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SAMMANFATTNING 

Miljömedvetenheten bland allmänheten har den senaste tiden ökat i takt med att fler och 
fler varningstecken kommer fram om att allt inte står rätt till. Företag har ett stort ansvar 
då de orsakar stora mängder utsläpp, och även med tanke på det faktum att de är den 
ledande kraften att skapa mer miljövänliga produkter och lösningar på diverse 
miljörelaterade problem. Ur ett investerarperspektiv utgör miljörelaterade nyheter en 
speciell typ av information att ta ställning till. Den mest tydliga problematiken är hur 
miljörelaterade händelser ska tolkas och värderas, och kanske framförallt hur den övriga 
marknaden kommer att reagera på detta. Ur denna synvinkel har studiens 
problemformulering växt fram: Hur påverkar offentliggörande av miljöhändelser 
aktiekursen för noterade företag? Som en följd av detta har syftet varit att beskriva 
eventuella samband mellan företags aktiekurser och offentliggörande av miljöhändelser.  

Metoden som vi använt oss av är en så kallad eventstudie, vars mål är at mäta effekter av 
en ekonomisk händelse på ett företags värde. För att djupare kunna studera detta har vi 
valt att undersöka eventuella samband på kort sikt (tre dagar närmast händelsedagen) och 
på lite längre sikt (en tidsperiod om 30 börsdagar efter händelsedagen). Den förväntade 
avkastningen har baserats på historisk utveckling för varje enskilt företag. Denna 
avkastning har sedan jämförts med den faktiska avkastningen under mätperioden varvid 
en avvikande avkastning har kunnat urskiljas. Det undersökta materialet är indelat i två 
dimensioner; dels undersöker vi om omfattningen, i form av allvarlighetsgrad på de 
aktuella händelserna, har betydelse för den avvikande avkastningen, och dels har vi även 
valt att gruppera in händelserna i en grupp som omfattar industriföretag och en grupp där 
samtliga händelser ingår. 

Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie är till stor del baserad 
på Eugene F. Famas teorier kring olika marknaders effektivitet och hur de reagerar på ny 
information. När det gäller aktiemarknaden finns även en del teorier som tar sin 
utgångspunkt i mer sociologiska och psykologiska faktorer för att förklara rörelser i 
aktiepriser. Gällande tidigare forskning inom området har vi valt att presentera fyra 
studier som på ett eller annat sätt ansetts relevanta i förhållande till den studie vi avsett att 
utföra.  

Det uppkomna resultatet visar att inga noterbara samband förefaller existera på längre 
sikt eller för den minsta allvarlighetsgraden. Däremot finns det tecken på samband mellan 
en negativt avvikande avkastning på händelsedagen och dagen efter för de mer allvarliga 
händelserna, främst inom gruppen industriföretag, men att den negativt avvikande 
avkastningen till största del återhämtar eller ligger på samma nivå vid 30 börsdagar efter 
händelsedagen. De slutsatser som framkommit av undersökningen visar att det inte 
förefaller finnas någon anledning att gripas av ”panik” när en miljöhändelse inträffar likt 
den omfattning av dem som ingått i denna studie, och att en eventuell negativ avvikande 
avkastning under de två första dagarna förmodligen återhämtar sig eller håller sig på 
samma nivå under en tidsperiod efter händelsen. Däremot finns det skäl att hålla dessa 
företag under uppsikt då de avvikande avkastningarna varierar avsevärt från fall till fall. 
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1. INLEDNING 

Detta första kapitel inleds med en introduktion till ämnesvalet och fortsätter vidare med 
den bakgrundsinformation som anses behövlig för att bättre känna till resonemanget 
bakom den valda problemformuleringen och syftet. Kapitlet avslutas med valda 
avgränsningar och en beskrivning den fortsatta dispositionen.  

1.1 Ämnesval 
Begreppet hållbar utveckling har blivit mer och mer uppmärksammat det senaste 
decenniet. Det finns ett stort antal viktiga faktorer bakom detta, där de ofta har den 
gemensamma faktorn att forskning och observationer av naturen vi lever i lett fram till 
slutsatser att det inte är långsiktigt varaktigt att fortsatta tära på de resurser i den takt och 
omfattning som sker idag. Det behöver inte ta sig form av de mest avancerade 
observationsresultaten utan kan även ses genom allmänna iakttagelser om en ökad mängd 
naturkatastrofer. Exempel på sådana är orkaner, jordbävningar och översvämningar som 
inträffar, samt även långvariga processer i naturen som den fortsatta uttunningen av 
ozonskiktet, försurningar av sjöar och utvidgad torka på många platser. Vad som är orsak 
och verkan när det gäller sådana katastrofer är förstås svårt att påstå rent generellt, men 
det går inte att komma ifrån att fler och fler rön regelbundet publiceras med bemärkelsen 
att det är människans (miss) skötsel av naturen som är den starkast drivande faktorn till 
detta fenomen.  

Vad som är intressant med allt detta är att det inte endast är vetenskaplig forskning som 
tagit fasta på detta mycket allvarliga problem, utan att det börjar nå ut till allmänheten 
genom mer välkända kanaler; politiskt genom FN: s senaste klimatrapport som fick stort 
medialt genomslag; från filmer/dokumentärer märks klimatinriktade En obekväm sanning
som haft höga försäljningssiffror på biografer världen över; bland kvällstidningarna 
märks Aftonbladets stora satsning Klimathotet.  Ytterligare ett argument som ger tyngd åt 
påståendet att miljömedvetenheten bland allmänheten ökar kan ses från en undersökning 
utförd av Eurobarometern som publicerades den 5 mars 2007. Trots att endast en 
sammanfattning offentliggjorts i nuläget konstateras det att 87,5 % av de tillfrågade 
medlemmarna i EU är angelägna om effekterna av klimatförändringar och den globala 
uppvärmningen som pågår, samt att över 70 % är av den uppfattningen att de måste ändra 
sin energikonsumtion det kommande decenniet, exempelvis genom installation av 
energisnåla lampor, värmeaggregat och liknande utrustning1. 

Sett ur ett investerarperspektiv är den allt större miljömedvetenheten som växer fram 
intressant ur flera aspekter. Dels betyder det ett ökat fokus på miljöinriktade företag, där 
det kanske med framgångsrika exemplet just är Lightlab (noterat på NGM-börsen) som 
utvecklar lågenergilampor utan kvicksilver. Företaget har sedan årsskiftet stigit som mest 
1300 %2, och aktiekursen är vid skrivande stund 900 % högre än vid årsskiftet. En annan 

                                                  
1 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm 
2 Carl Björk, ”Årets kursraketer”, www.di.se, 2007-03-23  



KAPITEL 1 – INLEDNING 

2

aspekt för investerare, vilket är relevant till denna studie, är handlingssättet när ett företag 
orsakar/drabbas av en miljöhändelse. Är det klokt att sälja av direkt, eller kan det vara 
bättre att sitta kvar och rida ut den eventuella ”stormen” som detta kan medföra? 
Psykologiska faktorer spelar förstås in, men även det faktum att miljöhändelser generellt 
sett är osäkra kring dess allvarlighet och ekonomiska omfattning. 

1.2 Problembakgrund 
En effekt av ett ökat fokus mot begreppet hållbar utveckling är att lagstiftare regelbundet 
inför nya regleringar och uppmuntrar till nya produktionssätt som belastar miljön mindre, 
och kanske framförallt när den så viktiga allmänna opinionen börjar ta ställning och göra 
sin åsikt hörd mer och mer. Just det sistnämnda kan bland annat ta sig uttryck i medvetna 
placeringsmässiga val, inte minst genom ökningen av monetära placeringar hos fonder 
med inriktning mot företag som tar hänsyn till miljön. Ett mycket tydligt och välkänt 
exempel på denna utveckling finns i PPM: s fondkatalog som skickas ut varje år, där 
fonder som är markerade med en M/E-symbol tar hänsyn till etiska och miljömässiga 
aspekter vid placering. I faktablad för de fonder som erhållit en M/E-symbol anger 
fondförvaltaren på vilket sätt de tar hänsyn samt att visa på hur de levt upp till detta 
föregående år3. 

En grundläggande omständighet som påverkar finansmarknadens värdering av noterade 
företags miljörapportering i allmänhet är de lagar, regleringar och rekommendationer 
som tillämpas ur ett redovisningsmässigt perspektiv. Enligt redovisningsteorin måste en 
företeelse uppfylla vissa kriterier innan den kan tas upp som en tillgång i 
balansräkningen4. En tillgång är en resurs som företag måste ha kontroll över och som 
förväntas generera framtida ekonomiska fördelar som tillfaller företaget. Vidare måste 
värdet på dessa framtida fördelar kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dessutom har 
ytterligare komplikationer konstaterats ur redovisningsperspektivet, som exempel kan 
nämnas de begränsningar som nyttjande av naturen kan innebära och att de vinster som 
miljöinvesteringar kan leda till oftast är immateriella och därmed inte leder till en 
monetär vinst och inte heller öka det egna kapitalet5. När det är svårt och som det verkar 
nästintill omöjligt för företag och revisorer att uppskatta värden på naturtillgångar och 
fördelar de genererar, hur ska marknaden då kunna göra det på ett samstämmigt sätt?  

Det är oftast naturen som direkt får lida av miljöhändelser som orsakas av olika företag 
men händelser kan även påverka produktion, människor, distribution och företags rykte 
etcetera beroende på vad som hänt. När en händelse inträffar uppskattar marknaden dess 
relevans och effekt på aktiens pris utifrån den informationsmängd som finns tillgänglig.6

Den effektiva marknadshypotesen hävdar att aktiepriser omedelbart assimilerar ny 
tillgänglig information och på det sättet blir det omöjligt för investerare att göra vinster 

                                                  
3 PPM Fondkatalog, 2007, s. 8 
4 IFRS/IAS Föreställningsram p.49, 70, 82, 83 
5 Rubenstein, Daniel Blake (1994). Environmental accounting for the sustainable corporation : strategies 
and techniques, Westport, Conn; Quorum Books , s. 19-21 
6 Arnold, Glen (2002). Corporate Financial Management, Harlow : Financial Times Prentice Hall, cop. 
2001, 2:a upplagan, s. 604-605 
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som överstiger det normala.  Hypotesen erbjuder oss en plattform för att kunna studera 
hur marknaden värdesätter olika händelser. Att studera marknadens reaktioner är viktigt 
därför att det kan möjliggöra för investerare att förbättra sina placeringsstrategier och 
således nå större avkastningar. Ifall negativa miljöhändelser har en negativ effekt på 
aktiekurser ökar risken att investera i företag som är förknippade med större miljörisk.    

För vissa händelser som publiceras är det uppenbart att dra slutsatser om hur marknaden 
kommer att reagera. Ett färskt exempel på detta informationsperspektiv går att urskilja 
när nyheten om att det amerikanska finansföretaget New Century meddelade offentligt att 
de hade allvarliga finansiella svårigheter7. Att släppa en nyhet om att det finns en 
överhängande risk att företaget inte kommer att kunna betala sina lån och skulder är 
förstås ogynnsamt, och aktiekursen för företaget i exemplet rasade efter detta 
offentliggörande med över 90 % inom en vecka.  

Detta belyser lite av problematiken kring miljörelaterade nyheter; värdering av 
tillgångar/skulder nära förknippade med monetärt värde kan inte tolkas på alltför många 
sätt, medan miljöutgifter och –tillgångar är betydligt mer svårdefinierat av flera orsaker. 
Den kanske viktigaste frågan sett ur ett investerarperspektiv är hur marknaden reagerar på 
nyheter kring miljöhändelser. Tolkas det positivt att företaget behandlar miljöhändelser 
som vilken annan företagshändelse som helst till gagn för både investerares och miljöns 
bästa, eller kommer möjliga direkta såväl som framtida kostnader orsakade av denna 
miljöhändelse pressa ner aktiekursen? 

Forskning kring nyheters påverkan på aktiekurser har tidigare mest fokuserat på 
traditionella händelser som exempelvis offentliggörande av rapporter, sammangåenden 
mellan företag och split av aktier. Det i kombination med att tidigare forskning kring 
miljörelaterad information till stor är inriktad mot redovisningsaspekter, har lett till att vi 
vill undersöka miljöhändelser och dess påverkan på ett företags värde ur ett finansiellt 
perspektiv.  

1.3 Problemformulering 
Ovan förda resonemang leder in på studiens problemformulering, som lyder: 

Hur påverkar offentliggörande av miljöhändelser aktiekursen för noterade 
företag?  

1.4 Syfte 
Syftet är att med utgångspunkt i en eventstudie beskriva samband mellan rörelser i ett 
företags aktiekurs, både på kort och längre sikt, och offentliggörande av miljöhändelser. 
Ett delsyfte är att förklara huruvida den eventuella rörelsen i aktiekursen är beroende av 
omfattningen av den aktuella miljöhändelsen, samt om det förekommer någon skillnad i 
aktiekursreaktionen mellan företag i industriella sektorer och icke-industriella företag.  

                                                  
7 http://www.bloomberg.com, “New Century Gets Default Claims, Says It Lacks Cash (Update8)” 2007-
03-22 
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1.5 Avgränsning 
Med miljöhändelser menar vi den externa miljön, med vilket menas den externa miljö 
som företaget jobbar inom eller genom sin verksamhet påverkar på något sätt. För att 
skapa en kontrast till den externa miljön nämns även den interna miljön, som vi i denna 
studie definierar som exempelvis ergonomiska frågor och allmänna arbetsmiljöfrågor 
inom företagets väggar. 

Att förklara begreppet miljöhändelser är betydelsefullt med tanke på att det är ett centralt 
begrepp som återkommer genomgående i de olika kapitlen. Ordet miljöhändelse kan 
liknas med vad Shaluf et al8 definierar som en kris (fritt översatt): ”en oväntad situation 
som leder till extraordinärt höga risker för företaget…”. Noteras bör att mer allmänna 
naturkatastrofer, som exempelvis orkaner och översvämningar, inte ingår i definitionen. 
Genom denna avgränsning är de miljöhändelser som undersöks företagsspecifika och 
något som företaget själv orsakat och/eller drabbats av.  

Med offentliggörande av miljöhändelsen menas antingen det datum där händelsen 
inträffade eller det datum som händelsen rapporterades från den primära källan. Med 
primär källa torde i de flesta fallen avses när företaget själva rapporterade om detta (på 
grund av börsnoterade företags informationsplikt) eller när till exempel en nyhetskanal 
agerar primär rapporteringskälla. Det skulle förstås ha varit ännu bättre att endast 
inkludera något av de två alternativen och inte bägge, men metoden vid datainsamlingen 
innebar vissa begränsningar. Med tanke på den omfattande informationsplikt som finns 
för noterade bolag och det faktum att de undersökta företagen är noterade på de största 
börserna, bör dagen för inträffande av händelsen och den dag som händelsen rapporteras 
om vara samma vid de allra flesta fallen. 

Vi har även valt att undersöka om omfattningen av miljöhändelsen har betydelse för 
aktiekursen. En allvarlig miljöhändelse kommer förmodligen att betyda en mer långvarig 
och kostsam uppgift för företaget att hantera, vilket gör det intressant att undersöka 
eventuella skillnader i omfattningen av miljöhändelserna. Ett typexempel på en 
miljöhändelse kan ses vid oljeutsläpp där oftast ett specifikt företag är ansvarigt och där 
miljön runtomkring påverkas. Forskning har visat att det är fullt möjligt att bedöma nivån 
på exempelvis ett oljeutsläpp och därmed även de framtida saneringskostnaderna9. 
Genom detta torde även marknaden kunna skilja mellan mer eller mindre allvarliga 
miljöhändelser och därmed ge upphov till olika reaktioner på företagets aktievärde. 

När det gäller den population som vi avser att undersöka omfattar materialet de 1000 
största företagen i världen sett till marknadsvärde. Miljöhändelserna har inträffat mellan 
åren 2003 och 2006. Dessa två typer av avgränsningar har en del konsekvenser i studien, 

                                                  
8 Shaluf, Ibrahim M, Fakharu’l-razi Ahmadun & Aini Mat Said (2003). A review of disaster and crisis. 
Disaster Prevention and Management. Vol 12, s. 29 
9 Olatubi, Williams O (2003). Estimation and Forecast of Oil Spill Accidents in U.S. Waters Using 
Transfer Function Approach. Journal of Environmental Systems, Vol. 30, s. 86 
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då den bland annat leder till vissa begränsningar när det gäller möjlighet att generalisera 
det uppkomna resultatet. 

1.6 Begreppsförklaringar 
De begrepp och ord som ansetts viktiga har delats upp i två kategorier. Den första 
omfattar ord som återfinns i Appendix 1 och kan urskiljas att de är kursiverade upphöjt i 
en stjärna. Dessa ord är främst facktermer som vi inte har ansett nödvändiga att förklara 
ytterligare i själva studien men som samtidigt kan vara viktiga att känna till. Den andra 
kategorin är ord som ansetts särskilt viktiga i sammanhanget och därför tydliggjorts med 
kursivering.  

1.7 Fortsatt disposition 
Syftet med att beskriva studiens fortsatta disposition är att ge en överblick över det valda 
upplägget samt att skapa ett intresse att följa de olika delarna. Det kan även vara nyttigt 
att redan i inledningen få ett helhetsperspektiv av dispositionen och framförallt tanken 
bakom denna. 

I nästa kapitel diskuteras de teoretiska utgångspunkter som på ett eller annat sätt har 
inverkat på studiens genomförande. Viktiga inslag är vår egen förförståelse till det 
berörda ämnet, hur vi ser på kunskapssyn och angreppssätt samt vilka metodologiska val 
som gjorts. De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för det tredje kapitlet 
diskuteras även i detta kapitel. 

I kapitel tre skildras de teorier som ligger till grund för studien. Det dominerande inslaget 
är Famas teorier kring den effektiva marknaden, där ett antal antaganden leder fram till 
de tre formerna svag, halv-stark och stark form av marknadseffektivitet. Kritik och 
alternativa teorier tas även upp, vilket till slut mynnar ut i ett antagande om 
marknadsform för de företag som ingår i denna studie. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av fyra tidigare miljörelaterade studier som sätts i relation till den studie vi 
avser att genomföra. 

Det fjärde kapitlet som berör det praktiska tillvägagångssättet inleds med en redogörelse 
för begreppet eventstudie* och hur detta är kopplat till vår studie. Därefter redovisas de 
praktiska val som gjorts vid genomförandet samt det statistiska tillvägagångssättet. 
Kapitlet avslutas med ett antal möjliga felkällor och sanningskriterier som ansetts 
relevanta, samt ett avsnitt om källkritik kring tillförlitligheten av de källor som studien 
baseras på. 

I det femte kapitlet presenteras det empiriska resultatet. Kapitlet inleds med en 
fallbeskrivning av ett företag för att bidra till en förståelse om hur en händelse kan 
påverka ett enskilt företag (och dess aktiekurs). Efter detta redovisas de sammanlagda 
siffrorna för alla företag och den genomförda hypotesprövningen. Detta är uppdelat i ett 
avsnitt för samtliga händelser och ett avsnitt för gruppen industriföretag.  
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Det sjätte kapitlet baseras på de resultat som presenterats i det föregående kapitlet. Först 
analyseras resultatet för det enskilda företaget och därefter analyseras resultatet för 
samtliga händelser. Gruppen industriföretag analyseras i jämförelse med samtliga 
händelser för att minska risken för onödiga upprepningar. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande jämförelse mellan de två redovisade grupperna och ett avsnitt som berör 
frågan kring vilka händelser som kan anses vara positiva respektive negativa. 

I det sjunde och sista kapitlet behandlar vi de slutsatser som framkommit av studien. 
Förutom att presentera våra slutsatser kommer även här ett antal förslag på fortsatt 
forskning att ges. 



KAPITEL 2 – VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

7

2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Som namnet antyder syftar detta kapitel till att redogöra för de utgångspunkter och 
synsätt som studien vilar på. Först diskuteras den förförståelse som vi ansett relevant i 
sammanhanget, kunskapssynen och det valda angreppssättet. Därefter diskuteras valet 
att genomföra studien med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med tre 
avsnitt kring de val av teorier som gjorts, hur litteraturinsamlingen gått tillväga samt 
källkritik av det insamlade materialet. 

2.1 Förförståelse 
En forskares förförställningar och tidigare erfarenheter inom ett visst område kan vara av 
betydelse för en studies utformning och inriktning. De kan vara influerade av sociala 
omständigheter som förhållanden vid uppväxten såväl som mer specifika utbildnings- och 
erfarenhetsmässiga faktorer10. Att redogöra för det eventuella inflytandet av den sociala 
och teoretiska förförståelsen är relevant av flera orsaker; dels ger det läsaren en 
uppfattning att dessa föreställningar kan styra författarna åt ett visst håll såväl som leda 
till nya vägar som kanske inte upptäckts i annat fall, och dels genom att en bristande 
medvetenhet om detta fenomen och dess inflytande kan leda till att forskningsresultatet 
anses oreflekterat11.   

Den sociala förförståelsen kan även benämnas förstahandsförståelse och karaktäriseras av 
personliga erfarenheter medan den mer teoretiska förförståelsen benämns 
andrahandförståelse och inbegriper erfarenheter mer specifikt införskaffade, till exempel 
genom läroböcker, forskningsrapporter och föreläsningar12. 

Figur 2.1. Förklaring av förstahands- och andrahandsförståelsen. Källa: Gummesson, 2000, s 67 (egen 
bearbetning, fritt översatt). 

                                                  
10 Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993). Att utveckla kunskap. Studentlitteratur Lund, s. 25 
11 Ibid s. 80 
12 Gummesson, Evert (2000). Qualitative methods in management research. Thousand Oaks California. s. 
67-68 
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Vår strävan och förhoppning är att förstahandförståelsen kommer ha begränsad inverkan 
på de val som ligger till grund för studien, i och med att vi har en utgångspunkt i ett 
positivistiskt synsätt och att studien omfattar ett kvantitativt tillvägagångssätt. Trots detta 
kommer vissa val och avvägningar att krävas och ett visst inslag av subjektivitet är 
därmed svårt att undkomma. Förutom att skapa en medvetenhet om 
andrahandsförståelsens eventuella påverkan på studien, kan den även vara intressant ur 
läsarens perspektiv att för att få en ytterligare inblick till valet av ämne. 

Boström-Salomonsson, Daniel studerar sin sjätte termin på civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan (USBE) vid Umeå Universitet, där han under detta tredje år dels 
studerat en termin som utbytesstudent och dels genomfört Redovisning C 10p (FEUC22) 
och Finansiell Ekonomi A/B 5p (NEKA31). Boström-Salomonsson har under våren varit 
anställd som forskningsassistent i det Mistra-stödda projektet Sustainable Investment 
(www.sirp.se), och därigenom införskaffat både kunskap såväl som intresse att inrikta 
uppsatsarbetet mot miljöaspekter.  

Kesti, Ilkka är även han inne på sin sjätte termin vid Handelshögskolan (USBE) vid 
Umeå Universitet, där han precis som medförfattaren läst Redovisning C 10p (FEUC22) 
under den första delen av vårterminen. Under hösten 2006 var Kesti utbytesstudent vid 
Euromed Marseille, Frankrike, och läste bland annat Sustainable Development 5ECTS 
och fick där ett intresse kring frågan om hållbar utveckling och enskilda företags ansvar. 

2.2 Kunskapssyn 
På vilket sätt en individ uppfattar verkligheten kan ha stor betydelse för hur saker och 
ting upplevs. Därför är det angeläget att vi redogör för vår kunskapssyn som ligger till 
grund för denna studie.  

Bryman & Bell förklarar de två huvudsakliga inriktningar som tillämpas inom 
företagsekonomisk forskning13; dels positivismen, med dess naturvetenskapliga fokus, 
och dels hermeneutiken, med uppfattningen att de forskningsobjekt som omfattas inom 
samhällsvetenskaplig forskning skiljer sig från studier i naturvetenskap. Det tar sig bland 
annat uttryck i att positivismen utgår från ett kunskapsperspektiv där kunskap uppnås 
genom insamlande av fakta som kan bekräftas genom sinnena. Genom detta kan ”riktig” 
kunskap om vad som är rätt eller fel uppnås. Kunskapssynen inom positivismen kan 
därför sägas sträva efter att vara värderingsfri och objektiv. Hermeneutiken däremot har 
en tyngdpunkt i människans förmåga att tolka och förstå olika företeelser, och fokuserar 
därför inte på vikten av objektivitet utan tar en mer subjektiv utgångspunkt. De 
grundläggande skillnaderna mellan dessa två kunskapsteoretiska synsätt är alltså synen på 
objektivitet samt ett naturvetenskapligt perspektiv eller ett mer samhällsorienterat dito.  

Vår studie har för avsikt att utreda huruvida en koppling mellan miljöhändelser och ett 
företags aktiekurs existerar. I statistiska termer talar man om att en hypotes formas med 
                                                  
13 Bryman, Allan & Emma Bell (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber ekonomi, Malmö, s. 
26-29 
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syftet att utreda eventuella samband mellan den beroende variabeln (Y) och den 
oberoende variabeln (X)14. Relaterad till vår studie står den beroende variabeln Y för 
aktiekursen och den oberoende variabeln X för den observerade miljöhändelsen. Med 
tanke på att båda dessa variabler består av numeriska data, det vill säga aktiekursen för 
det aktuella företaget och datumet för offentliggörandet av miljöhändelsen, kan slutsatsen 
dras att utrymmet för subjektiva tolkningar är begränsat. Detta medför att den 
positivistiska kunskapssynen med dess fokus på objektivitet och naturvetenskapliga 
tillvägagångssätt är lämplig som utgångspunkt för studien.  

2.3 Angreppssätt 
Angreppssättet förklarar hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Inom finansiell 
forskning existerar ett tydligt samband mellan de teorier som utvecklas och en praktisk 
tillämpning av dessa. Detta kan till exempel ses genom teorier kring så kallade 
säsongseffekter (se avsnitt 3.6), där investerare kan dra praktisk nytta av forskning om 
marknadens brister. Det mest centrala incitamentet att koppla teori och praktik inom det 
finansiella området är just dessa möjligheter till ekonomisk vinst som kan uppstå. 

Utifrån de teorier vi har valt att inkludera i studien kommer vi att översätta 
problemformuleringen till mätbara hypoteser som sedan kritiskt prövas och vidare 
antingen accepteras eller förkastas. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med det 
deduktiva angreppssättet. I det deduktiva angreppssättet ställs empiriska resultat mot 
redan existerande teorier i syfte att se ifall empirin stämmer överens med teorin eller ifall 
de avviker från teorierna, vilket i sin tur leder till att hypotesen ska förkastas. Den 
deduktiva forskningsprocessen kan illustreras på följande vis: 

Figur 2.2. Den deduktiva forskningsprocessen. Källa: Bryman & Bell (2005) s. 23 

Den deduktiva teorin är den mest förekommande teorin inom samhällsvetenskapliga 
ämnen men det finns dock andra angreppssätt. Ett av dem är det induktiva angreppssättet 
som går ut på att utforma teorier utifrån gjorda observationer15. Eftersom vår studie är 
starkt förknippad till tidigare forskning och teorier inom finansiell ekonomi är det 
naturligt att använda oss av det deduktiva angreppssättet. 

                                                  
14 Aczel, Amir D. & Javier Sounderpandian . (2002) Complete Business Statistics. 5th Edn, McGraw-Hill 
New York, s. 435 
15 Bryman & Bell (2005) s. 25 
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2.4 Metodval 
Vid val av metod väljer man tillvägagångssätt för att få kunskap om sociala fenomen16. 
Typiskt står valet mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod och huruvida man 
vill använda sig av bägge metoder eller bara en av dem. Den ena metoden behöver inte 
utesluta den andra utan de kan lika väl komplettera varandra, men i en del av studier kan 
ett tillfredsställande resultat endast nås med en av metoderna. Den kvantitativa metoden 
består av att insamla och/eller analysera kvantitativ data som i sin tur utgörs av teoretiska 
variabler. Dessa omformas till operationaliserade variabler som kan mätas med tal. 
Därefter utförs den statistiska analysen genom olika matematiska beräkningar i syfte att 
åstadkomma statistiskt generaliserbar kunskap. I den kvalitativa metoden förekommer 
mer kvalitativ data i textform som bearbetas i syfte att få fram meningsinnehållet i data. 17

Vi har valt tillämpa den kvantitativa metoden att i denna undersökning. Insamlat data 
består av två variabler: datum för offentliggörandet av miljöhändelserna och aktiekurser. 
Aktiekursen återspeglar marknadens uppskattning av ett företags värde och finns redan i 
numerisk form. Datumet för en miljöhändelse ger oss information om den tidpunkt vi ska 
studera aktiekursens utveckling. Den kvantitativa metoden är att föredra eftersom den i 
detta sammanhang erbjuder ett effektivt verktyg att samla in meningsfull information. 

Kvantitativa metoder ger forskaren oftast liten möjlighet till flexibilitet. Till exempel går 
enkätfrågor inte att ändra efter att man ha skickat ut dem18. I vår studie spelar detta ingen 
roll då vi analyserar historiskt data som alltid funnits i numerisk form och således inte 
rymmer tolkningar vid mätning av företeelser. Detta bidrar till högre objektivitet vid 
genomförande av studien och risken för att vårt val av metod skulle leda till förbiseende 
av information blir också relativt liten. 

2.5 Val av teorier 
Vi har valt teorier som vi tycker beskriver aktiemarknader på ett relevant sätt och som 
möjliggör genomförande av den här typen av studie. Teorikapitlet grundar sig till stor del 
på den effektiva marknadshypotesen (EMH) som förklarar hur aktiepriser anpassar sig till 
ny tillgänglig information. Eftersom EMH står i fokus i denna studie ser vi det viktigt att 
redogöra dess innehåll och motivera både stöd för och kritik mot denna teoribildning på 
ett noggrant sätt. Samtidigt ger vi läsaren en inblick i hur aktiemarknader kan fungera. 
Som komplement till EMH presenterar vi även en alternativ teori som brukar benämnas 
Behavioral Finance, och som istället fokuserar på socio- och psykologiska aspekter som 
kan motverka ett rationellt beteende hos investerare. 

Vi kommer även att koppla in teorier och forskningsresultat av olika miljörelaterade 
händelser till teoriavsnittet för att förklara hur marknader reagerar på miljöspecifik 
                                                  
16 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1: a 
upplagan, översättning Geije Johansson, Liber AB, s. 68 
17 Ibid s. 70, 262 
18 Ejvegård, Rolf (2003). Vetenskaplig metod. Tredje upplagan, Studentlitteratur Lund, s. 54 
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information. Dessa kan ge en viss vägledning vid det praktiska tillvägagångssättet och 
möjliggöra att i analysen koppla det empiriska resultatet till tidigare forskning inom 
miljöområdet. 

2.5.1 Insamling av källor 
För att förbättra vår egen förståelse kring miljöhändelser, eventstudier och hur finansiella 
marknader fungerar började vi uppsatsprocessen genom att läsa tidigare forskning och 
läroböcker kring dessa ämnen. De källor som rör det valda ämnesområdet har gett oss en 
djupare helhetsförståelse i ämnet och lett oss till annan vetenskaplig forskning. Det har 
gett oss inte bara teoretisk kunskap utan också tips om tidigare forskningsresultat och 
vilka som drivit forskning i ämnet, vilket har lett till användbara råd kring det praktiska 
tillvägagångssättet. 

De vetenskapliga artiklar och böcker som vi använt oss av har vi hittat med hjälp av 
Umeå Universitetsbibliotekets (UB) resurser. Böckerna som har använts har vi sökt i 
avdelningen Album19. Två databaser som vi använt för att hitta vetenskapliga artiklar är 
Business Source Premier och Emerald Fulltext20. Viktiga sökord som har använts är 
främst: efficient market hypothesis, efficient markets, anomalies, environmental 
performance, environmental incidents, event study och impact on stock prices. I några 
fall har vi stött på problemet att de önskade vetenskapliga artiklarna inte funnits i pdf-
format i databasen och i dessa fall har vi använt oss av Google Scholar:s21 sökfunktion 
för att finna artiklarna. Hur insamlingen av primär data har skett redogör vi i den 
praktiska metoden. 

2.5.2 Källkritik 
Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att alltid kritiskt granska de källor som 
används för att kunna göra en värdering av hur tillförlitliga de är. Som författare är det 
viktigt att granska ifall använda källor innehåller bland annat eventuella snedtolkningar 
eller ifall de är inaktuella22. Många forskningsresultat som berör den effektiva 
marknadshypotesen och som vi använt oss av är runt 40 år gamla vilket väcker frågan 
kring dess aktualitet idag. Sett till en sådan samtidskritik behöver dock ett 
forskningsresultat inte vara inaktuellt bara av anledningen att de härstammar ett antal år 
tillbaka23. Effektiva marknader är ett välforskat ämne och många av dagens studier 
fortfarande bygger på den effektiva marknadshypotesen. I och med detta resonemang 
anser vi att marknadshypotesen är användbar i denna studie. 

Med tanke på redogörelsen om insamling av källor i föregående avsnitt är det relevant att 
kommentera dessa val. En stor del av de teoretiska utgångspunkterna baseras på Famas 
teorier om den effektiva marknaden, vilket innebär att vissa svagheter kan urskiljas kring 

                                                  
19 http://www.ub.umu.se, ”Album” 
20 http://www.ub.umu.se, ”Databaser” 
21 http://scholar.google.se  
22 Johansson Lindfors (1993) s. 89 
23 Johansson Lindfors (1993) s. 89 
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den beroendeställning som övrig forskning befinner sig i. Detta på grund av att 
majoriteten av liknande forskning därmed baseras på den effektiva marknadshypotesen. 
Med detta sagt vill vi med denna beroendekritik rörande litteraturgenomgången göra 
läsaren medveten om de komplikationer som kan uppstå när en teoriskola är så pass 
dominerande. Till viss del har vi dock försökt att kompensera detta genom att lyfta fram 
kritik mot den effektiva marknadshypotesen, samt att inkludera ett avsnitt rörande mer 
psykologiska faktorer som förklaring till aktiemarknadens rörelser. 

Källor relaterade till miljöhändelsers påverkan har vi behandlat med viss försiktighet. 
Eftersom vi inte kunnat hitta en övergripande studie av miljöhändelsers effekter har vi 
nöjt oss med forskningsresultat av mer specifika miljöhändelser. Miljöhändelser generellt 
är väldigt olika till sin karaktär och kan få olika effekter på aktiekurser och därför är det 
inte relevant att inkludera alla typer av miljöhändelser i teorin. Inom ramen för de 
miljöhändelser som vi studerar finns några forskningsresultat presenterade i 
teoriavsnittet, vilket inte ger en uttömmande bild av miljöhändelsers effekter på 
aktiekurser men kan dock ses som en vägledning. Syftet med denna studie är ju att ge 
mer övergripande bild av miljöhändelsers påverkan på aktiekursen. 
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3. TEORI 

Det centrala ämnet i detta kapitel är teorier som behandlar den effektiva 
marknadshypotesen (EMH), som utvecklades i början på 1970-talet och där Eugene F. 
Fama var den främsta förespråkaren. I korthet framtog han en modell som bestod av tre 
typer av marknadseffektivitet; svag, halvstark och stark form. Vidare redogör vi både 
stöd för och kritik mot denna teori samt ägnar ett avsnitt åt begreppet Behavioral 
Finance, vilket är en teori som lyfter fram socio- och psykologiska faktorer som 
förklaring till rörelser på aktiemarknaden. Detta utmynnar därefter i en diskussion om 
effektiviteten på de marknader som vi avser att studera. Kapitlet avslutas med en 
presentation av tidigare forskning med miljörelaterade händelser och dess koppling till 
aktiekursen. 

3.1 Vad händer vid nyheter? 
Den finansiella marknadens aktörer samlar ständigt in information om i princip allt som 
sker i världen och försöker uppskatta huruvida informationen påverkar aktiekurser. Det 
kan vara fråga om allt från politiska beslut på global nivå som kan få makroekonomiska 
följder till väldigt företagsspecifik information, till exempel om ett företags 
investeringsbeslut, som marknaden räknar in i aktiepriser. Självklart finns det även 
information som inte påverkar aktiepriser på något sätt. Ryan och Taffler hävdar att 
företagsspecifika nyheter ligger bakom signifikanta prisförändringar i 65 % av fallen24. 
Intresset i denna studie ligger i hur marknader reagerar till ny information om 
miljöhändelser som rapporteras. Förändringar i aktiepriser avspeglar marknadens 
konsensusförväntningar som en nyhet genererar25.  

3.2 På vilket sätt kan miljöhändelser påverka ett företags 
marknadsvärde? 
Generellt kan man säga att när information om en ny händelse offentliggörs uppskattar 
marknaden dess effekt på ett företags marknadsvärde, vilket sedan avspeglas i aktiens 
pris26. Miljöhändelser i sig har oftast ingen direkt effekt på ett företags kassaflöde men de 
kan medföra stora kostnader för företag indirekt. Marknaden kan förutse att ett företag 
kommer att bli tvunget att betala för eventuell rensning och böter vilket därför kan 
resultera i en nedgång i aktiens pris.  En miljöhändelse kan även tänkas påverka 
produktion och distribution om till exempel en viktig naturtillgång blir oanvändbar i 
produktionen eller en distributionskanal förstörd på grund av utsläpp. Detta kan i sin tur 
leda till minskad produktion eller i värsta fall totalt produktionsstopp.27 Fler och fler 
                                                  
24 Ryan, Paul & Richard J. Taffler (2004). Are Economically Significant Stock Returns and Trading 
Volumes Driven by Firm-specific News Releases? Journal of Business & Accounting, Vol. 31, s. 60 
25 Beaver William H (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements, Journal of 
Accounting Research, Vol. 6, s. 82 
26 Arnold (2002) s. 604 
27 Herbst, Anthony F., John F. Marshall & John Wingender (1996). An analysis of the stock markets 
response to the Exxon Valdez disaster. Global Finance Journal, Vol. 7, s. 111 
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konsumenter tar hänsyn till miljöfrågor när de konsumerar varor och tjänster. Företag kan 
förstärka sina kundrelationer genom att erbjuda mervärde åt sina kunder genom 
miljövänliga produktionsprocesser.28 Detta kan tänkas fungera även tvärtom så att 
kunderna gallrar ut företag vars ledning visar nonchalans mot miljön. Dessa är bara några 
exempel på hur miljöhändelser kan påverka ett företags verksamhet och till slut dess 
marknadsvärde. I verkligheten skiljer sig olika typer av miljöhändelser väldigt mycket 
från varandra och de kan belasta företag på fler olika sätt. I vissa fall kan marknaden visa 
ingen reaktion alls medan vissa händelser kan vara inräknade i aktiens pris i förväg. Det 
sistnämnda kan inträffa exempelvis när marknaden bedömer att ett företag, som är mitt i 
en rättegångsprocess, sannolikt kommer att förlora fallet.  

Vi påminner här att vi inte ännu vet hurdan effekt (om någon effekt alls) de 
miljöhändelser som ingår i studien kommer att få på aktiekurserna. Miljöhändelsers 
påverkan på aktiers värde är ibland väldigt svårt att förutspå inte minst på grund av 
händelsernas icke-monetära karaktär, vilket gör det svårt att bedöma exempelvis både de 
omedelbara och de framtida kostnaderna för händelsen. Marknadens reaktion kan ibland 
tyckas gå mot strömmen. Ett sådant fall inträffade för oljeföretaget Exxon då deras 
aktiekurs sjönk i samband med att koncernen använde mer pengar för rensning av 
området efter att deras oljetanker läckt olja i Alaska29. Trots att Exxons åtgärder 
förbättrade miljön avsevärt såg marknaden bara till kostnaderna av rensningen och därför 
föll aktiens värde. 

3.3 Den effektiva marknaden – bakgrund och introduktion 
Under 1900-talets första hälft fanns det många olika teorier om marknaders utformning 
och funktionssätt, men det största genomslaget kom inte förrän 1970 då Fama 
introducerade sin teori om den effektiva marknaden. Marknadseffektivitet och särskilt av 
dess svaga form forskades före Fama bland annat av statistiker Bachelier (1903) och 
Kendall (1953) som upptäckte att förändringar i bruksvarupriser (commodity) och 
aktiepriser tenderar att vara slumpmässiga och därför oprognostiserbara30. År 1970 
presenterades den effektiva marknadshypotesen av Fama som hävdade att det finns tre 
olika former av effektiva marknader och kunde empiriskt bevisa deras existens, vilka 
diskuteras mer noggrant i avsnitt 3.4. Sedan dess har teorin om den effektiva marknaden 
varit väldigt dominerande och väl använd i finansiell ekonomi, men dock inte helt utan 
kritik. Grundtanken i den effektiva marknadshypotesen är att finansiella marknader är 
effektiva när värdet av en finansiell tillgång återspeglar all tillgänglig och relevant 
information på marknaden31. Betydelsen av effektiviteten för aktiemarknader är väldigt 

                                                  
28 Kassinis, George I. & Andreas C. Soteriou (2003). Greening the service profit chain: the impact of 
environmental management practices. Production & Operations Management, Vol. 12, s. 398 
29 Rubenstein, Daniel Blake (1994). Environmental accounting for the sustainable corporation : strategies 
and techniques, Westport, Conn; Quorum Books, s. 21 
30Raines, J. Patrick & Charles G. Leathers (2000). Economists and the Stock Market: speculative theories 
of stock market fluctuations. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, s. 46 
31 Fama, Eugene F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, Journal of 
finance, Vol 25, s. 383 
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obestridd. Arnold sammanfattar innebörden av effektiva marknader i tre punkter32 (fritt 
översatt): 

1. En effektiv marknad uppmuntrar till handel. Att en investerare ska köpa ett 
värdepapper krävs det att värdepappret är rättvist värderat vid köptillfället och vidare 
måste investeraren kunna lita på att han kan komma att sälja värdepappret till rättvist pris 
i framtiden. På effektiva marknader är värdepapper alltid korrekt prissatta.  

2. Synsättet att ett företags viktigaste uppgift är att skapa mervärde för aktieägare har 
många förespråkare bland företagschefer. Personer i ledande positioner måste kunna anta 
att effekten av dennes handlingar och beslut reflekteras korrekt i företagets aktiepris. När 
de gör det, det vill säga när marknaden är effektiv, kan dessa personer få feedback av 
marknaden om hur aktieägarna värdesätter deras beslut och således utveckla deras 
strategier av att skapa mervärde för aktieägarna. 

3. Effektiva marknader bidrar till bättre allokering av resurser. Exempelvis om ett dåligt 
drivet företag som verkar i en avtagande bransch är för högt värderat på grund av en 
ineffektiv marknad kan de ändå locka till sig nytt kapital genom nyemission eftersom 
marknaden värderar företaget felaktigt. När marknaden är effektiv söker sig kapital bättre 
till de projekt som inte är felaktigt värderade. 

Vetenskapliga teorier är oftast bara förenklingar av verkligheten som bygger på 
hypotetiska antaganden i syfte att bättre kunna mäta och analysera en företeelse. Den 
effektiva marknadshypotesen bygger på tre grundantaganden, vilka är33: 

• Det finns inga transaktionskostnader för handel 
• All information finns tillgänglig utan kostnad för alla aktörer på marknaden  
• Alla aktörer värderar ny tillgänglig information lika 

På en sådan hypotetisk marknad skulle priserna anpassa sig direkt och fullt ut efter ny 
tillgänglig information. Förstås stämmer dessa antaganden inte överens med verkligheten 
till hundra procent men den effektiva marknadshypotesen kan anses vara en användbar 
teoretisk grund för investerare. Stora transaktionskostnader hindrar handel vilket leder till 
att priserna inte alltid återspeglar all information fullt ut34. Likadan blir effekten om 
information inte är tillgänglig för alla eller om marknadens aktörer värderar ny 
information olika. 

3.4 Former av effektiva marknader 
Fama gör en uppdelning till tre olika former av effektiva marknader utifrån grad av 
information som återspeglas i priserna35. 
  
                                                  
32 Arnold (2002) s. 607 
33 Fama (1970) s. 387 
34 Ibid s. 388 
35 Ibid s. 383 
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• Svag effektivitet – Priserna återspeglar alla historiska priser och avkastningar 
• Halvstark effektivitet – Priserna återspeglar all offentligt tillgänglig information 
• Stark effektivitet – Priserna återspeglar all information, även insiderinformation*

Den här uppdelningen möjliggör att undersöka ifall marknaden är effektiv i någon av 
dessa former. Det bör noteras att den halvstarka formen bygger på den svaga formen med 
skillnad att på halvstarka marknader är det utvidgad informationsmängd som avspeglas i 
aktiepriser. Likaså bygger den starka formen på den halvstarka formen (och således även 
på den svaga formen) med skillnad att på starka marknader återspeglar aktiepriser mer 
information. I sin senare forskning av effektiva marknader ger Fama tester av olika 
former av effektivitet mer beskrivande namn. Tester av svag effektivitet kallar han för 
tests for return predictability, tester av halvstark effektivitet för event studies och tester 
av stark effektivitet för tests for private information36.  

3.4.1 Svag form 
När det råder svag form av effektivitet på marknaden avspeglas information bara om 
aktiens tidigare och nuvarande priser och avkastningar. Förändringar i aktiepriser sker 
slumpmässigt och förändringar är oberoende av varandra37. Därför kan man inte förutspå 
aktiekursutvecklingen med hjälp av data som baserar sig på historisk information. Av 
detta följer att möjligheten till att göra riskfria arbitragevinster* försvinner. Likaväl blir 
teknisk analys, som baserar sig på historisk kursutveckling, oeffektiv vid kalkyleringar av 
framtida utveckling. Tillfälliga vinster kan dock göras men de baserar sig på ren lycka 
och att konsekvent vinna över marknaden, när det råder svag form av 
marknadseffektivitet, är praktiskt taget omöjligt. Om man konsekvent kan göra 
övernormala vinster genom att studera tidigare priser, är marknaden inte effektiv i svag 
form. 

3.4.2 Halvstark form 
I halvstark form av marknadseffektivitet finns all offentlig information (till exempel om 
utdelningar, organisationsförändringar och offentliga rapporter) tillgänglig för alla 
aktörer. Information som inte finns tillgänglig för alla är vad som brukar benämnas 
insiderinformation. Vid offentliggörande av ny information anpassar aktiepriser direkt 
efter ny information och därför blir det omöjligt för investerare att tjäna på nyheten38. 
Eftersom karaktären av ny tillgänglig information varierar slumpmässigt följer även 
aktiekursutveckling samma slumpmässiga mönster.39 Återigen kan man göra 
övernormala vinster genom lycka men genom att analysera ny information är det omöjligt 
att konsekvent vinna över marknaden. Av naturliga skäl är inte denna syn på marknaden 
så populär bland investerare. En motsatt situation där investerare kan göra vinster på 
information efter att den offentliggörs genom att snabbt köpa aktien och vänta tills 

                                                  
36 Fama, Eugene F (1991). Efficient Capital Markets: II. Journal of Finance, Vol. 46, s. 1576-1577
37 Fama (1970) s. 383, 386-387 
38 Ibid s. 383 
39 Arnold (2002) s. 604 
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effekten av nyheten verkar fullt ut, är tecken på att marknaden inte är effektiv i halvstark 
form.  

3.4.3 Stark form 
En effektiv marknad av stark form präglas av att aktiepriser återspeglar all information på 
marknaden, även insiderinformation40. Avvikande vinster som baserar sig på ny 
information kan inte göras för det finns ingen aktör som vet mer än någon annan och 
priserna har redan anpassat till ny information. Aktiemarknaderna kan inte vara effektiva 
i stark form på grund av att det är mot lagen att använda insiderinformation vid 
aktieköp41. Utöver det är insiderinformation oftast väldigt känslig för företag och sådan 
information vill företagen gärna behålla för sig själva.  

3.5 Stöd för EMH 
Ett oräkneligt antal empiriska studier har genom tiderna utmanat validiteten av den 
effektiva marknadshypotesen, men trots detta framstår den fortfarande som den 
dominerande teorin om synen på rationella marknader42. Vad gäller 
validiteten/tillförlitligheten av olika former av effektivitet har den svaga formen fått mest 
omfattande stöd43. Vad som är mest intressant angående vår undersökning är huruvida 
den halvstarka effektiviteten existerar. Ett flertal betydelsefulla forskningsresultat (bland 
annat av Fama et al44 och Jain45) talar för att aktiepriser snabbt assimilerar ny tillgänglig 
information. Fama själv anser att eventstudier har producerat starka bevis för den 
halvstarka formen och att det är den halvstarka formen av effektivitet som bäst speglar 
rådande effektivitet på marknader46. Resultaten av flera eventstudier indikerar att i 
genomsnitt anpassar aktiepriser snabbt till företagsspecifik information (till exempel 
beslut om investeringar, utdelningar och offentliggörande av kvartalsrapporter). 
Miljöhändelser som vi valt att inkludera i vår undersökning är alltid orsakade av ett visst 
företag, det vill säga vi bortser från incidenter som orsakats av mer externa faktorer som 
till exempel orkaner, översvämningar och jordbävningar. I och med detta val kan vi säga 
att information om miljöincidenter i denna studie är företagsspecifikt vilket borde 
resultera i snabbare anpassning av aktiepriser till ny information. 

Många av de tidigare studierna som undersökte huruvida aktiekurser omedelbart 
reflekterar ny information gav sitt stöd åt EMH47. Redan innan Fama publicerade sin teori 
om effektiva marknader kunde Ball och Brown med hjälp av residualvinstmodellen 

                                                  
40 Fama (1970) s. 409 
41 Lumby, Stephen & Chris Jones (1999). Investment appraisal and financial decisions. 6th Edn. 
International Thomson Business, London, s. 361 
42 Raines & Leathers (2000) s. 47 
43 Fama (1970) s. 414 
44 Fama, Eugene F., Lawrence Fisher, Michael C. Jensen & Richard Roll (1969). The Adjustment of Stock 
Prices to New Information. International Economic Review, February 1969, Vol. 10, s. 20 
45 Jain, Prem C. (1998). Response of Hourly Stock Prices and Trading Volume to Economic News. Journal 
of Business, Vol. 61, s. 230 
46 Fama (1970) s. 414-416 
47 Fama (1991) s. 1607 
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bevisa att information om företags årsresultat reflekterades i aktiepriser till 85-90 % 
redan i början av månaden när årsresultat skulle offentliggöras48. Detta betyder att 
marknaden räknar in företags resultat i aktiepriset löpande under året utifrån all 
information som finns tillgänglig om företaget i fråga och själva offentliggörandet av 
årsresultat får således mindre effekt på aktiepriserna. Vidare bevis på effektiva marknader 
kom genom Wauds forskning som visade att marknaden anteciperar beslut om 
förändringar i diskonteringsräntan49. Kaplan and Roll50 i sin tur studerade företag som 
förändrade deras avskrivningsprinciper för att kunna redovisa större vinster. Resultatet 
visade att marknader inte reagerade till dessa konstgjorda vinster vilket stöder EMH 
eftersom investerare vet att ett byte av redovisningsprincip inte påverkar ett företags 
fundamentala värde och således låter sig inte blir lurad av denna procedur. 

De tre olika tester som diskuterats ovan ger tillsammans starkt stöd åt hypotesen kring 
den effektiva marknaden. Samtidigt som de är helt annorlunda till sin utformning och 
karaktär bekräftar de en och samma sak, nämligen att marknaden ständigt värdesätter 
aktier utifrån all tillgänglig information vilket är grundtanken i EMH. Följden av detta 
blir att aktiepriser mer eller mindre automatiskt reflekterar företags fundamentala värde 
vid varje tillfälle. 
  

3.6 Avvikelser och kritik  
Trots att den effektiva marknadshypotesen har fått mycket empiriskt stöd kvarstår det 
dock anledningar att ifrågasätta hypotesens tillförlitlighet. Under 70-talet fick EMH stor 
acceptans i forskarvärlden men i slutet av detta årtionde började mer och mer kritik och 
alternativa teorier komma fram. I figuren på sidan 19 illustrerar vi hur aktiemarknaden 
reagerar då EMH råder och hur reaktionen kan bli då marknaden inte är helt effektiv på 
grund av olika omständigheter. Om en effektiv marknad råder bör offentliggörande av ny 
information ge utslag direkt på marknaden. Detta illustreras i grafen som punkt 3. 
Responsen på aktiemarknaden kan också bli för tidig vilket kan bero på läckage eller 
misstanken att en händelse har inträffat eller kommer att inträffa (1). När ett företag går 
ut med information kan marknaden uppvisa en överreaktion vilket syns i övernormalt 
höga (låga) aktiepriser en tidsperiod direkt efter offentliggörande (2). Normalt tenderar en 
automatisk korrigering av överreaktionen ske efter ett tag vilket resulterar i en nedgång 
(uppgång) i aktiekursen till samma nivå som i fallet av effektiv marknad. Vid försenad 
respons reagerar aktiekurser långsamt till den nya informationen och så småningom 
uppnår samma nivå som på en helt effektiv marknad (4). På en konstant ineffektiv 
marknad når aktiekurser aldrig upp till den nivå som på en effektiv marknad alternativt 
inte reagerar alls till ny information (5). 

                                                  
48 Ball, Ray & Brown, Philip (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of 
Accounting Research, Vol. 6, s. 175 
49 Waud, Roger N (1970). ”Public Interpretation of Federal Reserve Discount Rate Changes: Evidence on 
the ‘Announcement...” Econometrica, Vol. 38 s. 248 
50 Kaplan, Robert S. & Richard Roll (1972). Investor Evaluation of Accounting Information: Some 
Empirical Evidence. Journal of Business, Vol. 45, s. 245-247 
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Figur 3.1.3 Marknadens reaktioner, källa: Arnold s. 606 (egen bearbetning)

En källa till kritik mot EMH är förekomsten av olika marknadsanomalier såsom time-
series-anomalier* och cross-sectional-anomalier*. Råder effektivitet på en marknad är 
det omöjligt att besegra marknaden. Anomalier är konkret bevis på att under vissa 
omständigheter är det möjligt att göra abnormala vinster*. Några tidsserietester har 
kunnat visa att vissa tidsperioder konsekvent genererar större avkastningar. Detta 
fenomen kallas säsongseffekt. Flera studier har hittat stöd för att marknader stundtals är 
ineffektiva genom händelser såsom51: 
• Januarieffekten, som hänvisar till fenomenet att större avkastningar kan uppnås i 

januari jämfört med andra månader. 
• Måndagseffekten, som hävdar att på måndagar erhålls sämre avkastning jämfört 

med övriga börsdagar.  

Alla säsongseffekter är i teorin väldigt enkla att dra nytta av genom att exempelvis köpa 
aktier på måndag och sälja på fredag så länge transaktionskostnader inte blir för stora. 
Nackdelen med säsongseffekter är att när marknaden blir medveten om nya teorier 
försöker de dra nytta av dem och genom detta samtidigt eliminerar effekten. Ett exempel 
relaterat till måndagseffekten finns om alla börjar köpa aktier på måndag och sälja på 
fredag stiger aktiekurser på måndag på grund av större efterfrågan, och likaså sjunker 
aktiekursen på fredag. Det var ingen stor överraskning att Steeley år 2001 kunde bevisa 
att måndagseffekten inte längre existerade i Storbritannien52. 

                                                  
51 Arnold (2002) s. 617 
52 Steeley, James M. (2001). A note on information seasonality and the disappearance of the weekend effect 
in the UK stock market, Journal of Banking & Finance, Vol. 25, s. 1954 
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Ett exempel på en test kring cross-sectional-anomalier är Basus53 undersökning av 
halvstark form av marknadseffektivitet genom att studera ifall aktiepriser reflekterar all 
ny information rörande P/E tal. Resultatet visade att marknaden inte kunde betraktas som 
effektiv. Det visade sig att företag med lägre P/E-tal genererade större avkastningar än 
företag med höga P/E-tal vilket strider mot EMH. En till marknadsanomali som prövats 
med hjälp av cross-sectional tester är en så kallad small-firm effect.  Flera studier har 
visat att på många olika börser har mindre företag konsekvent kunnat generera större 
avkastningar än större företag54. Dessa abnormala vinster är ett tecken på ineffektiva 
marknader eftersom prissättning inte har fungerat fullständigt effektivt vilket har gett 
investerare möjlighet att göra abnormala vinster. Vad detta fenomen beror på kan man 
alltid spekulera om, och en förklaring kan vara att analytiker inte ägnar sig så mycket tid 
åt att studera mindre företag än vad de gör med stora företag. På grund av detta 
reflekterar aktiepriser för mindre företag inte alltid all tillgänglig information.  

Påståendet att aktiepriser assimilerar ny information blixtsnabbt har lett till flertal 
empiriska tester och det har hittats stöd både för och mot påståendet. Bernard & Thomas 
undersökte aktiekursutveckling efter offentliggörande av företags resultat. De kom fram 
till att offentliggörandet av nya resultat, vare sig det var fråga om positiva eller negativa 
nyheter, kunde påverka aktiepriser ända upp till 60 dagar efter offentliggörandet55. Andra 
studier har visat på liknande resultat som inte är i linje med EMH, nämligen att inte all 
information reflekteras fullt ut i aktiepriser direkt efter offentliggörande56. Att reaktionen 
blir så långvarig förklarade Bernard & Thomas genom att marknaden misslyckas snabbt 
med att assimilera ny information till aktiepriser i synnerhet när det är fråga om framtida 
intäkter eller att transaktionskostnader är så höga i förhållande till förväntade vinster att 
aktiehandel inte sker i full utsträckning57. På grund av att effekten av en händelse kan bli 
långvarig har vi valt att studera avkastningar även under 30 dagars tidsperiod efter 
offentliggörande av en händelse.  

3.7 Behavioral Finance 
Om marknaderna är effektiva och investerare rationella är aktier korrekt prissatta, men 
frågan som kan ställas är hur det då är möjligt att så kallade börskrascher uppstår? Om 
aktier speglar deras fundamentala värde känns det märkligt att de ändå kan tappa många 
procent i värde på kort tid. Den effektiva marknadshypotesen kan inte riktigt ge svar på 
problematik lik denna, men det finns teorier som fokuserar på det. En vanlig teori kallas 
Behavioral Finance och ifrågasätter EMH genom att rymma både psykologiska och 
sociologiska faktorer som påverkar aktiehandeln. Enligt denna teoribildning är inte alla 
investerare rationella och de ibland gör felaktiga bedömningar58. Det finns även så 
                                                  
53 Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price/earnings ratios: A 
test of the efficient market hypothesis, Journal of Finance, 32(3), s. 680 
54 Arnold (2002) s. 618 
55 Bernard, Victor L. & Jacob K. Thomas (1989). Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price 
Response or Risk Premium? Journal of Accounting Research, Vol. 27, s. 24-27 
56 Foster, George, Chris Olsen & Terry Shevlin (1984). Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of 
Security Returns. Accounting Review, Vol. 59, s. 598 
57 Bernard & Thomas (1989) s. 32-34 
58 Ritter, Jay R. (2003). Behavioral finance, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 11, s. 430 
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kallade noise-traders som handlar aktier på rykten och tips och inte baserar sina köp- och 
säljbeslut på rationella värderingar. Följden av de här blir att aktiepriser kan avvika från 
deras fundamentala värde under en lång tidsperiod vilket betyder att marknader är 
ineffektiva59. 

Förespråkare av EMH svarar till kritik genom att påstå att även om inte alla investerare är 
rationella är irrationellt agerande investerares beslut okorrelerade och de tar ut varandra. 
Om majoriteten av investerare agerar irrationellt och således får aktiepriser att avvika 
från jämviktsläge finns det alltid rationella investerare som ser arbitragemöjligheten och 
eliminerar effekten av irrationellt agerande investerare60. 

3.8  Antagande om formen för ”vår” marknad 
55 % av företagen som vi inkluderar i den här studien är amerikanska och noterade på 
New York börsen (NYSE). Historisk kursinformation som vi använder består till stor del 
av aktiekurser just på NYSE och därför är det av betydelse att lägga märke till dess 
marknadseffektivitet. Flera forskningsresultat visar på att NYSE är effektiv i både svag 
och halvstark form61. De resterande 45 % av företagen vars miljöhändelser vi studerar är 
väldigt utspridda och kursinformation är hämtat från ett flertal olika börser. En 
specifikation av detta finns i Appendix 3 för en överblick över fördelningen mellan 
länder och i Appendix 4 som visar varje företags landstillhörighet. Utan att vidare studera 
effektivitet av alla börser gör vi ett antagande att de är effektiva i den halvstarka formen. 
Motivering till detta blir att börserna från vilka vi hämtat kursinformation är väl 
utvecklade samt att observationer är samlade bland de 1000 största företag i världen 
vilket gör att de ständigt värderas av en stor mängd av olika analytiker, och reflekterar 
inte aktiens pris deras fundamentala värde återställer arbitratörer* det snabbt.  

Eftersom vi studerar hur aktiekurser reagerar till ny information är det mest relevant att 
utgå ifrån den halvstarka marknadseffektiviteten. Att vi utesluter den svaga formen av 
marknadseffektiviteten beror på att den information som vi studerar är mer än bara 
historisk prisinformation. Den halvstarka formen av effektivitet innehåller emellertid den 
svaga formen och därför är det viktigt att även den svaga formen har fått empiriskt stöd. 
Den starka formen kommer inte att fungera som utgångspunkt i denna studie med tanke 
på det finns tecken på att endast vissa personer (till skillnad från alla personer enligt 
teorin) har tillgång till insiderinformation och därmed kan göra abnormala vinster med 
hjälp av sin informationsfördel62. På halvstarka marknader reflekterar aktier all offentlig 
information och det är det slumpmässiga informationsflödet som leder till förändringar i 
aktiepriser. Även Fama konstaterar att hypotesen om effektiva marknaden är väldigt 
extrem och kan inte existera i verkligheten i den formen på grund av bland annat olika 
transaktionskostnader men hävdar dock att EMH är en bra approximation av verkligheten 

                                                  
59 Ritter (2003) s. 430-431 
60 Shleifer, A (2000). Inefficient markets: An introduction to behavioral finance, Oxford University Press s. 2-3 
61 Pencek Thomas & Kohers Theodor (1990). A Comparison of the Market Efficiency of the Major U.S. 
Stock Exchanges, American Business Review, Vol. 8. s. 53 
62 Lumby & Jones (1999) s. 361 
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för de flesta investerare63. Trots att EMH har fått en del kritik har den fungerat som 
teoretisk grund i olika eventstudier och vi tycker att den erbjuder den bästa teoretiska 
ramen för vår studie. 

Som vi diskuterade tidigare tenderar aktiekurser för mindre företag ibland visa något 
ineffektivt beteende men i och med att våra observationer har skett för de 1000 största 
företagen i världen innebär det att effektiviteten får starkare stöd. Stora företag har 
normalt högre omsättning vilket bidrar till mer effektiv prissättning. Vi påstår dock inte 
att marknaderna är helt effektiva i verkligheten men vi gör detta antagande för att kunna 
genomföra denna undersökning. Vi beräknar effekten av miljöhändelser en dag innan, 
händelsedagen, en dag efter och 30 börsdagar efter incidenten inträffat för att se effekten 
även i de fallen där anpassning av aktiepriser sker lite långsammare. Genom detta val kan 
vi bättre se den totala effekten av miljöincidenter på aktiekursen både på kort och även 
lite längre sikt. 

3.9 Tidigare forskning 
Som beskrivits i föregående avsnitt har den effektiva marknadshypotesen prövats i en 
mängd situationer och marknader genom åren. Trots det har vi haft vissa svårigheter att 
finna forskning som fokuserar på den för vår studie valda området. Det kan finnas flera 
orsaker till detta förstås, men det främsta generella problemet är att forskning tidigare inte 
fokuserat på just miljöhändelser utan istället fokuserat på mer traditionella händelser 
såsom kvartalsrapporter, aktiesplitar och sammangåenden mellan företag. Det kan även 
ses genom att det finns betydligt mer forskning kring redovisningsaspekter av 
miljöfrågor. I detta avsnitt kommer det att redogöras för fyra tidigare eventstudier kring 
miljörelaterade händelser och dess koppling till aktiekursen. 

En studie inriktad mot aktiemarknaden i Nya Zeeland har visat på att marknaden inte 
reagerade på offentliggörande av ISO-9000 certifiering (ISO är ett internationellt nätverk 
vars mål är att sätta internationella standarder, där ISO-9000 är en kvalitetsstämpel och 
ISO-14000 är inriktat mot företags miljöarbete64 ), vilket därmed lett till slutsatsen att 
marknaden redan inräknat certifieringen i aktiekursen och att marknadseffektiviteten 
därför skulle anses vara semi-stark i sin form65. Däremot gav offentliggörande av ISO-
14001 certifiering en signifikant bättre avkastning under perioden efter datumet för 
offentliggörandet, vilket tolkas som att marknaden mottog nyheten som positiv och att 
den tidigare inte inräknats i aktiekursen66. Det intressanta ur denna studie är den positiva 
reaktionen som offentliggörande av ISO-14000 (miljö) gav, medan ISO-9000 (kvalitet) 
inte visade samma utveckling. När det gäller miljöhändelser enligt den definition som vi 
gjort, anser vi det vara av liten risk att marknaden räknat in detta i aktiekursen av 
anledningen att det är svårt att förutsäga sådana händelser. Dessutom kan det konstateras 
att sannolikheten att offentliggörande av en miljöhändelse skulle mottas som positiv av 

                                                  
63 Fama (1991) s. 1575 
64 http://www.iso.org, “Overview of the ISO system”. 
65 Aarts, Frank Martin & Ed Vos (2001). The impact of ISO registration on New Zealand firms’ 
performance: a financial perspective. The TQM Magazine, Vol 13, s. 189
66 Ibid s. 190-191 
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marknaden är liten med tanke på de både utgifter som företaget väntas drabbas av och på 
vilket sätt händelsen kan komma att påverka företagets övriga verksamheter. 

Shreekant & Bishwanath67 studerade den indiska marknadens reaktion på 
offentliggörande av miljöranking från den statliga organisationen Green Rating Institute 
för 50 företag verksamma inom pappers-, bil- och kemkaliebranschen. Studien visar på 
att de företag som kategoriserades ha ett svagt miljöuppförande ledde till signifikant 
negativ avkastning på aktiekursen. Det uppkomna resultatet visar tecken på att 
marknaden ”straffar” företag med otillfredsställande miljöarbete genom en negativ 
utveckling på aktiekursen, och forskarna påpekar även att undersökningen baseras på en 
tillväxtmarknad som generellt sett anses ta mindre hänsyn till miljöaspekter68. Trots att 
resultatet baseras på den indiska marknaden som har andra karaktärsdrag än de 
marknadsplatser vår studies undersökta företag är noterade inom, kan detta sättas i 
relation till den undersökning vi avser att genomföra. En dålig miljörating kan sättas i 
jämförelse till de miljöhändelser som vi avser att undersöka, där den främsta likheten 
finns i det faktum att bägge typerna borde ge dålig publicitet. Genom detta kan det tänkas 
att Shreekant & Bishwanath:s forskning kan ge viss vägledning till resultatet av vår 
studie. 

I november 1999 träffades representanter från WTO i Seattle, USA, för att förhandla om 
handelsavtal. Interna konflikter mellan industri- och tillväxtländer och massiva protester 
från miljörättsaktivister och motståndare till globaliseringen var två huvudorsaker till att 
mötet fick avbrytas för första gången sedan starten år 194769. Epstein & Schnietz har 
genomfört en eventstudie kring de två dagar närmast då det kunde fastställas att 
förhandlingarna skulle misslyckas. Undersökningsmaterialet bestod av de 500 största 
företagen i USA, Fortune 500, och kursen för dem sjönk i genomsnitt med 1,86 %. 
Genom en uppdelning av Fortune 500 i två grupper, miljö- eller arbetsrättsoetiska företag 
och övriga, kunde det konstateras att gruppen bestående av de 124 företag klassade som 
miljö- och arbetsrättsoetiska företag hade en negativ genomsnittlig avkastning på 2,7 %70. 
Båda grupperna visade en signifikant negativ avvikande avkastning på 5 % -nivån, där 
den avvikande avkastningen i den miljö- och arbetsrättsoetiska gruppen var signifikant på 
1 % -nivån. När den gruppen brutits ner i ytterligare två undergrupper kunde de även 
konstatera att endast den miljöoetiska gruppen visade upp en signifikant negativ 
avkastning71. Det uppkomna resultatet är intressant att relatera till vår studie i och med att 
vi fokuserar på miljöhändelser och har en liknande behandling av datamaterialet. 

Annan forskning har visat på att företag med ett positivt miljöbeteende har högre värde 
på de immateriella tillgångarna och vice versa, vilket skulle kunna tolkas som att företag 
som investerar i miljörelaterade processer i högre utsträckning än vad lagar kräver 

                                                  
67 Shreekant, Gupta & Goldar Bishwanath (2005). Do stock markets penalize environment-unfriendly 
behaviour? Evidence from India. Ecological Economics, Vol. 52, s. 86 
68 Ibid s. 82, 89 
69 Epstein, Marc J. & Karen E. Schnietz (2002). Measuring the Cost of Environmental and Labor Protests to 
Globalization: An Event Study of the Failed 1999 Seattle WTO Talks. International Trade Journal, Vol. 16,    
s. 130 
70 Ibid s. 131 
71 Ibid s. 149, 154 
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belönas genom att marknaden värderar dem högre i form av de immateriella 
tillgångarna.72 Relaterat till denna studie är det framkomna resultatet en möjlig motvikt 
till vår uppfattning att miljöhändelser bör tolkas negativt av marknaden; med tanke på att 
företagen befinner sig i industrier där miljöhändelser till viss del kan förväntas kan 
reaktionen från marknaden påverkas av det specifika företagets anseende och tidigare 
händelsemönster kring miljöfrågor. 

                                                  
72 Konar, Shameek & Mark A. Cohen (2001). Does the Market Value Environmental Performance? Review of 
Economics & Statistics, Vol. 83, s. 289 
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4. PRAKTISK METOD 

Detta kapitel är av särskild vikt för att ge läsaren inblick i och förståelse för de val som 
studiens praktiska tillvägagångssätt vilar på. Fokus ligger på att förklara begreppet 
eventstudie och relatera det till vår studie, samt att redogöra för urvalsprocessen, det 
statistiska tillvägagångssättet och de möjliga felkällor och sanningskriterier som ansetts 
relevanta.  

4.1 Eventstudie 
Metoden som eventstudier vilar på är frekvent använd och förkommer ofta inom 
företagsekonomisk forskning. Kort förklarat är målet med en eventstudie att mäta effekter 
av en ekonomisk händelse på ett företags värde.73 Historiskt sett var Dolley en av de 
första som genomförde en eventstudie genom att utreda förändringar av värdet vid 
aktiesplit. Resultatet visade på att de undersökta aktierna i mer än hälften av fallen ökade 
i värde trots att de teoretiskt sett inte borde det74, och undersökningen visade även på 
användbarheten för eventstudier som undersökningsmetodik. Ett annat exempel på dess 
användbarhet finns i det faktum att domstolar i USA tillämpat eventstudier i fall 
beträffande insiderhandel och aktiebedrägerier75. 

Den viktigaste variabeln vid en eventstudie är den avvikande avkastningen som den 
specifika händelsen eventuellt orsakar. Detta är något som diskuteras mer ingående i 
avsnitt 4.3.3. Först kommer här dock ett generellt tillvägagångssätt vid eventstudier att 
presenteras för att bättre förstå tankegången kring de val som gjorts. Referenser till senare 
avsnitt infogas vid varje punkt för att få en bättre överblick. Enligt Campbell et al 
existerar ingen unik struktur vid eventstudier, men sju centrala steg kan utkristalliseras76

(fritt översatt):  
1) Definition av händelse 

Det första steget består av att definiera händelsen av intresse och identifiera vilken 
period som aktiepriset för det aktuella företaget kommer att undersökas. Detta 
kallas även för the event window och utgör själva grunden för hela eventstudien.  

2)  Urvalskriterier
Efter att definitionen fastställts måste vissa kriterier ställas upp för att bestämma 
vilka företag som ska ingå i studien. Som exempel är ett av kriterierna i denna 
studie (vilket diskuteras närmare i avsnitt 4.2.) att endast inkludera händelser som 
har inträffat mellan åren 2003 och 2006. 

                                                  
73 Campbell, John, Andrew Lo & Craig MacKinlay. (1997) The Econometrics of Financial Markets. 
Princeton University Press, s. 149 
74 Dolley, James C. Common-Stock Split-Ups—Motives and Effects (1933). Harvard Business Review, 
Vol. 12, s. 79-80 
75 Mithcell, Mark L. & Jeffry M. Netter (1994). The Role of Financial Economics in Securities Fraud 
Cases: Applications at the Securities and Exchange Commission.  Busines Lawyer, Vol. 49, s. 584-585 
76 Campbell et al (1997) s. 150-152 
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3) Normal och förväntad avkastning
Som tidigare nämnts är ett huvudmål med en eventstudie att mäta effekter av en 
händelse på företagets värde; ett värde som avspeglas i aktiekursen. Att jämföra 
den faktiska avkastningen med vad som förväntas ställer krav att definiera den 
förväntade avkastningen, som kan antingen utgöras av ett lämpligt marknadsindex 
eller genom att prognostisera det förväntade värdet på aktien. 

4) Estimationsintervall 
När parametrarna för den förväntade avkastningen valts ut kan ett tidigare 
intervall av aktiens pris väljas med hjälp av vad som benämns the estimation 
window. I vår studie har en period 100 börsdagar med startpunkt tio dagar innan 
händelsedagen valts ut för varje enskilt företag för att beräkna den förväntade 
avkastningen (mer om detta i avsnitt 4.3.2.). Den beskrivna tidslinjen för vår 
eventstudie finns att beskåda i Figur 4.1 nedan. 

Figur 4.1. Tidslinje för eventstudier. Källa: Campbell et al (1997)  
s. 157 (egen bearbetning) 

5) Testprocess
Nästa steg blir därmed att räkna ut den avvikande avkastningen. Därefter designas 
de ramverk som ska användas. Viktiga inslag är att precisera nollhypoteser och 
välja en teststatistika för testet. Se avsnitt 4.3.4.  

6) Empiriska resultat
Det uppkomna resultatet granskas och presenteras utifrån de mål som satts upp för 
studien. Av vikt är även att kritiskt undersöka delar som påverkat resultatet, 
exempelvis antal observationer och dess innehåll, för att förstärka resultatets 
tillförlitlighet och upptäcka eventuella felaktigheter och störningar. Se även 
kapitel 5 Empiri.  

7) Tolkning och slutsatser
Det sista steget inkluderar de slutsatser som uppkommit huruvida samt på vilket 
sätt aktiekursen påverkats av offentliggörandet av den aktuella miljöhändelsen. Se 
kapitel 7 Diskussion och slutsatser. 

4.2 Urval 
Denna del av kapitlet ämnar till att redogöra och argumentera för de val som gjorts i syfte 
att kunna besvara den valda problemformuleringen. Studien behandlar relationen mellan 
offentliggörande av miljöhändelser och rörelser i företagets aktiekurs, och med detta i 
åtanke föll det sig naturligt att genomföra en kvantitativ studie. Till skillnad från 
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kvalitativa studier baseras den kvantitativa motsvarigheten på statistiska metoder och har 
en stark koppling till sifferbaserad data77. 

Vid en statistisk undersökning finns det tre övergripande frågor som ska besvaras; vem
som ska undersökas, vad som ska undersökas samt hur detta ska genomföras78. Frågan 
vem och vad som ska undersökas besvaras i den första underrubriken då de har ett nära 
samband med datainsamlingskällan. Vi har valt att inleda detta urvalsavsnitt med att 
redogöra för företaget GES Investment Service, med tanke på att data hämtats från denna 
källa, och därefter fortsatt med att förklara urvalsmetod och hur vi har behandlat 
materialet.  

4.2.1 GES Investment Service 
GES Investment Service är ett företag med inriktning mot att tillhandahålla den 
finansiella sektorn med analyser kring företags hållbarhets- och miljöfokus, såväl i 
kvantitativ och kvalitativ form. Ett övergripande mål är att skapa och bidra till globala 
standarder kring miljön, mänskliga rättigheter, företagsetik och god förvaltningspraxis79. 
GES arbete mot miljö- och hållbarhetskriterier inom den finansiella sektorn har nu senast 
resulterat i det första miljöindexet för svenska bolag, vilket väger in etiska kriterier såväl 
som miljö- och hållbarhetskriterier och går under benämningen ”SIX/GES ESG Ethical 
Index 30 Sweden”.80

En viktig beståndsdel i detta arbete är SRI-analyser, som i sin engelska ursprungsform 
står för Social Responsible Investments. Kort beskrivet är det ett verktyg för att upptäcka 
och undvika investeringar i företag vars verksamhet inte står i linje med väletablerade 
internationella normer. GES Investment Service är norra Europas ledande analytiker av 
SRI och täcker de 4000 största noterade företagen runt om i världen En av företagets mer 
kvantitativa inriktningar finns i avdelningen för riskbedömning, GES Risk Rating. 
Analyserna baseras på de aktuella företagens metoder att hantera miljöfrågor, mänskliga 
rättigheter och förvaltningspraxis och baseras på globala normer som utvärderar både den 
nuvarande situationen som den framtida beredskapen81. Det är detta material (dock endast 
analyserna som är miljörelaterade) som studien baseras på. GES Investment Service har 
under nuvarande namn funnits sedan 2003 och materialet består därför av händelser 
mellan åren 2003 och 2006.  

4.2.2 Icke-sannolikhetsurval 
I stora drag finns det två typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Som namnet antyder innebär ett sannolikhetsurval att urvalet sker på slumpmässiga 

                                                  
77 Patel, Runa & Bo Davidsson (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Tredje upplagan. Studentlitteratur Lund, s. 109 
78 Dahmström, Karin (2000). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Tredje 
upplagan. Studentlitteratur Lund, s. 49 
79 www.ges-info.com, ”About us” 
80 www.ges-info.com, GES Newsletter 02/23/2007. Indexbeteckning SIXESGETH30SE 
81 www.ges-info.com, ”Services” 
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grunder, medan icke-sannolikhetsurval i sin tur innebär att urvalet inte sker på en 
slumpmässig basis där vissa enheter i populationen löper större chans att bli utvald än 
andra enheter. Ett slumpmässigt urval kan i många situationer anses fördelaktigt då det 
bland annat ökar möjligheten att generalisera det uppkomna resultatet till populationen, 
men beroende på situationen är det inte alltid genomförbart82.  

Med tanke på att vårt urval baseras på ett material som insamlats i annat syfte faller det 
under definitionen för ett icke-sannolikhetsurval. För att redogöra för typ av urvalsmetod 
bör även en diskussion kring studiens population föras. På grund av att datamaterialet 
baseras på de 1000 största företagen i världen sett till marknadsvärde är det den 
populationen som vi undersöker. Möjligheten att generalisera resultatet blir därmed störst 
till de riktigt stora företagen. 
 

4.2.3 Behandling av datamaterialet 
Materialet som används omfattar händelser för de 1000 största noterade företagen i 
världen sett till dess marknadsvärde mellan åren 2003 till 2006. Händelserna är 
klassificerade enligt följande kategorier: 

1)  Exclude - Mest allvarliga händelser 
2)  Obs – Näst allvarligaste händelser 
3)  Alerts – Allvarlig händelse 
4)  Extended – Minst allvarliga händelser (tilläggas bör att denna kategori till 

största del omfattar händelser från år 2006) 

Totalt omfattar datamaterialet 238 händelser klassificerade som miljöhändelser, fördelat 
på 8 Exclude, 85 Obs, 99 Alerts och 46 Extended. Vi har dock blivit tvungna att sortera 
bort 96 händelser vars information varit otillfredsställande, ett så kallat partiellt bortfall 
(se även avsnitt 4.4.2). I majoriteten av fallen handlade det om att information om 
datumet för offentliggörandet saknades. Dessutom försvann ytterligare två företag vars 
aktiekurser inte fanns i den databas som vi använde oss av vid datainsamlingen. En tredje 
typ av bortfall skedde när vi valde att sortera ut händelser för ett och samma företag som 
ansågs ligga för nära i tiden till varandra. Gränsen sattes till samma tidsperiod som den 
längre eventperioden, det vill säga 30 börsdagar, och totalt omfattade denna tredje typ av 
bortfall tolv händelser vardera klassificerade som Alerts och Extended.  

Genom dessa tre olika typer av bortfall minskades datamaterialet till 116 händelser 
fördelat på: 

Antal Typ 
 0 Exclude 
 0 Obs 
82 Alerts 
34 Extended 

Tabell 4.1. Antalet observationer fördelat på allvarlighetsgrad

                                                  
82 Bryman & Bell (2005) s. 121, 124-125 
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Som kan utläsas i Tabell 4.1 kan det konstateras att samtliga händelser i de två översta 
kategorierna försvunnit i och med bortsorteringen av ofullständiga händelser. Det kan 
tyckas aningen olyckligt med tanke på studiens delsyfte att utreda huruvida omfattningen 
av de aktuella händelserna har betydelse för resultatet. En tanke som funnits var att 
försöka återfinna datumet för offentliggörandet för de händelser som sorterades ut, men 
det ansågs vara för problematiskt av flera orsaker. Den kanske viktigaste orsaken är att 
det skulle innebära att en del av materialet i sådana fall insamlas manuellt och den andra 
delen som sekundär källa (det vill säga som använts i andra sammanhang tidigare), vilket 
kan orsaka en snedvridning av materialet om det inhämtas genom olika metoder. Trots 
detta anser vi att delsyftet fortfarande är relevant, då det kan visa på om omfattningen har 
betydelse eller inte trots att endast två av fyra olika allvarlighetsgrader kvarstår. 

Ytterligare en uppdelning har gjorts; förutom att genomföra de statistiska testerna på de 
116 händelserna som presenterats ovan, har även samma tester genomförts för de företag 
som verkar inom industriella branscher. Vad som ansetts som industriell bransch framgår 
i Appendix 3 och är markerade med ”1” framför branschnamnet. Detta har vi funnit 
intressant att undersöka genom att företag i industriella sektorer kan antas påverka 
miljön/orsaka miljöhändelser på ett mer direkt sätt. Detta val kan liknas med den metod 
som Epstein & Schietz använde sig av då de delade in undersökningsmaterialet i två 
grupper83, vilket diskuteras närmare i avsnitt 3.6. 

De aktuella aktiekurserna runt de valda datumen har inhämtats från databasen Datastream 
Advance, som är en vanligt använd källa vid informationshämtning av aktiekurser och 
finansiell data.  

4.3 Statistiskt tillvägagångssätt 
Denna del baseras på punkt tre till fem för genomförandet av en eventstudie, vilket 
beskrivits i inledningen av kapitlet.  Först redogörs för metoder vid beräkning av den 
faktiska*, förväntade* och avvikande* avkastningen och därefter ställs de statistiska test 
och hypoteser upp som är nödvändiga för att praktiskt genomföra den empiriska delen av 
studien. 

4.3.1 Den faktiska avkastningen 
Den faktiska avkastningen beräknas som skillnaden mellan slutkursen för två dagar. Den 
procentuella förändringen kan ses genom:  

Figur 4.2. Procentuell daglig utveckling

                                                  
83 Epstein, Marc J. & Karen E. Schnietz (2002). Measuring the Cost of Environmental and Labor Protests to 
Globalization: An Event Study of the Failed 1999 Seattle WTO Talks. International Trade Journal, Vol. 16,
s. 140-141 
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Offentliggörande av nyheter anses i grova drag kunna påverka ett företags aktiekurs i upp 
till en ungefärlig period om 60 dagar efter själva händelsedagen84. Vi har med detta i 
åtanke funnit det intressant att utreda eventuella effekter på längre sikt och har därför 
inkluderat en ytterligare mätperiod om 30 börsdagar från händelsedagen. 

För att kunna genomföra de statistiska testerna är avkastningsmåtten omräknade till 
daglig basis. När det gäller den längre tidsperioden (D+29) har därför den förväntade 
dagliga avkastningen multiplicerats 30 för att vara jämförbar med den faktiska 
avkastningen under den perioden. 

4.3.2 Den förväntade avkastningen 
Det finns ett antal möjliga sätt att räkna ut den förväntade avkastningen och metoderna 
kan grovt delas in i två grupper; statistiska och rent ekonomiska. Den senare utgår ifrån 
antaganden kring investerares beteenden och noteras bör att ett visst inslag av statistisk 
data är nödvändig även här. De statistiska antagandena baseras enbart på statistiska data 
och är den mest använda metoden av den anledningen att den helt enkelt anses leda till 
bäst resultat85. 

För att räkna ut den förväntade avkastningen krävs även att en avvägning görs 
beträffande vilken avkastningsmodell som är mest lämplig att användas. De två mest 
frekvent förekommande metoderna är constant-return-modellen eller market-return-
modellen, och de liknar varandra med den skillnaden att market-return-modellen är 
utvecklad vid ett senare stadium och inkluderar ett lämpligt marknadsindex i modellen. 
Market-return-modellen anses lämpa sig särskilt väl för större företag vars variation i 
högre grad följer variationen i marknadsindex.86. Constant-return-modellen är den minst 
komplicerade modellen och baserad på ett antagande om konstant avkastning över tid. 
Detta kan anses vara teoretiskt tveksamt, men forskning har visat att denna modells 
tillförlitlighet står sig väl i förhållande till mer sofistikerade modeller87. En annan metod 
som tillämpas vid eventstudier är att nyttja CAPM-ansatsen, vilket utgår från att 
betavärdet förklarar avkastningen givet en akties risk, den riskfria räntan och storleken på 
en given riskpremie88. 

Baserat på ovan förda resonemang har vi valt att använda oss av constant-return-
modellen. Den främsta anledningen bakom detta val är att val av marknadsindex skulle 
ske efter egen bedömning vara en komplicerad avvägning för varje företag att utse ett 
lämpligt marknadsindex. Dessutom skulle det vara oerhört tidskrävande med tanke på att 
de undersökta företagen är spridda på olika marknader och framförallt inom olika 
branscher. Constant-return-modellen ser ut enligt följande89: 
                                                  
84 Bernard & Jacob (1989) s. 11 
85 Campbell et al (1997) s. 153 
86 Ibid s. 155 
87 Brown, Stephen J. & Jerold B. Warner (1980). Measuring Security Price Performance. Journal of 
Financial Economics. September 1980, Vol. 8, s. 205 
88 Laplante, Benoit & Paul Lanoie (1994). The market response to environmental incidents in Canada: A 
theoretical and empirical analysis.  Southern Economic Journal, Vol. 60, s. 665 
89 Campbell et al (1997) s. 154  
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RIT = µ IT + εIT

RIT står för avkastningen under perioden för en enskild händelse och består av 
medelvärdet (µ ) och slumptermen (ε). Med tanke på att vi genomför ett urval i 
populationen sker en skattning av µ , vilket innebär att ett medelvärde för den dagliga 
avkastningen under det valda estimationsintervallet har räknats ut för varje händelse. 
Detta medelvärde är därmed den förväntade avkastningen som därefter jämförs med den 
faktiska avkastningen. 

Det estimationsintervall som väljs ut kan variera beroende på vilket syfte och inriktning 
studien har. Enligt statistisk teori kan det vara fullt motiverat att använda sig av intervall 
omfattande 250 börsdagar före händelsen90. Shreekant & Bishwanath använde sig av ett 
intervall om 120 dagar i förhållande till eventperioden som omfattande 10 dagar efter 
händelsen91, medan Klassen & McLaughlin valde ett intervall om 200 dagar till en 3-
dagars eventperiod omfattande dagen innan, händelsedagen och dagen efter92. 

Med detta i åtanke har vi valt ett estimationsintervall som omfattar 100 börsdagar att 
basera den förväntade avkastningen på. Beräkningen av detta 100-dagarsintervall inleds 
10 dagar innan händelsedagen för att eliminera risken att insiderhandel och andra läckor 
ska påverka beräkningen av den förväntade avkastningen. Att eliminera de närmaste 
dagarna bakåt är ett vanligt tillvägagångssätt som använts vid liknande studier93.  

4.3.3 Den avvikande avkastningen 
Den avvikande avkastningen visar alltså skillnaden mellan förväntad och faktisk 
avkastning, och kan definieras enligt följande94: 

Den genomsnittliga avvikande avkastningen kan därefter beräknas genom följande 
uppställning95: 

                                                  
90 Campbell et al (1997) s. 153 
91 Shreekant & Bishwanath (2004) s. 84 
92 Klassen, Robert D. & Curtis P. McLaughlin (1996). The impact of environmental management on firm 
performance. Management Science, Vol. 42, s. 1206 
93 Ibid s. 1206 
94 Campbell et al (1997) s. 151 
95 Ibid s. 158-161  

      
  Av = FaA – FöA 
     
  där:   
Av Avvikande avkastning 
FaA Faktisk avkastning 
FöA Förväntad avkastning 
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 där:    
Aav Genomsnittlig avvikande avkastning    

Av(t) Avvikande avkastning vid dag t 

N Antal observationer    

Detta beräknas därefter för de tre valda dagarna, vilka fått benämningen Aav-1, Aav0 och 
Aav+1. Även den avvikande avkastningen för det längre tidsintervallet (Aav+29) 
beräknas på samma sätt. Sammanfattningsvis mynnar ovan förda diskussion ut i Figur 4.4 
nedan. 

                  

Estimationsintervall
Ej 
inkluderad Eventperiod Eventperiod längre sikt 

    period             
D-109  D-10 D-9 D-1 D0 D+1    D+29
                  

Figur 4.4: Sammanfattande bild av eventperioden och esimationsintervallet

4.3.4 Hypotesprövning 
Ett viktigt steg i processen att avgöra huruvida de observerade miljöhändelserna har 
effekt på företagens aktiekurser är att formulera hypoteser för de statistiska testerna. Med 
hypotes avses något som ännu inte har undersökts för att vara sann, och en 
hypotesprövning kan därmed definieras som en process att bestämma om en given 
hypotes är sann eller inte96.  

Det första steget är att definiera nollhypotesen, vilket består av ett påstående som hålls 
sant såvida det inte finns signifikanta bevis för att förkasta den. Den alternativa 
hypotesen är ett förkastande av nollhypotesen97. Det innebär därmed att de två 
parametrarna vid hypotesprövning är ömsesidigt uteslutande. I och med att vi 
sammanlagt valt fyra intervall att studera sett från händelsedagen, D-1, D0, D+1 och 
D+29, kommer här nedan att ställas upp fyra hypoteser: 

1) H0: Av-1=0 Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar ingen avvikande 
avkastning på aktiekursen dagen innan. 

                                                  
96 Aczel, Amir D. & Javier Sounderpandian. (2002). Complete Business Statistics. 5th Edn, McGraw-Hill 
New York, s. 283 
97 Ibid. s. 284 
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 H1: Av-1≠0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar en avvikande 
avkastning på aktiekursen dagen innan. 

2) H0: Av0=0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar ingen avvikande 
avkastning på aktiekursen på händelsedagen. 

 H1: Av0≠0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar en avvikande 
avkastning på aktiekursen på händelsedagen. 

3) H0: Av+1=0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar ingen avvikande 
avkastning på aktiekursen dagen efter. 

 H1: Av+1≠0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar en avvikande 
avkastning på aktiekursen dagen efter. 

4) H0: Av+29=0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar ingen avvikande 
avkastning på aktiekursen under en period om 30 börsdagar 
efter. 

 H1: Av+29≠0  Offentliggörandet av miljöhändelsen orsakar en avvikande 
avkastning på aktiekursen under en period om 30 börsdagar 
efter. 

4.3.5 Teststatistika 
För att kunna svara på frågan om nollhypotesen är sann eller falsk krävs användande av 
en teststatistika. Vi har valt att använda oss av följande teststatistika98:  

där:  
 Medelvärde för stickprovet 
µ Populationsmedelvärdet 
S Standardavvikelsen för stickprovet 
n Antal observationer 
  

Teststatistikan bygger på en normalfördelad population* och där standardavvikelsen för 
populationen är okänd, vilket kan anses vara fallet med vårt urval. Det resultat som 
framkommer tolkas genom att sätta det så kallade p-värdet i förhållande till den valda 
signifikansnivån99. 

                                                  
98 Aczel & Sounderpandian (2002) s. 255 
99 Keller, Gerard & Brian Warrack (2003). Statistics for Management and Economics. 6th Edn, Thomson 
Learning, s. 327 
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4.3.6 Signifikansnivå 
Som tidigare nämnt hålls nollhypotesen sann såvida det inte finns signifikanta bevis för 
att förkasta den. Vad som anses som signifikant beror på de val som görs med tanke på 
risken för att drabbas av de två möjliga felkällorna vid hypotesprövning100: 

Typ-1 fel (α): Att förkasta en sann nollhypotes 
Typ-2 fel (β):   Att acceptera en falsk nollhypotes 

De två felkällorna är inverterat relaterade med varandra, vilket innebär att försök till att 
minska sannolikheten för en felkälla ökar sannolikheten för den andra felkällan101. På 
grund av detta måste därför en avvägning mellan de båda göras. Generellt sett är Typ-1 
fel mer allvarligt och sätts därför ofta i fokus för att minimera sannolikheten att förkasta 
en sann nollhypotes102.  

Enligt Keller & Warrack existerar i praktiken fyra typer av signifikansnivåer vid 
minimering av risken för Typ-1 fel103: 

<1 % Överväldigande bevis för att indikera att den alternativa hypotesen 
är sann. Resultatet är att anse som starkt signifikant.  

1 % - 5 % Starka bevis för att anta att den alternativa hypotesen är sann. 
Resultatet är att anse som signifikant. 

5 % -10 % Svaga bevis för att anta att den alternativa hypotesen är sann. 
Resultatet kan inte anses statistiskt signifikant. 

>10 %  Inga bevis för att anta att den alternativa hypotesen är sann. 

Ett vanligt tillvägagångssätt är att tillämpa en 5 % -ig signifikansnivå104. Med tanke på att 
tidigare genomförda eventstudier inom miljöområdet, såsom exempelvis Epstein & 
Schnietz105 och Klassen & McLaughlin106 även de applicerat en 5 % -ig signifikansnivå 
vid hypotesprövningen, anser vi det vara ett lämpligt intervall att utgå ifrån i denna 
studie. 

Viktigt att nämna är även att vi avser att genomföra ett tvåsidigt test, vilket menas att ett 
förkastande av nollhypotesen kan anta två möjliga forskningshypoteser107. Vår primära 
hypotes är att det förekommer ett negativt samband mellan offentliggörande av 
miljöhändelsen och aktiekursutvecklingen. Följaktligen blir den andra 
forskningshypotesen att det förekommer ett positivt samband mellan dessa två variabler. 

                                                  
100 Aczel & Sounderpandian (2002) s. 287-288 
101 Keller & Warrack (2003) s. 320 
102 Ibid s. 321-322 
103 Ibid s. 329 
104 Dahmström (2000) s. 243 
105 Epstein & Schnietz (2002) s. 153 
106 Klassen & McLaughlin (1996) s. 1208 
107 Aczel & Sounderpandian (2002) s. 296-297 
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4.4 Urvalsfel 
De val som görs under en forskningsprocess riskerar att få större eller mindre påverkan 
på resultatet och de slutsatser som så småningom dras. På grund av detta är det viktigt att 
beskriva tankegången kring de fel som kan uppstå, vilket är något som kommer att 
diskuteras i detta avsnitt. De möjliga felkällor vi valt att inkludera är frågan om 
täckningsfel, bortfallsfel samt bearbetningsfel. 

4.4.1 Täckningsfel 
För att utveckla ett resonemang kring risken för täckningsfel bör först begreppen 
målpopulation och rampopulation beskrivas och sättas in i sitt sammanhang. Med 
målpopulation avses den population som vi idealt vill studera, det vill säga den mängd av 
enheter som man vill studera egenskaper och/eller attityder hos108. I denna studie utgör 
målpopulationen de 1000 största företag i världen sett till marknadsvärde. Med tanke på 
att det oftast inte är praktiskt möjligt att undersöka hela populationen blir 
rampopulationen aktuell, då den inkluderar de enheter som ska undersökas och som 
definieras av den valda ramen109. Rampopulationen utgörs därmed av de företag som 
orsakat/drabbats av en miljöhändelse och som inkluderas i GES Investment Service 
databas. 

Risken när man tvingas undersöka rampopulationen är att dessa två typer av populationer 
kan avvika från varandra, vilket därmed resulterar i över- eller undertäckning. 
Undertäckning anses som den mest allvarliga formen då de påverkas av de enheter som 
ingår i målpopulationen men inte i rampopulationen och därmed riskerar snedvridning av 
undersökningsresultatet på grund av att de ”nya enheterna” kanske har andra egenskaper 
än de ursprungliga. På samma vis innebär en övertäckning att de enheter som ingår i 
rampopulationen men inte i målpopulationen undersöks, och enligt samma resonemang är 
denna typ av fel mindre allvarlig då det oftast finns möjlighet att utreda om enheter ingår 
i populationen eller inte. Som en följd uppstår därför en möjlighet att stryka de enheter 
som upptäcks att inte längre ingå i populationen. 110 Risken för undertäckning kan 
förhoppningsvis begränsas i och med att samtliga enheter som ingår i undersökningen 
kan överensstämma med målpopulationens kriterier.  

4.4.2 Bortfallsfel 
Med bortfall menas ”de enheter i ramen som man planerat att undersöka, men som man 
ej fick något svar ifrån (eller motsvarande)”.111 Ofta delas ett bortfall upp i de två 
kategorierna individbortfall och partiellt bortfall. Den förstnämnda avser att inga som 
helst uppgifter finns om en variabel, vilket i denna studie avspeglats sig genom att 
uppgifter om en aktie helt saknas i den använda databasen. Av de 142 händelserna var det 
endast två stycken som inte återfanns i Datastream Advance, vilket får anses som ett fullt 

                                                  
108 Dahmström (2000) s. 49-50 
109 Ibid s. 49-50 
110 Ibid s. 252-253 
111 Ibid s. 253 
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acceptabelt individbortfall. Ett partiellt bortfall innebär istället att vissa uppgifter är 
ofullständiga. Vi har upplevt ett partiellt bortfall när datumuppgifterna för vissa händelser 
varit ofullständiga och därigenom tvingats minska det undersökta materialet med lite mer 
än en tredjedel (se även avsnitt 4.3.2) Trots det partiella bortfallet anser vi det 
kvarvarande materialet fullt tillräckligt för att genomföra studien på det sätt som 
ursprungligen var avsikten. 

4.4.3 Bearbetningsfel 
Med bearbetningsfel avses vanligen fel som uppstår vid kodning, dataregistrering och 
bearbetning av datamaterialet112 Till skillnad från exempelvis en enkätundersökning har 
vi i denna studie inte kodat datamaterialet och genom detta minskat risken för 
kodningsfel. De bearbetningsfel som kan tänkas ha uppstått har därför med största 
sannolikhet skett vid behandlingen av siffrorna från Datastream Advance genom de 
formler och matematiska uträkningar som genomförts. Vi har ansträngt sig oss att 
minimera denna risk genom att bägge två deltagit i databehandlingsprocessen och med 
jämna mellanrum dubbelkollat tidigare framtagna siffror.  

4.5 Kvalitetskriterier/sanningskriterier 
Tanken med att beskriva ett antal kvalitetskriterier är för att ge läsaren möjlighet att 
relatera dessa till uppsatsen och bilda sig en uppfattning om och till hur stor del de har 
uppfyllts. De kriterier som vi ansett mest relevanta att inkludera är studiens reliabilitet, 
validitet och dess generaliserbarhet.  

4.5.1 Reliabilitet och validitet 
De två första fokuserar på eventuella mätfel, vilket definieras som ”skillnaden mellan 
erhållet (uppgivet) och sant värde”113. I denna definition ingår inte felaktiga värden som 
har upptäckts vid granskningen och som kunnat rättas till, det vill säga mätfelet 
inkluderar endast de fel som ännu inte upptäckts.  

Med reliabilitet avses tillförlitligheten hos och användbarheten av ett visst 
mätinstrument114. Praktiskt kan det gälla att vara medveten huruvida ett visst mått är 
tillräckligt stabilt att de resultat som framkommer inte varierar alltför mycket över tid.  
Med tanke på att studien baseras på historiska aktiekurser som tagits fram genom 
Thomson Financials databas Datastream Advance, som finns tillgänglig via 
Universitetsbiblioteket (UB) vid Umeå Universitet, får dessa framtagna data anses 
tillförlitliga med ett minimalt antal mätfel. En studies reliabilitet kan även påverka 
möjligheten att replikera studien vid annan tidpunkt eller med annan avgränsning, och 
detta är något vi bedömer som möjligt att genomföra dels med tanke på eventstudiers 

                                                  
112 Dahmström (2000) s. 266 
113 Ibid s. 262 
114 Ejvegård (2003) s. 70 
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generella utformning och dels genom att vi har haft för avsikt att beskriva arbetsgången 
för att möjliggöra en replikation. 

Validitet rör frågan huruvida det som en forskare i praktiken mäter stämmer överens med 
vad som var avsikten att mätas115.  Enligt Bryman & Bell116 förkommer flera olika typer 
av validitet beroende på fokus och användningsområde, och den validitet vi diskuterar 
här brukar även kallas mätvaliditet. För att relatera till livet som student handlar frågor 
kring hur väl tentamensresultaten svarar mot de uppsatta kursmålen just om 
mätvaliditeten. 

Frågan om studiens validitet är av stor betydelse med tanke på att den baseras på hur en 
händelse (offentliggörande av miljöhändelsen) påverkar en annan (aktiekursen). På grund 
av detta är det ytterst viktigt att undersökningen verkligen mäter vad som är avsett, vilket 
i annat fall ger ett framkommet resultat som inte har någon koppling till frågeställningen 
och det som skulle utforskas.  

I en forskningsprocess är det viktigt att kritiskt granska alla viktiga antaganden och 
beståndsdelar för i en studie117. Det har funnits vissa funderingar till eventuella problem 
kring studiens validitet. Det första belyser det faktum att studien är beroende av att 
datumen för händelserna är korrekta. Vi har helt enkelt antagit att det inhämtade 
datamaterialet innehåller korrekta uppgifter. För att öka trovärdigheten kring uppgifterna 
har en granskning genomförts genom att undersöka var 20: e händelse via andra källor. 
Resultatet återfinns i Appendix 2 och visar enligt vår gradering på en förhållandevis hög 
trovärdighet, dels att händelserna verkligen ägt rum och dels att datumet stämmer med 
vad som angivits. En mer ingående beskrivning av GES Investments Service verksamhet 
har tidigare i studien presenterats i avsnitt 4.2.1.  

Den andra centrala problematiken kring studiens validitet är huruvida eventuella 
förändringar i aktiekursen är orsakade av offentliggörandet av miljöhändelsen. Det kan 
vara många faktorer som påverkar rörelser i ett företags aktiekurs och det kan därför vara 
svårt att isolera en enda händelse som orsak till rörelsen. Det som talar till fördel för 
studien är dock det stora antalet observationer som minimerar risken att enstaka händelser 
”stör” undersökningens validitet, samt att det största fokuset ligger på datum närmast 
angränsande till datumet för offentliggörandet.  

Att vi även undersöker en eventuell effekt på lång sikt kan tänkas motsägelsefullt med 
tanke på den nyss beskrivna frågan kring studiens validitet, speciellt med tanke på att 
övriga händelser får betydligt större inflytande ju längre tiden går. Den främsta 
anledningen till att vi trots detta valt att inkludera ett längre tidsperspektiv är att vi helt 
enkelt ansåg det vara intressant att undersöka eventuella långsiktiga effekter, inte minst i 
och med miljöhändelsers speciella karaktär, och att genom detta kunna fastställa några 
mer generella slutsatser även på längre sikt. 

                                                  
115 Ibid. s. 73 
116 Bryman & Bell (2005) s. 95-97 
117 Ejvegård (2003) s. 62 
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Att begreppet validitet och reliabilitet infogats i ett och samma avsnitt beror på att de till 
viss del är beroende av varandra, till exempel genom att validitet förutsätter reliabilitet, 
med vilket menas att en undersökning som inte är reliabel inte heller kan vara valid118. 
Med detta sagt vill vi göra läsarna medvetna om utmaningen och ibland problematiken 
kring utformandet av studier lik denna.  

4.5.2 Generaliserbarhet 
Med en studies generaliserbarhet avses i vilken utsträckning de uppkomna resultaten kan 
generaliseras till andra grupper och situationer än den som varit fallet vid 
undersökningstidpunkten119. 

För att relatera till denna studie, kan det konstateras att det både finns möjligheter till och 
begränsningar mot att kunna generalisera det uppkomna resultatet. Med tanke på att de 
undersökta företagen är spridda både geografiskt och inom olika sektorer beror 
möjligheten till generalisering till stor del på det enskilda företaget som resultatet ska 
appliceras på. I Appendix 3 finns en tabell över de sektorer som de undersökta företagen 
befinner sig i. Av totalt 25 representerade sektorer återfinns drygt hälften av händelserna 
inom de tre sektorerna Chemicals, Metals & Mining samt Oil & Gas, vilket innebär att en 
generalisering av det uppkomna resultatet lämpar sig bäst mot företag inom mer 
industriellt inriktade sektorer. 

Att urvalet omfattar de 1000 största noterade företagen innebär även att resultatet blir 
mindre applicerbart på mindre företag. Mindre företag är ofta mer specifikt inriktade och 
offentliggörande av nyheter i allmänhet bör därför få större genomslag i marknaden. 
Större företag kan enkelt uttryckt ”täcka upp” eventuella negativa nyheter med positiva 
nyheter inom andra verksamhetsinriktningar och på så vis minska kurssvängningar 
orsakade av ett specifikt nyhetsutflöde. Med miljöhändelser avses som sagt inte vad vi 
har valt att benämna intern miljö, som till exempel ergonomiska frågor, utan istället 
påverkan på den externa miljön som företaget jobbar inom eller påverkar på något sätt. 
Genom detta blir det även svårt att generalisera till företag med litet inslag av extern 
miljökoppling. 

4.6. Källkritik 
Vid insamling av primära data har vi använt oss av två olika källor. Datum för när 
miljöhändelserna har inträffat kommer från analytikerföretaget GES Investment Service, 
vars verksamhet är inriktad mot analyser av noterade bolags verksamhet kring hållbar 
utveckling och miljöaspekter. Detta material har vi kunnat få tillgång till genom Lektor 
Henrik Nilsson från Handelshögskolan (USBE) vid Umeå Universitet. Vi har bedömt 
materialet som tillförlitlig efter en att ha granskat GES Investment Service verksamhet 
(mer om detta i avsnitt 4.5.1) För att öka trovärdigheten till att händelserna inträffat och 
att datumet stämmer har vi valt att dubbelkolla 5 % av händelserna. Till den sökningen 

                                                  
118 Bryman & Bell (2005) s. 99 
119 Bryman & Bell (2005) s. 99 
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har vi använt oss av Google och sökt på nyckelord. Resultatet återfinns i Appendix 2 och 
vi anser genom vad som framkommit att trovärdigheten till materialet är 
tillfredsställande. 

En annan typ av primär data som vi har utnyttjat i denna studie är historiska slutkurser för 
olika företags aktier. Aktiekurserna är hämtade från Datastream Advanced databas som 
finns tillgänglig via Umeå Universitetsbibliotek (UB) och som ofta används vid liknande 
undersökningar, exempelvis har Aarts & Vos använt data från Datastream i sin eventstudie 
kring ISO-certifiering120. Vi anser därför denna källa vara tillförlitlig när det gäller 
aktiekurser. 

                                                  
120 Aarts & Vos (2001) s. 183 
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5. EMPIRI 

Detta kapitel inleds med en fallbeskrivning av en händelse i materialet, American 
Electric Power, som blev stämda av en intressegrupp bestående av ett antal delstater i 
USA för sina omfattande föroreningar. Efter det presenteras resultatet av de 
genomsnittliga förväntade, faktiska och avvikande avkastningarna samt 
hypotesprövningen för samtliga händelser. Med samma upplägg avslutas den empiriska 
delen med gruppen industriföretag. 

5.1. American Electric Power 
Vi inleder redovisande av det empiriska resultatet med att titta närmare på en händelse i 
syfte att ge bättre bild av hur en det kan påverka aktiens pris för ett företag. Händelsen 
som vi studerar tillhör gruppen Alerts, som utgör ca 70 % av alla händelser och därför är 
det naturligt att välja ut en händelse utifrån den gruppen. Händelsen inträffade den 21 juli 
2004 i USA och rör energibolaget American Electric Power. Detta kan tyckas vara ett 
typfall av hur en negativ miljöhändelse kan påverka ett företags aktiekurs på kort sikt. 

5.1.1 Fallet American Electric Power 
Den 21 juli 2004 stämde åtta olika delstater och staden New York fem bolag i USA som 
ansågs mest bidra till den globala klimatförändringen med sina föroreningar.  De fem 
bolagen, varav ett var American Electric Power, stod tillsammans för 10 % av hela 
landets årliga koldioxidutsläpp. Detta orsakades först och främst genom användning av 
fossila bränslen i energiproduktion. I jordens atmosfär hindrar koldioxid varm luft från att 
fly atmosfären vilket gör att temperaturen ökar. Parterna som stämde dessa förorenande 
företag var inte ute efter monetär ersättning utan ville att företagen skulle börja minska 
utsläppen. 121

I figur 5.1 illustrerar vi American Electric Powers faktiska och förväntade 
aktiekursutveckling mellan tidsperioden två dagar före händelsen och 29 dagar efter 
händelsen. För att kunna göra en tydlig jämförelse börjar vi observationen från samma 
nivå två dagar före händelsen. Figuren visar tydligt att American Electric Powers 
aktiekurs börjar sjunka efter offentliggörandet av miljöhändelsen men återhämtar sig efter 
några dagar och har en positiv trend därefter.  

                                                  
121 http://www.oag.state.ny.us/press/2004/jul/jul21a_04.html Hämtat 2007-05-02 
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Figur 5.1. Aktiekursrörelse American Electric Power perioden D-2 till D+29

I Tabell 5.1 finns American Electric Power:s avkastningar sammanställda. I detta fall är 
den förväntade avkastningen negativ med -0,08 procents konstant förväntad daglig 
avkastning. Dagen innan stämningen offentliggjordes visar aktien en positiv avvikande 
avkastning på 0,52 %, det vill säga den dagliga avkastningen översteg den förväntade 
avkastningen (-0,08 %) med 0,52 %. Detta kan avläsas i Figur 5.1 där kurvan som 
illustrerar den faktiska avkastningen överstiger den förväntade avkastningen.  

Tabell 5.1. Avkastning American Electric Power

På händelsedagen reagerar aktiekursen kraftigt negativt och därför blir också den 
avvikande avkastningen negativ med -2,11 %. Dagen därpå fortsätter aktiekursen sjunka, 
men dock inte lika kraftigt och den avvikande avkastningen blir -0,91 %. Vid de närmsta 
dagarna efteråt håller sig den faktiska avkastningen på samma nivå men fem dagar efter 
händelsen börjar aktiekursen återhämta sig och fortsätter stiga under den kvarvarande 
tidsperioden som vi studerar. Vad som är svårt att läsa ur Figur 5.1 är den kumulativa 
avvikande avkastningen eftersom den i början av tidsintervallet är i stort sett negativ men 
visar en positiv trend mot slutet. Enligt beräkningarna är den kumulativa avvikande 
avkastningen under 30-dagarsperioden 4,82 %. Detta betyder att den faktiska 
avkastningen är 4,82 % större än förväntat under den perioden.  

 Avkastning American Electric Power 
Tidpunkt D-1 D 0 D+1 30-dagars kumulativ avkastning
Faktisk avkastning 0,44% -2,19% -0,99% 2,41% 
Förväntad avkastning -0,08% -0,08% -0,08% -2,41% 
Avvikande avkastning 0,52% -2,11% -0,91% 4,82% 
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Att en händelse får en sådan respons av marknaden behöver inte betyda att alla händelser 
utlöser en nedgång i aktiepriser. För att kunna få analyserbart resultat måste vi resultatet 
av alla miljöhändelser sammanställas för att därefter studera om det finns ett samband 
mellan marknadens reaktion till olika miljöhändelser. Detta kommer vi att göra i nästa 
avsnitt. 

5.2 De genomsnittliga avkastningarna 
Samma metod som för American Electric Power har använts för den resterande delen av 
materialet, och de genomsnittliga siffrorna för den förväntade, faktiska och avvikande 
avkastningen redovisas här. Dessa siffror har ingen betydelse för de uträkningar som lett 
fram till hypotesprövningen (eftersom det sker individuellt för varje händelse) utan 
presenteras här endast för att ge en överblick över genomsnittet för det undersökta 
materialet. De två underrubrikerna representerar olika aspekter av materialet; den första 
omfattar samtliga undersökta händelser, medan den andra omfattar händelser orsakade av 
företag i industriella branscher. 

5.2.1 Samtliga 116 händelser  
Den genomsnittliga förväntade avkastningen finns presenterad i tabell 5.2. Som framgår 
är den genomsnittliga förväntade avkastningen 0,092 % för händelserna klassificerade 
som Alerts och 0,077 % för händelser klassificerade som Extended. Den förväntade 
avkastningen under 30-dagarsperioden efter händelsen består av den förväntade 
avkastningen på dagsbasis multiplicerat med 30 dagar. 
  

Procentuell avkastning 
dagsbasis 

Procentuell avkastning 
under 30 dagar 

Genomsnittlig förväntad avkastning Samtliga 0,088% 2,630% 
Genomsnittlig förväntad avkastning Alerts 0,092% 2,767% 
Genomsnittlig förväntad avkastning Extended 0,077% 2,301% 

Tabell 5.2. Genomsnittlig förväntad avkastning samtliga händelser 

Enligt samma resonemang presenteras i Tabell 5.3 den genomsnittliga faktiska 
avkastningen för dagarna D-1, D0, D+1 och för perioden D+29. Som siffrorna visar är 
den faktiska avkastningen positiv under alla tre dagar nära händelsen för Extended, 
medan avkastningen är negativ under händelsedagen och dagen efter för gruppen Alerts. 

D-1 D0 D+1 D+29 
Genomsnittlig faktisk avkastning Samtliga 0,109% -0,079% -0,072% 2,295% 
Genomsnittlig faktisk avkastning Alerts 0,144% -0,129% -0,149% 2,310% 
Genomsnittlig faktisk avkastning Extended 0,024% 0,042% 0,116% 2,258% 

Tabell 5.3. Genomsnittlig faktisk avkastning samtliga händelser 

Dessa två tabeller har sedan jämförts sinsemellan. De tre dagarna D-1, D0 och D+1 
jämförs med den förväntade avkastningen på dagsbasis medan den faktiska avkastningen 
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D+29 jämförs med den förväntade avkastningen för 30-dagarsperioden. Genom detta 
framgår den genomsnittligt avvikande avkastningen enligt följande: 

D-1 D0 D+1 D+29 
Genomsnittlig avvikande avkastning Samtliga 0,021% -0,167% -0,159% -0,335% 
Genomsnittlig avvikande avkastning Alerts 0,052% -0,222% -0,242% -0,457% 
Genomsnittlig avvikande avkastning Extended -0,053% -0,035% 0,040% -0,043% 

Tabell 5.4. Genomsnittlig avvikande avkastning samtliga händelser 

Händelser klassificerade som Alerts visar upp en genomsnittligt negativ avvikande 
avkastning under D0, D+1 och D+29, medan Extended har en negativt avvikande 
avkastning under D-1, D0 och D+29. Den avvikande avkastningen varierar under dagarna 
närmast händelsedagen mellan 0,052 % och –0,242 % för Alerts. Inom Extended är 
samma intervall 0,04 % och –0,053 %.  Av utrymmesskäl finns de enskilda siffrorna för 
varje händelse presenterade i Appendix 5. 

De statistiska testerna som genomförts baseras på de individuellt avvikande 
avkastningarna för varje händelse. För samtliga händelser visas resultatet av testet i 
Tabell 5.5. 

Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

          Lower Upper 
1. Avvikande avk. Samtliga D-1 ,147 115 ,883 ,00021 -,0026 ,0031 
2. Avvikande avk. Samtliga D0 -1,388 115 ,168 -,00167 -,0040 ,0007 
3. Avvikande avk Samtliga D+1 -1,341 115 ,183 -,00159 -,0039 ,0008 
4. Avvikande avk. Alerts D-1 ,273 81 ,785 ,00052 -,0032 ,0043 
5. Avvikande avk. Alerts D0 -1,564 81 ,122 -,00222 -,0050 ,0006 
6. Avvikande avk. Alerts D+1 -1,564 81 ,122 -,00242 -,0055 ,0007 
7. Avvikande avk. Extended D-1 -,289 33 ,774 -,00053 -,0042 ,0032 
8. Avvikande avk. Extdended D0 -,152 33 ,880 -,00035 -,0050 ,0043 
9. Avvikande avk Extended D+1 ,253 33 ,802 ,00040 -,0028 ,0036 
10. Avvikande avk. Samtliga D+29 -,362 115 ,718 -,00261 -,0169 ,0117 
11. Avvikande avk. Alerts D+29 -,473 81 ,638 -,00352 -,0183 ,0113 

12. Avvikande avk. Extended D+29 -,025 33 ,980 -,00043 -,0351 ,0342 

Tabell 5.5. Hypotesprövning samtliga händelser 

Tabellen visar huruvida den avvikande avkastningen är skiljd från 0, och i så fall om det 
är en positiv (+) eller negativ (-) skillnad. Detta kan ses i kolumnen T eller kolumnen 
Mean Difference, där ett minustal innebär en avkastning som är negativt skiljd från 0 och 
vice versa. Kolumnen Sig. (2-tailed) visar huruvida det uppkomna resultatet är signifikant 
givet en viss signifikansnivå. Enligt samma resonemang som i avsnitt 4.3.6 leder en siffra 
under 0,1 till slutsatsen att resultatet är signifikant på 10 % -nivån, under 0,05 signifikant 
på 5 % -nivån och under 0,01 signifikant på 1 % -nivån. Tabellen visar att inget att de tre 
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undersökta dagarna eller den längre tidsperioden visar upp en signifikant avvikande 
avkastning. Närmast ligger D0 och D+1 för gruppen Alerts med siffran 0,122.  

5.2.2 Industriella företag 
Vi har även genomfört samma statistiska tester med de händelser som företag i de 
industriella branscherna orsakat. De branscher som betraktats som industriella återfinns i 
Appendix 3 med ”1” framför branschnamnet.  

  Procentuell avkastning Procentuell avkastning
  dagsbasis  under 30 dagar 
Genomsnittlig förväntad avkastning samtliga 0,098% 2,940% 
Genomsnittlig förväntad avkastning alerts 0,100% 2,994% 
Genomsnittlig förväntad avkastning extended 0,093% 2,789% 

Tabell 5.6. Genomsnittlig förväntad avkastning industriföretag

De genomsnittliga förväntade avkastningar av de 91 industriföretag framgår i tabell 5.6. 
Beräknat på dagsbasis är den genomsnittliga förväntade avkastningen för båda grupperna 
nära 0,1 %, där Extended ligger något under och Alerts har exakt 0,1 % förväntad daglig 
avkastning. När man multiplicerar de förväntade dagliga avkastningar med 30 erhålls de 
kumulativa förväntade avkastningarna under en 30-dagars tidsperiod. Följaktligen blir 
även den förväntade avkastningen under denna tidsperiod något lägre för Extended. 
  
  D-1 D0 D+1 D+29 
Genomsnittlig faktisk avkastning samtliga 0,162 % -0,151 % -0,011 % 2,432 % 
Genomsnittlig faktisk avkastning alerts 0,200 % -0,214 % -0,118 % 2,856 % 
Genomsnittlig faktisk avkastning extended 0,058 % 0,025 % 0,286 % 1,248 % 

Tabell 5.7. Genomsnittlig faktisk avkastning industriföretag

I tabell 5.7 presenteras industriföretagens genomsnittliga faktiska avkastningar för dag D-
1, D0, D+1 och under 30-dagarsperioden (D+29). Båda grupperna visar en positiv 
avkastning en dag innan händelsen. På både händelsedagen och dagen efter är den 
faktiska avkastningen negativ för Alerts och positiv för Extended. Under 30-
dagarsperioden visar bägge grupperna upp en positiv avkastning; drygt 2,85 procent för 
Alerts och 1,25 procent för Extended. 

  D-1 D0 D+1 D+29 
Genomsnittlig avvikande avkastning samtliga 0,064 % -0,249 % -0,109 % -0,508 %
Genomsnittlig avvikande avkastning alerts 0,100 % -0,313 % -0,217 % -0,138 %
Genomsnittlig avvikande avkastning extended -0,035 % -0,068 % 0,193 % -1,540 %

Tabell 5.8. Genomsnittlig avvikande avkastning industriföretag

I tabell 5.8 har vi sammanställt de genomsnittliga avvikande avkastningarna. Dagen D-1 
innehåller en negativt avvikande avkastning för Extended medan Alerts visar en positivt 
avvikande avkastning. Under händelsedagen visar båda negativ avkastning, där 
framförallt händelser klassificerade som Alerts visar en tydlig negativ avvikande 
avkastning. På dagen D+1 är den avvikande avkastningen negativ för Alerts och positiv 
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för Extended. Under den 30-dagarstidsperioden är den avvikande avkastningen negativ, 
då Alerts ligger förhållandevis nära 0 med –0,138 % medan Extended i genomsnitt 
uppvisar en negativ avvikande avkastning på –1,540 %.  

One-Sample Test 

  Test Value = 0 

  t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

          Lower Upper 
1. Avvikande avk industriföretag D-1 ,380 90 ,705 ,00064 -,0027 ,0040 
2. Avvikande avk industriföretag D0 -1,736 90 ,086 -,00249 -,0053 ,0004 
3. Avvikande avk industriföretag D+1 -,806 90 ,422 -,00109 -,0038 ,0016 
4. Avvikande avk industriföretag alerts D-1 ,456 66 ,650 ,00100 -,0034 ,0054 
5. Avvikande avk industriföretag alerts D0 -1,977 66 ,052 -,00313 -,0063 ,0000 
6. Avvikande avk industriföretag alerts D+1 -1,291 66 ,201 -,00217 -,0055 ,0012 
7. Avvikande avk industriföretag extended D-1 -,171 23 ,866 -,00035 -,0046 ,0039 
8. Avvikande avk industriföretag extended D0 -,214 23 ,833 -,00068 -,0073 ,0059 
9. Avvikande avk industriföretag extended D+1 ,978 23 ,338 ,00193 -,0022 ,0060 
10. Avvikande avk industriföretag D+29 -,593 90 ,554 -,00508 -,0221 ,0119 
11. Avvikande avk industriföretag alerts D+29 -,156 66 ,877 -,00138 -,0190 ,0163 
12. Avvikande avk industriföretag extended D+29 -,723 23 ,477 -,01540 -,0595 ,0287 

Tabell 5.9. Hypotesprövning industriföretag 

Resultaten av t-testerna av de 91 industriföretagen presenteras i Tabell 5.9. Resultatet 
tolkas på samma sätt enligt vad som presenterades i samband med Tabell 5.5. Med en 5 
% -ig signifikansnivå finns det ingen grupp som hamnar under gränsen (0,05).  

Dock är den avvikande avkastningen för Alerts signifikant sett till en 10%-ig 
signifikansnivå, vilket tolkas som att det förekommer svaga bevis för att förkasta 
nollhypotesen och anta den alternativa hypotesen. Tilläggas för även att denna siffra 
(0,052) ligger nära gränsen för den 5 % -iga signifikansnivån. Extended (nr 7-9) visar inte 
upp några tecken på att offentliggörandet av miljöhändelsen skulle orsaka en signifikant 
avvikande avkastning. Som en följd av resultatet för Alerts är även den totala avvikande 
avkastningen under händelsedagen att anse som svagt signifikant.  Under den längre 
tidsperioden förefaller den avvikande avkastningen vara negativ i absoluta tal för bägge 
grupperna, men resultatet är inte att anse som signifikant.  
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6. ANALYS 

Analysdelen inleds med ett avsnitt om American Electric Power vars aktiekursutveckling 
presenterades i inledningen av föregående kapitel, och fortsätter därefter med de 
sammanlagda avkastningssiffrorna för samtliga händelser. I det avsnittet ingår även 
analys av den genomförda hypotesprövningen. Kapitlet avslutas med en jämförelse 
mellan de båda resultaten och till sist ett avsnitt som handlar om vad som kan 
klassificeras som positiva respektive negativa händelser. 

6.1 American Electric Power 
Vid offentliggörandet av stämningen av företaget reagerade marknaden negativt under de 
två första dagarna, med –2,19 % dag D0 och –0,99 % dag D+1. Jämfört med den 
förväntade dagliga avkastningen på -0,08 % skedde en negativt avvikande avkastning vid 
tidpunkten när stämningen nådde marknaden. Detta överensstämmer med den halvstarka 
formen av marknadseffektivitet, vilket postulerar att all offentlig information finns 
tillgänglig hos alla aktörer och att ny information kommer att avspeglas direkt122. 
Avkastningen dagen innan var till skillnad mot de övriga dagarna positiv, vilket tyder på 
att rykten om en kommande stämningsansökan inte förefaller ha läckt ut i förväg. Detta 
är något som skulle kunna sättas i jämförelse till insiderinformation, och därmed kan den 
starka formen av marknadseffektivitet inte styrkas av fallet American Electric Power. 
  
Trots att marknaden reagerade negativt under de två första dagarna var det med facit i 
hand inte ett gynnsamt beslut att sälja av sitt innehav vid dagen för offentliggörandet av 
nyheten. Sett till den längre tidsperioden D+29 hade det varit en god affär att investera i 
företaget med tanke på att den avvikande avkastningen var positiv med 4,82 % (det vill 
säga 4,82 procent högre än vad som kunde förväntas under den perioden). En möjlig 
förklaring kan vara att investerare efter stämningen valde att placera kapital i bolaget med 
tanke på det från domstol uttryckliga kravet att agera mer miljövänligt. 

Det är inte möjligt genomföra hypotesprövning på en enskild händelse, vilket är orsaken 
till att en analys av hypotesprövningen helt lämnas i detta avsnitt. 

6.2 Genomsnittliga avkastningar av samtliga händelser 
Det första som kan anmärkas är den förväntade avkastningen. På dagsbasis är den 0,092 
% för Alerts och 0,077 % för Extended, vilket räknat på 230 börsdagar innebär en årlig 
genomsnittlig avkastning på drygt 21 respektive 18 procent. Med tanke på att den 
förväntade avkastningen baseras på historiska siffror och att senaste åren generellt haft en 
positiv börsutveckling, får den förväntade avkastningen anses som rimlig.  

Den faktiska avkastningen för samtliga händelser under D0 och D+1 visar i snitt en 
negativ avkastning under D0 (-0,079 %) och D+1 (-0,072 %). Detta resultat styrs av 

                                                  
122 Fama (1970) s. 383 
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gruppen Alerts som utgör en stor del av alla händelser, medan Extended tvärtom visar i 
snitt en positiv faktisk avkastning under alla dagar. Både Alerts och Extended genererar 
en positiv avkastning under 30-dagarsperioden efter händelsen. 

För att kunna analysera resultatet är det av intresse att undersöka avvikande avkastningar 
som avslöjar om det finns skillnader i faktiska avkastningar jämfört med förväntade 
avkastningar. Dessa eventuella skillnader kan i sin tur vara orsakade av offentliggörandet 
av miljöhändelserna. Under D-1 visar Alerts i snitt en positiv avvikande avkastning 
(0,052 %) medan Extended genererar ungefär lika stor negativ avkastning (-0,053 %). 
Dock avviker inte avkastningarna mycket från noll och kursutvecklingarna kan ses följa 
den förväntade utvecklingen förhållandevis väl.  

Under D0 är den genomsnittliga avvikande avkastningen för gruppen Alerts klart negativ 
(-0,222 %) medan Extended visar nästan ingen avvikande avkastning. Marknaden verkar 
reagera negativt till offentliggörande av miljöhändelser klassificerade som Alerts, vilket 
är i enlighet med resultaten av Sheerkants & Bishwanaths studie där företag som 
kategoriserades ha svagt miljöuppförande visade negativ avkastning efter 
offentliggörandet av detta123. I bägge fallen är det företagen själva som genom sina 
handlingar har påverkat miljön på ett sätt som marknaden bedömer ha en negativ effekt 
på företagens marknadsvärde. Däremot åstadkommer händelsegruppen Extended ingen 
noterbar respons. Detta kan förklaras med att Alerts utgör en grad allvarligare händelser 
än Extended och därför är det fullt rimligt att de händelserna får större effekt på 
aktiekursen.  

Även under D+1 visar Alerts en i genomsnitt negativ avvikande avkastning (-0,242 %) 
som är nästan exakt lika stor som dagen innan. Om kursutvecklingen hade skett i enlighet 
med den effektiva marknadshypotesen (EMH) skulle hela den negativa effekten ha 
påverkat aktiepriser under händelsedagen och inte dagen efter. Nu är de avvikande 
avkastningarna för Alerts under D0 och D+1 ungefär lika stora vilket ifrågasätter EMH, 
som i sin tur utgår ifrån att ny information reflekteras i aktiepriser direkt och fullt ut124. 
En anledning till den här anpassningen till ny information som inte sker direkt kan vara 
att investerare har svårt att snabbt bedöma händelsernas effekt på företagens värde. 

De genomsnittliga avvikande avkastningarna under 30 dagar är negativa för både Alerts 
och Extended. Dock avviker inte Extended avsevärt från noll vilket är i linje med de 
oregelbundna avvikande avkastningarna under tredagarsperioden närmast händelsen. Den 
faktiska kursutvecklingen för Extended följer noggrant den förväntade kursutvecklingen 
vilket talar för att marknaden inte visar någon reaktion till dessa händelser under de 
studerade tidsperioderna. Dessa händelser förefaller vara så marginella till sin natur och 
storlek att de inte ger något utslag i aktiepriser. Den avvikande avkastningen för Alerts 
under D+29 blir –0,457 % vilket är tecken på att händelserna orsakar en liten försämring 
jämfört med vad som kunnat förväntas. När man slår ihop de genomsnittliga avvikande 
avkastningarna för Alerts under D0 och D+1 erhålls en avvikande avkastning på –0,464 
% vilket är väldigt likt den kumulativa avkastningen (-0,457 %) under D+29. Detta tyder 

                                                  
123 Shreekant & Bishwanath (2004) s 82, 89 
124 Fama (1970) s 383 
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på att den totala effekten på avvikande avkastningar under de 30 dagar orsakas under de 
två första dagarna.  

6.2.1 Sammanfattande ord kring de avvikande avkastningarna 
Eftersom vi har studerat dagliga avkastningar endast på dagarna D-1, D0 och D+1 kan vi 
inte säga om avvikande avkastningar för Alerts fortsätter visa tecken på en negativ effekt 
även efter D+1. En intressant och anmärkningsvärd iakttagelse när vi studerade de 
genomsnittliga avvikande avkastningarna var att avvikande avkastningar under D0 och 
D+1 tillsammans blir ungefär lika stor som den kumulativa avvikande avkastningen 
under den längre tidsperioden D+29.  Något starkt statistiskt stöd som bekräftar detta har 
vi dock inte men fenomenet är ganska väl i linje med den effektiva marknadshypotesen.  

Det som strider lite mot EMH är att den här nedgången inte sker i full utsträckning direkt 
efter händelserna utan varar åtminstone i två dagar. Vid en genomgång av eventstudier 
utförda under 70- och 80-talet kunde Fama konstatera att för det mesta reflekteras 
händelser i aktiepriset inom en dag efter att händelsen inträffat125. I och med resultatet 
från vår studie kan vi konstatera att miljöhändelser klassificerade som Alerts orsakar en 
effekt på aktiepriser som varar i längre tid än i genomsnitt. En möjlig förklaring till detta 
kan vara investerare inte besitter förmågan att snabbt kunna beräkna miljöhändelsers 
påverkan på företags värde. 

6.3 Hypotesprövning 
Innan vi närmare analyserar resultaten av hypotesprövningarna repeteras här de 
uppställda hypoteserna: 
• Hypotes 1 testar den avvikande avkastningen under dagen D-1.  
• Hypotes 2 testar den avvikande avkastningen på händelsedagen,  
• Hypotes 3 testar den avvikande avkastningen dagen efter händelsedagen 
• Hypotes 4 testar den avvikande avkastningen på längre sikt, det vill säga under 30 

börsdagar efter offentliggörande av händelsen. 

Med de fyra uppställda hypoteserna och den 5 % -iga signifikansnivån som utgångspunkt 
kan det inledningsvis konstateras att ingen del av den genomförda hypotesprövningen är 
signifikant. Med detta menas att nollhypotesen (att offentliggörandet av miljöhändelsen 
inte orsakar någon avvikande avkastning på aktiekursen) inte kan förkastas till förmån för 
den alternativa hypotesen (att händelsen orsakar en avvikande avkastning på 
aktiekursen). 

Hypotes 1 är av intresse för att kunna se ifall det finns tecken på att information om 
miljöhändelser har läckt ut innan nyheten offentliggjorts. I fallen där information om 
miljöhändelser publicerats inom kort efter incidenten är det omöjligt för oss att se om 
någon har utnyttjat denna information i sina aktieköp med tanke på att vi studerar 
avkastningar på dagsbasis. Att miljöhändelser inte orsakar en avvikande avkastning under 

                                                  
125 Fama (1991) s. 1601 
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D-1 kan inte ensam bekräfta att det inte uppstår insiderhandel innan information av en 
miljöhändelse offentliggörs. För att kunna analysera det bättre jämför vi resultat av 
hypotes 1 med resultat av hypotes 2. I och med att Extended orsakar en neutral respons 
genom alla studerade tidsperioder är det svårt att tro att insiderhandel skulle existera. Att 
offentliggörande av dessa händelser inte påverkar aktiepriser anser vi inte kan bero på att 
marknaden i förväg har räknat in dessa händelser i aktiepriser, som till exempel föreföll 
vara fallet med offentliggörande av ISO-9000 certifiering126. 

Som det framgår av Tabell 5.5 i Empirin finns det inget resultat som är signifikant sett till 
den valda signifikansnivån. Noteras bör dock att den negativa avvikande avkastningen för 
Alerts på händelsedagen D0 (hypotes 2) och D+1 (hypotes 3) ligger i närheten av att 
rymmas inom den 10 % -iga signifikansnivån. Om de befunnit sig inom den 10 % -iga 
nivån hade detta enligt tidigare beskrivning av signifikansnivåer kunnat tolkas som att det 
finns svaga bevis för att anta att offentliggörande av miljöhändelser påverkar aktiekurser 
negativt, men att resultatet inte kan anses som statistiskt säkerställt. Detta gäller dock 
endast gruppen Alerts i och med att prövningen på Extended inte visar upp några mönster 
som skulle kunna tyda på detta. Att Alerts verkar påverka aktiekurser något negativt kan 
kopplas till Sheerkants & Bishwanaths forskningsresultat som visar att marknaden 
”straffar” företag med dåligt miljöuppförande, vilket vi diskuterat i avsnitt 6.2. 

Vår förklaring är att varken marknaden eller personer med insiderinformation (om de 
finns för dessa händelser) tolkar händelser klassificerade som Extended vara så pass 
allvarliga att de skulle leda till ändringar i aktiepriset. Stöd mot eller för den starka 
marknadseffektiviteten är omöjligt att ge på basis av händelser som inte leder till 
avvikande avkastningar. Däremot, i och med att Alerts inte visar avvikande avkastning 
under D-1 men att det finns svagt stöd för att sådana händelser orsakar det på 
händelsedagen, kan vi göra en tolkning att marknaden troligtvis inte är effektiv i stark 
form. Marknaden verkar inte ha tagit del av information om miljöhändelser i förväg (om 
de inträffat innan offentliggörandet vill säga). Om de gjorde det, skulle det i detta fall 
resultera i sjunkande aktiepriser innan informationen offentliggörs i enlighet med 
grundtanken kring den effektiva marknadshypotesen. 

Att miljöhändelserna inte orsakar någon effekt på aktiekurserna dagen innan 
offentliggörandet är positivt i och med att en eventuell effekt på händelsedagen därmed 
får större utslag. Dettas skulle därför öka relevansen av resultatet på händelsedagen. Detta 
gäller dock endast i fallen där det går at avläsa någon effekt, det vill säga i gruppen 
Alerts. 

Att det finns lite tecken på att offentliggörandet av miljöhändelsen har en negativ 
påverkan på aktiepriset inom gruppen Alerts kan tyda på att dessa händelser inte 
betraktas som tillräckligt allvarliga för att kunna resultera i signifikanta avvikelser. En 
följd av att resultatet skiljer sig mellan Alerts och Extended kan vara att de högre 
allvarlighetsgraderna (Exclude och Obs) hade gett ett större utslag jämfört med Alerts. 

                                                  
126 Aarts & Vos (2001) s. 189 
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6.3.1 Den längre tidsperioden 
När det gäller den längre tidsperioden finns det som tidigare nämnts inget statistiskt stöd 
för att miljöhändelserna skulle ha orsakat en signifikant avvikande avkastning. Med 
Benard & Thomas antagande om att offentliggörande av nyheter kan påverka aktiekursen 
under en längre tidsperiod127, kan vi konstatera att det inte var fallet med denna 
undersökning. När längre tidsperioder ska analyseras är det dessutom viktigt att ha i 
åtanke att ju längre tid som går från händelsedagen, desto fler omständigheter kan inverka 
på aktiekursutvecklingen.  

Intressant att fundera kring är det faktum att 56 av händelserna uppvisar en positivt 
avvikande avkastning medan resterande 60 händelser har en negativt avvikande 
avkastning (se Appendix 5). Det bör även noteras att det förefaller finnas en stor variation 
i storleken av den avvikande avkastningen; 24 händelser har en avvikande avkastning 
större än tio procent (14 negativa, 10 positiva), och 52 händelser har en avvikande 
avkastning större än fem procent (31 negativa, 21 positiva). Med tanke på den höga 
variationen i avvikande avkastning kan det vara klokt att ha viss uppsikt kring företaget 
under en period efter offentliggörandet av händelsen för att kunna urskilja om 
aktiekursutvecklingen förefaller gå åt ett visst håll. 

6.4 Jämförelse 
För att inte upprepa analysen av samtliga händelser har vi valt att analysera resultatet för 
industriföretagen i förhållande till det i föregående stycke presenterade materialet. När 
jämförelse görs mellan resultatet för samtliga händelser och för industrihändelserna bör  
man vara medveten om det faktum att alla industrihändelser finns inkluderade i det 
sammanlagda resultatet. Trots detta har vi funnit det intressant att analysera dem 
sinsemellan med tanke på att resultatet skiljer sig en del åt. Vid Epstein & Schnietz 
eventstudie kring de kollapsade WTO-avtalen 1999 valde de att dela upp materialet i två 
grupper utifrån givna kriterier och därefter jämföra dem två och det sammanlagda 
resultatet. Orsaken att vi inte testat de 25 händelser (15 Alerts, 10 Extended) som inte 
klassificerats som industriella beror främst på det lilla antalet observationer som försvårar 
en meningsfull jämförelse. 

Till att börja med kan det konstateras att den förväntade avkastningen är 2-3 procent 
högre på årsbasis för industriföretagen jämfört med samtliga händelser. Det kan förstås 
bero på flera orsaker, men en bidragande anledning kan vara det faktum att framförallt 
industriföretag gynnats av de senaste årens stigande olje- och metallpriser och därför haft 
en bättre utveckling under de 100 dagarna innan som den förväntade avkastningen 
baseras på.  

Under dagen D-1 är den faktiska avkastningen högre för industriföretagen vilket med 
största sannolikhet hör ihop med den högre förväntade avkastningen. Den avvikande 
avkastningen är svagt positiv för Alerts medan Extended visar upp en svagt negativ 
avvikande avkastning. Att den avvikande avkastningen dagen innan ligger förhållandevis 
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nära noll är som tidigare nämnts ett tecken på att inga insidertransaktioner eller dylikt 
påverkat kursen nämnvärt. Ett sådant handlingssätt kunde ha exempelvis ha varit om 
aktieägare med god insyn i företagets verksamhet fått upplysning om att de orsakat ett 
oljeutsläpp och avyttrar sitt innehav innan nyheten når marknaden från officiellt håll. 

Att den avvikande avkastningen för industriföretagen under händelsedagen är mer 
negativ än för det totala materialet kan bero på att industriaktier generellt sett har högre 
betavärden och uppvisar en större volatilitet än andra branscher, och att de därför reagerar 
kraftigare på nyheter. Betavärdet förklarar hur aktien rör sig i förhållande till marknaden 
och en stor volatilitet innebär att det förkommer kraftiga rörelser i aktiens pris128. Genom 
detta bör aktier med en hög volatilitet reagera starkare på nyheter och därmed orsaka en 
större avvikande avkastning. Denna möjliga överreaktion för industriföretagen kan även 
ses genom det faktum att industriaktierna i genomsnitt återhämtar sig sett till 30 dagar 
efter händelsen. Den kumulativa avkastningen för Alerts efter 30 dagar är -0,138 % att 
jämföra med de två dagarna närmast offentliggörandet av händelsen, som var för sig har 
en större negativ utveckling (-0,313 % respektive –0,217 %) än den sammanlagda 
avvikande avkastningen efter 30 dagar. 

Att Extended visar upp en kraftigt sämre avvikande avkastning under den längre 
tidsperioden jämfört med resultatet för samtliga händelser är aningen svåranalyserat. De 
tidigare resultaten för Extended har inte kunnat ge några uppenbara avvikande siffror och 
därför är det lite förvånande att industriföretagen visar upp mer än en procent sämre 
utveckling under den längre tidsperioden jämfört med samtliga händelser för Extended. 
En förklaring kan vara att antalet observationer minskades från 34 till 24 (trettio procent 
färre), vilket kan ha lett till att enskilda observationer gett större utslag. Detta resonemang 
är i linje med det statistiska antagandet att ju större undersökningsmaterialet är desto 
säkrare slutsatser kan dras kring det uppkomna resultatet129. 

6.4.1 Jämförelse hypotesprövningen 
När det gäller hypotesprövningen är resultaten snarlika med ett undantag: på 
händelsedagen ligger gruppen Alerts för industriföretag inom den 10 % -iga 
signifikansnivån med 0,052 (det vill säga även nära den 5 % -iga signifikansnivån). 
Teorierna kring den effektiva marknadshypotesen ger ingen vägledning i detta fall med 
tanke på att den inte fokuserar på specifika branscher, men däremot skulle en möjlig 
förklaring kunna finnas i ovanstående resonemang kring betavärden och volatilitet. I 
enlighet med det som presenterats i avsnitt 3.4 fokuserar teorier kring Behavioral Finance 
på psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar aktiekursen130. Detta skulle 
mycket väl kunna vara fallet inom de branscher som inkluderats i gruppen 
industriföretag. Denna teoribildning hävdar att investerare i större eller mindre 
utsträckning agerar irrationellt och ibland gör felaktiga bedömningar, till exempel så 
kallade noise-traders som baserar sina investeringsbeslut på andra grunder än rationella 
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130 Ritter (2003) s. 430 
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värderingar131. Något som stärker denna teori är det faktum att den avvikande 
avkastningen vid 30-dagarsperioden för gruppen industriföretag Alerts var betydligt 
mindre än den avvikande avkastningen under D0 såväl som D+1. 

6.5 Klassificering positiva/negativa händelser 
Efter att ha studerat resultatet av 116 miljöhändelser kan vi konstatera att miljöhändelser 
klassificerade som Alerts förefaller påverka aktiepriset något negativt. Dock är det 
statistiska stödet för detta inte starkt, vilket gav oss anledning till att granska händelserna 
i syfte att upptäcka ifall det finns någonting som på ett synligt sätt påverkar resultatet i 
någon riktning. Vid noggrannare genomgång av händelserna har vi kunnat identifiera fem 
händelser (Appendix 5, händelsenummer 15, 29, 57, 100 och 110) som kan anses vara av 
positiv karaktär. Tre av dessa händelser handlar om uppgörelser efter stämning och två 
handlar om lösningar vid trädinköp. Samtidigt när en uppgörelse av en stämning kan 
medföra direkta kostnader för företaget, kan det även vara tecken på ett företags 
policyförändring åt miljövänligare riktning vilket kan ge ett företag mervärde.132 En 
uppgörelse kan även tolkas att företaget framöver slipper ägna tid och pengar i 
domstolen/vid förhandlingsbordet, vilket därför skulle kunna leda till en positiv reaktion 
av marknaden. Fyra av dessa fem händelser orsakade en kraftig positiv avvikande 
avkastning på händelsedagen vilket är ett tydligt tecken på händelsernas positiva karaktär. 
Med tanke på det lilla antalet positiva händelser är det inte relevant att genomföra 
statistiska tester på dem men de har säkert inverkat på sammanlagda resultatet i en positiv 
riktning. Om vi hade exkluderat dessa fem positiva händelser från t-testerna, skulle vi 
eventuellt ha fått ett starkare statistiskt stöd åt de negativa miljöhändelsernas påverkan på 
aktiekursen. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta sista kapitel diskuteras det uppkomna resultatet. Kapitlet inleds med en återkoppling 
till problemställningen och syftet för att ge läsaren en påminnelse om avsikterna och motivet 
till att genomföra denna studie. Därefter behandlas de mest intressanta resultaten som 
presenterats och analyserats i de två föregående kapitlen, varav avslutningsvis några förslag 
på framtida forskning ges. 

7.1. Återkoppling problemställning och syfte 
Innan den avslutande diskussionen och slutsatser dras av det empiriska resultatet och 
analysen, kommer här först att ske en återkoppling till studiens problemställning och syfte. 

Problemformuleringen lyder: 
Hur påverkar offentliggörande av miljöhändelser aktiekursen för noterade företag?  

Syftet med studien: 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i en eventstudie undersöka samband 
mellan rörelser i ett företags aktiekurs, både på kort och längre sikt, och 
offentliggörande av miljöhändelser. Ett delsyfte är att utreda huruvida den 
eventuella rörelsen i aktiekursen är beroende av omfattningen av den aktuella 
miljöhändelsen.  

7.2 Studiens resultat 
När miljöhändelser är uppdelade till två kategorier utifrån händelsernas grad av allvarlighet 
kan vi dra följande slutsatser av deras påverkan på aktiekurser: 

• De minst allvarliga händelserna förefaller inte orsaka någon effekt på aktiekurser på 
kort eller lång sikt. 

• En grad allvarligare händelser visar svaga tecken på en negativ effekt på kort sikt men 
ingen noterbar effekt på lång sikt. Detta gäller främst inom gruppen industriföretag där 
händelsedagens avvikande avkastning ligger nära att bedömas som signifikant på den 
5 % -iga nivån. 

När alla undersökta händelser inkluderas i studien kan vi se svaga tecken på en negativ effekt 
på kort sikt. Den genomsnittliga avvikande avkastningen på händelsedagen och dagen efter 
blir sammanlagt –0,464 %. På lång sikt ser vi inget samband i rörelser av aktiekurserna mer 
än att den avvikande avkastningen ligger på samma nivå som efter två dagar efter 
offentliggörandet av miljöhändelsen. Förekomsten av dessa två effekter är dock inte statistiskt 
säkerställda. Miljöhändelser orsakade av industriföretag orsakar en tydligare negativ effekt på 
aktiekursen. För detta finns relativt svaga statistiska bevis. Den genomsnittliga avvikande 
avkastningen på händelsedagen och dagen efter för de mer allvarliga händelserna (Alerts) blir 
sammanlagt –0,530 %. Bevis för att miljöhändelser orsakade av industriföretag skulle 
resultera i avvikande avkastningar på lång sikt har vi däremot inte kunnat hitta. Det förefaller 
istället att de återhämtar sig under den undersökta 30-dagarsperioden jämfört med reaktionen 
under de två första dagarna närmast offentliggörandet av miljöhändelsen. 
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En slutsats som kan dras är att det sett till denna undersökning inte finns någon orsak att sälja 
av ett innehav när en miljöhändelse inträffar som är av liknande typ och allvarlighetsgrad. 
Detta visas inte minst genom den längre tidsperioden som inte visar några starka tendenser på 
en sämre faktisk utveckling än vad som kunnat förväntas. Däremot skulle det i enlighet med 
resultatet kunna vara en god ide att som investerare köpa in sig i dessa bolag drygt två dagar 
efter händelsernas offentliggörande. Undersökning av aktiekursrörelser på lång sikt försvåras 
emellertid av andra händelser som inverkar på företagen under tidsperioden, vilket gör att 
resultatet blir betydligt mer svårtolkat.  

Det tar åtminstone två dagar innan aktiepriserna förefaller ha anpassat sig till ny information 
av miljöhändelser, vilket är längre tid än det genomsnittliga resultatet av tidigare genomförda 
eventstudier. Enligt den effektiva marknadshypotesen bör aktiepriser anpassa sig omedelbart 
till ny information medan praktiken visar att genomsnittligt tar det en dag innan ny 
information fullt reflekteras i aktiepriser. Detta leder till en slutsats att offentliggörande av 
miljöhändelser reflekteras i aktiepriser långsammare än genomsnittet vid nyheter. 

En möjlig konsekvens av datamaterialet finns i det faktum att det omfattar de 1000 största 
företagen i världen sett till marknadsvärde. Detta bör teoretiskt sett innebära att 
offentliggörande av nyheter ger mindre värdemässigt utslag med tanke på företagens övriga 
verksamhetsinriktningar. Som exempel kan nämnas om gruvjätten BHP Bilition offentliggör 
en miljörelaterad nyhet kan det antas att effekten till viss del ”täcks upp” genom deras övriga 
gruvor/verksamheter. För ett företag med enbart en gruva i drift hade däremot ett 
offentliggörande av en miljörelaterad nyhet orsakat en mer negativ reaktion på grund av 
bristen på övriga gruvor/verksamheter. 

En viktig faktor som kan ha påverkat resultatet avsevärt är det faktum att ingen åtskiljning 
finns mellan positiva och negativa miljöhändelser i det material som undersökts. Med det 
menas att vissa händelser mycket väl kan ha tolkats positivt av marknaden. Begreppet 
miljöhändelse är i denna studie förhållandevis brett definierat, vilket innebär att händelserna 
kan skilja sig till sin typ. Med ett betydligt större utgångsmaterial hade en kategorisering på 
olika händelsetyper kunnat göras och därmed leda till en större förståelse kring händelsernas 
inverkan på aktiekursen. 

7.3 Förslag på framtida forskning 
Ett möjligt forskningsområde skulle kunna vara att genomföra en liknande studie riktad mot 
miljöhändelser som inträffat 10 eller 20 år bakåt i tiden. Genom detta kan en tidsdimension 
åstadkommas som skulle kunna visa på om marknaden regerar annorlunda idag jämfört med 
förr i tiden. 

Ett forskningsalternativ skulle kunna vara att analysera marknadens reaktion (i form av 
aktiekursrörelser) med analytikers bedömning samt företagens egna kommentarer i 
exempelvis officiella nyhetsutskick och rapporter. Detta skulle utforskas med en kvalitativ 
ansats och därmed nå mer djupgående analyser över färre händelser. 

Avslutningsvis ska vi, kopplat till studiens titel, ge några synpunkter kring en investerares 
beteende vid offentliggörande av miljöhändelser. För det första förefaller det finnas ett 
samband med en negativ avvikande avkastning under händelsedagen för offentliggörandet av 
miljöhändelser, vilket tydligast kan ses i den högre allvarlighetsgraden Alerts och inom 
industriföretag. Dock bör uttrycket ”sälja av” tas med viss försiktighet med tanke på att 
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transaktionskostnader alltid tillkommer och att den eventuella nedgången förmodligen sker 
snabbt, vilket innebär att det kan vara svårt att ”hinna före” övriga investerare. 

För det andra förefaller det enligt studien inte förekomma någon tydligt observerbar negativ 
avvikande utveckling på längre sikt. Detta är därmed ytterligare ett argument att inte gripas av 
panik och avyttra sitt innehav om en miljöhändelse inträffar likt de som vi har studerat. Dock 
bör en reservation göras att undersökningen omfattar de händelser som är klassade som 
mindre allvarliga, vilket betyder att vi inte kan dra några slutsatser kring mer allvarliga 
miljöhändelser. Sett till skillnaden mellan gruppen Extended (minst allvarlig) och Alerts kan 
det tänkas att en ytterligare skillnad kan finnas mellan Alerts och de mer allvarliga 
händelserna. Detta kan för övrigt vara ett möjligt framtida forskningsuppslag, att undersöka 
de allvarligaste miljöhändelsernas påverkan på kort och längre sikt. 
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APPENDIX 1. ORDLISTA/BEGREPPSFÖRKLARING 

Abnormal avkastning/vinst: En positiv skillnad mellan aktieportföljs avkastning och 
marknadens genomsnittliga avkastning (som ofta mäts med hjälp av marknadsindex) sett 
under en tidsperiod. Abnormala vinster kan sättas i relation till det som benämns avvikande 
avkastning. 

Arbitragevinster: Hänvisar till arbitragehandel som utnyttjar obalanser mellan två eller fler 
marknader. Obalanserna består av skillnader i marknadspriser och kan utnyttjas i syfte att 
göra riskfria vinster. 

Arbitratör:  En person som utövar arbitragehandel. 

Avvikande avkastning: Den avkastning som avviker från vad som kan förväntas under en 
viss tidsperiod, det vill säga skillnaden mellan den faktiska och förväntade avkastningen. 

Cross-sectional-anomalier: Hänvisar till samband mellan två variabler, där sådana 
observerade samband avviker från en given teoribildning. 

Eventstudie: Statistisk metod som syftar till att mäta effekter av en ekonomisk händelse på 
ett företags värde. Oftast studeras effekten av ny information och dess eventuella påverkan på 
aktiekurser för noterade bolag. 

Faktisk avkastning: Den konstaterade avkastningen under en viss tidsperiod. Beräknas för 
det mesta som en procentuell förändring för att öka möjligheten till jämförelser. 

Förväntad avkastning: Den avkastning som kan förväntas under en viss tidsperiod.  
Den förväntade avkastningen kan baseras på olika beräkningsmodeller som exempelvis 
historisk utveckling, eller genom att använda sig av ett lämpligt marknadsindex. 

Händelsedagen: I den här studien avser vi med händelsedagen dagen då det för första gången 
är möjligt att studera marknadens reaktion till offentliggörandet av en miljöhändelse.  
Vad som anses som en händelsedag kan ta sig form av två olika kategorier: 
• Det datum då händelsen inträffade  
• Det datum som händelsen rapporterades från den primära källan 

Insiderinformation:  Information som ofta rör företagets framtid och kan ha en stor påverkan 
på aktiekursen när den offentliggörs. Oftast är det personer inom eller i närheten av ett företag 
som kan få tillgång till denna information. Att handla aktier på insiderinformation är olagligt.  

Normalfördelad population:  I en normalfördelad population antar variabler ofta värden som 
ligger nära medelvärdet och mycket sällan värden uppvisar stor avvikelse. 

Time-series-anomalier: Förändringar i avkastningar under en tidsperiod som strider mot en 
given teoribildning.  



APPENDIX 2. GRANSKNING AV DATMATERIALET

Gradering
Tillförlitlig De källor som anges anses bekräfta tillförlitligheten
OK De källor som anges anses bekräfta tillförlitligheten med viss tvekan
Ej bekräftat Det har inte kunnat bekräftas att händelsen ägt rum alt. på det datum som anges

Namn Datum Orsak Status händelse Status datum 
1 TYSON FOODS 20060808 Pollution US Tillförlitlig OK
2 BARRICK GOLD 20060417 Protests gold mine New South Wales Tillförlitlig Tillförlitlig
3 RIO TINTO 20030820 Restore land after uranium mine Tillförlitlig Tillförlitlig
4 DSM 20051206 Village water poisoned Tillförlitlig Tillförlitlig
5 CHEVRON 20031022 Dumping of oil waste Eucuador Tillförlitlig OK
6 INCO COMMON 20031006 Nickel pollution Tillförlitlig Tillförlitlig
7 NEWMONT MINING 20041231 Shareholder voting Indonesia Tillförlitlig Tillförlitlig

Källa
1 http://www.farmedanimal.net/faw/faw6-32.htm

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/27/AR2006082700849.html
2 http://www.greenleft.org.au/2006/665/6798

http://abc.net.au/news/australia/nsw/riverina/200604/s1617148.htm
3 http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/1202.html
4 http://southasia.oneworld.net/article/view/123417/1/

http://www.cseindia.org/AboutUs/news/grp_2005.htm
5 http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4176/is_20031021/ai_n14563067

http://timelines.ws/countries/ECUADOR.HTML
6 http://www.minesandcommunities.org/Action/press189.htm
7 http://www.wsdp.org/arc_minewatch_0605-1003.htm

Sökord
1 Tyson Foods, pollution, August 8 2006
2 Barrick Gold, April 2006, protests NSW
3 Rio Tinto, August 2003, uranium
4 DSM, Dec 6 2005, Village water poisoned
5 Chevron, Oct 2003, Dumping Waste Oil, Ecuador
6 Inco, Oct 2003, Nickel pollution
7 Newmount Mining, Dec 12 2004, Shareholder voting Indonesia



APPENDIX 3. DE UNDERSÖKTA FÖRETAGENS/HÄNDELSERNAS 
UPPDELNING BRANSCH- OCH LANDSVIS

ANTAL ANTAL
BRANSCH FÖRETAG PROCENT HÄNDELSER PROCENT
1. Aerospace & Defense 4 5,8% 10 8,6%
1. Automobiles 1 1,4% 1 0,9%
1. Chemicals 7 10,1% 14 12,1%
1. Electric Utilities 2 2,9% 2 1,7%
1. Electrical Equipment 2 2,9% 2 1,7%
1. Industrial Conglomerates 3 4,3% 4 3,4%
1. Marine 1 1,4% 1 0,9%
1. Metals & Mining 13 18,8% 23 19,8%
1. Multi-Utilities & Unregulated Power 3 4,3% 4 3,4%
1. Oil & Gas 6 8,7% 20 17,2%
1. Paper & Forest Products 3 4,3% 6 5,2%
1. Road & Rail 2 2,9% 4 3,4%
2. Banks 1 1,4% 1 0,9%
2. Beverages 2 2,9% 3 2,6%
2. Communications Equipment 1 1,4% 1 0,9%
2. Computers & Peripherals 1 1,4% 1 0,9%
2. Diversified Financials 1 1,4% 1 0,9%
2. Diversified Telecommunication Services 1 1,4% 1 0,9%
2. Food & Drug Retailing 2 2,9% 3 2,6%
2. Food Products 4 5,8% 4 3,4%
2. Health Care Equipment & Supplies 1 1,4% 1 0,9%
2. Household Products 2 2,9% 3 2,6%
2. Media 1 1,4% 1 0,9%
2. Pharmaceuticals 2 2,9% 2 1,7%
2. Specialty Retail 2 2,9% 2 1,7%
2. Textiles, Apparel & Luxury Goods 1 1,4% 1 0,9%
SUMMA 69 116

Tabell 1. Uppdelning branschvis

ANTAL ANTAL
SEKTOR FÖRETAG PROCENT HÄNDELSER PROCENT
Australien 3 4,3% 3 2,6%
Danmark 2 2,9% 2 1,7%
Finland 2 2,9% 4 3,4%
Frankrike 1 1,4% 1 0,9%
Japan 2 2,9% 2 1,7%
Kanada 4 5,8% 9 7,8%
Nederländerna 2 2,9% 2 1,7%
Schweiz 3 4,3% 4 3,4%
Storbritannien 7 10,1% 18 15,5%
Tyskland 5 7,2% 5 4,3%
USA 38 55,1% 66 56,9%
SUMMA 69 116

Tabell 2. Uppdelning landsvis



APPENDIX 4. FÖRETAGSNAMN, DATUM, TYP OCH BESKRIVNING AV 
HÄNDELSEN

1(3)

Händelse-
Företag Land datum Typ Beskrivning

1 3M CO US 20060203 Alert Chemicals
2 3M CO US 20060425 Alert Reporting violations
3 ABB LTD CH 20060301 Alert Artic energy 
4 ADIDAS-SALOMON DE 20030509 Alert Shoes made of kangaroo leather
5 AES CORP US 20030814 Alert Damproject Uganda
6 AES CORP US 20060315 Alert Dumping coal ash Dominican Republic
7 ALCOA US 20030624 Alert Dam construction Brazil
8 ALCOA US 20060824 Ext. Pollution US
9 ALSTOM FR 20051129 Alert Dam Sudan

10 AMERICAN ELECTRIC POWER US 20040721 Alert Sued for global warming US
11 ANGLO AMERICAN GB 20050602 Alert Degrading EV preparedness Ghana
12 ANGLO AMERICAN GB 20061009 Alert Pollution Ghana
13 ANZ BANKING GROUP AU 20060823 Alert Logging links New Guinea
14 AP MOLLER MAERSK B DK 20050927 Alert False oil spill records
15 ARCHER-DANIELS-MIDLAND US 20061005 Ext. Settlement EV violations US
16 AUTOZONE US 20050704 Alert Pollution and dumping US
17 BARRICK GOLD CORP CA 20050316 Alert Environmental damages Australia
18 BARRICK GOLD CORP CA 20050602 Alert Environmental damages Chile
19 BARRICK GOLD CORP CA 20051004 Alert Philiphine mine's toxins
20 BARRICK GOLD CORP CA 20060417 Ext. Protests gold mine New South Wales
21 BASF DE 20060223 Alert Tainted water spill US
22 BAYER DE 20060818 Alert GM contamination
23 BHP BILLITON LTD/PLC AU 20040609 Alert Pollusion Colombia
24 BOEING CO US 20060823 Ext. Burning of toxics US
25 BOEING CO US 20061127 Ext. Clean up after pollution US
26 BOSTON SCIENTIFIC CORP US 20060629 Ext. Recalling of pacemakers
27 BP GB 20040114 Alert New oilspills Alaska
28 BP GB 20040726 Alert Suspention of oil pipeline Georgia
29 BP GB 20050316 Alert Settles lawsuit over US emissions
30 BP GB 20060316 Alert Aware of oil spills in Alasca
31 BP GB 20060718 Ext. Oil wells shut down in Alaska
32 BURLINGTON NTHN SANTA FE US 20050220 Alert Petroleum depot and water US
33 BURLINGTON NTHN SANTA FE US 20060126 Ext. Pollution US
34 CHEVRON CORP US 20031022 Alert Dumping of oil waste Eucuador
35 CHEVRON CORP US 20050321 Alert Climate risk
36 CHEVRON CORP US 20060707 Alert Systematic EV violations
37 CHUBU ELECTRIC POWER CO JP 20060317 Ext. Nuclear accident
38 COCA-COLA CO US 20040205 Alert Pesticides in sodas
39 COSTCO WHOLESALE CORP US 20040108 Alert Colturally significant site Mexico
40 DOW CHEMICAL CO US 20030923 Alert Pollution South Africa
41 DOW CHEMICAL CO US 20040812 Alert Misleading information Bhopal
42 DOW CHEMICAL CO US 20041014 Alert Toxic pesticides
43 DOW CHEMICAL CO US 20050815 Alert Compensation to Nigaraguan workers
44 DOW CHEMICAL CO US 20060215 Alert Pollution US
45 DOW CHEMICAL CO US 20060923 Ext. Groundwater Pollution US
46 DSM NL 20051206 Alert Village water poisoned
47 DU PONT (E.I) DE NEMOURS US 20041206 Alert Contamination of drinking water US
48 DUKE ENERGY CORP US 20060616 Alert Air pollution US
49 EXXON MOBIL CORP US 20040124 Alert CO2 emissions
50 EXXON MOBIL CORP US 20060318 Alert Environmental damages
51 FALCONBRIDGE LIMITED CA 20060914 Alert Contamination US
52 GENERAL ELECTRIC CO US 20050131 Alert Clean up US
53 HEINZ (H.J) CO US 20060324 Ext. Illegal GMO products



APPENDIX 4. FÖRETAGSNAMN, DATUM, TYP OCH BESKRIVNING AV 
HÄNDELSEN

2(3)

Händelse-
Företag Land datum Typ Beskrivning

54 HONEYWELL INTERNATIONAL US 20050219 Alert Court upholds cleanup US
55 HONEYWELL INTERNATIONAL US 20051121 Alert Scale back cleanup order US
56 HONEYWELL INTERNATIONAL US 20060427 Ext. Downgrade due to clean up US
57 HONEYWELL INTERNATIONAL US 20061129 Ext. Settles pullution lawsuit US
58 IBM CORP US 20030923 Alert Hazardous chemicals US
59 INCO COMMON CA 20031006 Alert Nickel pollution
60 INCO COMMON CA 20060403 Ext. Protests regarding nickel project
61 INCO COMMON CA 20060629 Ext. Canadian lawsuit contamination
62 JFE HOLDINGS JP 20051024 Alert Discharging polluted wastewater
63 JOHNSON MATTHEY GB 20060323 Alert Violation of environmental laws US
64 JPMORGAN CHASE & CO US 20050301 Alert Illegal logging Indonesia
65 KIMBERLY-CLARK CORP US 20050217 Ext. Environmental problems Canada
66 KIMBERLY-CLARK CORP US 20060726 Alert False environmental claims
67 LOCKHEED MARTIN CORP US 20030530 Alert Dumping of radioactive waste
68 LOCKHEED MARTIN CORP US 20050202 Alert Extensice pollution
69 LOCKHEED MARTIN CORP US 20050906 Alert Groundwater contermination
70 MERCK & CO US 20060624 Ext. Chemical discharge US
71 MONSANTO CO US 20060117 Alert Encurage use of unapproved GMO
72 MONSANTO CO US 20060831 Ext. Engineered grass growing wild
73 MOTOROLA US 20060523 Ext. Backtracking of promise to clean up
74 NATIONAL GRID TRANSCO GB 20060320 Ext. Residential pollution GB
75 NEWMONT MINING CORP US 20030514 Alert Pressuring Ghana for mining
76 NEWMONT MINING CORP US 20030903 Alert Mining in damaged forrest Ghana
77 NEWMONT MINING CORP US 20041231 Alert Shareholder voting Indonesia
78 NEWMONT MINING CORP US 20050805 Alert Pollusion, Indonesia
79 NORFOLK SOUTHERN CORP US 20060706 Ext. Highly toxic chemical spilled
80 NORFOLK SOUTHERN CORP US 20061022 Ext. Car explosions after train accident
81 NOVARTIS CH 20050106 Alert Emvironmental contamination US
82 NUCOR CORP US 20060928 Ext. Clean-air violations
83 OCCIDENTAL PETROLEUM US 20050815 Alert Compensation for Nigaraguan workers
84 OCCIDENTAL PETROLEUM US 20051214 Alert Clean up delayed
85 OCCIDENTAL PETROLEUM US 20060817 Ext. Damaging the environment in Peru
86 OFFICE DEPOT US 20031007 Alert Allowing forrest destruction
87 PEPSICO US 20050811 Alert Pesticides in softdrinks India
88 PEPSICO US 20060424 Ext. Benzene class action lawsuite
89 PHELPS DODGE CORP US 20060216 Ext. Clean air violations
90 PIONEER NATURAL RES. US 20051018 Alert Dumping in Alaska
91 PROCTER & GAMBLE CO US 20040825 Alert Illegal extraction Kenya
92 RIO TINTO LTD/PLC AU 20030820 Alert Restores land afteruranium mine
93 ROYAL DUTCH SHELL A/ B GB 20031006 Alert Oilspills South Afrika
94 ROYAL DUTCH SHELL A/ B GB 20041007 Alert Pesticides in Costa Rica
95 ROYAL DUTCH SHELL A/ B GB 20050217 Alert Warnings regarding Sakhalin
96 ROYAL DUTCH SHELL A/ B GB 20050815 Alert Compensation ex banana wokers
97 ROYAL DUTCH SHELL A/ B GB 20060808 Ext. Corrosion Brent Bravo Platform
98 ROYAL DUTCH SHELL A/ B GB 20061206 Ext. 100 breaches in Sakhalin-II 
99 SIEMENS DE 20050819 Alert Workers poisoned by toxins

100 STORA ENSO R FI 20050201 Alert Wood purchase resolution
101 SYNGENTA CH 20050323 Alert Unapproved GMO corn seed
102 SYNGENTA CH 20060322 Ext. Planting GMO crops in Brazil
103 TDC DK 20060914 Alert Poisoning at Chinese supplier
104 TECK COMINCO B CA 20040902 Alert Pollution US
105 TESCO GB 20050331 Alert Whale meat Japan
106 TESCO GB 20061021 Ext. Supermarket flowers



APPENDIX 4. FÖRETAGSNAMN, DATUM, TYP OCH BESKRIVNING AV 
HÄNDELSEN

3(3)

Händelse-
Företag Land datum Typ Beskrivning

107 TYSON FOODS A US 20060808 Ext. Pollution US
108 UNILEVER NV/PLC NL 20030612 Alert Workers poisoned by mercury
109 UNITED TECHNOLOGIES CORP US 20060331 Alert Ozone violations
110 UPM-KYMMENE FI 20050201 Alert Resolution wood purchases
111 UPM-KYMMENE FI 20060608 Alert Pulp mill Urguay and Argentina
112 UPM-KYMMENE FI 20060919 Ext. Illegal timber imports
113 WEYERHAEUSER CO US 20040303 Alert Protest for acting more sustainable
114 WEYERHAEUSER CO US 20060228 Ext. Unsustainable logging
115 VOLKSWAGEN STAMM DE 20050615 Alert Violation of Clean Air Act
116 WPP GROUP GB 20061129 Ext. Breaches of waste management rules



APPENDIX 5. AVKASTNINGARNA 1(4)

Förväntad
avk D-1, Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Förväntad Faktisk Avvikande

Företag D0, D+1 avk D-1 avk D-1 avk D0 avk D0 avk D+1 avk D+1 avk D+29  avk D+29 avk D+29
1 3M CO 0,055% -1,421% -1,476% -1,455% -1,510% 0,098% 0,043% 1,650% 3,828% 2,178%
2 3M CO 0,036% 0,470% 0,434% -0,761% -0,797% 0,837% 0,801% 1,087% -2,860% -3,947%
3 ABB LTD 0,410% -4,848% -5,259% 2,548% 2,138% -0,932% -1,342% 12,303% 5,604% -6,699%
4 ADIDAS. 0,117% -3,024% -3,142% -2,163% -2,280% 1,542% 1,425% 3,514% -3,411% -6,925%
5 AES CORP 0,771% 1,280% 0,509% 0,158% -0,613% -1,262% -2,033% 23,130% 11,903% -11,227%
6 AES CORP 0,087% -0,527% -0,614% 1,589% 1,503% 1,854% 1,767% 2,599% -2,114% -4,713%
7 ALCOA 0,230% -4,459% -4,689% -0,439% -0,668% -1,803% -2,033% 6,891% 9,192% 2,301%
8 ALCOA -0,003% -0,447% -0,445% -0,899% -0,896% 0,907% 0,909% -0,077% -6,025% -5,948%
9 ALSTOM 0,263% 4,625% 4,362% -0,227% -0,490% -0,518% -0,781% 7,896% 11,711% 3,815%

10 A. ELECTR. -0,080% 0,439% 0,520% -2,188% -2,107% -0,990% -0,910% -2,408% 2,408% 4,817%
11 ANGLO A. 0,028% 1,677% 1,648% -0,075% -0,103% -0,300% -0,329% 0,854% 0,360% -0,494%
12 ANGLO A. -0,145% -0,537% -0,392% 2,609% 2,754% 1,622% 1,767% -4,348% 8,055% 12,403%
13 ANZ B. 0,009% -0,593% -0,602% -0,634% -0,643% -1,652% -1,661% 0,272% 1,314% 1,042%
14 AP MOLLER 0,196% -1,380% -1,577% -0,778% -0,974% 2,038% 1,841% 5,884% -8,185% -14,069%
15 ARCHER-D. 0,005% 0,108% 0,103% 0,945% 0,940% -1,070% -1,074% 0,144% -2,965% -3,109%
16 AUTOZONE 0,076% 0,790% 0,714% 0,000% -0,076% 1,985% 1,909% 2,275% 5,634% 3,359%
17 BARRICK G. 0,203% 0,228% 0,025% 0,097% -0,106% 0,000% -0,203% 6,088% -8,978% -15,067%
18 BARRICK G. -0,041% 1,645% 1,686% -2,135% -2,094% 1,583% 1,624% -1,219% 2,557% 3,776%
19 BARRICK G. 0,162% 0,089% -0,073% -1,660% -1,822% -1,296% -1,459% 4,866% -8,637% -13,503%
20 BARRICK G. 0,078% 0,000% -0,078% 4,223% 4,145% 0,405% 0,327% 2,339% 4,135% 1,796%
21 BASF 0,103% 0,412% 0,310% -0,300% -0,403% 0,935% 0,832% 3,078% 1,788% -1,290%
22 BAYER 0,148% -0,427% -0,575% 0,050% -0,098% -1,335% -1,483% 4,445% 0,251% -4,194%
23 BHP BILLITON -0,005% 0,906% 0,911% -1,306% -1,302% 0,083% 0,087% -0,138% 3,718% 3,856%
24 BOEING CO -0,005% 0,418% 0,422% -0,767% -0,762% -1,467% -1,462% -0,146% 6,323% 6,469%
25 BOEING CO 0,033% -0,366% -0,400% -2,673% -2,707% 0,652% 0,619% 0,999% -0,597% -1,596%
26 BOSTON S. -0,152% 1,802% 1,954% -0,059% 0,093% -0,590% -0,439% -4,552% -7,101% -2,549%
27 BP 0,048% 0,510% 0,462% -1,917% -1,965% 0,345% 0,296% 1,451% -4,948% -6,399%
28 BP 0,151% 0,615% 0,464% -0,255% -0,406% -0,204% -0,355% 4,537% -3,323% -7,860%
29 BP 0,047% 0,980% 0,932% -1,146% -1,194% -0,357% -0,404% 1,419% -4,154% -5,573%
30 BP 0,029% 2,151% 2,122% -0,902% -0,931% 0,379% 0,351% 0,855% 5,008% 4,152%
31 BP -0,007% -0,467% -0,460% -0,859% -0,853% -0,552% -0,545% -0,199% -5,371% -5,172%
32 BURLINGT. 0,253% 2,670% 2,417% 0,000% -0,253% -2,255% -2,508% 7,580% 8,236% 0,655%
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Förväntad
avk D-1, Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Förväntad Faktisk Avvikande

Företag D0, D+1 avk D-1 avk D-1 avk D0 avk D0 avk D+1 avk D+1 avk D+29  avk D+29 avk D+29
33 BURLINGT. 0,244% 1,176% 0,932% 1,520% 1,275% 0,403% 0,159% 7,322% 0,695% -6,627%
34 CHEVRON 0,084% -0,054% -0,138% -1,050% -1,135% 0,435% 0,351% 2,533% 1,989% -0,544%
35 CHEVRON 0,156% 1,564% 1,408% -0,596% -0,752% -1,416% -1,572% 4,682% -14,460% -19,142%
36 CHEVRON 0,030% 0,157% 0,127% -0,469% -0,499% 0,927% 0,897% 0,890% 3,573% 2,683%
37 CHUBU E. 0,165% -1,299% -1,464% 0,000% -0,165% 1,645% 1,480% 4,953% 2,217% -2,736%
38 COCA-COLA 0,106% -0,161% -0,266% 1,266% 1,161% 1,211% 1,105% 3,174% -1,553% -4,727%
39 COSTCO W. 0,225% 1,422% 1,197% 0,485% 0,260% 1,879% 1,654% 6,750% 2,271% -4,480%
40 DOW C. 0,089% -1,997% -2,086% 0,395% 0,306% -0,939% -1,028% 2,675% 14,434% 11,759%
41 DOW C. 0,050% 0,178% 0,128% -1,521% -1,571% -0,952% -1,002% 1,489% 7,084% 5,596%
42 DOW C. 0,191% -2,102% -2,293% -0,640% -0,830% 1,656% 1,465% 5,720% 13,678% 7,958%
43 DOW C. -0,108% -1,608% -1,500% 0,124% 0,232% -2,252% -2,144% -3,229% -14,286% -11,057%
44 DOW C. -0,037% 1,759% 1,796% 1,378% 1,415% 1,313% 1,350% -1,109% -2,581% -1,472%
45 DOW C. -0,097% 0,627% 0,724% 1,480% 1,576% 1,561% 1,657% -2,897% 5,423% 8,320%
46 DSM 0,083% -0,809% -0,893% 1,994% 1,911% -0,326% -0,409% 2,503% 8,262% 5,759%
47 DU PONT 0,040% -0,522% -0,562% -0,569% -0,609% -1,056% -1,096% 1,206% 3,020% 1,815%
48 DUKE E. 0,022% 2,636% 2,614% -0,377% -0,399% -0,997% -1,019% 0,665% 3,958% 3,292%
49 EXXON MOBIL 0,110% -0,581% -0,691% 1,243% 1,133% -0,866% -0,977% 3,303% 3,596% 0,293%
50 EXXON MOBIL 0,028% -0,957% -0,985% -0,639% -0,666% 0,099% 0,071% 0,827% 3,387% 2,560%
51 FALCONBR. -0,033% 0,530% 0,562% -0,486% -0,453% 0,000% 0,033% -0,983% 2,325% 3,308%
52 GENERAL E. 0,091% 0,393% 0,303% 1,063% 0,972% 0,415% 0,325% 2,717% 0,270% -2,448%
53 HEINZ (H.J) 0,051% 0,132% 0,082% 0,159% 0,108% -0,766% -0,817% 1,526% 9,304% 7,777%
54 HONEYWELL 0,039% 0,448% 0,410% 0,000% -0,039% -2,153% -2,191% 1,160% -2,733% -3,893%
55 HONEYWELL -0,045% -0,137% -0,092% 0,742% 0,787% 0,791% 0,836% -1,343% 2,618% 3,962%
56 HONEYWELL 0,169% 0,801% 0,632% -2,133% -2,302% -1,461% -1,630% 5,067% -10,730% -15,797%
57 HONEYWELL 0,113% 0,119% 0,006% 1,136% 1,023% 0,609% 0,496% 3,387% 7,003% 3,616%
58 IBM CORP 0,053% -2,026% -2,080% -0,055% -0,108% -2,124% -2,177% 1,602% -1,726% -3,328%
59 INCO C. 0,441% 5,048% 4,607% -1,169% -1,610% 0,657% 0,216% 13,232% 14,239% 1,007%
60 INCO C. 0,199% -0,534% -0,734% 0,153% -0,046% 0,766% 0,567% 5,975% 24,368% 18,393%
61 INCO C. 0,198% -1,748% -1,946% 2,224% 2,026% -0,559% -0,757% 5,937% 21,207% 15,270%
62 JFE HOLD. 0,278% -1,695% -1,973% -2,874% -3,151% 2,959% 2,681% 8,332% 12,138% 3,806%
63 JOHNSON M. 0,219% 0,763% 0,544% -1,997% -2,216% 2,249% 2,030% 6,577% 0,779% -5,798%
64 JPMORGAN C. -0,044% -1,136% -1,092% 1,477% 1,521% -0,270% -0,226% -1,314% -5,293% -3,979%
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Förväntad
avk D-1, Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Förväntad Faktisk Avvikande

Företag D0, D+1 avk D-1 avk D-1 avk D0 avk D0 avk D+1 avk D+1 avk D+29  avk D+29 avk D+29
65 KIMBERLY-C. 0,028% -1,582% -1,610% -0,243% -0,271% 0,213% 0,185% 0,838% -0,139% -0,977%
66 KIMBERLY-C. 0,024% 0,284% 0,260% 1,498% 1,474% -1,328% -1,352% 0,711% 6,735% 6,024%
67 LOCKHEED M. -0,145% -1,146% -1,002% -0,301% -0,156% 0,668% 0,812% -4,337% 4,584% 8,921%
68 LOCKHEED M. 0,036% 1,574% 1,538% 0,272% 0,237% -0,951% -0,987% 1,072% 2,259% 1,187%
69 LOCKHEED M. 0,012% 0,000% -0,012% 0,926% 0,913% 1,158% 1,146% 0,364% -0,543% -0,907%
70 MERCK & CO 0,023% -0,879% -0,902% 0,229% 0,206% -0,885% -0,908% 0,681% 17,143% 16,462%
71 MONSANTO 0,246% 0,000% -0,246% 1,324% 1,078% -1,381% -1,628% 7,383% 8,248% 0,866%
72 MONSANTO 0,129% 0,341% 0,212% 0,829% 0,700% 1,686% 1,557% 3,873% -6,345% -10,218%
73 MOTOROLA 0,034% 1,567% 1,533% -0,338% -0,372% -1,064% -1,099% 1,032% -1,921% -2,953%
74 NATIONAL G. 0,146% -0,250% -0,396% -0,251% -0,397% -0,168% -0,314% 4,393% -3,811% -8,204%
75 NEWMONT M. 0,030% -2,404% -2,434% 1,607% 1,577% 0,351% 0,322% 0,892% 13,230% 12,339%
76 NEWMONT M. 0,467% -3,464% -3,931% 0,000% -0,467% 2,612% 2,145% 14,006% 5,604% -8,401%
77 NEWMONT M. 0,112% 0,248% 0,135% -0,292% -0,404% -4,616% -4,729% 3,374% -7,049% -10,423%
78 NEWMONT M. -0,137% -1,469% -1,332% -0,985% -0,848% -0,587% -0,450% -4,112% 13,293% 17,405%
79 NORFOLK S. 0,058% -0,037% -0,095% -2,736% -2,794% -1,359% -1,417% 1,740% -16,265% -18,006%
80 NORFOLK S. -0,087% -0,578% -0,490% 1,037% 1,125% 0,205% 0,292% -2,615% 2,306% 4,921%
81 NOVARTIS -0,017% -1,212% -1,196% 0,175% 0,192% -0,612% -0,596% -0,495% 1,098% 1,594%
82 NUCOR CORP -0,091% -0,667% -0,576% 0,895% 0,987% -0,182% -0,090% -2,744% 17,381% 20,126%
83 OCCIDENTAL 0,152% 0,036% -0,116% -1,326% -1,478% -2,253% -2,404% 4,555% 3,013% -1,542%
84 OCCIDENTAL -0,011% 1,113% 1,124% 1,281% 1,291% -1,193% -1,183% -0,320% 8,827% 9,147%
85 OCCIDENTAL 0,136% -0,992% -1,128% 0,039% -0,097% 1,965% 1,829% 4,076% -6,953% -11,029%
86 OFFICE D. 0,155% 0,549% 0,394% 2,391% 2,236% -3,269% -3,424% 4,652% 0,852% -3,799%
87 PEPSICO 0,036% 0,240% 0,204% 0,607% 0,571% -0,183% -0,219% 1,077% -0,609% -1,686%
88 PEPSICO -0,004% -0,175% -0,171% 0,122% 0,126% 0,402% 0,405% -0,110% 5,963% 6,073%
89 PHELPS D. 0,414% 3,128% 2,714% 0,000% -0,414% 0,525% 0,111% 12,406% 2,371% -10,035%
90 PIONEER N. 0,357% 2,867% 2,509% -4,305% -4,663% -0,823% -1,181% 10,723% 0,144% -10,579%
91 PROCTER & G. 0,063% 0,365% 0,302% 0,637% 0,574% 0,723% 0,660% 1,892% -1,145% -3,037%
92 RIO TINTO -0,028% 2,484% 2,513% 0,364% 0,392% -0,423% -0,394% -0,847% -0,095% 0,753%
93 ROYAL D. 0,012% 2,331% 2,319% 0,195% 0,183% 0,065% 0,053% 0,366% -1,320% -1,686%
94 ROYAL D. 0,011% 0,717% 0,706% 0,237% 0,226% -0,296% -0,307% 0,335% 4,614% 4,279%
95 ROYAL D. 0,137% 1,103% 0,966% 0,832% 0,694% 0,515% 0,378% 4,117% -0,932% -5,048%
96 ROYAL D. 0,076% -1,131% -1,207% -0,156% -0,232% -1,302% -1,378% 2,287% -0,285% -2,573%
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Förväntad
avk D-1, Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Faktisk Avvikande Förväntad Faktisk Avvikande

Företag D0, D+1 avk D-1 avk D-1 avk D0 avk D0 avk D+1 avk D+1 avk D+29  avk D+29 avk D+29
97 ROYAL D. 0,059% 0,000% -0,059% -0,517% -0,576% 1,299% 1,240% 1,771% -7,514% -9,284%
98 ROYAL D. -0,016% 2,012% 2,028% 0,384% 0,400% 0,164% 0,180% -0,485% -6,079% -5,594%
99 SIEMENS 0,033% -1,113% -1,146% 1,527% 1,494% -0,238% -0,271% 0,997% 3,081% 2,084%

100 STORA ENSO 0,041% 2,505% 2,464% 0,543% 0,502% 0,540% 0,500% 1,216% 3,251% 2,035%
101 SYNGENTA 0,187% -0,621% -0,809% -0,781% -0,969% -0,796% -0,983% 5,622% -2,892% -8,515%
102 SYNGENTA 0,332% -0,223% -0,555% 0,000% -0,332% 0,447% 0,114% 9,975% -4,008% -13,983%
103 TDC 0,120% 0,000% -0,120% 0,000% -0,120% -0,943% -1,064% 3,608% -0,882% -4,490%
104 TECK C. 0,058% 0,777% 0,719% -0,385% -0,443% -2,747% -2,805% 1,739% 3,935% 2,196%
105 TESCO 0,082% 0,627% 0,545% -1,402% -1,484% 0,237% 0,155% 2,470% -2,875% -5,345%
106 TESCO 0,199% 0,904% 0,705% -0,512% -0,710% 0,707% 0,509% 5,958% 0,610% -5,348%
107 TYSON F. 0,109% -1,780% -1,889% -0,378% -0,487% -0,455% -0,564% 3,267% 19,323% 16,056%
108 UNILEVER -0,131% 2,304% 2,434% -0,577% -0,447% -1,568% -1,437% -3,920% -2,369% 1,551%
109 UNITED T. 0,138% -0,497% -0,636% -0,086% -0,225% 0,362% 0,224% 4,151% 12,946% 8,795%
110 UPM-K. 0,067% 2,267% 2,200% 1,786% 1,719% 1,028% 0,962% 1,996% 5,656% 3,660%
111 UPM-K. 0,037% 0,609% 0,571% -2,480% -2,518% 0,434% 0,397% 1,116% 1,051% -0,066%
112 UPM-K. 0,018% 0,210% 0,192% -1,257% -1,275% -0,053% -0,071% 0,531% 4,163% 3,632%
113 WEYERH. 0,083% -1,897% -1,980% 0,399% 0,316% 1,483% 1,400% 2,496% 2,468% -0,028%
114 WEYERH. 0,045% 0,174% 0,129% -1,229% -1,274% -0,571% -0,616% 1,352% 6,068% 4,716%
115 VOLKSW. 0,035% 0,379% 0,344% -0,566% -0,601% 1,437% 1,402% 1,052% 15,568% 14,516%
116 WPP GROUP 0,084% -0,672% -0,757% 0,902% 0,818% 0,596% 0,512% 2,533% 6,608% 4,075%


