur pass centrala dom 

här frågorna är för investerare. Boyle, Higgins och Rhee (1997) har tagit fram en modell för 

hur en investerares beslutsprocess ser ut, som bygger på att investeraren utgår från antingen 

ett ekonomiskt eller ett etiskt motiv. Vilket av dessa motiv som har störst påverkan på 

investerares agerande är dock outforskat. Därför kommer det i denna studie att undersökas i 

vilken utsträckning investerares beteende kan kopplas till det etiska motivet, då det bör 

avspeglas i en negativ reaktion på aktiekursen i samband med en företagsskandal. För 

ytterligare förståelse används även Carrolls (2016) modell för prioriteringar inom ett företag, 

som i denna studie modifieras för att istället appliceras på investerares beslut. Detta för att få 

mer förståelse för investerarens prioriteringar i samband med nyheter om företagsskandaler. 

Hur investerares reaktioner skiljer sig åt i samband med nyheten om ett ekonomiskt brott 

respektive en annan oetisk handling, samt vilken av dessa handlingar som ger störst effekt på 

aktiekursen, kommer att bidra med kunskap om hur investerares prioriteringar egentligen ser 

ut. Ökade kunskaper om detta är, som tidigare nämnts, även viktigt för företagen, som strävar 

efter att vinna investerares förtroende.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och jämföra investerares reaktioner vid offentliggjord 

information om att ett svenskt börsnoterat företag begått ett ekonomiskt brott respektive en 

annan oetisk handling. Detta genom att söka och analysera mönster i aktiekursens utveckling. 

Studien avser även undersöka om olika typer av ekonomiska brott respektive olika typer av 

oetiska handlingar har olika stor betydelse för investerare, genom att dela in händelserna i 

mindre grupper efter typ av handling.  

 

1.3 Disposition 

I nästkommande avsnitt presenteras centrala begrepp samt de teorier som studiens resultat 

kommer att analyseras utifrån. Dessa teorier är Investor decision framework, effektiva 

marknadshypotesen och CSR-pyramiden. Därefter följer det kapitel som redogör för studiens 

tillvägagångssätt och metod. Efter det presenteras studiens resultat, vilka analyseras utifrån 

valda teorier.  
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2. Definition av begrepp  
 

2.1 Ekonomiskt brott  

I studien definieras ekonomiska brott som lagstadgade brott av ekonomisk karaktär som 

anställda eller ledningen inom ett företag begått (Davidson & Worrell, 1988). Studien 

undersöker lagstadgade ekonomiska brott som ekonomiplaneringsbrott, insiderbrott samt 

korruptionsbrott. Ekonomiplaneringsbrott innefattar här dels bokföringsbrott där företag 

bokför och rapporterar ekonomiska transaktioner på ett felaktigt sätt, dels skattebrott som 

innebär att företag undviker att betala lagstadgad skatt, och olagligt kartellsamarbete där 

företag samarbetar för att kunna höja priserna (Davidson et al., 1994). Insiderbrott innebär 

brott där någon i ett företag använder sig av information som inte finns tillgänglig för 

allmänheten och drar nytta av informationen för egen vinning (Bonini & Boraschi, 2010). 

Korruptionsbrott innebär missbruk av makt och begås i de flesta fall av personer med en 

högre ställning inom ett företag. Det innefattar mutbrott och andra brott där någon med en 

ledande ställning använder sin position för egen vinning. Detta kan exempelvis innebära att 

en bankchef mot ersättning betalar ut ett lån till någon som inte är kreditvärdig (Jory et al., 

2015). 

 

2.2 Annan oetisk handling 

Andra oetiska handlingar definieras i denna studie som en handling som normalt uppfattas 

som negativt av allmänheten, men som inte är ett lagstadgat brott. Det kan exempelvis 

innebära att företaget gjort sig skyldiga till att ha dåliga arbetsförhållanden eller dålig 

djurhållning. Begreppet oetiskt har inte en given definition, utan bygger på det som anses 

vara motsatsen till etiskt, det vill säga knyter an till moral, normer och värderingar (Hermerén 

& Holte, 2017). Oetiskt handlande har definierats på olika sätt i tidigare studier på området. 

Bansal och Clelland (2004) definierar i sin studie att handla miljöovänligt som något oetiskt 

medan andra studier inte definierat vad de menar med oetiskt, utan istället använder 

begreppet generellt på samma sätt som gjorts av Cormier och Magnan (2017) samt Hamilton 

och Rao (1996). I denna studie görs däremot en tydlig gränsdragning, där som tidigare 

nämnts negativt handlande som inte är ett lagstadgat brott definieras som oetiska handlingar. 
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3. Teori 
 

3.1 Investor decision framework 

Boyle et al. (1997) har utvecklat en modell kallad Investor decision framework (IDF) för att 

beskriva investerares beteende och inställning till information om socialt och etiskt ansvar. 

Modellen syftar till att förklara varför investerare väger in information om socialt ansvar i 

sina investeringsbeslut och hur de uppfattar att socialt ansvar påverkar ett företags värde 

(Boyle et al., 1997). I samband med en investering värderar investeraren företaget genom att 

väga in all tillgänglig information. Traditionellt bygger denna värdering på att investerarens 

motiv är ekonomiskt, och att målet därmed är att maximera vinsten som investeringen kan ge 

(Boyle et al., 1997). I takt med att företagets sociala och etiska ansvarstagande har 

uppmärksammats mer, har även dessa faktorer, enligt Patten (1990), fått större betydelse för 

investerare. 

 

Patten (1990) har undersökt vilken roll företagets sociala och etiska ansvarstagande har i 

investerares beslutsprocess och menar att en investerare har tre olika anledningar att anse 

information om företagets sociala och etiska ansvar vara viktig. Den första anledningen är att 

investeraren bryr sig om huruvida företaget tar sitt sociala ansvar. Den andra anledningen är 

att information om företagets sociala och etiska ansvar kan leda till annan information om 

företaget, då exempelvis information om nya satsningar på etiskt ansvarstagande kan antyda 

att företaget kommer få en mer positiv image hos konsumenter vilket i längden kommer att 

leda till större lönsamhet. Den tredje anledningen är risken för potentiella framtida sanktioner 

mot företaget om inte företaget tar ett socialt ansvar (Patten, 1990). 
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Figur 1. Ramverk för investerarens beslutsprocess (Boyle et al., 1997, s. 547, egen 

översättning). 

 

Boyle et al. (1997) bygger vidare på Pattens (1990) antaganden om investerares 

bakomliggande anledningar i modellen för IDF. IDF bygger på förutsättningen att 

informationen om företaget antingen kan vara positiv eller negativ, och att investerare 

grundar sina beslut främst på antingen ekonomiska eller etiska motiv. För investeraren med 

ekonomiska motiv kan en positiv nyhet om företaget anses leda till ytterligare ekonomiska 

fördelar. Om den nya informationen om företaget istället ger en bild som kommer påverka 

företagets ekonomi på ett negativt sätt, kan investerarna vilja sälja sina aktier i företaget. 

Detta speciellt om det finns en risk att företaget kommer att drabbas av sanktioner. För 

investeraren med främst etiska motiv bygger beslutsprocessen på att investeraren vill stödja 

ett företag som tar socialt och etiskt ansvar i samband med att detta uppdagas genom en 

positiv nyhet. Negativa nyheter gör att den etiska investeraren vill straffa företaget för dess 

beteende om det har en negativ effekt på samhället, och därmed exempelvis sälja sina aktier 

(Boyle et al., 1997). 

 

Boyle et al.s (1997) modell för IDF är inte välanvänd, och det har därmed inte gjorts någon 

utvärdering av hur väl teorin fungerar i praktiken. Modellen bygger på generella antaganden, 

framför allt de presenterade av Pattens (1990) gällande investerares tre bakomliggande 

anledningar till investeringsbeslut. Eftersom dessa antaganden är mer etablerade inom 

området och har vidareutvecklats och legat till grund för ett flertal senare studier (Epstein & 

Freedman, 1994; De Klerk & De Villiers, 2012) anses IDF vara tillräckligt grundad i mer 
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etablerade teorier för att kunna användas vid analys av denna studies resultat. Att teorin är 

från 1997 är ytterligare en brist gällande IDF, eftersom information om företag är mycket mer 

tillgänglig idag på grund av den teknikutveckling som skett. Även här kan avgörande vikt 

läggas vid att modellen bygger på Pattens (1990) generella antaganden om 

investeringsbesluts bakomliggande anledningar, vilka är så grundläggande och generella att 

de kan antas gälla även i det samhälle investerare lever i idag. Att IDF är gammal är en 

anledning att undersöka huruvida modellen fortfarande idag kan bidra med ökad förståelse 

för hur investerares beslut tas, vilket i så fall blir ett argument för att modellen bör användas i 

större utsträckning än vad som gjorts hittills.  

 

I denna studie används Boyle et al.s (1997) modell för IDF, men då studien endast ämnar 

undersöka reaktionen på aktiekursen vid ny negativ information - då företaget begått ett 

ekonomisk brott eller annan oetisk handling - används endast den nedre halvan av modellen 

som behandlar negativa nyheter, se figur 2.  

 

Figur 2. Investor Decision Framework vid negativa nyheter. 

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen  

Denna studie utgår från den grundläggande teorin om den effektiva marknaden, den effektiva 

marknadshypotesen, som utvecklats av Fama (1970). Teorin bygger på att all tillgänglig 

information speglas i en tillgångs pris, som exempelvis aktier. Detta kräver att investerare på 

marknaden är rationella och vinstmaximerande. Aktiepriset justeras omedelbart vid ny 

information genom att aktien omvärderas och därmed får ett nytt pris (Fama, 1970). En nyhet 

där ett företag har begått ett brott eller annan oetisk handling kan därmed påverka företagets 

aktiekurs direkt genom att justera den uppåt eller nedåt.  
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Vidare beskriver Fama (1970) att marknadseffektiviteten indelas i tre olika grader av 

effektivitet utefter marknadens informationstillgänglighet; svag form, semi-stark form samt 

stark form. Är marknaden effektiv enligt den svaga formen innebär det att aktiepriset baseras 

på historisk information. Är marknaden effektiv enligt den semi-starka formen baseras 

aktiepriset på historisk information och ny offentlig information. Fama (1970) definierar 

denna nya information som tillkännagivanden av splittar, vd-byten och nyemission. Det kan 

även innebära offentliggöranden av att ett företag begått ett brott. Vid den starka formen av 

effektivitet återspeglar aktiepriset all tillgänglig information investeraren kan tillgodogöra sig 

genom noggrann analys av företaget och ekonomin som helhet. Vid den starka formen är det 

inte möjligt att göra vinster med hjälp av exempelvis insider-information (Brealey, Myers & 

Allen, 2017; Fama, 1970). 

 

Vid eventstudier utgår man vanligtvis från antagandet om den semi-starka formen av 

marknadseffektivitet (MacKinlay, 1997). Därmed baseras aktiepriset på historisk information 

samt ny offentlig information, och det finns en möjlighet att göra vinster med hjälp av 

exempelvis insider-information. Fama (1970) menar att den semi-starka formen av 

marknadseffektivitet är en god approximation av verkligheten och därav lämplig att använda 

vid eventstudier.  

 

Thaler (2016) motsätter sig till viss del EMH och menar att investerare inte alltid är rationella 

i sina investeringsbeslut. Forskning inom beteendeekonomi visar att de mest effektiva 

marknaderna oftast går emot de teorier som är baserade på rationella investerare. Thaler 

(2016) menar även att forskning i framtiden kommer att bygga på observerade beteenden 

snarare än på teorier. Detta eftersom teorier, som exempelvis den effektiva 

marknadshypotesen, inte kan anses stämma bättre överens med praktiken än observationer av 

hur investerare faktiskt handlar (Thaler, 2016). Cheah et al. (2011) menar att investerare har 

blivit mer medvetna än tidigare om att investera i företag som agerar etiskt samt har bra och 

hållbara CSR-policys. Investerare agerar mer utifrån samvetet istället för att endast fokusera 

på vinstmaximeringen, och agerar därmed mindre rationellt (Cheah et al., 2011).  

3.3 CSR-pyramiden  

Carroll (1991) har utvecklat en modell kallad The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility (i fortsättningen CSR-pyramiden), som bygger på att Corporate Social 

Responsibility (CSR) innehåller fyra olika typer av socialt ansvarstagande: ekonomiskt, 
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legalt, etiskt och filantropiskt. Sedan 1991 har Carroll utvecklat teorin i en artikel från 2016. 

Modellen bygger på att det historiskt varit det ekonomiska motivet som varit anledningen till 

att företag startas, och det huvudsakliga målet har därmed varit att gå med vinst genom att 

erbjuda varor och tjänster som konsumenter efterfrågar. Med tiden har det ekonomiska målet 

att gå med vinst övergått till att handla om att generera maximal vinst. Alla övriga 

ansvarsområden inom företagandet bygger på att det ekonomiska ansvaret upprätthålls, 

annars förlorar de övriga områdena sin betydelse. Det ekonomiska ansvarsområdet med 

innebörden att vara lönsam är därför det första steget i pyramiden (Carroll, 1991).  

 

Figur 3. CSR-pyramiden (Carroll, 2016, s. 5, egen översättning). 

 

Det andra motivet, som utgör det andra steget i pyramiden, är det legala ansvaret. Det innebär 

att företag förväntas hålla sig inom det som är tillåtet enligt lag. Tillsammans med det 

ekonomiska ansvaret är det legala ansvaret en förutsättning för att företaget ska kunna 

fungera på ett bra sätt. Det tredje steget i pyramiden är det etiska ansvarsområdet, och utgörs 

av sådant handlande som förväntas av samhället, utan att dessa förväntningar är grundade i 

lag eller andra bindande regler. Det inkluderar standarder och normer, men även 

förväntningar om hänsynstagande till vad som anses rättvist enligt exempelvis konsumenter, 

anställda och aktieägare. Det fjärde och sista steget är det filantropiska ansvarsområdet, som 

innefattar företagets engagemang i sådant som ökar mänsklig välfärd (Carroll, 1991). Det 

innebär sådana aktiviteter som är frivilliga och något som generellt inte förväntas av 
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företaget, utan som grundar sig i att företaget vill bidra med något bra till samhället (Carroll, 

2016). Figur 3 visar de fyra olika stegen. 

 

Ursprungligen presenterade Carroll de fyra stegen som en rangordning, med det ekonomiska i 

botten och det filantropiska i toppen, men har senare förklarat att alla fyra steg verkar inom 

företaget som en slags integrerad helhet. Istället för att ses som fyra steg menar Carroll att 

pyramiden kan delas i två, där det ekonomiska och legala är det som krävs av samhället, 

medan det etiska och filantropiska är det som av samhället är förväntat eller önskvärt 

(Carroll, 2016).  

 

Carrolls CSR-pyramid har omtalats som den mest välkända modellen för CSR. Modellen har 

citerats i stor utsträckning och använts i flertalet senare studier där modellens användbarhet 

har kunnat styrkas (Visser, 2006). En svaghet som har lyfts fram är att modellen främst 

testats på amerikanska företag, varför det är svårt att påstå att den är internationellt gångbar 

(Kelabi & Nalband, 2014). 

 

I den här studien kommer Carrolls senare definition av CSR-pyramiden, som en uppdelning i 

två delar, att användas och testas. Carroll beskriver det som att det legala ansvaret hör till 

pyramidens första steg, medan det etiska ansvaret hör till det andra. Detta för att det legala är 

något som krävs av samhället och att det etiska är något som enligt samhället är förväntat 

eller önskvärt. Med samhället menar Carroll flertalet grupper, bland annat konsumenter och 

anställda. Även investerare hör till denna grupp, och kräver och förväntar sig därmed saker av 

företaget. För företaget är det viktigt att ta hänsyn till dessa krav och förväntningar som ställs 

av investerare eftersom investerarna är en viktig del av företaget i egenskap av ägare (Carroll, 

1991). 

 

Med bakgrund i detta kommer Carrolls CSR-pyramid i denna studie att användas som en 

modell för investerare, snarare än för att förklara strukturen inom ett företag. Två av delarna i 

Carrolls CSR-pyramid renondlas och används, se figur 4, för att testa om modellen även 

fungerar för att förklara investerares beteende inför ett investeringsbeslut. De två delarna 

används eftersom studien syftar till att se om det är någon skillnad på hur investerare värderar 

ekonomisk brottslighet, vilket hör till det legala ansvarsområdet, respektive andra oetiska 

handlingar, vilket hör till det etiska ansvaret. Huruvida modellen är användbar på företag 
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utanför den amerikanska marknaden kommer även att undersökas i studien, eftersom studien 

kommer att utföras på den svenska marknaden.  

 

CSR-pyramiden har använts som en modell för investerare i en tidigare studie av Dusuki och 

Yusuf (2008) där de gjort en enkätstudie och använt modellen för att skapa förståelse för 

investerares syn på CSR i Malaysia. Studien visade att investerarna prioriterade stegen i 

CSR-pyramiden på ett annat sätt än i den ursprungliga pyramiden, då investerarna ansåg det 

ekonomiska vara viktigast, följt av det etiska, det legala och slutligen det filantropiska 

(Dusuki & Yusuf, 2008). 

 

 Figur 4. CSR-pyramiden för investerare. Omgjord från Carroll (2016, s. 5). 

3.4 Sammanfattning & hypoteser  

Beslutet att köpa eller sälja aktier grundas i att en värdering av företaget görs, som baseras på 

all tillgänglig information. Det kan exempelvis vara företagens års- och kvartalsrapporter, 

analyser och rekommendationer från finansbolag samt dagliga nyheter. Ny information som 

offentliggörs kan sedan komma att justera aktiepriset. Då all ny information vägs in i 

aktiepriset bör, enligt antagandet om den effektiva marknadshypotesen, aktiekursen påverkas 

negativt då det uppmärksammas att ett företag har begått ett ekonomiskt brott eller en annan 

oetisk handling. Huruvida det överensstämmer med praktiken beror på investerarens 

beslutsprocess, varför en förståelse för hur investeringsbeslut tas är nödvändig. 
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IDF bidrar i denna studie med ett ramverk som skapar förståelse för hur investerares olika 

beslutsprocesser kan se ut. Utgår investeraren från ett ekonomiskt motiv tas ingen hänsyn till 

skandaler gällande företaget, varken skandaler gällande ekonomiska brottslighet eller andra 

oetiska handlingar. Detta såvida investeraren inte tror att skandalen kommer att påverka 

företaget ekonomiskt. Utgår investeraren istället från ett etiskt motiv, vill investeraren ta 

avstånd från företaget i samband med en skandal och därmed sälja eventuella aktier, vilket 

leder till en sjunkande aktiekurs för företaget. Det här gäller både skandaler baserade på 

ekonomisk brottslighet och andra oetiska handlingar, då båda typerna av skandaler anses vara 

oetiska, och därmed ses som något negativt av investerare med etiska motiv.  

 

Flertalet studier (Thaler, 2016; Cheah et al., 2011) har visat på att investerares beslut inte 

alltid stämmer överens med den traditionella synen på investerare som rationella. Investerare 

tar istället i allt större grad etiska ställningstaganden och handlar utifrån samvete (Cheah et 

al., 2011). En studie har även visat att konsumenter generellt väger in etiska värden i allt 

större grad i sin konsumtion idag än vad de gjort tidigare (Morgan Stanley, 2016). Med 

bakgrund i detta antas det att investerare inkluderar det etiska motivet i sin beslutsprocess. 

Det leder till studiens första hypotes: 

 

Hypotes 1: Med bakgrund i den effektiva marknadshypotesen och IDF bör företagets 

aktiekurs sjunka i samband med att en skandal gällande företaget offentliggörs. Det gäller 

både för ekonomisk brottslighet och andra oetiska handlingar. 

 

För att få förståelse för en eventuell skillnad i investerares reaktion vid en skandal gällande 

ekonomisk brottslighet respektive en skandal gällande andra oetiska handlingar har modellen 

CSR-pyramiden för investerare utvecklats, där det fokuseras på två delar från Carrolls (2016) 

CSR-pyramid. CSR-pyramiden för investerare bygger på att det ekonomiska ansvaret är 

något som investerare kräver, medan det etiska ansvaret är något som av investerarna är 

förväntat eller önskvärt. Därmed bör ett ekonomiskt brott ge en större negativ påverkan på 

aktiekursen än en annan oetisk handling. Det leder till studiens andra hypotes: 

 

Hypotes 2: Ekonomiska brott ger en större negativ effekt på aktiekursen än andra oetiska 

handlingar.  
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4. Metod 

4.1 Introduktion till metod  

För att nå studiens syfte har en empirisk studie i form av en kvantitativ eventstudie 

genomförts. Data har samlats in om företagens aktiekurser i samband med ett ekonomiskt 

brott respektive en annan oetisk handling. MacKinlays (1997) marknadsmodell har sedan 

använts för att se vilken effekt de två olika typerna av skandaler gav på aktiekursen. 

4.2 Eventstudie 

Denna studie har genomförts genom en eventstudie. Eventstudier är enligt MacKinlay (1997) 

en välanvänd metod för att undersöka hur en viss händelse påverkar ett företags värde, vilket 

även har styrkts av Abdul et al. (2016). Effektiva marknadshypotesen är ett grundläggande 

antagande vid en eventstudie, vilket innebär att det antas att priser på tillgångar justeras direkt 

i samband med att ny information offentliggörs. En relativt kort tidsperiod väljs ut och 

undersöks, vilket kallas för eventfönster. Eventfönstret är vanligtvis längre än dagen eller 

dagarna för själva händelsen, eftersom det är av intresse att studera hur marknaden såg ut 

innan samt hur reaktionen blev efter eventet (MacKinlay, 1997).  

Denna studie syftar till att undersöka hur en specifik händelse påverkar investerares syn på 

företaget, och hur det i förlängningen påverkar företagets aktiekurs. Därför är en eventstudie 

en lämplig metod. Dagen för eventet (t=0) är den dag då nyheten om att ett företag begått ett 

ekonomiskt brott eller en annan oetisk handling offentliggörs för allmänheten. En eventstudie 

genomfördes för att se hur ett företags aktiekurs såg ut en period innan eventet, hur 

aktiekursen påverkades då händelsen offentliggjordes samt hur aktiekursen såg ut en period 

efter eventet.  

4.2.1 Estimeringsfönster & eventfönster  

Estimeringsfönster är en period som används för att kunna göra en jämförelse mellan 

perioden för eventet och en period som inte påverkats av eventet (MacKinlay, 1997). 

Vanligtvis är estimeringsfönstret en period innan den händelse som studien ämnar undersöka 

inträffade. MacKinlay (1997) förespråkar ett estimeringsfönster på 120 dagar. Tidigare 

studier som undersökt aktiekursens påverkan vid olika typer av skandaler har vanligtvis ett 

estimeringsfönster på minst 120 dagar (Davidson et al., 1994; Han & Song, 2017). Därmed 

har ett estimeringsfönster på 120 dagar tillämpats även i denna studie.  
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MacKinlay (1997) anser att eventfönstret bör sträcka sig minst från dagen innan eventet till 

dagen efter eventet, men menar att en längre period kan studeras i de fall det är av intresse. I 

denna studie är det intressant att undersöka hur aktiekursen sett ut både dagarna innan och 

dagarna efter eventet. Eventdagen är, som tidigare nämnts, den dag en företagsskandal blir 

offentlig för allmänheten. Ett eventfönster på flera dagar är lämpligt eftersom det finns en 

viss risk att information om händelsen läckt ut i förväg och att reaktionen därför sker före 

eventdagen. Det finns även en risk att investerare inte reagerar på den nya informationen 

omedelbart, och att effekten på aktiekursen därför visar sig senare än vid eventdagen. På 

grund av detta har eventfönstret i denna studie sträckt sig från 10 dagar innan eventet till 10 

dagar efter eventet.  

 

 

Figur 5.  Tidslinje för event- och estimeringsfönster.  

 

4.3 Datainsamling & urval 

Studien bygger på 36 observationer där företag begått ett ekonomiskt brott och 32 

observationer där företag begått en annan oetisk handling. Urval har gjorts genom att granska 

samtliga företag på Stockholmsbörsen mellan 2000 och 2017. Detta har gjorts med hjälp av 

sökmotorn Google samt databasen Retriever. De sökord som främst använts är företagets 

namn följt av bland annat ordet skandal, vilket sedan har följts upp av mer specifika 

sökningar för den enskilda skandalen, då en sådan har funnits. Företag på First North har inte 

granskats eftersom dessa företag generellt är mindre och växande företag (Nasdaq, 2017a). 

Det borde rimligtvis innebära att dessa företag inte är lika välkända och därmed inte 

uppmärksammas lika mycket i media. Det innebär i förlängningen att nyheter gällande dessa 

företag inte når aktieägarna i lika stor utsträckning. Samtliga företag på Stockholmsbörsen 

som varit föremål för en större ekonomisk skandal eller en skandal gällande en annan oetisk 



 

18 
 

handling har använts i studien. Med större skandal åsyftas sådana skandaler som 

uppmärksammats i någon av de för studien utvalda tidningarna. De tidningar som valdes ut 

var Svenska Dagbladet, Dagens nyheter, Aftonbladet och Expressen då de är Sveriges fyra 

största dagstidningar (Dagens analys, 2016; Frigyes, 2011). Utöver dessa har Dagens industri 

valts ut eftersom det är en tidning med tydlig inriktning mot läsare med intresse för börsen 

(Dagens industri, 2017), och antas därmed vara en tidning som i stor utsträckning når ut till 

aktieägare. Totalt bestod urvalet därmed av 5 tidningar. För att se vilka artiklar som varit till 

grund för de händelser som använts i studien, se bilaga 1 och 2.  

 

 

Tabell 1. Studiens urval av ekonomiska brott och andra oetiska handlingar.  

 

För samtliga 68 observationer har data över företagets aktiekurs hämtats från databasen 

Thomson Reuters Eikon, som är en databas innehållandes ekonomisk och finansiell data. 

Även index för OMXS för en period innan och en period efter varje händelse har hämtats in. 

 

4.4 Marknadsmodellen  

I denna eventstudie har MacKinlays (1997) marknadsmodell använts för att undersöka om en 

företagshändelse som avser ekonomisk brottslighet eller annan oetisk handling justerar 

aktiekursen. Modellen användes för att beräkna ett företags abnormala avkastning, som är 

den avkastning som avviker från den långsiktiga trenden i samband offentliggörandet av en 

specifik händelse. Den långsiktiga trenden visar hur aktiekursen sett ut under en längre 

period. Marknadsmodellen tar hänsyn till aktiens systematiska risker samt dess förväntade 

avkastning. För att kunna justera för mer generella förändringar på marknaden användes 

OMXS som är ett index över samtliga aktier på Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2017b). Samtliga 

beräkningar gjordes i Microsoft Excel.  
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4.4.1 T-test och testets styrka 

För att testa studiens hypoteser gjordes t-test. T-test är en metod för att testa olika påståenden 

om en population (Triola, 2015). Som tidigare beskrivits bestod urvalet av två populationer: 

36 observationer gällande ekonomisk brottslighet respektive 32 observationer gällande andra 

oetiska handlingar. I denna studie antogs observationerna vara normalfördelade, då det enligt 

centrala gränsvärdessatsen är tillåtet att anta att stickprov på över 30 observationer är 

normalfördelade. Att ett stickprov är normalfördelat innebär att de flesta värden ligger nära 

medelvärdet och är relativt symmetriskt fördelade. Antagandet om normalfördelning krävs 

för att det ska vara meningsfullt att göra ett t-test (Triola, 2015). Valet att genomföra ett t-test 

grundades på att ett t-test kan visa var effekten på aktiekursen varit störst. En 

regressionsanalys gjordes inte i denna studie då det antas att skandalerna i de olika företagen 

är oberoende av varandra.  

 

Studiens syfte är att undersöka aktiekursens reaktion då en negativ nyhet om ett företag har 

publicerats, och därmed endast undersöka om ett fall i aktiekursen uppstår. Därför har ett 

ensidigt t-test gjorts. En signifikansnivå på 5% valdes då det är den nivå som är vanligast 

förekommande (Triola, 2015). Det innebär att det krävs ett värde på -1,684 respektive -1,697 

i t-testet för att resultatet ska anses vara signifikant.  

 

4.4.2 Abnormal avkastning  

Studien inleddes med att aktiekursen inhämtades för respektive företag för samtliga datum i 

event- och estimeringsfönstret. Detta gjordes för varje observation. De datum som 

inkluderades i event- och estimeringsfönstret beräknades utifrån det datum då det  

offentliggjordes att företaget begått ett ekonomiskt brott eller en annan oetisk handling. 

Därefter inhämtades prisindex för OMXS för motsvarande datum i event- och 

estimeringsfönstret. Sedan beräknades den dagliga procentuella förändringen i aktiekursen 

för företagen samt den dagliga procentuella förändringen i OMXS-index. Detta för att kunna 

jämföra hur aktiekursens procentuella förändring skiljer sig från index, dag för dag. 

Hädanefter är det endast den procentuella förändringen för respektive aktie och OMXS som 

har använts.  
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För att kunna se om aktiens abnormala avkastning, det vill säga den avvikande avkastningen 

under perioden för eventet, skiljer sig från aktiens långsiktiga trend, behövde alfa och beta 

räknas ut. Alfa är den osystematiska risken för aktien, vilket innebär att alfa ger ett värde på 

hur mycket den enskilda aktiens avkastning förändras i förhållande till en förändring i 

marknadsindex (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Värdet för alfa ges av den punkt där 

regressionslinjen för den enskilda aktiens procentuella förändring och marknadsindex 

procentuella förändring skär varandra. Beta är värdet på aktiens systematiska risk. Det 

innebär att beta visar aktiens volatilitet i förhållande till marknaden, det vill säga hur mycket 

aktiekursen förändras i förhållande till en viss förändring på marknaden som helhet (Bodie et 

al., 2014). Utifrån värden på alfa och beta fastställdes den normala avkastningen för dagarna i 

eventfönstret för aktie i för respektive företag genom följande formel 

 

 

                                                 (1) 

 

     = normal avkastning för aktie i under perioden   
   = osystematisk risk för aktie i 
    = systematisk risk för aktie i 
     = avkastning för marknadsportföljen under period   
 

Den abnormala avkastningen (AR) är skillnaden mellan aktiens faktiska avkastning och dess 

normala avkastning. Det är även det värde som indikerar om den studerade nyhetshändelsen 

har haft en effekt på aktiekursen som avviker från marknadsindex. Följande formel användes 

för att räkna ut abnormal avkastning för samtliga dagar i respektive eventfönster 

 

  ̂          ̂   ̂                   (2) 

 

 

  ̂   = abnormal avkastning för aktie i under period   
    = faktisk avkastning för aktie i period   
 ̂ = osystematisk risk för aktie i  

 ̂   = systematisk risk för aktie i 

   = avkastning för marknadsportföljen under period     
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Efter att ha beräknat den abnormala avkastningen beräknades den genomsnittliga abnormala 

avkastningen. Den beräknades genom att medelvärdet för den abnormala avkastningen 

räknades ut för samtliga dagar i eventfönstret enligt formeln nedan 

 

     
 

 
 ∑   ̂ 
                                    (3) 

                                     

    = genomsnittlig abnormal avkastning 

  = antal aktier 

∑     ̂ 
   = summan av den abnormala avkastningen 

 

Sedan beräknades den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för samtliga dagar 

i evenfönstret enligt formeln nedan  

 

    (     )   ∑     
  
    

                                (4) 

 

     = kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

∑     
  
    

= summan av den genomsnittliga abnormala avkastningen 

 

4.4.3 T-test 

För att kunna göra ett t-test för den genomsnittliga abnormala avkastningen krävs värden för 

estimerad varians för samtliga företag, vilket beräknades på följande sätt 

 

                   

                 ̂   
 

    
∑ (      ̂   ̂    )

   
       

                        (5) 

 

 

 ̂  = varians för aktie i under estimeringsfönstret 
   = antal dagar i estimeringsfönstret  
    = faktisk avkastning för aktie i period   
 ̂  = osystematisk risk för aktie i 



 

22 
 

 ̂  =  systematisk risk för aktie i   
    = avkastning för marknadsportföljen under period   
 

Vidare användes följande formel för att beräkna variansen av den genomsnittliga abnormala 

avkastningen 

 

  

   (    )   
 

  
∑    
                              (6) 

                                                       

  

   (    )= varians av den genomsnittliga abnormala avkastningen 

  = antal aktier  

  = varians för aktie i under estimeringsfönstret 

 

 

Därefter gjordes en uppdelning i tre olika perioder: period 1 som sträcker sig från dag -10 till 

dag -1, period 2 som innefattar dag 0 och dag 1 samt period 3 som sträcker sig från dag 2 till 

dag 10. Denna uppdelning gjordes för att kunna säkerställa att den största effekten på 

aktiekursen skedde mellan dag 0 och dag 1, det vill säga dagen för eventet. För samtliga tre 

perioder multiplicerades variansen av den genomsnittliga abnormala avkastningen med 

antalet dagar som perioden innehåller. Detta för att beräkna variansen för perioden. Även 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning beräknades för varje period, genom att addera 

den genomsnittliga abnormala avkastningen för samtliga dagar i perioden.  

 

Slutligen användes följande formel för att göra t-test 

 

 

    
    (    )

   (    (    ))
                                 (7) 

 

 

  = test statistic 

    (    ) = kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

    (    ) = varians av den genomsnittliga abnormala avkastningen 

 

För att testa om skillnaderna mellan de två grupperna (ekonomisk brottslighet och andra 

oetiska handlingar) är signifikanta gjordes även ett t-test för detta, enligt följande formel  
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(  ̅    ̅ )

√
    

  
 
    

  

                                       (8) 

                                       

 

  ̅= ACAR för perioden    

    = varians för ACAR för perioden  

  = antal observationer i populationen  

 

4.5 Uppdelning i grupp efter typ av händelse 

För att få ytterligare förståelse för vilken påverkan ekonomiska brott respektive andra oetiska 

handlingar har på aktiekursen, gjordes indelningar i olika typer av ekonomiska brott 

respektive andra oetiska handlingar. Detta för att undersöka om olika typer av händelser inom 

respektive grupp har olika stor effekt på aktiekursen. Ekonomisk brottslighet delades in i 

ekonomiplaneringsbrott, insiderbrott och korruptionsbrott. Andra oetiska handlingar delades 

in i dåliga arbetsförhållanden, livsmedelsskandal/bristande produkt, miljöskandal och 

diskriminering. I kategorin för diskriminering inkluderades endast sådana händelser som inte 

inkluderas i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Indelningen av ekonomiska brott 

respektive andra oetiska handlingar visas i tabell 2.   

 

 

Tabell 2. Uppdelning av urvalet efter typ av händelse. 
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För samtliga grupper beräknades abnormal avkastning, genomsnittlig abnormal avkastning 

och kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, se ekvation 2, 3 och 4 ovan. Eftersom de 

mindre grupperna består av färre än 30 observationer kan de inte antas vara normalfördelade. 

Därför gjordes inga t-test för de olika grupperna, utan endast beräkningen av förändring i 

kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning som studerades för att se om och hur de olika 

gruppernas påverkan på aktiekursen skiljer sig åt. Eftersom observationerna för varje typ av 

händelse är få kan inga generella antaganden göras gällande gruppernas påverkan på 

aktiekursen. 

4.6 Studiens begränsningar  

Det bör tas i beaktande att det inte kan säkerställas att ytterligare händelser utöver den 

uppmärksammade skandalen kan ha påverkat aktiekursen vid observationstillfällerna. Att 

jämföra den abnormala avkastningen med en mer långsiktig trend, det vill säga hur 

aktiekursen har sett ut och utvecklats under en längre period, innebär dock att sådant som 

påverkat aktiekursen under en längre period än bara under eventfönstret har räknats bort. 

Däremot har inte hänsyn tagits till eventuell påverkan på aktiekursens volatilitet, som skulle 

kunna uppstå på grund av exempelvis förändringar i konjunktur under de studerade åren 2000 

till 2017. Detta är en nackdel med att studera händelser som inträffat under många antal år, 

men då populationen endast innefattar 36 respektive 32 observationer var det nödvändigt att 

innefatta dessa år i studien. För att ha en möjlighet att kunna göra generella antaganden i en 

kvantitativ studie krävs ett minimum på 30 observationer i ett stickprov, eftersom stickprovet 

annars inte kan antas vara normalfördelat (Trivola, 2015). I denna studie består urvalet inte av 

ett stickprov, utan av hela populationen eftersom samtliga funna skandaler inkluderats i 

studien. Därför har det inte heller varit möjligt att öka antalet observationer utan att 

undersöka en längre tidsperiod.  

 

Ytterligare en begränsning är att alla ekonomiska brott och alla andra oetiska handlingar inte 

kan anses vara lika allvarliga, och kan därmed inte heller förväntas ge samma effekt på 

aktiepriset. I denna studie har ingen hänsyn tagits till detta.  

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet brukar prövas med hänsyn till dess reliabilitet och validitet (Bryman 

& Bell, 2015). Reliabilitet innebär att studien ska vara möjlig att genomföra flertalet gånger 
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och fortfarande ge samma resultat, och att studien därmed är konsekvent över tid. Validitet 

innebär att studien mäter det som den avsett att mäta. Reliabilitet och validitet hänger delvis 

ihop eftersom brister i reliabiliteten, det vill säga att studien ger olika resultat då den 

upprepas, kan bero på att den inte mäter vad den avsett att mäta (Bryman & Bell, 2015).  

 

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i denna studie har data endast hämtats in från 

trovärdiga källor. Som redogjorts för i avsnitt 3.3 har artiklar bara använts ur några utvalda 

tidningar som har stor spridning och den data som beräkningar gjorts på har endast hämtats ut 

från Thomson Reuters Eikon. För att uppnå så hög validitet som möjligt i studien har 

marknadsmodellen valts som är en populär och väl använd metod (MacKinlay, 1997; Abdul 

et al., 2016). Att den använts i hög utsträckning anses i denna studie vara ett tecken på att 

metoden genererar hög validitet. 
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5. Resultat & analys  

5.1 Beskrivande statistik  

5.1.1 Ekonomisk brottslighet & andra oetiska handlingar  

 

 

Tabell 3. Beskrivande statistik för ekonomisk brottslighet. 

  

Ovan presenteras värden för förändringen i aktiekursen i de tre olika perioderna i 

eventfönstret för ekonomisk brottslighet, se tabell 3. Den genomsnittliga abnormala 

avkastningen (AAR) är positiv för alla värden innan perioden för eventet. Det tyder på att 

avkastningen över lag var högre än den långsiktiga trenden innan skandalen offentliggjordes. 

Medelvärdet sjönk i samband med att nyheten offentliggjordes (dag 0 till 1), vilket tyder på 

att ett fall i aktiekursen inträffade. I perioden efter eventet (dag 2 till 10) är medelvärdet för 

AAR fortfarande negativt, men inte lika negativt som i perioden för eventet. Max- och 

minvärden för perioden innan och efter eventet ligger relativt långt ifrån varandra. För period 

1 ligger största och minsta värdet ca 0,0143 ifrån varandra, för att sedan minska under 

perioden för eventet där skillnaden är endast 0,0006. Efter eventet ökade skillnaden mellan 

största och minsta värdet igen till 0,0047. Det tyder på en spridning i abnormal avkastning 

mellan de studerade företagen, och att denna spridning blev mindre i samband med 

offentliggörandet av skandalen. Det innebär att det fanns en mindre variation i aktiepriset i 

samband med dagen för eventet.  

 

    Tabell 4. Beskrivande statistik för andra oetiska handlingar. 
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För andra oetiska handlingar är medelvärdet för AAR negativt för perioden innan eventet 

(dag -10 till -1). I samband med eventet (dag 0 till 1) ökar medelvärdet och blir positivt, 

vilket tyder på att ingen negativ reaktion skedde i samband med att nyheten om en annan 

oetisk handling offentliggjordes. För perioden efter eventet (dag 2 till 10) är medelvärdet för 

AAR fortfarande positivt, men har sjunkit något jämfört med perioden innan. Sammantaget 

tyder det på att marknaden inte reagerade nämnvärt på nyheten. Max- och minvärden för 

samtliga perioder ligger relativt långt ifrån varandra. För den första perioden är skillnaden 

0,0109, och minskar sedan under perioden för eventet till 0,0034. I perioden efter eventet 

stiger skillnaden något till 0,0088. Precis som för ekonomisk brottslighet visar det på en viss 

spridning i abnormal avkastning för företag som begått andra oetiska handlingar.  

 

 

Tabell 5. Resultat av t-test för ekonomisk brottslighet. 

 

 

Tabell 6. Resultat av t-test för andra oetiska handlingar.  

 

Ovan visas resultatet av studiens t-test, se tabell 5 och 6. För ekonomisk brottslighet visar 

resultatet en signifikant negativ reaktion i aktiekursen på 0,1% signifikansnivå för perioden 

för eventet (dag 0 till 1). Att resultatet är signifikant innebär att fallet i aktiekursen är så pass 

stort att det inte bör ha inträffat av slump. Testet visar att den abnormala avkastningen var 

positiv i period 1 (dag -10 till -1) och att den sedan sjönk kraftigt i samband med eventet, 

period 2 (dag 0 till 1). I period 3 (dag 2 till 10), perioden efter eventet, återhämtade sig den 

abnormala avkastningen till viss del, men den var fortfarande negativt. En tydlig negativ 
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reaktion kan därmed identifieras i samband med offentliggörandet av information om ett 

ekonomiskt brott.  

 

För andra oetiska handlingar är resultatet annorlunda, eftersom t-testet inte ger något 

signifikant resultat. T-testet visar istället på en negativ abnormal avkastning i den första 

perioden (dag -10 till -1), vilken övergår till att vara positiv i perioden för eventet (dag 0 till 

1). I period 3 (dag 2 till 10) sjunker den abnormala avkastningen återigen men är fortfarande 

positiv. Någon negativ reaktion i samband med offentliggörandet av information om andra 

oetiska handlingar kan därmed inte utläsas, vilket innebär att aktiekursen inte har sjunkit på 

grund av informationen.  

  

           

Tabell 7. Resultat för t-test för skillnaden mellan ekonomisk brottslighet och andra oetiska 

handlingar.  

 

T-testet för skillnaden mellan ekonomisk brottslighet och andra oetiska handlingar gav 

signifikanta resultat för perioden för eventet (dag 0 till 1) och perioden efter eventet (dag 2 

till 10). Det innebär att skillnaden mellan de två olika grupperna var så pass stor att resultatet 

inte bör bero på en slump, och att investerare därmed reagerar signifikant starkare på en 

skandal gällande ekonomisk brottslighet jämfört med vid en skandal gällande andra oetiska 

handlingar. 
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Diagram 1. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (ACAR) för ekonomisk brottslighet 

respektive andra oetiska handlingar. 

 

Diagram 1 visar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (ACAR) för 

ekonomisk brottslighet samt andra oetiska handlingar. Vid dagen för eventet (dag 0) sker ett 

fall på 0,8% i ACAR för ekonomisk brottslighet. För andra oetiska handlingar sker också ett 

fall i ACAR under eventdagen, men fallet är så litet att det knappt är urskiljbart. För 

ekonomisk brottslighet stiger ACAR under alla dagar innan eventdagen (dag 0), för att sedan 

sjunka under de följande 5 dagarna. ACAR för andra oetiska handlingar befinner sig på 

ungefär samma nivå för samtliga dagar i eventfönstret. Vissa upp- och nedgångar sker, men 

dessa är relativt små.  

  

 

 

 



 

30 
 

                         

Tabell 8. Dagligt resultat av t-test för ekonomisk brottslighet samt andra oetiska handlingar 

 

Ovan visas resultatet av ett t-test genomfört för samtliga dagar i eventfönstret, se tabell 8. För 

ekonomisk brottslighet visar resultatet på en negativ reaktion i den abnormala avkastningen 

på 1% signifikansnivå för dag 0 och 1, det vill säga i samband med eventet. En tydlig negativ 

reaktion kan därmed identifieras i samband med offentliggörandet av ett ekonomiskt brott. 

Före dagen för eventet visar den abnormala avkastningen positiva värden för samtliga dagar 

förutom dag -7 och -8. Efter dagen för eventet visat resultatet för dag 5, 7 och 9 positiva 

värden. Dag 10 uppvisar det högsta negativa värdet för perioden, vilket är ett signifikant 

värde.   

 

Det dagliga t-testet för andra oetiska handlingar uppvisar ett annorlunda resultat, se tabell 8. 

Testet ger endast ett signifikant värde, vilket är för dag -10. Detta kan inte anses ha något 

med de studerade nyheterna att göra, eftersom reaktionen sker flera dagar innan eventdagen. 

Testet visar på en negativ abnormal avkastning för de flesta dagarna före eventdagen. Vid 

dag 0, dagen för eventet, erhålls ett negativt värde men som inte är signifikant. Efter dagen 
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för eventet kan lika många negativa som positiva värden utläsas. Någon negativ reaktion i 

samband med offentliggörandet av andra oetiska handlingar kan därmed inte utläsas. 

 

5.1.2 Olika typer av ekonomisk brottslighet  

 

Diagram 2. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (ACAR) för ekonomisk 

brottslighet. 

 

Olika typer av ekonomisk brottslighet har gett olika effekt på aktiekursen, vilket går att utläsa 

av diagram 2. För ekonomiplaneringsbrott sker ett tydligt fall i samband med eventdagen 

(dag 0), vilket fortsätter flera dagar efter eventet. Det tyder på att nyheten ledde till en negativ 

reaktion på marknaden. För både insiderbrott och korruptionsbrott skedde ingen reaktion i 

samband med dagen för eventet. Utifrån detta slås fast att investerare reagerar mest negativt i 

samband med uppdagandet av ekonomiplaneringsbrott, medan insiderbrott och 

korruptionsbrott inte gav någon reaktion. 
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Diagram 3. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (ACAR) för andra oetiska 

handlingar. 

  

Även för andra oetiska handlingar går det att se en viss skillnad i effekt på aktiekursen för de 

olika typerna av oetiska handlingar, se diagram 3. Denna skillnad är dock mindre än 

skillnaden i reaktionen för olika typer av ekonomiska brott. Skandaler som handlar om 

livsmedel/bristande produkt, diskriminering eller miljö ger enligt studien en negativ reaktion 

på aktiekursen i samband med dagen för eventet, även om den negativa reaktionen började 

dagen innan eventet både för skandaler gällande diskriminering och miljö. Skandaler som 

handlade om dåliga arbetsförhållanden ger däremot ingen reaktion. Störst blev den negativa 

effekten på skandaler som handlat om livsmedel eller brister i en vara, där ACAR sjönk med 

mer än 1%. En nästan lika stor reaktion skedde i samband med en miljöskandal, medan 

nyheten om diskriminering gav ett fall på 0,5%.  

 

Som tidigare påpekats består dessa indelningar i olika typer av ekonomiska brott och andra 

oetiska handlingarna av få observationer. Därför bör det återigen poängteras att dessa resultat 

inte kan antas vara generella, utan att de endast gäller för de studerade skandalerna.  

 



 

33 
 

5.2 Beslutsprocessen hos investerare 

5.2.1 Det ekonomiska & det etiska perspektivet 

Studiens första hypotes var följande: Med bakgrund i den effektiva marknadshypotesen och 

IDF bör företagets aktiekurs sjunka i samband med att en skandal gällande företaget 

offentliggörs. Det gäller både för ekonomisk brottslighet och andra oetiska handlingar. Det 

genomförda t-testet ger till viss del stöd för hypotesen. Studien visar att aktiekursen påverkas 

negativt vid offentliggörandet av att ett företag begått ett ekonomiskt brott, men inte då 

företaget begått en annan oetisk handling. 

 

Resultatet tyder på att investerarens beteende främst går att koppla till IDFs etiska perspektiv 

när de nås av en nyhet om ekonomisk brottslighet. Det innebär att en sådan händelse gör att 

investerarna inte längre vill stötta företaget utan säljer sina aktier, vilket leder till att 

aktiekursen sjunker. Investerares beteende kan inte kopplas till det etiska motivet i samband 

med en annan oetisk handling, eftersom ingen negativ effekt på aktiekursen kan utläsas. 

Därmed väljer investerarna att behålla sina aktier trots nyheten om en annan oetisk handling 

kommer ut. Här skulle investerarnas agerande istället kunna förklaras med IDFs ekonomiska 

motiv. Det skulle innebära att investerarna tror att den här typen av nyhet inte kommer ge 

någon ekonomisk effekt för företaget, varför de väljer att behålla sina aktier. 

 

Fallet i aktiekursen i samband med ett ekonomiskt brott tyder på att investerare reagerar på 

att företaget handlat fel ur ett etiskt perspektiv. Det kan även förklaras med att reaktionen på 

aktiekursen beror på att investerarna bedömer att händelsen kommer att få negativa 

ekonomiska konsekvenser för företaget, vilket skulle innebära att reaktionen kan förklaras 

med IDFs ekonomiska motiv framför modellens etiska motiv. Negativa ekonomiska 

konsekvenser för företaget kommer i förlängningen att minska värdet på företagets aktier, 

vilket kan vara en möjlig anledning till att fallet i aktiekursen uppstår. Negativa ekonomiska 

konsekvenser skulle till exempel kunna innebära färre kunder på grund av den negativa 

publiciteten, vilket i förlängningen kan leda till sämre resultat för företaget.  

 

För skandaler gällande andra oetiska handlingar är det tydligare vilket motiv som kan kopplas 

till investerarnas handlande. I samband med dessa skandaler sker ingen signifikant påverkan 

på aktiekursen, vilket innebär att investerarnas handlande inte kan kopplas till det etiska 

motivet. Hade investerarnas beslut överensstämt med det etiska motivet hade de velat sälja 
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sina aktier i samband med nyheten om en annan oetisk handling, vilket hade visat sig i ett fall 

i aktiekursen. Investerarnas handlande kan därför i detta fall endast kopplas till det 

ekonomiska motivet.  

 

Det finns även en möjlighet att investeraren handlar utifrån en kombination av ekonomiska 

och etiska motiv. Som tidigare nämnt kan ett fall i aktiekursen i samband med en skandal dels 

bero på investerarens samvete, men även på att investeraren befarar negativa ekonomiska 

konsekvenser för företaget. Det bör poängteras att modellen för IDF är utformad på så sätt att 

investerarens beslut kan förklaras med antingen det ena eller det andra motivet, vilket inte 

måste vara fallet i praktiken. Detta talar för att IDF istället för att vara en uppdelning i två 

olika motiv, även skulle kunna ses som en modell där båda motiven kan verka samtidigt. 

 

I den genomförda studien visar resultatet på att investerarna agerar rationellt enligt Famas 

(1970) antaganden om rationella och vinstmaximerande investerare. Detta eftersom 

investerarnas beteende i större utsträckning kan liknas vid IDFs ekonomiska motiv än etiska 

motiv, där det ekonomiska motivet motsvarar det som gynnar investerarens ekonomi och 

därmed kan anses vara i linje med vinstmaximering. Thaler (2016) menar att forskning i 

större utsträckning bör byggas på observerade beteenden än på teorier. Då den genomförda 

studien gett resultat som, i motsats till tidigare studier, stämmer väl överens med Famas 

(1970) antaganden om den rationella investeraren, blir studien ett bevis för att teorin 

fortfarande är relevant.  

 

5.2.2 Graden av effekt på akitekursen 

Studiens andra hypotes var följande: Ekonomiska brott ger en större negativ effekt på 

aktiekursen än andra oetiska handlingar. Detta stöds av samtliga genomförda t-test. De två 

första t-testen visade på ett signifikant fall i aktiekursen gavs i samband med nyheten om 

ekonomisk brottslighet, medan ingen negativ effekt kan påvisas på aktiekursen i samband 

med nyheten om en annan oetisk handling. T-testet för skillnaden mellan de två grupperna 

gav ett signifikant resultat för perioden för eventet, vilket innebär att det finns en skillnad i 

investerares reaktion vid skandaler avseende ekonomisk brottslighet jämfört med andra 

oetiska handlingar. Det överensstämmer med CSR-pyramiden för investerare, då studien 

visar att investerare reagerar mer på ekonomisk brottslighet än vid andra oetiska handlingar. 

Investerarna kräver att företaget ska ta det legala ansvaret, och i samband med ekonomiska 

brott har företaget brustit i det avseendet. Eftersom det är ett grundläggande krav från 
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aktieägarna att företaget tar det legala ansvaret får information om ekonomiska brott en direkt 

och tydlig negativ reaktion på aktiekursen. 

 

Vid en annan oetisk handling visade studien på en mindre reaktion än vad som i denna studie 

antas utifrån CSR-pyramiden för investerare. Enligt pyramiden är etiskt ansvar något 

investerare förväntar sig av företaget, och då företaget begått en annan oetisk handling har de 

inte levt upp till dessa förväntningar. Skandaler av detta slag bör därför leda till en negativ 

reaktion hos investerarna, vilket studien inte visade. Däremot visade studien på en viss 

negativ reaktion när andra oetiska handlingar delades upp i olika grupper efter typ av 

handling. Skandaler gällande livsmedel/bristande produkt, diskriminering och miljö ledde till 

en liten negativ påverkan på aktiekursen. Dock var denna reaktion så liten att den inte kan 

anses motsvara den enligt CSR-pyramiden för investerare uttalade förväntningen. För den 

fjärde gruppen, skandaler gällande dåliga arbetsförhållanden, skedde ingen negativ reaktion 

över huvud taget. Skillnaden i dessa reaktioner är så små att någon skillnad i effekt beroende 

på oetisk handling inte kan anses finnas.  

 

Även ekonomisk brottslighet har studerats utifrån en indelning i olika grupper beroende på 

typ av ekonomiskt brott. För insiderbrott och korruptionsbrott visar studien i princip ingen 

förändring i abnormal avkastning. När information om ett ekonomiplaneringsbrott 

offentliggörs påverkas däremot aktiekursen mer. Detta tyder på att ekonomiplaneringsbrott är 

det som uppfattas som mest negativt av investerare och att dessa i samband med uppdagandet 

av ett ekonomiplaneringsbrott vill sälja sina aktier i det berörda företaget, vilket resulterar i 

ett fall i aktiekursen. Detta skulle kunna förklaras med att ekonomisplaneringsbrotten kan få 

mer direkta och större negativa ekonomiska konsekvenser för företaget i form av exempelvis 

eftertaxering, skattetillägg eller skadestånd mot borgenärer. Insiderbrott och korruptionsbrott 

begås ofta av en enskild person med tillgång till icke offentlig information och som har makt 

inom företaget. Detta innebär att det sällan får några större ekonomiska effekter för företaget, 

utan istället drabbar personen som begått brottet i form av exempelvis böter eller fängelse.  

 

5.2.3 Överensstämmelse med tidigare studier  

I denna studie gav ekonomisk brottslighet en större negativ effekt på aktiekursen än andra 

oetiska handlingar, vilket överensstämmer med CSR-pyramiden för investerare. Dusuki och 

Yusuf (2008) fann, i motsats till CSR-pyramiden, att investerare anser det etiska 
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ansvarstagandet vara viktigare än det legala. Resultatet i denna studie stödjer inte detta, utan 

visar istället på att investerares prioriteringar överensstämmer med de som Carroll 

ursprungligen utvecklade för företaget, där det legala anses vara viktigare än det etiska. 

Denna skillnad skulle kunna bero på nationella skillnader i beteende hos investerare. En 

betydande skillnad mellan Dusuki och Yusufs studie och denna studie är dock att Dusuki och 

Yusuf gjort en enkätundersökning. En enkätundersökning kan fånga investerarnas inställning 

till CSR, men inställningen behöver inte nödvändigtvis överensstämma med det faktiska 

beteendet. Då denna studie genomförts genom att studera aktiekursförändringar är det endast 

investerarnas faktiska handlande som tas i beaktande. Detta tyder på att investerare anser att 

etiska frågor är viktiga, men att det inte alltid efterlever detta i praktiken.  

 

För skandaler gällande ekonomisk brottslighet stämmer resultatet i denna studie väl överens 

med tidigare studier. I likhet med Davidson et al. (1994), Bromiley och Harris (2007), 

Davidson och Worrell (1988), Jory et al. (2015) samt Han och Song (2017) visar även denna 

studie att ett fall i aktiekursen uppstår då ett företag begått ett ekonomiskt brott. Den 

genomförda studien kan därmed styrka att investerarreaktionen fortfarande ser likadan ut i 

denna typ av situation.  

 

Vid skandaler gällande andra oetiska handlingar överensstämmer inte denna studies resultat 

med de tidigare studier som gjorts på senare år. Hamilton och Rao (1996), Bansal och 

Clelland (2004) samt Cromier och Magnan (2016) fann alla att aktiekursen sjönk i samband 

med information om att ett företag begått en annan oetisk handling. Det visade inte denna 

studie. Resultatet går även emot den utveckling som Thaler (2016) och Cheah et al. (2011) 

menar har skett, där investerare inte nödvändigtvis agerar rationellt, utan i större utsträckning 

tar etiska ställningstaganden. 

 

Att denna studie visar på ett annat resultat kan bero på flera olika saker. En möjlig förklaring 

är att tidigare studier inte gjorts på den svenska marknaden, och att det finns en internationell 

skillnad. Det skulle i så fall visa på att de som investerar i svenska företag bryr sig mindre om 

etik jämfört med investerare i de länder som studerats tidigare. Studiens resultat skulle även 

kunna bero på att investerarna inte reagerar omedelbart i samband med eventdagen. Det som 

talar emot detta är att ingen signifikant negativ reaktion heller funnits under 10 dagar efter 

eventdagen, eftersom även dessa inkluderats i eventfönstret. Om en negativ reaktion skett 
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senare måste den därmed ha skett minst 11 dagar efter dagen för uppmärksammandet av 

skandalen.  

 

För dåliga arbetsförhållanden, miljöskandaler, livsmedelsskandaler/bristande produkt och 

skandaler gällande diskriminering har studien funnit ett minimalt fall i aktiekursen. Trots att 

fallet är så litet att det inte kan fastslås vara ett faktiskt fall, tyder detta på att vissa investerare 

reagerar negativt på informationen. Populationen bör därmed ha inkluderat investerare som 

stämmer överens med både tidigare studier och teorier på området, även om dessa investerare 

var färre än i tidigare studier.  

5.3 Påverkande faktorer  

Det finns ett antal faktorer, utöver den faktiska skandalen, som kan ha en påverkan på hur 

reaktionen på aktiekursen ser ut i samband med att en företagsskandal uppdagas för 

allmänheten. Skandalen kan exempelvis vara mer eller mindre allvarlig och ju allvarligare 

den är, desto mer uppmärksammas skandalen i media. Om skandalen uppmärksammas mer i 

media och fler tidningar skriver om den, når informationen ut till fler investerare, som sedan 

eventuellt väljer att sälja sina aktier. Har endast ett fåtal tidningar skrivit om nyheten kommer 

den inte nå ut till alla investerare.  

 

När det gäller hur uppmärksammad skandalen blir i media spelar även årtalet för skandalen 

roll. Då skandaler under en lång tidsperiod undersökts, från 2000 till 2017, har tekniken 

hunnit utvecklas mycket under denna tid. Information idag sprids snabbare med hjälp av 

internet vilket gör att investerare snabbare tar del av ny information om företag. Detta kan 

även innebära en större reaktion på aktiekursen i samband med en skandal idag jämfört med 

tidigare. 

 

I studiens dagliga t-test är aktiekursen signifikant negativ dag 10 för ekonomisk brottslighet, 

och dag -10 för andra oetiska handlingar, det vill säga 10 dagar innan respektive efter 

eventdagen. Det kan bero på att investerare inte alltid nås av nyheten i direkt anslutning till 

offentliggörandet av informationen. I vissa fall kan skandaler ha läckt ut i förväg, och spridits 

på ett sätt som gör att många investerare nås av nyheten samtidigt. På samma sätt kan även en 

nyhet få bredare spridning en period efter det initiala offentliggörandet, vilket kan göra att en 

signifikant negativ effekt uppstår först en tid efter eventdagen. I denna studie antas inte dessa 
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signifikanta värden bero på de studerade skandalerna. Detta eftersom det inte är troligt att så 

pass många av skandalerna skulle ha läckt ut lika många dagar innan dagen för eventet att det 

sammanlagt skulle ge ett signifikant värde. Samma gäller för den signifikanta reaktion som 

gavs 10 dagar efter dagen för eventet. Aktiekursen kan då ha påverkats av andra händelser 

som påverkar hela börsen generellt.  

5.4 Avslutande diskussion  

Det resultat som presenterats ovan är av intresse både för investerare och för företag. För 

investerare ger studien en förståelse för investerares faktiska handlingsmönster, och 

möjligtvis en ökad medvetenhet om att oetiskt handlande från företagens sida inte är något 

som investerare tar hänsyn till. För företag är denna information av intresse eftersom den 

visar på hur investerarreaktioner vid företagsskandaler eventuellt kommer att se ut vid 

liknande händelser i framtiden. Att information om ekonomisk brottslighet faktiskt ger ett 

signifikant fall i aktiekursen kan avskräcka företag från att begå ekonomiska brott. Att 

information om andra oetiska handlingar inte påverkar aktiekursen kan istället få företag att 

se mindre allvarligt på den här typen av händelse.  
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6. Slutsats  
 

I denna studie var syftet att kartlägga och jämföra investerares reaktioner vid 

uppmärksammande om att ett svenskt börsnoterat företag begått ett ekonomiskt brott eller en 

annan oetisk handling, genom att studera företagens aktiekurser. Studien visade på ett 

signifikant fall i aktiekursen när det offentliggörs att företag begått ett ekonomiskt brott. För 

företag som begått en annan oetisk handling uppstod ingen effekt på aktiekursen. Därmed kan 

det konstateras att investerare reagerar starkare då ett företag begått ett ekonomiskt brott än 

en annan oetisk handling, samt att ekonomisk brottslighet leder till att vissa investerare säljer 

sina aktier. Studien ämnade även undersöka om olika typer av ekonomiska brott respektive 

olika typer av oetiska handlingar har olika stor betydelse för investerare. Då ekonomiska brott 

delades in i grupper upptäcktes att endast ekonomiplaneringsbrott gav ett fall i aktiekursen, 

medan insiderbrott och korruptionsbrott inte påverkade aktiekursen. Då andra oetiska 

handlingar delades in i grupper utifrån arbetsförhållanden, livsmedelsskandal/bristande 

produkt, diskriminering och miljöskandal kunde endast mycket små skillnader utläsas mellan 

de olika grupperna.  

 

6.1 Fortsatta studier 

I denna studie har det diskuterats huruvida investerarens beslutsprocess kan kopplas till ett 

ekonomiskt eller etiskt motiv, enligt modellen för IDF, när det offentliggörs information om 

företagsskandaler. Då endast aktiekurser studerats har investerarnas bakomliggande 

resonemang inte redogjorts för. För att undersöka ämnet vidare, skulle en intervjubaserad 

undersökning med olika typer av investerare kunna genomföras. Detta för att få svar på om 

dessa i samband med en skandal säljer sina aktier på grund av a            “       ”           

för handlandet (det etiska motivet), eller om beslutet beror på att investeraren bedömer att 

skandalen kommer att leda till negativa ekonomiska konsekvenser för företaget (det 

ekonomiska motivet). 

 

En annan fördjupning inom området skulle kunna göras genom att undersöka reaktionen på 

aktiekursen när någon i företagets ledning gör ett uttalande där denne ber om ursäkt i 

samband med skandaler som haft en negativ påverkan på aktiekursen. Det skulle kunna 

undersökas om ett sådant beteende från företagets sida gör att aktiekursen återhämtar sig 

snabbare än i de situationer där ett ursäktande uttalande inte görs. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Urval av ekonomiska skandaler 

 

Ekonomisk brottslighet  

 

Brottstyp Datum  Företag Källa  

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2008-10-21 Ericsson Expressen 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2014-03-19 SKF Svenska Dagbladet 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2015-05-19 Handelsbanken Dagens Nyheter 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2015-09-02 SAAB Dagens Industri 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2015-11-13 Meda Svenska Dagbladet  

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2016-02-19 SAAB Expressen 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2016-04-03 Nordea Svenska Dagbladet 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2016-04-27 SEB Expressen 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2016-05-07 SKF Svenska Dagbladet  

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2017-05-03 Eltel Svenska Dagbladet 

Ekonomiplaneringsbrott 

 

2017-06-20 SEB Svenska Dagbladet 

Insiderbrott 

 

2003-07-28 Intrum Justitia Dagens Industri 

Insiderbrott 

 

2007-07-14 CTT Systems  Expressen 

Insiderbrott 2007-11-29 Malmbergs 

elektriska  

Dagens Industri 

Insiderbrott 

 

2011-12-09 Handelsbanken Expressen 

Insiderbrott 

 

2012-04-28 Fingerprint Dagens Industri 

Insiderbrott 

 

2014-09-05 Eniro Dagens Nyheter 

Insiderbrott 

 

2014-09-11 Fingerprint Dagens Industri 

Insiderbrott 2014-09-12 Fingerprint Svenska Dagbladet  
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Insiderbrott 

 

2014-11-11 Getinge Dagens Industri 

Insiderbrott 

 

2016-02-12 Swedbank Dagens Industri 

Insiderbrott 2016-05-11 Melker 

Schöning 

Svenska Dagbladet 

Insiderbrott 

 

2016-10-31 Hexagon Dagens Industri 

Insiderbrott 2017-09-28 Oscar Properties Svenska Dagbladet  

Insiderbrott 

 

2017-10-10 Cloetta Expressen 

Insiderbrott 

 

2017-10-30 Axis Svenska Dagbladet 

Korruptionsbrott 

 

2006-12-18 Skanska Dagens Nyheter 

Korruptionsbrott 

 

2012-02-27 Tele 2 Aftonbladet 

Korruptionsbrott 

 

2012-09-26 Telia  Svenska Dagbladet 

Korruptionsbrott 

 

2013-05-06 Sweco Svenska Dagbladet 

 

Korruptionsbrott 

 

2013-06-26 Handelsbanken Dagens Nyheter 

Korruptionsbrott 

 

2013-10-15 Peab Svenska Dagbladet 

Korruptionsbrott 

 

2015-05-27 Telia Aftonbladet 

Korruptionsbrott 

 

2015-11-13 Meda Svenska Dagbladet 

Korruptionsbrott 

 

2016-06-20 Saab Dagens Industri 

Korruptionsbrott 

 

2017-01-26 Holmen Svenska Dagbladet 
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Bilaga 2. Urval av andra oetiska handlingar 
 

Andra oetiska handlingar 

 

Brottstyp Datum  Företag Källa  

Dåliga 

arbetsförhållanden  

2004-10-26 Brio Aftonbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2006-06-07 Sandvik Dagens Nyheter 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2006-09-04 RNB Svenska Dagbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2007-11-25 H&M Aftonbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2012-09-05 H&M Expressen 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2012-10-25 H&M Svenska Dagbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2012-01-26 H&M Aftonbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2012-10-24 Kappahl Aftonbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2012-10-24 RNB Aftonbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2014-03-06 Stora Enso Svenska Dagbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2014-04-14 Kinnevik Svenska Dagbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2014-04-15 Kappahl Svenska Dagbladet 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

2016-02-17 Stora Enso Svenska Dagbladet 

Livsmedelsskandal/ brist 

i produkt 

2001-11-06 Gambro Aftonbladet 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2008-10-30 ASSA Abloy Aftonbladet 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2009-01-21 ASSA Abloy Aftonbladet 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2013-02-08 Axfood Aftonbladet 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2013-02-11 ICA Aftonbladet 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2013-09-22 Cloetta Dagens Nyheter 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2014-04-29 ICA Dagens Nyheter 
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Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2016-01-04 Active Biotech Expressen 

Livsmedelsskandal/ 

bristande i produkt 

2017-06-19 Getinge Dagens Industri 

Miljöskandal  

 

2000-04-22 Boliden Dagens Nyheter 

Miljöskandal 

 

2003-02-18 Sandvik Aftonbladet 

Miljöskandal 

 

2009-11-22 Boliden Aftonbladet 

Miljöskandal 

 

2016-09-21 Volvo Svenska Dagbladet 

Miljöskandal 

 

2017-01-31 SSAB Svenska Dagbladet 

Diskriminering 

 

2013-04-30 Uniflex Expressen 

Diskriminering 

 

2014-12-12 SCA Expressen 

Diskriminering 

 

2016-02-06 MTG Dagens Nyheter 

Diskriminering 

 

2016-06-01 MTG Aftonbladet 

Diskriminering 

 

2017-04-26 SAS Expressen 

 

 


