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Abstract  
Authors: Siri af Robson, Sophie Irhem 
 
Title: Organic shares - A study on accession to FTSE4Good.  
 
Background and problem: An increasing number of investors recognize the 
importance of including accountability in the financial sector and in the choice of 
companies to invest in. The FTSE4Good index rates the world’s leading companies 
when it comes to work that prevents exposures of risks associated with 
environmental, social and governance issues (ESG). Regarding the companies’ 
economy the question arises what to prioritize: responsibility or return? Some 
economists expresses their opinion regarding FTSE4Good and believe that 
recognition of this index can lead to improved performance in relation to companies 
that are not included. Alongside this, we search for the answer to whether it is 
possible to spread the word about the work related to ESG through signaling and 
sharing of information. This is the basis of this paper. 
 
Purpose: The purpose of this study is to contribute knowledge about FTSE4Good 
and how this index affect included companies’ shares. Furthermore, the study aims to 
create an understanding of the phenomenon signaling and if it may enhance the 
reaction of the newly connected companies' shares. 
 
Method: The methodology used in this paper is a case study and it consists of two 
parts, one quantitative and one qualitative. The quantitative part examines historical 
share prices to investigate whether inclusion is a factor that affects companies’ 
achievements. This part is conducted through a regression analysis. The qualitative 
part includes analysis of the companies’ annual reports for the current time period of 
the accession to the FTSE4Good index. Correspondence with a professional investor 
has also been conducted. The correspondence regarded the public interest for 
investments in companies that are recognized to take responsibility for their actions 
and actively working to prevent unethical practices. 
 
Conclusion: The resulting outcome is varying, like earlier studies. The result and 
analysis shows that the changes in the shares are not due to the companies’ 
connection to FTSE4Good. It is concluded that the companies that show higher return 
after accession to the index can’t be linked to the accession itself, but rather to other 
course driving factors. Three out of seven investigated companies spread the word 
about the accession to the index, but it seems to be the work behind this accession that 
counts instead of the accession it self.  
 
Keywords: FTSE4Good, ESG, responsible investments, share price, risk, signaling, 
recognition 
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ORDLISTA 
CSR – Corporate Social Responsibility: Företagets samhällsansvar, som avser att de 
ansvarar för miljömässiga och sociala faktorer vid sidan av sina finansiella mål. Här 
uppmärksammas intressenternas värden, utöver ägarnas förväntade finansiella 
avkastning. 
 
ESG – Environmental, Social and Governance: faktorer som syftar till hållbara 
investeringskriterier som används tillsammans med konventionella 
investeringskriterier, vid val av placeringsalternativ.  
 
SRI – Socially Responsible Investment: En term som omfattar arbetet med 
hållbarhet, socialt ansvarstagande, etiska och miljömässiga faktorer samt faktorer som 
påverkar ESG-frågorna. 
 
EMH – Effektiva marknadshypotesen: en hypotes som antar att alla marknader är 
effektiva, det vill säga att all tillgänglig information speglar priset på en tillgång. Det 
ska enligt hypotesen inte gå att konsekvent vinna över marknaden med den 
tillgängliga informationen. 
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1. Inledning 
I följande avsnitt redogörs för bakgrunden till det valda ämnet, följaktligen 
presenteras historik samt framväxten av FTSE4Good. Vidare presenteras tidigare 
forskning på området och slutligen introduceras problemdiskussionen som mynnar ut 
i studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
	  

”Hållbar utveckling – en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(Nationalencyklopedin 2015) 
	  
Den främsta orsaken till att investera sägs vara den ekonomiska avkastningen, vilket 
gäller oavsett konventionella investeringar eller investeringar med ett 
hållbarhetsperspektiv (McLachlan & Gardner 2004; Pérez-Gladish, Benson & Faff 
2012). Det finns andra faktorer som skiljer olika investerare åt och att välja hållbarhet 
kan vara attraktivt även då det kan innebära lägre finansiella prestationer. Detta visar 
på ett trade-off förhållande mellan avkastning och hållbarhet (SRI), där man väljer att 
överväga de icke-finansiella faktorerna så som sociala, etiska och miljömässiga vid ett 
investeringsval. Ett förhållande som beskriver en typ av psykisk avkastning, vilket 
istället för maximering av finansiell avkastning ger ett mervärde till den valda 
strategin (Jones & Pollett 1998; Nilsson 2008; Beal, Goyen & Phillips 2005).  	  
	  
Nilsson (2008) menar att det finns flera faktorer som påverkar vid ett investeringsval 
och att vinstmaximering inte alltid är det naturliga alternativet vid val av investering. 
Vid investeringsvalet tas mer hänsyn till både sociala och miljömässiga problem som 
kan föreligga. Att beakta miljön eller olika CSR-aktiviteter (Corporate Social 
Responsibility) är inte längre något enbart en del av populationen intresserar sig för. 
Det är numera en aktivitet som bekymrar över 90 procent av befolkningen i 
västvärlden. Detta gör att både produkter och investeringsmöjligheter med inriktning 
på hållbarhet i större utsträckning efterfrågas. Ett tydligt exempel är att det år 1995 
investerades 12 miljarder USD i SRI-relaterade fonder. Tio år senare, 2005 hade 
denna siffra ökat till 179 miljarder USD och i den senaste rapporten från 2014 ligger 
motsvarande siffra på 4306 miljarder USD. Detta i kombination med att 
finansmarknaden numera erbjuder ett större urval visar tydligt att denna del av 
marknaden inte längre är en nisch, utan en naturlig komponent som ska tas i 
beaktning vid både investering såsom inom forskningen (USSIF 2014).	  
	  
Hur hållbarhet mäts är emellertid problematiskt, vem beslutar om priset på psykisk 
avkastning eller mervärde? En världsomfattande undersökning genomförd på 1000 
chefer från 27 olika branscher, där 80 procent av dessa ser hållbarhetsarbete som en 
konkurrensfördel i sina respektive branscher, kan ses som en riktlinje i frågan. I 



	  
	  

2 

samma undersökning framgår även att 78 procent ser hållbarhetsarbetet som en 
möjlighet för innovation och tillväxt (United Nations Global Compact 2013). 
	  
Den ökade efterfrågan och engagemanget angående hållbara investeringar har 
resulterat i index som på olika sätt mäter bolags prestationer utifrån deras arbete med 
hållbarhet. De två största indexen är FTSE4Good och Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI). Indexen är näst intill identiska med undantaget att FTSE4Good delvis 
använder sig av en uteslutningsmetod som ett inkluderingskriterium där de väljer att 
utesluta bolag verksamma inom tobak, kärnkraft och vapenindustrin. DJSI tillämpar 
istället en ”bäst-i-klassen”-inkludering och utesluter inte bolag i ovan nämnda 
branscher. FTSE4Good arbetar, till skillnad från DJSI, mer med offentlig information 
genom att två gånger om året publicera halvårsredogörelser där det framgår vilka 
bolag som har inkluderats samt vilka som inte längre finns med (IBE 2013). I och 
med FTSE4Goods tillgänglighet har studien tagit sin grund i detta hållbarhetsindex. 
	  
FTSE4Good är utvecklat av FTSE Group, ett marknadsledande bolag inom 
indexering på aktiemarknaden. Sedan introduktionen i juli 2001 klassificerar och 
rankar FTSE4Good bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor inom områdena 
miljö, socialt ansvarstagande samt styrningsrelaterade frågor, gemensamt benämnt 
ESG-frågor (FTSE 2015). FTSE Groups VD Mark Makepeace menar att syftet med 
hållbarhetsindexet är att öka förståelsen av den betydelse och relevans som relationen 
mellan ansvarstagande bolag och aktieägare har. Enligt Makepeace vill man också 
möta den ökade efterfrågan på dessa investeringsmöjligheter som finns på den 
finansiella marknaden.   	  
	  
Hur	  fungerar	  inkluderingen	  till	  FTSE4Good?	  
För anslutning ansöker bolagen själva till hållbarhetsindexet och granskas sedan av 
FTSE Group utifrån olika ESG-kriterier. Listan publicerades första gången 31 juli 
2001 och sedan dess uppdateras listan var sjätte månad. I mars och i september 
justeras inkluderingar, exkluderingar och listan över reservbolag (FTSE 2015). 
Inkludering kan enbart ske under uppdateringsperioderna medan exkludering kan ske 
när som helst under perioden, om ett bolag inte följer hållbarhetskriterierna. I de fall 
då ett bolag blir exkluderat använder sig FTSE av en reservlista varifrån man 
inhämtar ett nytt bolag för inkludering (Investigate 2004). 
 
Inkluderingen sker genom poängsättning av bolagen vilket görs i två steg: dels 
bedöms exponeringen av risker förknippade med ESG som bolaget utsätter eller kan 
utsätta sin omgivning för. Dels bedöms arbetet med att eliminera riskerna för denna 
exponering. Poängskalan sträcker sig från noll till fem, med fem som högsta betyg. 
För att anslutas till indexet måste bolaget erhålla minst 3,5 poäng. Bolag som är 
anslutna till indexet men inte lyckas upprätthålla sitt arbete med ESG-riskerna och får 
poäng under 2,5 utesluts om detta inte åtgärdas inom tolv månader. Bolag som inte är 
berättigade inkludering på listan är de som figurerar i eller i samarbete med 
tobaksbolag, vapensystem samt tillverkare av komponenter till vapen. 
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Poängsättningen är således ett mått på hur väl de lyckas hantera sin bolagsspecifika 
risk (FTSE 2015; SustainAbility 2013). 
 
För att utvärdera och poängsätta potentiella bolag att ansluta utgår FTSE Group från 
områdena miljö, socialt ansvarstagande och styrningsrelaterade frågor. Dessa 
områden delas in i fjorton underrubriker, så kallade teman som i sin tur delas in i cirka 
300 indikatorer - tio till trettiofem under varje tema. Temaindelningarna innefattar 
områdena: klimatförändringar, vattenanvändning, biologisk mångfald, föroreningar, 
resurser, kundansvar, mänskliga rättigheter och gemenskap, arbetsförhållanden, hälsa 
och säkerhet, motverkan av korruption, skattetransparens, riskhantering samt 
bolagsstyrning (FTSE 2015). 
 

	  
Figur	  1	  –	  Hur	  fungerar	  anslutning	  till	  FTSE4Good?	  (FTSE	  2015) 

1.2 Tidigare forskning  
Hållbarhetsindexens prestationer gentemot mer konventionella index som inte tar 
hänsyn till omvärldsansvar har sedan ett par år tillbaka prövats vid ett flertal tillfällen. 
Detta har genomförts med hjälp av olika forskningsmetoder där utfallen har påvisat 
ett varierat resultat (Sjöström 2011). Galbreath (2013) konstaterar att existerande 
ESG-forskning är begränsad och menar att problemet ligger i att tidigare forskare har 
försökt att isolera ESG-dimensionerna från varandra. Den ena dimensionen ska inte 
utesluta den andra. Han uppmärksammar även att forskningen kring ESG är starkt 
kopplat till finansiella resultat vilket gör att förändringar över tid inom de tre 
dimensionerna eller mellan olika industrier ofta förbises. Slutligen nämner han att 
studier i majoriteten av fallen skett på amerikanska eller brittiska bolag. Något som 
visar på behovet av studier utförda på andra marknader och i andra länder. 
 
Att välja en hållbarhetsinriktad investering har enligt Derwall, Guenster, Bauer och 
Koedijk (2005) sina fördelar. Deras studie visar att portföljer med placeringar gjorda i 
bolag med högre miljöförvaltning överträffar portföljer med motsvarande låg 
miljöförvaltning. Under perioden 1995-2003 var den genomsnittliga avkastningen för 
denna portfölj 6 procent högre än den genomsnittliga avkastningen per år. Portföljens 
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högre prestation kan inte förklaras av varken marknaders känslighet, olika 
investeringsstilar eller branschspecifika faktorer. Avgörande var inte heller olika 
nivåer av transaktionskostnader, då resultatet var signifikant över alla dessa. Något 
som påvisar fördelarna med socialt ansvarsfulla placeringar. Klassen och McLaughlin 
(1996) visar också på betydande positiv avkastning för de bolag som arbetar med 
miljöförvaltning samt betydande negativ avkastning för de som inte gör det. Även 
Eccles, Ioannou och Serafeim (2012) har genom sin studie konstaterat att bolag med 
högt hållbarhetsarbete presterar bättre än sina motparter både på aktiemarknaden och 
vad gäller redovisningsprestanda. De har genom en fyrfaktormodell redogjort för att 
bolag som prioriterar detta arbete årligen avkastar 4,8 procent bättre än bolagen som 
inte gör det. 
 
Belghitar, Clark och Deshmukhs (2014) studie påvisar däremot att investeringar i 
bolag placerade på hållbarhetsindex för en investerare med låg riskbenägenhet inte 
ökar möjligheterna för högre avkastning. Detta i jämförelse med konventionella index 
vilka inte koncentreras kring arbete med ESG. Studien undersöker olika index 
avkastning under perioden 2001-2014 och jämför hållbarhetsindex med mer 
konventionella index. Det saknas dock forskning på hur de enskilda bolagen påverkas 
av ett ansvarsfullt erkännande. Även Tillmann (u.å.) undersöker om en positiv 
relation föreligger mellan hållbarhetsprestationer och finansiella resultat hos bolag. 
Några statistiskt hållbara incitament för högre avkastning förekommer inte. Däremot 
visar underökningen att det vid exkludering från FTSE4Good förekommer negativ 
avkastning. Tillmann menar att de negativa resultaten är mer intressanta för 
investeraren än de positiva nyheterna om hållbarhetsarbete. Inkludering i ett 
hållbarhetsindex innebär att bolaget uppvisar att de följer specifika normer och 
konventioner i enlighet med ESG medan exkludering kan innebära att man istället 
inverkar negativt på samhället. 
 
Vad gäller studier av just FTSE4Goods index visar resultaten i Collison, Cobb, Power 
& Stevenson (2008) studie att indexet kan vara ett användbart hjälpmedel för de 
investerare som vill följa SRI:s investeringsstrategi, samt investera i de bolag som 
uppfyller kraven för ESG. För portföljförvaltare har indexet fungerat som en lista över 
de ansvarstagande bolag man kan välja att konstruera sina investeringsportföljer efter. 
Indexet fyller även funktionen som ett benchmark för de portföljförvaltare som antar 
egna urvalskriterier vid identifiering av ansvarsfulla bolag, vilket bidrar till 
utvärdering av bolagens prestationer. Vidare menar Collison et al. att den publiciteten 
lanseringen av detta index har bidragit med kan ha ökat det allmänna intresset för 
ansvarsfulla placeringar. 
 
Trots tidigare tvetydiga resultat gällande hållbarhetsindexens prestationer visar 
undersökningar på ett högt intresse vad gäller etiska riktlinjer vid investeringsval. Av 
potentiella placerare framstår ESG-områdena som en viktig faktor då man väljer 
bolag att köpa aktier i. 2012 genomfördes en undersökning av TNS Sifo Prospera på 
uppdrag av Fondbolagens förening. Undersökningen utfördes i Sverige där de 
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medverkande ombads poängsätta hur viktigt det är att fondbolag erbjuder sina kunder 
etiska fonder. På en skala från ett till fem, där fem är ”mycket viktigt”, blev det 
genomsnittliga svaret fyra. Resultatet bekräftar spekulationerna som berör intresset 
för ”ekologiska” erbjudanden, även när det kommer till sparande och placeringar. Ett 
högt intresse och ökad efterfrågan på ansvarstagande placeringsalternativ kan 
innebära att intresset för investeringar i enskilda bolag som tar ansvar i ESG-frågorna 
även ökar. 

1.3 Problemformulering 
I och med aktuella klimathot antas en högre efterfrågan av placeringar inriktade på 
miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor. Att arbeta med dessa faktorer 
ska inte behöva motarbeta ekonomisk tillväxt utan borde tillsammans kunna fungera 
som en integrerad enhet. Det krävs en ny period där tillväxt och miljömässigt ansvar 
integreras (UN-documents 1987). Att placera med ansvarsfulla avsikter ska inte kräva 
att man väljer en del av marknaden, utan ska uppfattas som mer än enbart en nisch. 
Numera tillåts en mer moralisk infallsvinkel ta plats i det finansiella rummet och 
denna kännedom har lett till att forskning, analys och utvärdering av frågor gällande 
ansvarstagande utvecklats i finansvärlden (Lewis & Juravle 2010; PRI u.å.; Umlas 
2008). Tidigare känt är att bolag bör sträva efter arbete med CSR, där de förväntas ta 
socialt ansvar för samhället de är verksamma i. Att agera i enlighet med CSR innebär 
således att bolaget ansvarar för relevanta förtroendefrågor som rör dess intressenter. 
Intresset att undersöka ESG-begreppet ligger i att det utöver det sociala ansvaret i 
större utsträckning beaktar miljömässiga och styrningsrelaterade faktorer, vilket gör 
området mer aktuellt och omfattande, då begreppet innefattar fler faktorer än CSR 
(Borglund, De Geer & Hallvarsson 2008). 
 
Tidigare forskning har främst fokuserat på hållbarhetsindexens prestation i form av 
avkastning gentemot konventionella index. Dessa resultat har visat sig vara av 
varierande karaktär. Det saknas en enhetlig definition för socialt ansvarsfulla 
investeringar och grunden för olika investeringsbeslut kan ligga i historiska och 
kulturella skillnader. Problematiken ligger främst i hur ett bolag väljer att värdera 
hållbarhet och hur man kan göra detta till en bolagsspecifik fråga, här återkommer 
således problematiken med att tilldela hållbarhet affärsnytta. Det är komplicerat att 
visa hur ESG-frågorna har en direkt koppling till investeringars värde (Wins & 
Zwergel 2016). Bolag söker aktivt efter nya möjligheter för omställning till ett mer 
hållbart arbete då man inser att morgondagens affärsmöjligheter finns inom detta 
område. Det är inte enbart bolagen som ser det värdefulla i att satsa på arbete som 
gynnar en hållbar omvärld, även finansmarknaden har insett behovet av ansvarsfullt 
arbete. Då marknaden finner hållbarhet mer betydelsefullt borde även bolag som 
engagerar sig i sådana frågor värderas högre. Detta då investeringsviljan i dessa bör 
vara högre än i de bolag som inte arbetar med hållbarhet, då efterfrågan enligt teorin 
ska öka värdet på aktien. Trots detta är tidigare forskning tvetydig och det saknas stöd 
för denna tes (Belghitar, Clark & Deshmukh 2014; Tillmann u.å.).  
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Problemet kan sammanfattas på följande vis: den första delen innefattar den tvetydiga 
forskningen som å ena sidan påstår att avkastningen är positiv för de bolag som aktivt 
arbetar med dessa frågor (McLaughlin 1996; Derwall, Guenster, Bauer & Koedijk 
2005; Eccles, Ioannou & Serafeim 2012), samtidigt som andra studier påvisar att det 
inte förekommer några förändringar i avkastningen (Belghitar, Clark & Deshmukhs 
2014; Tillmann u.å.). Den andra problematiken är den tidigare forskningens 
bristfällighet som presenterats på området och då hur marknaden belönar 
ansvarstagande bolag genom ökat marknadsvärde. Vidare saknas det forskning på hur 
enskilda bolag påverkas av ett ansvarsfullt erkännande (Belghitar, Clark & 
Deshmukhs 2014). Den största andelen av studierna som genomförts på området har 
gjorts på brittiska och amerikanska bolag, något som Galbreath (2013) påpekar som 
ett behov av ytterligare studier genomförda på andra bolag i andra länder.  
 
Att undersöka eventuella förändringar hos anslutna bolag kan därför ge indikationer 
på huruvida det utöver det moraliska även är ekonomiskt hållbart att prioritera 
investeringar i etiska bolag, vilket i detta fall innebär bolag som nyligen anslutits till 
FTSE4Good. Sambandet mellan inkludering och utveckling har granskats och bolag 
inkluderade på hållbarhetsindex ska på längre sikt prestera bättre än bolag som inte är 
inkluderade. Detta främst med anledning av att riskerna förknippade med ESG i ett 
anslutet bolag minskar i och med arbetet med eliminering av oförutsedda händelser 
kopplade till området (Beslik 2014; Galbreath 2013; Ekblom 2014). Det finns även 
principer för ansvarsfull kapitalförvaltning, principer som ska öka belöningen av 
ansvarstagande och bestraffa det motsatta (Hassel, Larsson & Nore 2011). Detta 
resulterar i intresset att undersöka vilken effekt anslutningen har på de enskilda 
bolagens aktier. Eventuella effekter, positiva som negativa, kan ses som avgörande 
för framtida rekommendationer och investeringsval för de bolag som arbetar 
ansvarsfullt gentemot sin omgivning. Att undersöka värdeförändringar hos de 
anslutna bolagen kan således ge indikationer på huruvida det utöver det moraliska 
även är ekonomiskt hållbart att prioritera investeringar i etiska bolag, vilket i denna 
studie innefattar bolag som arbetar med ESG-områdena. För att bolagen ska öppna 
upp för belöningsmöjligheter från marknaden i samband med anslutningen är det 
viktigt att bolagen informerar omvärlden om detta. För detta ändamål kan bolag 
använda sig av signalering. Utifrån denna teori finns intresse att undersöka om 
bolagen arbetar med signalering eller informationsspridning av anslutningen och om 
detta kan stärka effekten av anslutningen i sig. Detta eftersom att en stämpel om 
arbetet med hållbarhetsfrågor i slutändan bör leda till en positiv inverkan på resultatet 
(Martin, Curran & Moran 2007).   

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att förklara om bolags aktievärde reagerar på anslutning till 
FTSE4Good och varför denna reaktion ser ut som den gör. Vidare syftar studien till 
att skapa förståelse om fenomenet signalering kan förstärka reaktionen hos de nyligen 
anslutna bolagens aktier. Genom en fallstudie avser vi att ta fram kurshistorik över en 
tioårsperiod gällande aktiernas avkastning som i en regressionsanalys påvisar om 
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samband med anslutning föreligger. Vidare identifieras faktorer som kan förstärka 
eller försvaga den effekten som anslutningen kan förväntas ha på aktierna och därmed 
bolagets värde. 

1.5 Frågeställning  
Hur förändras aktievärdet hos bolag till följd av anslutning till FTSE4Goods index 
och hur kan signalering förstärka värdeförändringen på aktierna? 

1.6 Bidrag  
Studien ämnar bidra med förklaringar till hur de enskilda bolagens aktier utvecklas till 
följd av anslutning till hållbarhetsindexet FTSE4Good. Vidare ska studien även bidra 
till att öka förståelsen om bolagens arbete med att sprida informationen om sitt arbete 
med hållbarhet till omvärlden, och hur detta kan komma att stärka effekten av en 
akties värdeförändring. Tidigare studier har främst fokuserat på indexets prestation i 
förhållande till marknadsindex medan denna studie är ett kunskapsbidrag genom en 
undersökning genomförd på det enskilda bolaget och deras utveckling. Genom att 
svara på frågeställningen uppnås förståelsen för aktiernas utveckling i förhållande till 
anslutningen till FTSE4Good. Vid ett positivt resultat hoppas uppsatsen även kunna 
bidra med information om ytterligare en motivationsfaktor för bolag att välja att aktivt 
arbeta för att komma med på hållbarhetsindexet FTSE4Good. 
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2. Teori 
I följande avsnitt introduceras bakomliggande teorier kring studiens frågeställning. 
Här presenteras således teorier gällande värdering av aktier, risk, den effektiva 
marknadshypotesen, informationsasymmetri, signalteori samt hållarbarhet och 
finansiellt beteende.  

2.1 Värdering av aktier 
Priset på en aktie bestäms likt den klassiska ekonomiska teorin gällande utbud och 
efterfrågan, om aktien i fråga omsätts på marknaden. Om efterfrågan på en aktie ökar 
bland köparna kommer de att buda över varandra varpå prisbilden följer efter och 
kurserna stiger, samma sak gäller om efterfrågan skulle minska (Rosén 2011). Enligt 
finansieringsteorin är det tre faktorer som bestämmer en akties värde. Faktorerna 
innefattar bolagets beräknade överskott i framtiden, placeringstid samt 
marknadsräntan. Marknadsräntan likställs med den avkastning som bästa alternativa 
placering utlovar i samma riskklass.  Eftersom ett bolags överskott tillfaller ägarna i 
form av utdelningar som beror på bolagets framtida förväntade överskott påverkas 
aktiekursen. Desto större utdelningar, desto högre värde på aktien. Även när i tiden 
det framtida överskottet förväntas uppstå har inverkan på värderingen. Aktiens värde 
ökar när överskottet förväntas ligga nära i tid (Greve 2003; Rosén 2011). Allmänt 
handlar det approximativt om företagets vinster och utdelningar, det vill säga när ett 
bolags vinster ökar, ökar också värdet på ägarandelen och aktiekursen stiger. 
Detsamma gäller även om utdelningarna skulle öka från år till år, vilket också medför 
en ökad aktiekurs (Nasdaq u.å.). 
 
Utöver ovan nämnda återfinns ett antal faktorer som identifierats som påverkande för 
aktiekursen. De faktorer som identifieras som påverkande är förväntningar på 
företaget, skatter, subventioner, konjunkturer, räntor, omvärld, trender, förändringar i 
företaget, rykten och spekulationer. Dessa är faktorer som på kort sikt har en inverkan 
på aktiekursen (Rosén 2011). De påverkar både konsumentens förmåga att köpa aktier 
i form av ökad eller minskad disponibel inkomst efter skatteförändringar eller olika 
konjunkturella förhållanden. Det kan också vara händelser då bolaget påverkas eller 
presenterar prognoser som ökar eller minskar intresset för investeringar i bolaget. 
Sådana händelser kan exempelvis vara förändringar i bolaget, omvärldsfaktorer eller 
rykten och spekulationer. Som tidigare nämnt påverkar dessa faktorer aktiepriset på 
kort sikt. Priset på kort sikt är mer lättpåverkat än priset på lång sikt. På lång sikt är 
det utdelningar och vinst som påverkar bolaget (Greve 2003; Nasdaq u.å.).   
  
Den andra måttenheten för hur en aktie kan värderas är genom avkastning. Denna 
måttenhet anger hur vinsten ser ut i förhållande till den insatsen en investerare har gått 
in med vid köp av en aktie. En investerare kan erhålla avkastning på två sätt, antingen 
genom att bolaget delar ut utdelning eller att aktien stiger i värde. Detta kan således 
innebära att värderingen av aktien beror på hur investeraren tror att framtida 
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vinstmöjligheter kommer att bli (Hägg 1989). Dessa två måttenheter sammanfaller till 
en ansamlad aktiekurs. Aktiekursen styrs av marknaden och dess intressenters 
förväntningar (Nasdaq u.å.).  

2.2 Risk  
Vid värdering av aktier tar man även hänsyn till den risk ett bolag har. Gällande 
rörelsemönster hos en aktiekurs är det möjligt att uttala sig om olika tänkbara utfall, 
men det är dock svårt att säkerställa framtida prognoser. Utifrån 
sannolikhetsfördelning mellan olika utfall kan risk framgå. Desto mer spridning 
sannolikheten för de olika utfallen har, desto svårare blir det att ställa prognoser för 
räntabilitet. Därigenom blir risken för aktien högre (Greve 2003; Hägg 1989). Enkelt 
förklarat hör risk och avkastning samman, en högre avkastning på placeringen innebär 
större risk (Rosén 2011).  
 
Ett sätt att mäta risk på för en aktie är att beräkna standardavvikelse. 
Standardavvikelse är ett mått som beskriver hur observationer av aktiepriset avviker 
från medelvärdet. Det påvisar hur aktiepriset fluktuerar och kan därmed indikera på 
risken att en aktie skulle ge en negativ avkastning (Hull 2014; Oxenstierna 2011). Vid 
en hög standardavvikelse så fluktuerar aktiepriset kraftigt, medan förhållandet är 
omvänt vid en låg standardavvikelse. Låg standardavvikelse medför en lägre risk då 
den inte fluktuerar lika kraftigt, dock kan en aktie med hög standardavvikelse ge 
bättre avkastning (Oxenstierna 2011). Detta sätt att mäta risk på en aktie har använts i 
tidigare studier, i bland annat Belghitar, Clark och Deshmukhs (2014). I den studien 
påpekar författarna att investerare kan diversifiera sina portföljer med hållbara aktier 
för att sprida risken. Genom att diversifiera portföljen så minskar risken för 
investeraren. Oxenstierna (2011) menar att det finns olika sätt för investerare att 
diversifiera sin portfölj, risk kan exempelvis spridas över tid, mellan olika typer av 
tillgångar eller genom olika geografiska områden.  
 
Det finns två olika typer av risk som benämns inom finansiering. Dessa är den 
osystematiska risken och den systematiska risken. Den osystematiska risken är den 
risk som föreligger specifikt för varje enskilt bolag, det vill säga en risk som 
innefattas av den egna organisationens strategi samt beslut rådande exempelvis 
investeringar. Systematisk risk kan förklaras som en marknadsrisk och behöver 
således inte vara bolagsspecifik. Denna typ av risk kan omfatta exempelvis politiska 
faktorer eller andra utomstående krafter som påverkar marknaden i sin helhet (Bodie, 
Kane & Marcus 2005; Rosén 2011; De Ridder 2003). Vidare återfinns även andra 
finansiella risker som bör beaktas. Dessa är ränterisk, valutarisk, kursrisk samt 
likviditet. Ränterisken innebär att värdet på värdepapper förändras på grund av 
förändringar i marknadsräntan. Räntan står i motsats till börsen, det vill säga, går 
räntan upp så förefaller börsen gå ner. Likviditetsrisken kan förklaras som den risk en 
aktie eller fond innehar om det inte går att omsätta till likvida medel tillräckligt 
snabbt, detta till ett marknadsmässigt pris. Risken vid valutakurser är att dessa kan 
fluktuera under innehavet vilket leder till realiserade och orealiserade vinster eller 
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förluster för bolagen. Den sista finansiella risken omfattas av kursrisken. Denna risk 
beror på bolagsrisk, värdering och volatilitet och beskriver ovissheten kring upp eller 
nedgång av aktiekursen (Rosén 2011; De Ridder 2003). 
 
Storleken på risken kan sammanfattningsvis variera mellan bolag och branscher. En 
av de bakomliggande faktorerna till variationen är skillnaden i bolagens 
marknadsmässiga och teknologiska förutsättningar. Verksamheterna kan även 
bedrivas i olika miljöer eller ha olika finansiella förutsättningar. Olika finansiella 
förutsättningar kan innebära att vissa bolag finansieras genom ägarkapital medan 
andra finansieras av lån och leverantörskrediter. Med minskad risk minskar även 
avkastningskravet som marknaden ställer på bolaget. Med minskad risk kan även 
viljan att investera öka, trots en eventuell minskad avkastning (Greve 2003; Hägg 
1989). 

2.3 Hållbarhet och finansiellt beteende  
Det finns i dag regler och lagar som anger i vilken utsträckning bolag behöver arbeta 
med hållbarhet. En del gör precis det som krävs för att följa lagstiftningen medan 
andra går längre i sitt miljöarbete. I en marknadsekonomi ses miljöarbetet som en 
investering för företagen. Denna investering är, likt andra investeringar, kantad av 
osäkerhet kring det ekonomiska utfallet den kan komma att utbringa i framtiden. För 
att det hållbara arbetet ska vara lönsamt gäller det att man skapar mervärde för ägarna, 
det hållbara arbetet måste vara framgångsrikt. Trots antagande om att hållbart arbete 
minskar risken hos ett bolags aktie kan det hållbara arbetet samtidigt inte antas vara 
helt riskfritt. Detta beror dels på föränderligheten i klimatet, dels på politiska 
oklarheter när det gäller miljö och dess reglering. Detta innebär att det miljöarbete 
men väljer att satsa på i dag kan behöva omorganiseras eller slopas i framtiden på 
grund av ändrade lagstiftningar. Något som kan resultera i att investerat arbete går 
förlorat (Hassel, Larsson & Nore 2011). Att sätta ett pris på miljöarbete är komplext, 
både vad det gäller dess positiva och negativa påverkan och på kort sikt är arbete med 
hållbarhet en kostsam utgift för bolaget. Det positiva med miljöarbetet är, trots den 
finansiella osäkerheten, att det generellt sett uppskattas. Detta sker genom ett högre 
marknadsvärde på börsen, oavsett i vilken bransch man är verksam i (Hassel, Larsson 
& Nore 2011). 
 
I den moderna finansiella teorin har psykologin fått större utrymme, där man menar 
att behavioral finance behandlar hur psykologi påverkar finansiellt beteende. Utöver 
irrationell riskattityd har även andra irrationella beteenden utforskats. I detta 
sammanhang förklaras begreppet irrationalitet som det beteendet som strider mot den 
finansiella ekonomins grundläggande antaganden: för en placerare är det endast 
förväntad avkastning och risk som räknas. Forskningen inom behavioral finance gör 
gällande att ett fullt ut rationellt beteende inte existerar hos individen. Istället för 
ignorans väljer denna teori att förklara och anamma det mänskliga beteendet (Gavelin 
& Sjöberg 2012; Ritter 2003). Frank (2010) menar att det som slutligen är avgörande 
för ett val är individens egenintresse. 
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Vid val aktier inför investering skiljer sig motivationsfaktorerna åt, så även de 
grupper av människor som motiveras av dessa. Hassel, Larsson och Nore (2011) 
presenterar tre typer av incitament samt vilka som tenderar att återfinnas i varje grupp 
av investerare. Incitamenten för investering i en SRI-fond delas in i tre grupper: 
socialt ansvarstagande, finansiell avkastning och en kombination av socialt 
ansvarstagande och finansiell avkastning. Gruppen som betonar det sociala ansvaret 
identifieras till största del som högutbildade kvinnor, en grupp som i andra studier 
generellt sett påvisar ett socialt ansvarstagande konsumentbeteende. Det är en grupp 
som dessutom agerar i andra välgörande ändamål och man konstaterar att gruppen 
består av altruistiska människor. Nästa grupp är den gruppen som till största del har 
finansiell avkastning som motivationsfaktor, den innehåller en betydligt större andel 
män än föregående grupp. Motivationen är således rent finansiell och man väljer 
fonder och aktier i förhoppning om hög finansiell avkastning. De som dominerar 
gruppen har högre självförtroende angående finansiella frågor, är mindre altruistiska 
och tror inte på hållbara investeringar som ett sätt att lösa ett samhällsproblem. Den 
sista gruppen, som även är den största av de tre, omfattar både den finansiella och den 
etiska motivationen vid val av investeringsfonder. Sammantaget konstaterar man att 
gruppen ser hållbarhet som en viktig aspekt, men som däremot inte är beredda att göra 
finansiella uppoffringar.  
 
En rationellt handlande individ ser till att fördela sina inkomster för att på bästa sätt 
kunna tjäna sina preferenser. Ett rationellt beslutsfattande kan således hjälpa till att 
förutspå individers handlingar, förutsatt att de handlar i enlighet med det normativa 
idealet (Eriksson 2005; Frank 2010; Jacobsen & Thorsvik 2008). Bevisen från både 
kvalitativa intervjuer och kvantitativa undersökningar pekar på att individer i större 
utsträckning än tidigare inte enbart baserar sina investeringsval utifrån risk och 
avkastning. Som investerare väljer man även att grunda sina investeringar moraliskt, 
oavsett om dessa investeringar kan kosta mer. Detta innebär att man avstår 
placeringar i bolag som exempelvis tillverkar tobak eller som bidrar till föroreningar 
av miljön (Lewis & Juravle 2010). 

2.4 Den ”ineffektiva” marknaden 

2.4.1 Den effektiva marknadshypotesen  
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är ett antagande om prissättningen på 
värdepapper på den finansiella marknaden (Berk & DeMarzo 2014). Den härstammar 
från random walk-teorin som antar att priset på aktier inte kan förutspås. Detta 
innebär att prissättningen ska vara helt oförutsägbar vid en informationseffektiv 
marknad (Malkiel 2003; Ullah & Giles 2010). EMH av Fama (1970) refereras ofta till 
som den finansiella marknadens informationseffektiva prismekanism. En 
informationseffektiv marknad kan beskrivas genom att marknaden tillgodogörs ny 
information, exempelvis ordervärde, utdelning, samarbeten, nyemissioner etcetera, 
och att den nya informationen omedelbart införlivas i bolagets marknadsvärde. När 
information når investerare påverkas konkurrensgraden, detta främst efter hur många 
investerare som fått tillgång till den nya informationen. EMH bygger på en 
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konkurrens mellan investerare som agerar på marknaden, denna konkurrens ska 
undanröja möjligheten till ett positivt nettonuvärde. Enligt teorin kommer 
värdepapper att prissättas givet all den information som finns tillgänglig. Om ny 
information framträder om att köp av en aktie har ett positivt nettonuvärde kommer 
investerare med den informationen att utnyttja tillfället att köpa tillgången vilket 
triggar upp priset på aktien. Vice versa om information om försäljning av en tillgång 
ger ett positivt nettonuvärde. Enligt teorin är det inte möjligt att med hjälp av känd 
information att ständigt vinna över marknaden. För att kunna slå marknaden behöver 
investeraren ta del av information som inte redan finns tillgänglig för hela marknaden 
(Berk & DeMarzo 2014; Fama 1970; Malkiel 2003).  
 
Vidare kan information delas in i två grupper: offentlig information och privat 
information. Offentlig information är information som finns tillgänglig för samtliga 
investerare på marknaden. Det kan avse nyhetsinslag, pressmeddelanden eller 
årsredovisningar. När denna information når marknaden kan ökad konkurrens samt 
kraftig och omedelbar prisreaktion förväntas. I vissa fall kan ett antal investerare som 
tidigt får tillgång till informationen lyckas med att handla aktier innan priset anpassar 
sig efter informationen. De flesta kommer dock att misslyckas och priset hinner 
reflektera den nya informationen. Privat information innefattar information som inte 
är tillgänglig för allmänheten. Sådan information kan vara uppgifter som en 
investerare samlar om ett bolag från exempelvis anställda, konkurrenter, leverantörer 
och/eller kunder. Under förutsättning att övriga investerare på marknaden inte 
genomför liknande insamling av information klassificeras denna information som 
dold (Berk & DeMarzo 2014; Fama 1970). 
 
EMH påtalar att i en informationseffektiv verklighet så ska priset på en aktie inte 
kunna förutspås. Det finns dock förhållanden som talar emot EMH, detta då 
verkligheten sällan är så informationseffektiv som den teoretiskt påstås vara. Ett 
förhållande som har sin grund i att informationen på marknaden inte är lika tillgänglig 
för alla.  

2.4.2 Informationsasymmetri  
Information påverkar samtliga beslutsprocesser som genomförs i vardagen. Den 
information som återfinns och ligger till grund för besluten ser i alla avseenden olika 
ut. Stiglitz (2002) menar att information förekommer i olika grad och i olika mängd. 
Individer, företag, regeringar eller vilket beslutsfattande organ det än gäller, innehar 
olika mängd av information vid beslutsprocesser. Vidare menar Stiglitz att olika 
innehav av information och huruvida denna information är jämnt fördelad mellan de 
olika parterna avgör om informationsasymmetri föreligger. Stiglitz delar upp 
informationsasymmetrin i två delar, en gällande kvalitet och en gällande intentioner. I 
det första exemplet menar Stiglitz att informationsasymmetri uppstår när en part inte 
förstår eller vet vad den andra parten kännetecknar eller utger sig för att vara. Det 
andra exemplet syftar till beteendet hos en part, i detta fall menar Stiglitz att 
informationsasymmetri uppstår när en part är orolig över den andra partens beteende 
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eller osäker på dennes avsikter. Informationsasymmetri uppstår således när två parter 
innehar olika information, något som skapar ett informationsövertag från den ena 
partens sida.  
 
Informationsasymmetrin stör EMH eftersom att samtliga individer inte har samma 
tillgång till informationen och därigenom inte har samma underlag för beslutsfattande 
(Stiglitz 2002; Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). För att ytterligare 
exemplifiera har Akerlof (1970) förklarat att informationsasymmetri leder till att 
marknaden kommer att bestå av köpare och säljare som inte besitter samma kunskap 
om en varas skick. Ett exempel återfinns i Akerlofs artikel som påvisar att 
marknadsmisslyckanden kan förekomma då marknaden inte är perfekt. Något som ur 
ett längre perspektiv kan komma att påverka marknadsvärdet och priset på varan, eller 
i vårt fall aktien.  

2.4.3 Signalteori  
Det finns olika motivationsfaktorer till att investera i aktier, där en framgångsrik 
metod är signalering (Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen 1995). Signalteorin ses 
som en del av informationsasymmetrin och betyder i detta fall att exempelvis 
marknad och företagsledning besitter olika mycket information. Signaleringens 
främsta syfte är att minska eller få till stånd en reducering av denna asymmetri 
(Spence 2002; Connelly et al. 2011; Myers & Majluf 1984; Jegadeesh & Titman 
2001).  
 
Som ekonomisk term innebär signalering att en part förmedlar information om sig 
själv till en annan part. Spence (1973) menar att det på marknaden finns informerade 
aktörer som kan signalera privat information till ej informerade aktörer vilket kan 
resultera i ett förbättrat utfall. Vid signalering menar Spence att det finns vissa 
kriterier som ska uppfyllas. Den första är signalering som sker från bolag till 
investerare. Bolaget ska kunna övertyga omgivningen att de är värda att investera i. 
Spence exemplifierar detta genom att beskriva hur en individ genom utbildning och 
tidigare erfarenheter kan påvisa att denne är värd att investera i för arbetsgivaren. 
Utbildning är en justerbar faktor och således något arbetstagaren själv kan välja att 
genomföra. Utbildning är även kostsamt, men fungerar som en signal för produktivitet 
inför arbetsgivaren och därmed uppfylls det andra kriteriet. För att signalen till 
omvärlden ska uppfattas som trovärdig gäller det att det tredje och sistnämnda 
kriteriet uppfylls, i annat fall kan det ses som en marknadsföringsåtgärd och det 
verkliga intresset förminskas. Att ett bolag uppvisar höga kostnader kan exempelvis 
signalera om hög lönsamhet. 
 
Connelly et al. 2011 menar att signaleringsteorin främst är inriktad på den avsiktliga 
kommunikationen av positiv information som uppstår då bolag försöker att förmedla 
organisatoriska attribut. Bolag eftersträvar att skicka så effektiva signaler om sig 
själva som möjligt. Connelly et al. menar som Spence att det är viktigt att signalen är 
observerbar samt att kostnaden för signaleringen behandlas. Det är även betydelsefullt 
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att signalen uppmärksammas av utomstående, annars förlorar signalen den 
kommunikativa styrkan. Signalteorin leder således till att marknadens aktörers val och 
tillvägagångssätt blir väsentliga, dessa aspekter kan exempelvis vara 
företagsledningens intention och information om framtida projekt och investeringar 
(Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen 1995).  

2.5 Sammanfattning  
Sammanfattat har vi använt oss av kursutveckling hos aktier, risk och avkastning som 
grund för att kunna bedöma huruvida värdeförändring förekommer efter anslutning 
till FTSE4Good. Detta följs av hållbarhet och finansiellt beteende som förklarar hur 
individer motiveras och handlar då de inte enbart väljer finansiell avkastning som 
alternativ vid investeringsval. Ämnet berör även hur bolag måste agera för att 
upprätthålla arbetet med detta. Avslutningsvis berörs teorier om EMH och 
informationsasymmetri som förklarar hur marknaden fungerar då den innehar olika 
nivåer och typer av information, följt av signalteori som förklarar hur bolag kan 
sprida information genom olika typer av signaler till sin omgivning. Signalteorin 
består av tre olika nivåer som påvisar signalens styrka.  
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3. Metod  
Följande kapitel avser att förklara och motivera undersökningens metodologiska val. 
Inledningsvis presenteras den valda metoden varpå vi framställer själva 
genomförandet med insamling av data, bearbetning och analys. Kvalitetsmått, 
reflektion och kritik ämnar avsluta metodkapitlet. Metoden fungerar som en koppling 
mellan teori och empirisk data. 

3.1 Metodval 
Valet av metod grundar sig vilken typ av uppsats som är tänkt att genomföras. 
Skillnaden ligger i vilken typ av forskningsfråga som ställs, vilket inflytande man har 
över den studerade händelsen samt om fokus ligger på nu- eller dåtida händelser. I 
detta fall passar en fallstudie uppsatsens syfte då vi vill undersöka om det finns någon 
överensstämmelse mellan verklighet och teori (Yin 2003). 
 
Syftet med studien är att förklara hur aktien utvecklas vid anslutning till 
hållbarhetsindexet FTSE4Good samt förstå signaleringens effekt på utvecklingens 
storlek vilket resulterar i att studien består av både en kvantitativ och en kvalitativ del. 
Studien avser således att både förklara och förstå det studerade fenomenet. Detta 
möjliggörs genom att använda sig av fallstudiemetoden eftersom att det då blir 
möjligt att kombinera det kvalitativa och det kvantitativa. I en fallstudie är det frågan i 
sig som utgör grunden för det man anser vara intressant, man väljer att belysa själva 
situationen. I vår studie innebär det anslutningen till indexet FTSE4Good hos de sju 
undersökta bolagen i urvalsgruppen. Vi har för avseende att undersöka vissa specifika 
drag, där vi först ser på prestationen hos bolagen varefter vi granskar hur 
informationen/signaleringen om anslutningen fungerar (Bryman & Bell 2013). 
 
Den kvantitativa delen av studien baseras på siffror eller andra variabler med konkret 
angivna mängder, vilket i detta fall innebär bolagens aktiekurser samt dess avkastning 
(Patel & Davidson 2011). I den kvalitativa delen av studien tolkas bakomliggande 
orsaker till de rakande bolagens prestationer, före och efter anslutning. Den 
kvalitativa delen har sin grund i bolagens årsredovisningar. Detta har gjorts i syfte att 
få en helhetsförståelse för bolagens sammanhang samt för att se om de arbetar med att 
informera eller signalera om anslutningen till indexet (Christensen 2010). 
 
Yin (2003) beskriver en fallstudie som en empirisk undersökning där man undersöker 
ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang. Gränsen mellan fenomenet och 
sammanhanget som fenomenet befinner sig i är inte tydlig och flera olika källor kan 
användas som bevis för att stödja den använda tesen. I vårt fall har det bland annat 
inneburit olika källor för inhämtning av empiri. Detta då data insamlats från både 
internet, Yahoo Finance och Google Finance, dokument i form av årsredovisningar 
samt mailkontakt med en expert på området. 
 
Detta metodologiska verktyg är användbart när man ska mäta effekter av ekonomiska 
moment som påverkar bolagens värdering (MacKinlay 1997). Vidare hävdar 
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MacKinlay och Schwert (1981) att fallstudier även med fördel kan användas för att 
mäta inverkan på värdet av ett bolag när, alternativt då, det sker en förändring inom 
det. Eftersom att denna studie avser att förklara hur aktierna påverkas av anslutningen 
till FTSE4Good och förstå hur en eventuell effekt kan förstärkas av signalering, går 
denna studie i linje med det som ovan nämnda forskare menar är fördelaktigt med 
fallstudier. 

3.2 Genomförande 
Ämnet uppmärksammades genom en intervju med en ESG-analytiker hos Nordea 
Bank (Ekblom 2014). Denna väckte intresse eftersom man i artikeln menar på att 
bolag som aktivt arbetar med ESG-frågorna skall prestera bättre i form av bland annat 
avkastning och risk än bolag som inte prioriterar dessa frågor. En övergripande 
sökning genomfördes och resulterade i identifiering av tidigare studier. Genom 
litteraturstudierna valdes indexeringen FTSE4Good som grund för undersökningen. 
Hållbarhetsindexet är dels ett aktuellt ämne men bidrar också till att uppmärksamma 
ett differentierat placeringsalternativ.  
 
Underlaget till studien är främst inhämtad från FTSE Groups webbplats och tidigare 
forskningsrapporter på området hållbarhet och investeringar med fokus på 
hållbarhetsindexens utveckling i förhållande till konventionella aktieindex. 
Underlaget tillsammans med tidigare forskning resulterade i en problemformulering 
med tillhörande syfte och frågeställning. Teoriavsnittet är utformat med hänsyn till 
studiens syfte och frågeställning. Teorierna har valts utifrån deras förmåga att förklara 
orsakerna till bolagens prestationer efter anslutning till FTSE4Good. 
 
Data till undersökningens empiri har insamlats med hjälp av Yahoo Finance samt 
Google Finance, som båda tillhandahåller historiska aktiepriser. Informationen är 
sammanställd i Excel och återger tio års aktiekurser på månadsbasis för respektive 
bolag. Tidsperioden sträcker sig fem år före anslutning och fem år efter anslutning till 
indexet. Motivet till tidsperioden är att förklara om en effekt från anslutningen till 
FTSE4Good är långvarig. Dessutom motiveras perioden av att kortsiktiga 
förändringar ska kunna jämna ut sig och inte störa den eventuella regelbundna 
värdeförändringen som sker på grund av anslutningen till hållbarhetsindexet. 
 
Insamlad data har analyserats genom både en bivariat och multipel regressionsanalys. 
En regressionsanalys syftar till att finna effekten en variabel kan ha på en annan 
variabel. Vid en bivariat regressionsanalys ingår två variabler: en oberoende och en 
beroende variabel vilken påverkas av förändringar i den oberoende variabeln. I en 
multipel regressionsanalys har man, utöver de tidigare nämnda, en eller ett antal 
kontrollvariabler i syfte att kontrollera andra potentiella påverkande faktorer, utöver 
de man önskar undersöka ett samband emellan. I analysen har även ett t-test 
genomförts i syfte att jämföra om skillnaderna i standardavvikelserna från de olika 
perioderna är signifikanta och kan antas vara trovärdiga. I och med att 
urvalsgrupperna inte representerar hela populationen, det vill säga samtliga anslutna 
bolag, uppstår vissa tveksamheter i de standardavvikelser som är beräknade. Med 
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anledning av detta används signifikanstestet för att beräkna risken att skillnaderna 
mellan de olika mätvärdena beror på slumpen (Bryman & Bell 2013). 
 
För att finna bakomliggande faktorer till aktiekursernas upp- och nedgångar samt för 
att se hur bolagen arbetar med spridningen av anslutningsinformationen har även 
bolagens respektive årsredovisningar granskats. Under empiriavsnittet har detta 
sammanställts bolag för bolag, där presenteras även andra kursdrivande faktorer som 
kan ha påverkat aktiekurserna. Genom en mejlbaserad intervju med Nasdaq OMX 
Stockholm (Nasdaq u.å.) har vi sökt indikationer på hur intresset för 
hållbarhetsplaceringar ser ut. Syftet med en fallstudie är inte att generalisera till andra 
populationer (Bryman & Bell 2013). Studien avser att förklara hur aktiekurserna 
påverkas av en anslutning till FTSE4Good samt att få förståelse kring signaleringens 
eventuella möjlighet att förstärka denna aktiepåverkan. 
 
För att genomföra analysen har insamlad data sammanställts, detta visar 
värdeförändringarna för aktiekurserna under observationsperioden. Tabeller har även 
upprättats för att kunna jämföra medelvärdena före och efter anslutning till 
FTSE4Good. Detta ger oss möjligheten att inledningsvis genomföra en övergripande 
analys för hela perioden men även en djupare analys, mer koncentrerad till 
anslutningen. Analysen har framställts för att diskutera och besvara uppsatsens 
frågeställning, detta har avslutningsvis utmynnat i studiens slutsats. 

3.3 Urvalsstrategi  
I undersökningen används den listan som rankar de topp tio bästa FTSE4Good-
bolagen. Topp tio-listan distribueras kontinuerligt samt görs tillgänglig för 
allmänheten av FTSE Group. Listan i det aktuella fallet är daterad 2015-01-30 och 
bolagen på denna lista agerar på den globala marknaden. Från denna lista hämtades 
sex bolag. Eftersom att vi inte kunde finna information om anslutningsdatum för alla 
bolag på topp tio-listan valdes även en äldre lista daterad 2013. Denna lista 
presenterar de topp fem bästa bolagen inom olika branscher. Från denna lista 
hämtades ett bolag. Att den globala marknaden valdes berodde på att den tillgängliga 
listan innehöll bolag som agerade där. Att vi fick använda oss av två olika listor tror 
vi inte har haft någon större inverkan på resultatet. Detta eftersom att bolagen på båda 
listorna finns i samma storleksklass och såldes kan ha samma inverkan när det gäller 
hållbarhetsarbete. Dessutom är det bolagens enskilda anslutningsdatum som har varit 
nyckelfaktorn och denna har varierat även på samma lista.  
 
Eftersom bolagen fanns naturligt grupperade, i enlighet med topp tio-listan, har 
urvalet klassificerats som ett klusterurval. Ett klusterurval innebär att populationen 
har delats in i grupper innan själva urvalet har genomförts. Detta urvalsförfarande är 
vanligt då uppgifter om urvalsramen saknas. Då en urvalsram saknas innebär det att 
ett obundet slumpmässigt urval inte är genomförbart (Christensen 2010; Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen 2010). Hos FTSE ingår det cirka 2400 olika bolag som är 
rankade enligt ESG. Att listan enbart distribueras till professionella investerare har 
varit den främsta faktorn till den valda urvalsstrategin. Användandet av topp tio-listan 
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och branschlistan resulterade i att slumpfaktorn att komma med i undersökningen 
försvann, vilket innebär att alla bolag inte har samma chans att komma med i urvalet.  
Risken med detta urval är att det kan uppstå systematiska fel, det vill säga då klustren 
eller grupperna inte uppför sig i enlighet med små populationer och således inte är 
representativa.  

3.4 Datainsamlingsteknik 
Fallstudier är, som ovan nämnt, att rekommendera om man vill kombinera både 
kvalitativa och kvantitativa metoder, något som resulterar i att man inte behöver 
förlita sig på ett och samma angreppssätt (Bryman & Bell 2013). Detta har gjort det 
möjligt för oss att använda både kursdata, information från respektive bolags 
årsredovisning och genomföra en kortare mejlbaserad intervju med Nasdaq OMX 
Stockholm (se bilaga 2). 
 
Undersökningens data består främst av sekundärdata, vilket innebär att underlaget till 
empirin har funnits tillgänglig sedan tidigare samt att den har samlats in i annat syfte 
än det som gäller för den aktuella undersökningen (Christensen 2010; Bryman & Bell 
2013). Sekundärdata är hämtad från Yahoo Finance och Google Finance, vilka båda 
tillhandahåller ekonomisk och finansiell data från bolag, både dagsaktuell och 
historisk. Genom databaserna har historiska aktiekurser samlats in med utgångspunkt 
kring respektive inträdesdatum på FTSE4Good-listan. Utifrån datumet har data 
samlats in för fem år före samt fem år efter anslutningen. Motivet till tidsspannet är 
att det finns flera faktorer som kan påverka upp- och nedgångar på en akties värde 
(Greve 2003). Valet att utföra undersökningen på längre sikt har två motiv. Dels för 
att se om anslutningen till FTSE4Good leder till en bestående belöning från 
marknaden i form av förändrad värdering av aktien. Dels har det varit för att jämna ut 
tillfälliga rörelser hos aktien över tid. Detta för att det inte ska förekomma kortsiktiga 
variationer som kan bero på andra extrema händelser så som rykten och 
informationsspridning angående ett bolags framtida finansiella affärer eller dylikt. 
 
Varje bolags årsredovisning har även granskats, detta för att söka efter faktorer som 
kan ha påverkat aktiens upp- och nedgångar vid anslutningen till FTSE4Good. De 
undersökta faktorerna är: nettoresultat, förändring i bolagets skulder, 
produktlanseringar, splittar och utdelningar. Dessa kriterier är av finansiellt slag och 
visar hur bolagen har presterat ekonomiskt. Presentationen av denna information finns 
sammanställd i empirin. En genomgång av årsredovisningarna har även genomförts 
för att undersöka om bolagen nämner själva anslutningen eller inte, detta för att kunna 
analysera huruvida de signalerar om anslutningen till indexet. För denna faktor har vi 
valt att hålla oss till året för själva anslutningen, eftersom att det är den effekten vi har 
för avseende att undersöka i studien.  
 
Undersökningens mest problematiska aspekt har varit att finna information om den 
fullständiga listan samt bolagens faktiska inträdesdatum. Via mejlkontakt med FTSE 
Group framfördes information om att listan inte erbjuds investerare utan licensiering. 
Därmed blev de offentliga topplistorna det bäst tillgängliga alternativet. För att finna 
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dessa topplistor förutsätter det dock att man vet vad man letar efter. Att finna 
information om anslutningsdatum är inte presenterat hos FTSE Group. Andra 
sökvägar har då använts för att samla information om anslutningsdatumen. 
Informationen har varit spridd och vid vissa tillfällen har olika källor fått kombineras 
för att tillhandahålla exakt anslutningsdatum. De valda bolagen har utmärkelser från 
flera hållbarhetsindex vilket har försvårat informationsinsamlingen av 
anslutningsdatum till FTSE4Good. Anslutningen till detta index kan för dessa bolag 
vara ett i mängden av utmärkelser för hållbarhetsarbete och gott 
samhällsengagemang. 
  
För analys har befintlig teori inhämtats från databaserna Summon och ABI/Inform 
Complete samt från tryckt litteratur. Dessa presenteras i teoriavsnittet. Forskning som 
har varit central i arbetsutförandet har varit forskning om aktievärdering, risk, den 
effektiva marknadshypotesen, signaleringsteori, informationsasymmetri och 
finansiellt beteende. Inledningsvis inhämtades information i DiVA (Digitala 
vetenskapliga arkivet) som publicerar forskningsrapporter och studentuppsatser. Detta 
gav förslag på artiklar som undersökte studiens berörda områden. Valda artiklar har 
haft olika ursprung men har i största möjliga utsträckning bestått av kritiskt granskade 
artiklar, detta för att säkerställa dess kvalitet (Van Rooyen, Godlee, Evans, Black & 
Smith 1999). I tryckt litteratur har vi främst inhämtat teorier gällande värdering av 
aktier, risk och hållbar utveckling. 
 
För att skapa oss en uppfattning om intresset för ansvarsfulla placeringar och hur 
trenden för dessa ser ut upprättades mejlkontakt med Nasdaq OMX Stockholm. Till 
Nasdaq ställdes ett antal frågor inom området hållbarhetsplaceringar (se bilaga 2). 
Detta segment är primärdata och klassificeras som ursprungligt material. Källor som 
dessa är ofta knutna direkt till det studerade fenomenet (Dahmström 2011). Valet av 
detta föll sig naturligt när FTSE Group inte gick att kontakta som student eller icke 
professionell investerare samt då Nasdaq representerar marknaden.  

3.5 Bearbetning av insamlad data  
All insamlad data har sammanställts i Excel. I sammanställningen anges respektive 
bolags aktiekurs i form av öppnings- och stängningskurs, dagens högsta respektive 
lägsta kurs samt beräkningarna av avkastning och standardavvikelse. Data presenteras 
under en tioårsperiod med kurser för varje månad.  
 
Samtliga bolags aktiepriser och övriga finansiella prestationer anges i amerikanska 
dollar (USD) med undantag för Nestlé och Roche Holding där Schweizer franc (CHF) 
används samt Ericsson som är angivet i svenska kronor (SEK). Att omräkning till 
samma valuta inte har skett beror på att en jämförelse bolagen sinsemellan inte 
genomförs. Den jämförelse som genomförs sker mot tidigare värden för bolagens 
egna aktier och finansiella resultat. En omvandling till en gemensam valuta blir 
därmed inte nödvändig. De finansiella resultaten som är inhämtade från 
årsredovisningarna är däremot omräknade till dagens prisnivå. Värdet på respektive 
valuta har förändrats över tid och för att säkerställa att resultatet inte förändras på 
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grund av penningvärdet tog vi hänsyn till respektive valutas inflation under 
observationsperioden. 
 
Undersökningen består av sju bolag. Utifrån bolagens årsredovisningar eftersöks 
eventuella omständigheter som kan ha påverkat aktierna för den aktuella perioden. 
Den väsentliga informationen har inhämtats ur årsredovisningarna från hela 
observationsperioden, som finns publicerade på bolagens webbplatser. Dokumenten 
har granskats och relevant information sammanställts. Vid granskning av dokumenten 
söktes uppgifter som kan ha påverkat kursen på aktien. Kriterierna som undersöktes 
var: nettoresultat, produktlanseringar, förändring i skulder, splittar och utdelningar. 
Hur mycket information som funnits tillgänglig för respektive bolag har varierat i och 
med att omfattningen av materialet har varit varierande. På längre sikt har vi 
undersökt aktiekurserna för att se hur det har förändrats på lång sikt, detta för att 
utesluta faktorer som kan ha påverkat kursen på kort sikt. Det som har 
uppmärksammats på kort sikt är själva informationen om anslutningen. All 
ovannämnd data finns tillgänglig i empirin eller i bilagor till studien. 

3.6 Analys av insamlad data 
För att genomföra analysavsnittet har insamlad data sammanställts i tabeller som visar 
de genomsnittliga värdeförändringarna för variablerna under observationsperioden, 
fem år före anslutning respektive fem år efter anslutning. I bilaga 1 finns hela 
datainsamlingen presenterad. Genom att presentera data på detta sätt kan vi 
genomföra analysen över hela observationsperioden. I studien har ett längre 
perspektiv tagits i beaktning. Detta då aktiekursen kan jämnas ut vilket eliminerar 
tillfälliga fluktuationer av kursförändringarna som kan ske under kortare tidsperioder. 
Under analysen har två frågor stått i fokus; hur och varför. Detta för att fullfölja 
metodvalet och uppsatsens förklarande syfte. Fokus har legat på att stärka eller 
motsäga befintliga teorier och även förklara varför resultatet ser ut som det gör. I 
syftets andra del då fokus har legat på förståelse har vi istället lagt vikt vid frågan 
varför. Detta för att förklara ett konstaterat fenomen men hur det ter sig i denna 
konstellation. 
 
Att vi väljer ett längre perspektiv i undersökningen beror på att vi vill undersöka om 
ett eventuellt samband är ett fortsatt konstant tillstånd för variabeln anslutning. Det 
långa perspektivet motiveras även då en händelse som denna kan ta tid innan den får 
en inverkan på aktien. Att anslutningen hinner påverka aktiens värde tidigare än 
anslutningsdatum är dock mindre troligt i och med att informationen om vilka bolag 
som ansluts inte presenteras förrän tidigast en vecka innan anslutning sker. Den lika 
långa observationsperioden före anslutningen beror på intresset att likvärdigt kunna 
jämföra aktievärdets utveckling men även att extremvärden till följd av tillfälliga 
händelser skall hinna jämna ut sig. Genom den totalt långa sikten eliminerar vi 
dessutom riskerna att få ett missvisande resultat som kan bero på kortsiktiga 
ytterligheter och kursdrivande faktorer som enbart påverkar på kort sikt. Områdena 
hållbarhet och investering är något som tar tid (Hassel, Larsson & Nore 2011) och det 
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mest relevanta utifrån denna information är att undersöka dessa variabler under en 
längre tid. Det som undersökts på kortare sikt är själva anslutningen och om detta 
omnämns i bolagens årsredovisningar under året för anslutningen till FTSE4Good. 
Anledningen till detta är att det är en av bolagens bättre chanser att nämna 
anslutningen och att det är just signaleringen och informationsspridningen av detta vi 
avser undersöka.  
 
I det första steget vill vi ta reda på om ett samband mellan anslutningen och aktiernas 
utveckling existerar eller inte. Detta sker genom regressionsanalysen i analysavsnittet. 
Detta ger en statistisk indikation på om anslutningen till FTSE4Good har påverkat 
bolagens aktier. Regressionsanalysen avser att kontrollera vilken effekt förändringar i 
en variabel har på en annan variabel, det vill säga sambandet mellan en oberoende och 
en beroende variabel. Regressionsanalyserna finns i två genomföranden: en bivariat 
och en multipel. Den bivariata analysen är genomförd vid regressionsanalysen för 
aktiekursen medan aktiekursen även har fått agera kontrollvariabel i den multipla 
regressionsanalysen av avkastningen. Avkastningen beror på aktiekursens utveckling 
och utdelningar (Hägg 1989; Greve 2003). Aktiekursen fungerar som en kontroll vid 
sambandet mellan anslutning och avkastning då avkastningens utveckling sannolikt 
kan bero på aktiekursen. Detta är skälet till att använda en multipel regressionsanalys, 
annars hade risken för en snedvriden undersökning förelegat. Genom användning av 
detta analysverktyg så innefattas den faktorn och elimineras således också då den inte 
längre är en okänd variabel (Bryman & Bell 2013). Denna analys blir enligt Bryman 
& Cramer (2008) aktuell vid tre olika tillfällen. Det första tillfället är när det återfinns 
falska samband, det andra när det finns mellanliggande variabler samt det tredje och 
sista som tillämpas i denna analys, när det finns ytterligare variabler som har 
betydelse för undersökningen. Vid regressionsanalyserna har måttet R2 som redovisar 
förklaringsgraden mellan anslutningen och aktiekursen använts för att påvisa samband 
mellan variablerna. Denna skillnad beskrivs i procentenheter där alla bolag som har 
högre R2 än 10 procent presenteras (Bryman & Bell 2013). Pearsons r används för att 
mäta huruvida ett samband återfinns mellan två eller fler variabler, koefficienten 
kommer att vara mellan noll och ett. Desto närmare ett, desto starkare samband, 
förhållandet är omvänt när värdet är närmre noll (Bryman & Bell 2013). För att 
analysera standardavvikelsen och hur skillnaderna ser ut mellan perioden som icke-
ansluten och ansluten genomfördes ett signifikanstest. Signifikanstest eller t-test 
lämpar sig väl då man vill se om skillnader i medelvärdet, i detta fall 
standardavvikelsen, beror på en specifik händelse eller om skillnaden beror på 
slumpen (Sundell 2012).  
 
Presentationen av data sker i tabellform för de olika variablerna. Aktiekurserna och 
avkastningen presenteras med medelvärden för att på ett övergripande och tydligt sätt 
urskilja hur utvecklingen för respektive bolag och variabel har sett ut för respektive 
del av observationsperioden. Även standardavvikelsen presenteras i tabellform där 
man som läsare urskiljer hur denna variabel har utvecklats från den delen av 
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observationsperioden då bolaget inte är anslutet till den del av perioden då bolaget är 
anslutet till FTSE4Good. För fullständig datainsamling se bilaga 1.  
  
Efter resultaten från regressionsanalyserna, för att se förändringar före och efter 
anslutningen, undersöks vidare om några andra kursdrivande faktorer har inträffat 
under observationsperioden. I detta steg undersöks även om bolagen signalerar om 
anslutningen i sina årsredovisningar. Informationen från årsredovisningarna har 
sammanfattats i ett antal kursdrivande faktorer och presenteras även i tabellform för 
att på ett tydligt vis urskilja hur bolaget ur en finansiell synpunkt utvecklats under 
undersökningens observationsperiod. De faktorer som använts för att möjliggöra 
analysen är nettoresultat, produktlansering, förändring i skulder, utdelningar och 
splittar. Motivet till faktorerna som jämförande faktorer i analysen består i att det är 
faktorer som bolagen signalerar ut och som både på lång sikt (vinstmöjligheter och 
utdelningar) och på kort sikt (produktlanseringar och splittar) kan påverka kurserna. 
Vinstmöjligheter och utdelningar påverkar aktiekurserna på lång sikt medan kurserna 
på kort sikt är mer lättpåverkade. Detta eftersom att rykten, spekulationer och 
förändringar i bolaget kan påverka aktiekursen på just kort sikt (Greve 2003; Rosen 
2015; Nasdaq u.å.). Utifrån dessa har vi valt ut ovan nämnda faktorer som används för 
granskning av aktiekursernas utveckling i analys av huvudsaklig data i denna 
undersökning. Utöver de kursdrivande faktorerna har även årsredovisningarna 
studerats i syfte att finna hur bolagen utnyttjar denna kommunikationskanal för att 
informera om både sitt hållbara arbete samt att de har anslutits till FTSE4Good. Att 
analysera årsredovisningarna fungerar i linje med en innehållsanalys men är anpassad 
för att passa undersökningens syfte. Ett specifikt tema, anslutningen, har varit 
utgångspunkten då vi har valt att undersöka bolagens signaleringsförmåga gällande 
just anslutningen till FTSE4Good. Regressionsanalysen har tillsammans med 
årsredovisningarna legat till grund för analysen. Här söks således förklaringar till 
förändringarna i aktiekurserna och avkastningen hos respektive bolag.  
 
Det slutliga steget gick ut på att stämma av intresset för hållbara placeringar med en 
svensk aktiedistributör. Detta i önskan om att finna ytterligare förklaringar till varför 
bolagen reagerar som de gör. Den mejlbaserade intervjun med Nasdaq har också 
fungerat som stöd för hur marknaden ser på arbetet med hållbarhet och bolags 
anslutning till hållbarhetsindex. Detta då undersökningen påvisar ett varierat resultat. 
Vidare har intervjun med branschexperten fungerat som en utvidgning av den 
litteraturen som sökts på området samtidigt som den givit analysen en annan 
dimension i form av yttrande från den tillfrågade experten.  
 
I studien är det bolagen som granskas, hur prestationen ser ut i förhållande till 
anslutningen och hur de arbetar med informationsspridning av anslutningen. Detta gör 
att analysnivån utgår från gruppen eftersom att vi väljer att studera bolagen, där 
kurshistorik och årsredovisningarna ligger till grund. Vi söker således förklara och 
förstå de anslutna bolagens aktievärden, hur de kan påverkas samt hur bolagen kan 
förstärka denna påverkan genom signalering. För att fullfölja syftet används befintlig 
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teori för att kunna dra paralleller till det uppnådda resultatet. De använda teorierna går 
att applicera på flera nivåer men i vårt fall avser dessa de undersökta bolagen. 
Perspektivfokus har vi valt att lägga hos bolagen. Detta då den informationen som 
framgår ur undersökningen avseende kopplingen mellan anslutning, värdeförändring 
samt möjligheten att kunna påverka utfallet genom signalering är viktig för bolagen. 
Detta då det ger riktlinjer om hur anslutningen kan komma att påverka marknadens 
värdering av bolaget. Eftersom att vi jämför de olika resultaten före och efter 
anslutning ses denna studie som komparativ. Detta avser båda delarna av 
undersökningen. Först i den kvantitativa delen, då vi jämför bolagens olika avkastning 
före och efter anslutning, men även i den kvalitativa delen där vi söker svar på vad 
som är unikt och vad bolagen har gemensamt (Bryman & Bell 2013). 

3.7 Kvalitetsmått 
Vid kritisk granskning av vald metod är det främst reliabilitet och validitet som 
undersöks. Validitet innebär att vi frågar oss själva om vi har lyckats överföra våra 
antaganden, begrepp och frågeställningar på ett sätt som speglar det vi undersöker, är 
vår undersökning giltig och kan ses som relevant. Att undvika låg validitet innebär att 
vår undersökning bortser från systematiska fel, vilket innebär en högre 
kvalitetsstämpel av studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 
 
Validiteten säkerställs genom användning av bolagens årsredovisningar som innan de 
släpps granskas och godkänns av revisorer. Övrig information som tillgängliggörs på 
bolagens webbplatser anses som granskad och godkänd av bolagen själva. Även detta 
stärker validiteten. Vidare är kvantitativ data hämtad från Yahoo Finance och Google 
Finance, vilka båda anses vara erkända webbplatser med pålitlig historisk data. 
Informationen från dessa webbplatser är även lättillgänglig för allmänheten. 
 
Vi har genom att undersöka de rankade bolagens eventuella prestationsförbättringar 
tagit fram aktiernas avkastning och standardavvikelse. Det utökade antalet variabler 
motiveras av möjligheten att utifrån fler mätområden undersöka om det finns fler eller 
andra områden som kan ha påverkats genom implementeringen av FTSE4Good. 
 
Genom att bryta ned de valda teoretiska definitionerna har vi kunnat analysera 
framtagen data. Även frågeställningen har bearbetats för att upprätthålla en pålitlig 
undersökning. I slutsatsen ska det tydligt framgå att frågeställning och syfte besvaras, 
detta för att kunna hävda att vi undersöker det som avsetts.   
 
Reliabiliteten i undersökningen syftar till hög tillförlitlighet, hur data insamlats och 
hur den har behandlats. Det innebär hur vi mäter vår undersökning och om 
undersökningen är replikerbar. Hög reliabilitet innebär frånvaron av slumpmässiga fel 
och överensstämmelsen mellan de mätningar som genomförts med samma typ av 
instrument (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Då undersökningen är i form av 
en fallstudie är detta svårt att säkerställa. Undersökningen kommer vara färgad av hur 
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vi har uppfattat fenomenet, även om teorierna har riktat oss åt ett håll. Replikeringen 
kommer således vara svårare än i andra fall (Patel & Davidson 2011). 
 
För att förbättra reliabiliteten gäller det att noggrant beskriva datainsamlingen och 
genomförandet av analysen. Genom att redovisa arbetets gång kan läsaren göra sin 
egen bedömning av arbetet samt ha möjligheten att själva genomföra en studie av 
samma slag. Resultaten från den kvantitativa delen har inte påverkats av personliga 
värderingar, däremot kan tolkningen av bakomliggande faktorer utifrån 
årsredovisningar spegla detta. Det som inkluderas i undersökningen eller tolkas som 
relevant information kan skiljas åt, individer emellan. Att uppnå ett liknande resultat 
kommer därigenom bli svårt, men med förutsättning att samma data används kan en 
liknande studie ta samma riktning (Bryman & Bell 2013). 
 
Hur väl den tidigare forskningen presenteras samt volymen av denna kan även bidra 
till att öka reliabiliteten. Genom att tydligt påvisa vilken forskning som redan 
existerar på området visar vi på de kunskapsluckor som föreligger. Detta ger styrka åt 
undersökningens frågeställning genom motivation av det valda problemområdet. 

3.8 Metodreflektion och kritik  
Undersökningens utformning har under arbetets gång omstrukturerats vilket har lett 
till nya utfall. Under rådande förutsättningar har vi varit tvungna att flytta fokus från 
en mer renodlad kvantitativ studie till en delvis kvalitativ sådan. Intresset var 
inledningsvis att använda ett större antal bolag. I och med begränsad tillgång till de 
inkluderade bolagen på listan valdes istället en djupare undersökning med färre bolag. 
Valet blev den listan som FTSE presenterar och publicerar med de tio högst rankade 
bolagen. I och med detta har undersökningen påverkats genom att generaliserbarheten 
har försvunnit, vilket vi ursprungligen hade som mål. Det resultat och den slutsats 
som har presenterats fungerar istället som en indikation på hur förhållandet mellan 
ansvarsfullt erkännande och aktiepris ser ut. För att stödja indikationerna användes 
bolagens årsredovisningar för att finna andra händelser som kan ha avspeglats i denna 
utveckling. Problematiken har varit att finna exakta datum för förändringar i bolagen 
som stämmer överens med anslutningen till hållbarhetsindexet. Det har sällan funnits 
tydligt specificerat i årsredovisningarna. 
 
Att välja en fallstudiemetod föll sig naturligt då det tillät oss att kombinera det 
kvantitativa med det kvalitativa. Den kvantitativa delen av studien kompletteras av 
den kvalitativa metoden för att ge förståelse för de orsakssamband som visar sig i det 
kvantitativa resultatet. Vi fann således fenomenet anslutning, mer intressant. Det kan 
dock riktas kritik mot den valda metoden eftersom den kan uppfattas som svår att 
upprepa. Detta eftersom fenomenet kan tolkas på olika sätt och kan ses som färgat av 
vår egen föreställning vad gäller det berörda ämnet. Det som mest rimligtvis går att 
kontrollera är data av kvantitativ karaktär, men utan de egna tolkningarna hade 
resultatet inte kunnat analyseras på det sätt den är gjord.  
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Urvalet för denna studie har varit fokuserat och användandet av stora bolag kan ha 
påverkat studiens resultat. Att inrikta sig på mindre bolag alternativt privata 
investerare kan ge upphov till ett annat resultat än vad denna studie visat. Vidare kan 
även valet att använda hållbarhetsindexet FTSE4Good ha påverkat resultatet eftersom 
att det finns andra hållbarhetsindex, vilka har andra anslutningskriterier, som 
eventuellt presterat annorlunda.  
 
Gällande mejlkontakten med Nasdaq kan vi i efterhand konstatera att en mer utförlig 
intervju skulle ha genomförts, detta för att tydligare kunna svara på hur de själva 
arbetar med placeringar och hållbarhet. Engagemanget i svaren upplevdes inte heller 
som det bästa. Vi skulle eventuellt ha dragit nytta av att vända oss till flera institut för 
större spridning och mer intressanta svar. Anledningen till att det inte blev så var dock 
att studiens ursprungliga syfte inte innehöll detta moment.  
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4. Empiri  
Nedan presenteras den empiri som vi insamlat och utgår från senare i analysavsnittet. 
Empirin som presenteras bygger på historiska aktiepriser. Den data som är insamlad 
utgår från bolagens aktiekurser över en tioårsperiod. Fem år är insamlad aktiedata före 
anslutning och fem år är efter. Den insamlade aktieinformationen presenteras som 
genomsnittliga värden före och efter anslutning. Detta för att få en överblick över hur 
de olika värdena har förändrats från att bolaget inte var anslutet, till när det anslöts. 
Utöver detta presenteras även resultat från granskning av årsredovisningar i en tabell 
för att få en överblick över kursdrivande faktorer som inträffat under 
observationsperioden; detta för att inkludera information som kan ha inverkat på 
aktiekursen och kunna använda denna för vidare analys. Slutligen presenteras 
informationen från mejlkontakt med Nasdaq. 

4.1 Rankade bolag på FTSE4Good 
Bolagsnamn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Anslutningsdatum	  
Apple Inc.                                          2004-09-17 
Johnson & Johnson                        2001-07-31 
Nestlé                                     2011-03-11 
Procter & Gamble                             2001-07-31 
Roche Holding               2002-09-20 
Ericsson                                         2004-09-17 
HSBC Holdings                                   2001-07-31 

4.2 Historisk data över aktier 
Inför varje anslutning publicerar FTSE Group listor med vilka förändringar som sker 
på FTSE4Good. Detta sker cirka en vecka före datum för själva anslutningen. 
Information som presenteras sker dock begränsat och offentliggörs enbart delvis. De 
data som samlats in är månadsvisa historiska aktiekurser vilket innebär att de kurser 
som presenteras i detta avsnitt täcker både informations- och anslutningsdatum. 
Aktiepriserna samlas in under en tioårsperiod med start fem år före och med avslut 
fem år efter anslutning. Detta för att kunna se förändringar över tid och om eventuella 
höjdpunkter eller dippar som beror på andra tillfälligheter skall hinna jämna ut sig. 
Tidsperioden är även vald för att på ett rättvist sätt kunna jämföra perioden före 
anslutning med perioden efter anslutning. Vissa bolag presenteras dock under en 
kortare period. Detta beror på utebliven information från källorna där data har 
insamlats, det vill säga Yahoo Finance och Google Finance. Bolag som anslöts till 
indexet för mindre än fem år sedan finns även med. För dessa bolag faller det sig 
naturligt att data inte har insamlats under en femårsperiod efter anslutning. Dessa 
siffror är grunden för de uträkningar som genomförts för avkastning och 
standardavvikelse. Samtliga data presenteras i tabellform tillsammans med 
kommentarer av utvecklingen. Värdering av resultatet utelämnas i detta avsnitt för att 
upptas i analysavsnittet. 
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4.2.1 Aktiekurs  

 
Medelvärde före Medelvärde efter 

Apple Inc. (USD) 34,42064516 102,1945 
Johnson & Johnson (USD) 77,48806452 57,79166667 
Nestlé (CHF) 124,5607317 63,69074074 
Procter & Gamble (USD) 88,04741935 74,6865 
Roche Holding (USD) 19,9262963 20,76983607 
Ericsson (SEK) 19,58693548 26,44783333 
HSBC Holdings (USD) 1128,294677 720,374 

Tabell 1: Aktiekurs (valutaenheter) 

Jämförelse av den genomsnittliga avkastningen för den femåriga perioden före, mot 
den femåriga perioden efter varje bolags respektive anslutning. Ett varierat resultat av 
aktiens prisutveckling framgår. Apple Inc., Roche Holding och Ericssons aktiepriser 
är högre efter anslutning. Resterande bolag har haft en negativ utveckling av 
aktiepriset. Ett varierat resultat går i linje med tidigare forskning där man upplevt 
både positiv, negativ och oförändrad utveckling. 

4.2.2 Avkastning  

 
Medelvärde före Medelvärde efter 

Apple Inc. 0,818902839 3,714237728 
Johnson & Johnson 0,804329116 0,325617796 
Nestlé -2,320739705 0,681355956 
Procter & Gamble 0,329978503 -0,015486422 
Roche Holding -0,913764247 0,792306728 
Ericsson 32,64632393 -0,833192567 
HSBC Holdings 0,792032149 0,432192796 
Tabell	  2	  -‐Avkastning	  (procent)	  

Gällande avkastning noteras i jämförelse mellan perioden före mot perioden efter 
anslutning till FTSE4Good ett likartat resultat som för aktiepriset ovan. Fyra av sju 
bolag genererar en genomsnittlig bättre avkastning före anslutning medan resterande 
tre bolag uppvisar en högre genomsnittlig avkastning efter anslutning till 
hållbarhetsindexet. Dock är det inte samma bolag som i ovanstående jämförelse som 
har sämre respektive bättre avkastning efter anslutning. Apple Inc., Nestlé och Roche 
Holding är denna gång de bolag som har förbättrad genomsnittlig avkastning i 
förhållande till före anslutning. Det innebär att Apple Inc. och Roche Holdings 
avkastning har samma utveckling som tidigare medan Ericssons avkastning är sämre 
än tidigare. Även Nestlés avkastning blir bättre andra observationsperioden när 
aktiepriset var sämre samma period till skillnad från föregående.  
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4.2.3 Standardavvikelse  

	  
Tabell	  3:	  Standardavvikelse 

Vad samtliga bolag, bortsett från Roche Holding, upplever efter anslutning till 
hållbarhetsindexet är en lägre standardavvikelse vilket innebär lägre risk. För aktierna 
innebär detta mått och resultat från historisk data att bolagen efter anslutning upplever 
en lägre volatilitet. Priserna på aktierna är, oavsett lägre eller högre än perioden de 
inte var anslutna, mer stabila än innan bolagen anslöts till FTSE4Good. Intressant att 
tillägga är att Roche Holding, trots högre risk, är det bolaget som har minst förändring 
i standardavvikelse av samtliga bolag. Förändringen i standardavvikelsen för Roche 
Holding är marginell. Resultatet går i linje med tidigare uttalande angående 
ansvarsfulla investeringar, att de bör minska sin risk då de förebygger flera riskfyllda 
moment genom aktivt arbete mot negativa ESG-faktorer. 

4.3 Årsredovisningar  
Informationen som är hämtad från årsredovisningarna presenteras nedan i tre 
övergripande stycken där resultat från informationsinsamling återfinns för 
anslutningen, det hållbara arbetet samt kursdrivande faktorer att inkludera vid analys 
av aktier och dess utveckling. 

4.3.1 Presentation av FTSE4Good 
Vid granskning av årsredovisningarna från anslutningsåren för respektive bolag är 
informationen om att bolagen har anslutits till FTSE4Good näst intill obefintlig. 
Endast tre av urvalsgruppens sju bolag väljer att presentera att de har anslutits till 
hållbarhetsindexet. Dessa bolag är Nestlé, Ericsson och HSBC Holdings. De tre 
bolagen presenterar inte anslutningen i någon större utsträckning utan nämner det kort 
i samband med de avsnitt där de beskriver sitt hållbara arbete. Man väljer bort att 
utförligare presentera vad det innebär att anslutas eller hur man har arbetat för att nå 
denna inkludering. 

4.3.2 Hållbart arbete  
Där bolagen utelämnar information om anslutning till FTSE4Good presenterar man i 
större utsträckning arbetet kopplat till ESG-områdena som man faktiskt utför. Ur 
årsredovisningarna har vi nedan sammanställt det mest centrala för att ge en bild av 
hur området hållbarhet hanteras i bolagens årsredovisningar. 
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Apple	  
Styrelsen anser sig ha plikten att övervaka chefer och övriga befattningshavare på 
daglig basis, detta för att säkerställa att aktieägarnas intressen upprätthålls. 
Upprätthållandet sker genom fokus på standarder som ta hänsyn till ansvar och etik. 
Arbetet som ska upprätthållas är bland annat arbete med etiska koder vilka gäller 
samtliga av bolagets anställda. Koden är namngiven Ethics: The way we do 
business och presenteras kontinuerligt för bolagets medarbetare. Den finns även 
lättillgänglig för medarbetarna att själva söka rätt på (Apple Inc. 2004). 
 	  
Johnson	  &	  Johnson	  	  
I enlighet med policys och praxis bedriver bolaget sin verksamhet etiskt och socialt 
ansvarsfullt. Detta ansvar uttrycks i uppförandekoden som finns tillgänglig för hela 
bolaget. Genom att systematiskt arbeta med detta upprätthåller bolaget dessa 
policyers. Bolagets Credo innehåller detta men även de värderingar som ständigt ska 
påminna bolaget om ansvaret de innehar gentemot kunder, anställda, samhället och 
delägare (Johnson & Johnson 2001). 
  
Johnson & Johnson har under 2001 varit föremål för olika federala, statliga och lokala 
miljöskyddsfrågor. Bolaget arbetar helt i överensstämmelse vad gäller lagar och 
miljöföreskrifter. Även om dessa krav inte helt uppfylls förväntas det inte påverka 
investeringar, resultat eller konkurrenspositionen (Johnson & Johnson 2001). 
  
Nestlé	  	  
Ska Nestlé kunna bygga en framgångsrik verksamhet i dag som även är hållbar i 
morgon så måste bolaget investera både upp- och nedströms, detta för att kunna skapa 
värde för sina partners. Bolaget skapar även värde för samhället i stort, vilket 
genomsyrar allt som sker i verksamheten. Engagemanget har belönats genom att 
externt uppmärksammas genom inkludering på både DJSIs index och FTSE4Goods 
index. Bolaget tillhandhåller även en Creating Shared Value Report som ur ett 
bredare perspektiv visar bolagets arbete med ansvarsfrågor (Nestlé 2011). 
  
Procter	  &	  Gamble	  	  
I Procter & Gambles Worldwide Business Conduct Manual finns beskrivet hur de 
arbetar med verksamheten i enlighet med etiska normer. Bolaget har ställts inför olika 
stämningar och krav, detta utifrån frågor som berör statliga regleringar och 
inkomstskatter. Genom förordningar och miljölagar kan bolaget i framtiden behöva 
åtgärda effekterna på miljön i enlighet med tidigare praxis (Procter & Gamble 2001). 
  
Roche	  holding	  	  
Roche Holding fokuserar på utökning av kärnverksamheten. Att vara ett av världens 
ledande läkemedelsbolag grundar sig i långsiktiga strategier och fokus på 
kärnverksamheten har länge varit aktuellt. Styrelsen hos Roche Holding har 
organiserats så att verksamheten bedrivs ansvarsfullt med fokus på värdeskapande 
åtgärder (Roche Holding 2002). 
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Bolaget har planer på att under de närmaste fem åren registrera 29 nya 
läkemedelsansökningar inom flera viktiga områden såsom onkologi, HIV/AIDS och 
depression. Genom att fortsätta med intensiva licensieringsaktiviteter vill bolaget 
stärka sin portfölj. Under 2001 inleddes pilotprojektet CARE, ett projekt som syftar 
till att tillgängliggöra HIV-behandlingar i Kenya, Uganda, Elfenbenskusten och 
Senegal. Projektet har fungerat på ett tillfredsställande sätt och planer på utökning av 
initiativet finns (Roche Holding 2002). 
  
Arbete med hållbarhet är avgörande för Roche Holding där säkerhet och miljöskydd 
är huvudfrågorna. Det är inom dessa områden bolaget verkligen kan visa på ett bidrag 
till en mer hållbar utveckling. Ett framgångsrikt och innovativt bolag använder sig av 
hållbara affärsmetoder för att nå framgång, enligt Roche Holding (Roche Holding 
2002). 
  
Roche Holding arbetar systematiskt med att ta fram och implementera standarder som 
gäller bolagets egen hälsa, säkerhet och miljö. Dessa kallas The Business Charter for 
Sustainable Development och är utvecklade tillsammans med The International 
Chamber of Commerce och innehåller riktlinjer som gäller för hela industrin. Roche 
Holdings bidrag till hållbar utveckling har även givit bolaget flera utmärkelser under 
året. Kostnaderna för hälsa, säkerhet och miljö uppgick under året till 578 miljoner 
franc. Bolaget arbetar för att förbättra den dagliga livskvaliteten för människor 
världen om. De är engagerade i samhällsprojekt, donerar pengar till välgörenhet och 
arbetar med ej vinstdrivande organisationer. Detta utöver arbetet med förbättrad 
sjukvård i utvecklingsländer (Roche Holding 2002). 
  
Ericsson	  	  
Ericsson har under senare år vuxit och stärkts både operativt och finansiellt. De har 
den starkaste ställningen någonsin i bolagets historia. Nu satsar bolaget på att återge 
värde till sina aktieägare vilket ska ske på ett hållbart sätt. Genom att vara ledande 
inom vissa områden och visa på god framgång menar bolaget att de är väl förberedda 
på arbete med hållbara resultat samtidigt som de är konkurrenskraftigt lönsamma. 
Under årets andra kvartal publiceras en hållbarhetsrapport som finns tillgänglig på 
bolagets webbplats. Denna rapport ger en utökad redogörelse för arbetet med 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Ericsson 2004). 
  
Ericsson strävar efter att arbeta efter miljökrav och ger sina medarbetare säkra och 
miljövänliga arbetsplatser. Även om de är föremål för lagar och regler som påverkar 
verksamheten följs kraven för upprätthållandet av en miljömässig, hälsosam och säker 
arbetsplats. Ericsson vill vara en ansvarsfull medlem av det verksamma samhället. De 
stödjer FN:s Global Compact med sina tio riktlinjer. Vidare strävar bolaget efter att 
detta ska upprätthållas i alla delar av verksamheten, oavsett var de är verksamma. Till 
detta finns en tvärfunktionell kommitté som kontrollerar att det fullföljs (Ericsson 
2004). 
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Bolaget strävar efter arbete som uppnår de högsta normerna av bolagsstyrning. 
Interna regler för etiskt uppförande och andra regler har länge funnits etablerade för 
alla i verksamheten. Detta finns sammanfattat i bolagets Code of Business Ethics and 
Conduct (Ericsson 2004).  
 
HSBC	  Holdings	  
Bolaget utvecklar verksamhetens förfaranden och policys för att skydda sig mot risker 
knutna till anseende, strategi och verksamhet. Processen sker i enlighet med The 
Association of British Insurers’ riktlinjer som utfärdar praxis gällande sociala, etiska 
och miljömässiga risker. Att säkra bolagets rykte är viktigt för fortsatt välstånd och 
ansvaret för detta ska finnas hos varje anställd inom bolaget. Dessa frågor är en 
integrerad del av verksamheten och kommuniceras genom internt utfärdade manualer 
och uttalande (HSBC Holdings 2001).	  

4.3.3 Kursdrivande faktorer  
Årsredovisningarna har granskats över hela observationsperioden för respektive 
bolag. Detta innebär att utvald data finns från före bolagen anslöts till FTSE4Good 
samt efter att de har anslutits. Vissa bolags årsredovisningar är inte publicerade för 
det/de första året/åren i observationsperioden. För dessa beräknades istället 
medelvärde för de variabler där information helt eller delvis saknas för att variablerna 
skulle bli jämförbara perioderna emellan. Vinst och skuld är omräknat till dagens 
penningvärde för att ge en rättvis bild av bolagens finansiella utveckling över tid och 
för att möjliggöra en korrekt jämförelse. 

I tabell 4 ser man ett högre nettoresultat perioden efter anslutning för samtliga bolag 
bortsett från Nestlé. Nestlé hade ett högre resultat före anslutningsdatumet. För 
somliga bolag är skillnaden stor, för andra mindre. Ericsson hade totalt en förlust i 
sina affärer under observationsperiodens första del och faller därmed under bolagen 
som har haft en stor utveckling under observationsperioden. Även Apple Inc. faller in 
som ett bolag med hög vinstutveckling då denna är tio gånger högre än perioden före 
anslutning. Roche Holdings nettoresultat skiljer sig inte mycket från perioden före 
bolaget anslöts till hållbarhetsindexet: en utveckling på ungefär sjutton procent. 
Övriga bolag har en ungefärlig utveckling på två till tre gånger resultatet före 
anslutning. Sammantaget för resultatet av bolagens nettoresultat är att det är högre i 
sex av sju fall, där Nestlé är det sjunde fallet. 

Tabell	  4	  –	  Årsredovisning/kursdrivande	  faktorer	  
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Samtliga bolag har flertalet produktlanseringar under perioden. Apple Inc. och 
Ericsson är de enda som haft lägre antal produktlanseringar efter anslutningen. Viktigt 
att påpeka är dock att bolagen inte alltid har presenterat varje produktlansering i sina 
årsredovisningar. Vissa bolag har presenterat de mest betydelsefulla 
produktlanseringarna medan vissa bolag omnämner att de har haft ett antal viktiga 
produktlanseringar, men nämner inte tydligt vilka dessa är. Årsredovisningarna och 
vad som presenteras utvecklas över tid och det skiljer sig därmed i vilken kvantitet 
exempelvis just produktlanseringarna presenteras. Det kan innebära att vissa bolag i 
de tidigare årsredovisningarna har presenterat vissa typer av produkter för sig medan 
de senare anger att en siffra på antal produktlanseringar inom en viss produktgrupp. 
Därför har studerandet av årsredovisningarna skett på ett sådant sätt att vi i bästa mån 
har kunnat jämföra antalet lanseringar mellan de olika perioderna. Som ovan nämnt 
har alla bolag utvecklats väl och lanserat flera nya produkter efter anslutningen, 
bortsett från Apple Inc. och Ericsson. 
 
När det kommer till bolagens skulder är det återigen ett varierat resultat bland de 
undersökta bolagen. Till att börja med skriver HSBC Holdings inte ut bolagets 
skulder i USD, det finns ett avsnitt där bolagets egna skulder nämns men i detta 
avsnitt skriver de att skulderna till andra är lägre än de fordringar bolaget har. Vilket 
förklarar den tomma rutan i tabellen för HSBC Holdings. Apple Inc. skriver i sina 
årsredovisningar att de lyckats nollställa sina skulder och inte längre har skulder. 
Tidigare årsredovisningar visar en positiv utveckling av skulderna, det vill säga att 
åren innan minskar skulderna varje år. Johnson & Johnson, Nestlé och Ericsson 
minskade totalt sett sina skulder den första delen av observationsperioden. Något som 
Ericsson även fortsatte med under andra halvan av observationsperioden. Johnson & 
Johnson och Nestlé ökade sina skulder efter anslutning. Roche Holding och Procter & 
Gamble utökade sina skulder innan de anslöts till FTSE4Good. Efter anslutning 
fortsatte Procter & Gamble med detta medan Roche Holding minskade sina skulder. 
 
Bolagen har haft både utdelningar och splittar under observationsperioden. En 
översikt över utdelningarnas storlek samt typ av splitt och vilken omvandling som 
skett presenteras nedan. Roche Holding är det enda bolaget som inte haft utdelningar 
till sina aktieägare eller genomfört några splittar. Under hela observationsperioden 
finns utfall med både splittar och utdelningar och utdelningar eller splittar. Utöver 
Roche Holding har inte heller Nestlé splittat sina aktier under hela 
observationsperioden. Apple Inc. och Procter & Gamble har splittade aktier med 
samma utfall före som efter anslutning. Johnson & Johnson, Ericsson och HSBC 
Holdings har även de splittade aktier där det varit mindre eller ingen aktivitet efter 
anslutning. Ericsson har även haft en omvänd splitt före anslutning. 
 
Vad gäller utdelningar är mönstret för bolagen som har haft utdelningar till sina 
aktieägare att de haft fler och/eller större utdelningar under den andra delen av 
observationsperioden, det vill säga den perioden som bolagen i undersökningen har 
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varit anslutna till FTSE4Good. Apple Inc. är det enda bolaget utöver tidigare nämnda 
Roche Holding som inte har delat ut utdelningar. 
 
Splittar	  och	  utdelningar	  under	  respektive	  perioder 
Apple Inc.  
Splitt:  Före: 2:1 - 1 st    Utdelningar: Före: 0 st 
 Efter: 2:1 - 1 st     Efter: 0 st 
 
Johnson & Johnson 
Splitt: Före: 2:1 1 st    Utdelningar: Före: 20 st, snitt: 0,13 
 Efter: 0 st      Efter: 20 st, snitt: 0,257 
 
Nestlé 
Splitt:  Före: 0st    Utdelningar: Före: 0 st 
 Efter: 0 st      Efter: 2 st, snitt: 2,175 
 
Procter & Gamble 
Splitt: Före: 2:1, 1 st    Utdelningar: Före: 20 st, snitt: 0,147 

Efter: 2:1, 1 st     Efter: 21 st, snitt: 0,258 
 
 
Roche Holding 
Splitt: Före: 0 st     Utdelningar: Före: 0 st 
 Efter: 0 st      Efter: 0 st 
 
Ericsson 
Splitt: Före: 4:1, 1 st; 1:10, 1 st  Utdelningar: Före: 4 st, snitt: 0,163 
 Efter: 2:1, 1 st      Efter: 5 st, snitt: 0,29 
 
HSBC Holdings 
Splitt: Före: 3:1, 1 st    Utdelningar: Före: 10 st, snitt: 10,54 
 Efter: 0 st      Efter: 16 st, snitt: 13,21 
 

4.4 Kontakt med Nasdaq OMX Stockholm 
Efter samtal med Nasdaqs presskontakt Carl Norell fick vi möjlighet att samla in 
ytterligare empiri gällande marknaden för hållbarhetsindex, detta för att utöka 
förklaringsmöjligheter till det uppkomna resultatet. Dessutom då studien uppvisar ett 
varierat resultat. Då Nasdaq själva är en annan indexleverantör innefattade kontakten 
hållbarhetsindex på en allmän nivå gällande indexeringen. Ett mejl med frågor 
gällande hållbarhetsindex formulerades och skickades till Norell. Detta 
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vidarebefordrades till Michael Olsson, Head of Index Operations, EMEA på Nasdaq 
som svarade på frågorna. 
 
Olsson berättar att deras hållbarhetsindex fungerar likt FTSE4Good i bemärkelsen att 
ett samarbete med ett oberoende bolag Global Engagement Services (GES), genomför 
en analys utifrån ESG-kriterierna. Till skillnad från FTSE4Good där bolagen ansöker 
om en utvärdering använder Nasdaq sig av en urvalsmodell där man initialt rankar 
bolagen enligt omsättning där de mest likvida bolagen väljs ut får att gå vidare till 
analys. Varje bolag får sedan en positiv poängsättning och utefter denna får bolaget 
en ranking. De med högst total poängsättning inkluderas i indexet till nästa år. Utöver 
bolag med högst omsättning anger Olsson inga specifika bolag eller mönster på vilka 
typer av bolag som ansluts till indexet. Hans erfarenhet gällande inkludering på listan 
är att bolagen uppfattar det som något positivt och som man gärna omnämner i 
årsredovisningar eller pressmeddelanden. Huruvida bolag kan utnyttja inkludering i 
hållbarhetsindex som i exempelvis marknadsföringssyfte kommenterar Olsson inte. 
 
När det gäller hur de själva förhåller sig till indexet berättar Olsson att de har samma 
förhållningssätt till samtliga av sin index oavsett inriktning eller område. Orsaken är 
att de vill hålla en så objektiv och transparent inställning gentemot samtliga 
marknadsaktörer och intressenter. De ser sitt hållbarhetsindex som en del utav 
samtliga erbjudanden. Som indexleverantör gentemot kunder som tillhandahåller 
finansiella produkter åt investerare upplever Olsson ett svagt intresse för produkter 
som hållbarhetsindex. Inte heller under perioder då uppdateringar sker på listan, så 
som inkluderingar och exkluderingar eller ombalansering av index upplevs någon 
ökad aktivitet. 
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5. Analys  
Inledningsvis beskrivs regressionsanalysen varpå analysen är uppdelad i tre avsnitt. 
Dels en del som behandlar värderingen av aktien och bakomliggande faktorer till 
aktiernas rörelsemönster. Dels en del där riskfaktorn analyseras utifrån resultat och 
teori. I det sista analysavsnittet behandlas signaleringen och möjligheter att kunna 
styra resultaten med hjälp av signalering. Regressionsanalysen genomförs för att 
undersöka om eller vilken effekt anslutningen till FTSE4Good har på värdet på 
aktien. Regressionsanalysen genomförs på aktievärdet samt den avkastning som en 
investering givit under observationen. Analysens nästa steg rör sig mot att finna 
förklaringen till varför utvecklingen ser ut som den gör. Dels identifieras ett antal 
andra kursdrivande faktorer än anslutningen som kan haft inverkan på aktien under 
observationsperioden. Dels återfinns förklaringar till sambandet mellan anslutningen 
och aktievärdets utveckling. I samband med detta stämmer vi dessutom av med 
intresset för ansvarsfulla investeringar. Avstämningen med intresset för ansvarsfulla 
investeringar genomförs för båda faktorerna värdering och risk. Detta för att se om 
förklaringar finns i fler faktorer som kan förklara resultatet. Avslutningsvis analyseras 
signaleringens inverkan på effekten på aktierna till följd av anslutningen till 
FTSE4Good. Detta i syfte att finna förståelse för hur denna teori kan kopplas till och 
förstärka effekter från en annan händelse, i detta fall anslutningen. 
 

5.1 Regressionsanalys: aktiekurs  
Till att börja med genomfördes regressionsanalyser för samtliga bolags aktiekurser. 
Denna del av analysen inleds med att vi undersöker huruvida bolagens aktiekurs 
skiljer sig perioden före respektive efter anslutning till FTSE4Good. 
Regressionsanalysen för studien motiveras genom fokus som föreligger i 
undersökningen, att konstatera eller utesluta ett samband mellan anslutning till ett 
hållbarhetsindex och reaktionen på aktien som kommer av anslutningen. Till att börja 
med presenteras koefficienten X för varje bolag. Denna koefficient anger hur mycket 
en enhets förändring uppåt i den oberoende variabeln (anslutningen) förändrar värdet 
på den beroende variabeln (aktiekursen). Som tabellerna i tabell 5 visar har en enhets 
förändring uppåt i den oberoende variabeln, i detta anslutningen, haft varierad effekt 
på den beroende variabeln aktiekursen. Apple Inc., Roche Holding och Ericsson har 
erfarit en positiv effekt av förändringen medan de övriga bolagen Johnson & Johnson, 
Nestlé, Procter & Gamble och HSBC Holdings, har haft en negativ effekt på 
aktiekursen. Detta stärker resultatet från den genomsnittliga kursutvecklingen som 
bolagen har haft över observationsperioden och som presenterades ovan. Vidare är det 
av intresse att kontrollera R2-variabeln vilken anger den förklaringsgraden 
skillnaderna har; ju högre förklaringsgrad desto mer av skillnaden förklaras av 
anslutningen till hållbarhetsindexet. Förklaringsgraden för bolagen Nestlé, Procter & 
Gamble, Roche Holding och Ericsson är lägre än 0,10 vilket innebär att mindre än tio 
procent av skillnaden i aktiekursen förklaras av den oberoende variabeln anslutning. 
För Apple Inc., Johnson & Johnson och HSBC Holdings är förklaringsgraden högre: 
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43 procent, 36 procent respektive 33 procent av resultatet förklaras av förändring i 
avkastningen. 

	  
Tabell	  5	  -‐	  Regression;	  aktiekurs 

Regressionsanalysen visar att det finns en skillnad i kursvärdet mellan de två 
observationsperioderna och att denna skillnad beror på en händelse som förändrat 
tillståndet för respektive aktie under den andra delen av observationsperioden. För att 
få information om signifikansen i resultaten beräknades t-värdet, ur tabell inhämtades 
det kritiska värdet. Det kritiska värdet är det värdet som vi förväntar oss att resultatet 
ska bli och används för att se hur mycket som vårt uppnådda resultat skiljer sig från 
förväntningarna. Värdena jämfördes sedan där signifikans antas då t-värdet är högre 
än det kritiska värdet (Bryman & Bell 2013). Det kritiska värdet konstaterades vara 
1,658 och t-värdet beräknades genom division med koefficienten i täljaren och 
standardfelet i nämnaren. I tabell 5 ovan utläses att koefficienten med 95 procent 
säkerhet är skild från noll för respektive bolag. Detta antagande gäller för samtliga 
bolag förutom Roche Holding där det kritiska värdet överstiger t-värdet. För Roche 
Holding antas kursutvecklingen under observationsperioden inte bero på 

Apple Johnson	  &	  Johnson

Koefficient	  för	  X 67,7738548 34,4206452 Konstant Koefficient	  för	  X -‐19,6963978 77,4880645 Konstant

Standardfel	  för	  X 7,05475718 4,94740861 Standardfel	  för	  konstant Standardfel	  för	  X 2,37279915 1,6640129 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,43473867 38,9559343 R2 0,36476056 13,1024507

92,2911878 120 68,9051463 120

140057,86 182107,778 11829,2368 20600,9056

Signifikant? 9,60683027 Signifikant? -‐8,30091238

Kritiskt	  värde 1,658 Kritiskt	  värde 1,658

Nestle Procter	  &	  Gamble

Koefficient	  för	  X -‐60,869991 124,560732 Konstant Koefficient	  för	  X -‐13,3609194 88,0474194 Konstant

Standardfel	  för	  X 23,2766035 17,5490934 Standardfel	  för	  konstant Standardfel	  för	  X 3,66234938 2,56835754 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,06849656 112,369025 R2 0,09983732 20,2232675

6,83860088 93 13,3092364 120

86349,631 1174292,2 5443,21883 49077,666

Signifikant? -‐2,61507187 Signifikant? -‐3,64818262

Kritiskt	  värde 1,658 Kritiskt	  värde 1,658

Roche	  Holding Ericsson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Koefficient	  för	  X 0,84353977 19,9262963 Konstant Koefficient	  för	  X 6,86089785 19,5869355 Konstant

Standardfel	  för	  X 0,78777764 0,65588429 Standardfel	  för	  konstant Standardfel	  för	  X 3,20625049 2,24850138 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,0131569 3,40807476 R2 0,0367555 17,7047176

1,14657858 86 4,57896168 120

13,31748 998,887728 1435,3077 37614,8429

Signifikant? 1,0707841 Signifikant? 2,13985085

Kritiskt	  värde 1,658 Kritiskt	  värde 1,658

Koefficient	  för	  X -‐407,920677 1128,29468 Konstant

Standardfel	  för	  X 52,98598 37,1583722 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,33061585 292,585315

59,2692591 120

5073814,08 10272740

Signifikant? -‐7,69865307

Kritiskt	  värde 1,658
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anslutningen. Förändringen i aktiekursen för Roche Holding kan således antas vara 
slumpmässig. För de övriga bolagen innebär signifikansen att den oberoende 
variabeln har en effekt på aktiekursen som är beroende. 

5.2 Regressionsanalys: avkastning  
Regressionsanalysen för avkastningen genomfördes för att få indikationer på i vilken 
grad anslutningen till hållbarhetsindexet har påverkat avkastningen för respektive 
aktie. Även detta avsnitt avser att ytterligare undersöka hur avkastningen skiljer sig 
perioderna före och efter anslutningen. Vid denna regressionsanalys valdes en 
multipel regression med anledning av det fanns en relevant värderad faktor att ha med 
som kontrollvariabel. Avkastningen beror delvis på aktiekursens utveckling och 
därför har aktiekursen inkluderats i regressionsanalysen som kontrollvariabel. 
Variabeln X2 representerar således kontrollvariabeln aktiekurs. Kontrollvariabeln 
används då man anar att den beroende variabeln kan förklaras av någon annan faktor 
än den oberoende variabeln man i första hand vill undersöka sambandet med. Även 
denna analys konstaterar att koefficienten har antagit ett varierat resultat. Här är det 
bolagen Apple Inc. och Ericsson som har negativ utveckling av den beroende 
variabeln avkastning när den oberoende variabeln anslutning ökar en enhet. 
Förklaringsgraden för denna regression är under 0,10 för samtliga bolag förutom för 
Ericsson vars R2 är högre än 0,10. För Ericsson förklaras avkastningens förändring 
till 35 procent av förändringen i den oberoende variabeln. I resterande bolag är 
förklaringsgraden mindre än 10 procent. Därmed är det en låg andel av förändringen i 
avkastningen som förklaras av den oberoende variabeln. Slutligen är det ingen av 
förändringarna i aktiernas avkastning som är signifikanta. Detta visas genom att t-
värdet, värdet som ovan benämns signifikans, understiger det kritiska värdet för 
samtliga regressionsanalyser. I och med resultatet minskar möjligheterna till att 
förklara förändringarna i avkastningen genom enbart bolagens anslutning till 
hållbarhetsindexet FTSE4Good. Att avkastningen har förändrats under 
observationsperioden beror troligtvis på andra faktorer. Dessa faktorer kan 
exempelvis vara kursutveckling och utdelningar för de bolag som har haft detta.  
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Tabell	  6	  -‐	  Regression;	  avkastning 

	    

Apple Johnson	  &	  Johnson

Koefficient	  för	  X 67,7738548 34,4206452 Konstant Koefficient	  för	  X -‐19,6963978 77,4880645 Konstant

Standardfel	  för	  X 7,05475718 4,94740861 Standardfel	  för	  konstant Standardfel	  för	  X 2,37279915 1,6640129 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,43473867 38,9559343 R2 0,36476056 13,1024507

92,2911878 120 68,9051463 120

140057,86 182107,778 11829,2368 20600,9056

Signifikant? 9,60683027 Signifikant? -‐8,30091238

Kritiskt	  värde 1,658 Kritiskt	  värde 1,658

Nestle Procter	  &	  Gamble

Koefficient	  för	  X -‐60,869991 124,560732 Konstant Koefficient	  för	  X -‐13,3609194 88,0474194 Konstant

Standardfel	  för	  X 23,2766035 17,5490934 Standardfel	  för	  konstant Standardfel	  för	  X 3,66234938 2,56835754 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,06849656 112,369025 R2 0,09983732 20,2232675

6,83860088 93 13,3092364 120

86349,631 1174292,2 5443,21883 49077,666

Signifikant? -‐2,61507187 Signifikant? -‐3,64818262

Kritiskt	  värde 1,658 Kritiskt	  värde 1,658

Roche	  Holding Ericsson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Koefficient	  för	  X 0,84353977 19,9262963 Konstant Koefficient	  för	  X 6,86089785 19,5869355 Konstant

Standardfel	  för	  X 0,78777764 0,65588429 Standardfel	  för	  konstant Standardfel	  för	  X 3,20625049 2,24850138 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,0131569 3,40807476 R2 0,0367555 17,7047176

1,14657858 86 4,57896168 120

13,31748 998,887728 1435,3077 37614,8429

Signifikant? 1,0707841 Signifikant? 2,13985085

Kritiskt	  värde 1,658 Kritiskt	  värde 1,658

Koefficient	  för	  X -‐407,920677 1128,29468 Konstant

Standardfel	  för	  X 52,98598 37,1583722 Standardfel	  för	  konstant

R2 0,33061585 292,585315

59,2692591 120

5073814,08 10272740

Signifikant? -‐7,69865307

Kritiskt	  värde 1,658
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5.3 Värde 
Regressionsanalysen visar att anslutningen med signifikans har haft inverkan på 
aktiekurserna. En viktig aspekt vid regressionsanalysen är att de olika tillstånden; 
icke-anslutet och anslutet, inte går att värdera. Det är två olika tillstånd som företaget 
befinner sig i under observationsperioden som kodas till noll för icke-anslutet och ett 
för anslutet. Detta innebär att regressionsanalysen i själva verket påvisar att det är 
någon händelse kodad till “ett” som föranlett till en förändring i värdet på aktien. Men 
i och med att anslutningen till FTSE4Good inte är värderad kan vi med säkerhet inte 
fastställa att det är anslutningen som ligger bakom förändringen.  
 
Det varierade resultatet försvårar ytterligare möjligheterna till att förutsätta att 
förändringarna beror på anslutningen. Hur bolagen belönas av marknaden för sitt 
miljöarbete skiftar. Generellt sett så belönas stora bolag med högre marknadsvärde 
vid god miljöprestanda. En belöning som sker oberoende av vilken bransch de verkar 
inom (Hassel, Larsson & Nore 2011). Urvalsgruppen består av stora börsnoterade 
bolag, vilka omfattas av gruppen som enligt teorin bör ha ett högre marknadsvärde 
genom belöning från marknaden tack vare arbete med miljö, sociala och ledarstyrda 
frågor (ESG). Då värdeutvecklingen bland dessa välkända bolags aktier har varit både 
positiva och negativa uteblir antagandet om ett existerande samband mellan 
kursutveckling och anslutning. Detta med grund i att bolagen är stora men även att 
belöningen inte har noterats hos samtliga bolag. De värdeökningar som finns i 
resultatet beror sannolikt på andra faktorer än anslutning som denna studie 
undersöker. 
 
Värdet på aktien påverkas av utbud och efterfrågan där potentiell vinstutveckling är 
med och påverkar efterfrågan på en aktie (Nasdaq u.å.; Rosén 2011). För att utbud 
och efterfrågan skall inverka som kursdrivande faktorer krävs att efterfrågan 
överstiger det tillgängliga utbudet. Aktiekursen kan då drivas upp när köpare budar 
över varandra för att realisera ett köp (Holmstrand 2010; Greve 2003). Intresset och 
efterfrågan för hållbara investeringar är konstaterat högt vid en tidigare genomförd 
placeringsenkät (Fondbolagens förening 2012). Samtidigt utreder Hassel, Larsson och 
Nore (2011) motiveringen till att investera hållbart. Denna undersökning visar att de 
individer bolagen bör ha i åtanke som potentiella investerar skiljer sig åt. Den 
gruppen som motiveras av det sociala ansvaret är en grupp med altruistiska 
människor, en relativt liten grupp människor. Möjligheten att påverka aktiekursen 
genom efterfrågan minskar i och med mindre investerargrupper. Den grupp 
människor som investerar hållbart med det sociala ansvarstagandet som motivation 
har små möjligheter att driva igenom denna kursförändring. Mer troliga investerare 
som besitter den möjligheten är stora investmentbolag och företag som handlar med 
aktier i stora kvantiteter. Större finansiärer och bolag som arbetar för kunds räkning 
prioriterar historisk avkastning och framtidsutsikter för god ekonomisk avkastning 
(Holmstrand 2010). Man utnyttjar inte till fullo hållbarhetsindexen och dess 
uppdatering vid investeringsval. Sker investering i hållbara värdepapper är dessutom 
motivationsfaktorn ekonomisk snarare än socialt ansvar (Hassel, Larsson & Nore 
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2011). Det leder till att dessa hållbara investeringar kan ske mer vid andra tidpunkter 
än när hållbarhetsindexen uppdaterar sina listor. Antagandet förklarar det varierade 
resultatet men utesluter inte teorierna om högt hållbarhetsintresse. Vi utesluter ett 
troligt samband mellan anslutningen och värdeutvecklingen hos aktierna. Det 
signifikanta sambandet mellan odefinierade händelser och hur aktiekurserna har 
utvecklats under observationsperioden antas bero på andra händelser som inträffat. 
 
Genom årsredovisningarna listades ett antal kursdrivande faktorer. Några av dessa är 
splittar och utdelningar. Båda dessa faktorer är sådana som kan bidra till ökad eller 
minskad efterfrågan på aktier. De kan även påverka aktiekursen och avkastningen. 
Ericsson är ett av bolagen med högre aktiekurs efter anslutning. Utöver anslutningen 
har bolaget även haft en splitt samt haft utdelningar till aktieägarna där det sistnämnda 
skedde fler gånger och i större volym än tidigare. Bolaget har dessutom en omvänd 
splitt i syfte att öka värdet på aktien. En förklaring till varför aktien ökar vid en sådan 
splitt är att värdet långsiktigt inte minskar. Johnson & Johnson och HSBC Holdings 
har splittar före anslutning då aktievärdet sjunker. Anledningen är att bolagen vill öka 
investeringsmöjligheter och locka fler investerare (Holmstrand 2012; Rosén 2011). 
Den lägre kursen under andra delen av observationsperioden får en förklaring genom 
splittarna bolagen genomför. 
 
Den potentiella vinstutvecklingen och möjligheten till vinstökningar som ett bolag 
presenterar eller som marknaden förutspår, är det som ligger till grund för en 
långsiktig kursutveckling. En positiv vinstbudget leder till positiv kursutveckling 
medan en negativ vinstbudget riskerar att straffa bolaget genom att minska dess 
aktiekurs (Greve 2003; Nasdaq u.å.; Rosén 2011). Miljö och socialt arbete är 
fortfarande ett svårtolkat område när det kommer till den ekonomiska delen. Arbete 
med ESG-områdena är ett kostsamt projekt (Connelly et al. 2011), framför allt för 
bolag med hög miljöpåverkan eller som genom sociala motgångar eller motgångar i 
ledarskapet måste arbeta med och bekosta dessa områden för att förebygga 
misskötsel. Kostnaderna för detta arbete har genom en kraftig uppskattning beräknats 
uppgå till mellan sex och sju procent av en verksamhets omsättning medan den kan 
radera ut upp till en tredjedel av dess vinster (Hassel, Larsson & Nore 2012). 
Kostnaderna riskerar att radera ut delar av vinsten vilket kan inverka på övriga 
motivationsfaktorer till att investera i bolaget. Enligt denna kostnadsteori borde 
bolagens aktier ha haft en negativ kursutveckling eller påvisa försämrad förmåga att 
erbjuda investerare utdelningar. Introducering av nya arbetssätt är en kostnad och om 
arbetet inte utökar vinsterna borde detta leda till att aktierna förblir oförändrade eller 
minskar i värde. Utökade kostnader utan förbättrat resultat minskar vinsterna. Å andra 
sidan påvisar detta att bolagen enligt Spence (1973) är värda att investera i, vilket då 
skulle kunna göra det kostsamma hållbarhetsarbetet till en signal om bolagets 
produktivitet gentemot omvärlden. Oavsett vilken av dessa teorier som hade haft 
störst inverkan på kursutvecklingen borde utvecklingen varit densamma för samtliga 
bolag om ett starkt samband hade existerat. 
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Bolagen som har haft en positiv utveckling över observationsperioden uppvisar även 
positiva finansiella resultat under samma period. Detta framgår av årsredovisningarna 
som har granskats. Apple Inc., Roche Holding och Ericssons aktiekurser ökar 
samtidigt som de har ett märkbart högre resultat. Apple Inc. tiodubblar sitt 
nettoresultat och nollställer sin skuldsättning. Roche Holding ökar nettoresultatet och 
ändrar en uppåtgående skuldsättning till en minskad sådan. Ericsson går från förlust 
till vinst i sina sammanräknade resultat under observationsperioden. Analysen av 
denna bakgrundsinformation påvisar att förändringar i aktierna sannolikt beror på det 
goda resultatet som bolagen har uppvisat. Detta eftersom att potentiell vinstmöjlighet 
är en kursdrivande faktor (Greve 2003; Nasdaq u.å.; Rosén 2011). Av de övriga 
bolagen med negativ kursutveckling är det bara Nestlé som har samma utveckling för 
nettoresultatet. Skuldsättningen har för Johnson & Johnson, Nestlé och Procter & 
Gamble bolag ökat, det vill säga de bolag vars aktiekurs har minskat. HSBC Holdings 
saknar denna information. Före anslutningen fanns en nedåtgående trend i 
skuldsättningen som har skiftat under andra delen av observationsperioden. Att 
skuldsättning har ökat är information som omvärlden kan ha svårt att tolka. En ökad 
skuldsättning kan tyda på en kommande investering men även minskad vinstmöjlighet 
(Spence 1973). Denna tolkningssvårighet kan leda till informationsasymmetri och 
ojämnheter hos marknaden vilket kan förändra aktiekursen (Stiglitz 2002; Akerlof 
1970). Osäkerheten leder till försäljning och minskat investeringsintresse för aktien 
och förklarar nedgången i aktiekursen. Argumentationen utesluter därmed ett 
samband mellan anslutning och aktierna vad gäller budgeterad vinstutveckling. 
Värdet på aktien kan även påverkas av information som presenteras för marknaden 
och som sedan av marknaden tolkas som positiv eller negativ. Förutspår bolaget en 
ljus framtid där man räknar med positiva vinst- eller utvecklingsmöjligheter kan detta 
öka efterfrågan hos bolagets aktier och kursen kan därmed drivas upp (Hassel, 
Larsson & Nore 2011). Inte heller denna teori kan förklara resultatet i vår 
undersökning. Återigen då utvecklingen av aktievärdet är varierande med både 
positivt och negativt utfall.  
 
Studier med hypotetiska situationer om ansvarsfulla investeringar har visat på ett högt 
intresse, men observationer på börsen anger en annan uppfattning angående detta. Det 
höga intresset är inte uppmärksammat i praktiken. Nasdaqs chef för Index Operations 
i Europa, Mellanöstern och Afrika, Michael Olsson tillfrågades om man upplever en 
ökad handel på aktier hos bolag som inkluderas på Nasdaqs hållbarhetsindex när 
denna lista publiceras. Olsson berättar att det inte sker någon ökad aktivitet bland 
bolag som inkluderas till deras hållbarhetsindex. Hos Nasdaq framstår intresset för 
hållbarhetsindexet lågt bland finansiella institut som agerar börsmäklare åt 
investerare. Detta tyder på att det ekonomiska incitamentet väger tyngst och att när 
det rör sig om faktiska investeringar är fokus inte längre lika stort på hållbarhet. Att 
människor i slutändan har ett högre ekonomiskt incitament bekräftas även hos ett 
antal andra forskare som konstaterar att avkastningen är den främsta orsaken till 
investering, oavsett om det gäller hållbara investeringar eller konventionella 
investeringar (McLachlan & Gardner 2004; Pérez-Gladish, Benson & Faff 2012). 
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Med resultatet och det teoretiska stödet minskar trovärdigheten i undersökningen från 
Fondbolagens förening (2012) där individer har värdesatt betydelsen av hållbara 
placeringsalternativ. Det leder till en uppfattning om att vid hypotetiska frågor 
tenderar människan att svara så som den förväntas svara. Vid faktiska investeringar är 
det den ekonomiska avkastningen som väger tyngre. Undersökningarna blir 
missvisande och antaganden bolagen väljer att göra utifrån detta kan delvis bli 
felaktiga, något som gör det svårt för bolagen att förlita sig på informationen. Detta 
påvisar även, utifrån det finansiella beteendet, att människan handlar rationellt vilket 
innebär att individen placerar utifrån risk och avkastning (Gavelin & Sjöberg 2012; 
Ritter 2003). Att intresset för investeringar i hållbara aktier inte skulle vara så högt 
som förutspått ger denna studie en förklaring till det varierade resultatet. Aktiekursen 
påverkas inte av att bolaget ansluts till FTSE4Good. Andra faktorer har större 
betydelse som kan ha påverkat bolagens aktiekurser under observationsperioden. Att 
ett samband mellan anslutningen till FTSE4Good och hur aktien reagerat skulle 
existera minskar ytterligare. 
 
Frånvaron av djupare presentation om anslutning i årsredovisningarna leder till ett 
ifrågasättande kring anslutningens betydelse. Att det är viktigt med miljöarbete är ett 
faktum då det är ett aktuellt ämne i och med pågående klimat- och miljödiskussioner 
(Kihlberg 2015). Bolagen väljer själva hur de presenterar sitt miljöarbete, genom 
information på sina respektive hemsidor eller genom dokument knutna till den 
löpande verksamheten och årsredovisningarna. Men möjligheten att som tredje part 
söka efter information kring anslutningen är begränsad och ger samma utfall som vid 
slagning i årsredovisningarna. Det ger en uppfattning om att anslutningen till 
FTSE4Good i sig inte är av större betydelse utan att arbetet bakom är desto viktigare. 
Att anslutningen i sig inte är av större betydelse ger återigen en förklaring till det 
varierade resultatet och den minskade möjligheten till att koppla värdeförändringarna 
till FTSE4Good-anslutningen. Om omvärlden inte värdesätter en anslutning kommer 
bolagen inte heller att uppleva en belöning från den i form av ökat marknadsvärde vid 
en anslutning. Omvärldens mottagande av informationen om gott arbete inom ESG-
områdena bidrar inte till ett belöningssystem i form av högre marknadsvärde, även då 
viss tidigare forskning menar detta (Ekblom 2014; Hassel, Larsson & Nore 2011). 
Omvärlden ser det som en självklarhet att detta arbete genomförs och belönar ingen 
för att de gör sitt jobb. USSIF (2014) menar att utbudet av hållbara placeringar inte 
längre är en nisch, utan en naturlig komponent som ska tas i beaktning vid 
investering. Något som stärker teorin angående en utebliven belöning. I och med det 
klargörs även bolagens hantering av publiceringen gällande anslutningen till 
FTSE4Good. Ser man hållbarhet som en självklar del av arbetet minskar incitamenten 
till att informera omvärlden om anslutningen, då det upplevs som en redan integrerad 
del av verksamheten. Att aktierna och marknadsvärdet inte tycks reagera vid de 
utsatta punkterna för miljöarbetet antas bero på att en eventuell belöning utdelas 
konstant för arbetet och inte enbart när det premieras. Investerare som ser det sociala 
ansvaret som motivationsfaktor vid investering väljer ett bolag för att de arbetar med 
miljö- och ledarskapsfrågor och socialt ansvar, inte för att ett bolag nyligen 
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uppmärksammats för det (Hassel, Larsson & Nore 2011). Man belönar helt enkelt inte 
medias uppmärksammande utan den förändringen som bolaget vill åstadkomma med 
sitt arbete, erkänt eller inte. Detta styrker återigen ett antagande om att det är det 
konstanta arbetet med hållbarhet som belönas och inte den specifika händelsen. 
 
Hittills har avkastningen inte getts utrymme i analysen vilket förklaras av det 
resultatet som uppstod i regressionsanalysen. Möjligheten till att 
avkastningsutvecklingen beror på anslutningen finns ej. Den avkastningen som 
uppvisas är den procentuella utvecklingen av aktiekursen under observationsperioden 
vilket innebär att avkastningen beror på aktievärdet och hur detta har utvecklats. 
Genom regressionsanalysen bekräftas att avkastningen inte beror anslutningen då 
resultatet inte är signifikant. Hur aktiekursens pris har rört sig från månad till månad i 
det insamlade materialet är det som återspeglas i avkastningen.  

5.4 Risk 
Samtliga bolag förutom Roche Holding har lägre standardavvikelse efter att de har 
anslutits till FTSE4Good. Risken är därmed lägre för dessa bolag. Eftersom att 
resultatet från standardavvikelsen är relativt enhällig kan man anta att ett samband 
mellan anslutning och minskad risk existerar. Detta till skillnad från tidigare faktorer 
där resultatet varit varierande. 
 
Den företagsspecifika risken, det vill säga den risken som drabbar ett bolag på grund 
dess specifika egenskaper, är den risken som i det här fallet identifieras som den 
risken bolagen har möjlighet att minska genom ett inträde på FTSE4Good (Gavelin & 
Sjöberg 2012). I Stock Magazine (Ekblom 2014) uttrycker ekonomen Ylva Hannestad 
att aktivt arbete med områdena miljö, socialt ansvarstagande och ledarstyrning (ESG) 
kan motverka riskfyllda moment. Med riskfyllda moment menas risker bolag utsätts 
för som kan bidra till en mer instabil aktiekurs. En bidragande faktor till risk är 
investerares försök till att förutsäga hur mycket vinst som blir över till aktieägarna 
och som därmed betalas ut i form av utdelningar (Oxenstierna 2011), vilket kan 
resultera i att fler väljer att investera. Samtliga bolag bortsett från Roche Holding 
visar en lägre standardavvikelse efter respektive anslutningsdatum.  

 
Resultatet från jämförelser av risken före och efter anslutning visar tendenser till 
stabilare aktiekurser vilket går i linje med tidigare uttalanden om att bolag som aktivt 
arbetar med områdena inom ESG minskar sina risker. Aktivt arbete med ESG 
kommer att minska de specifika riskerna då man helt eller delvis eliminerar riskfyllda 
moment. Även detta belyser Hannestad i artikeln gällande ansvarsfulla investeringar 
(Ekblom 2014). Att bolagen skulle bli mindre riskfyllda beror på att man i förväg 
eliminerar händelser som kan påverka bolaget negativt.  
 
Att den företagsspecifika risken minskar vid arbete med ESG-områdena har tidigare 
påvisats (Beslik 2014; Galbreath 2013; Ekblom 2014). Resultatet från jämförelserna 
av standardavvikelserna påvisar med stöd av ovanstående att det finns ett samband 
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mellan anslutningen och risken. För att ytterligare finna stöd för sambandet 
genomfördes ett t-test för variabeln risk. T-testet genomfördes i Excel med 95-
procentigt konfidensintervall. P-värdet fastställdes till 0,283 vilket minskar 
möjligheterna till att ett samband mellan anslutningen till FTSE4Good och 
standardavvikelsen existerar. P-värdet hade behövt vara mindre än 0,05 för att 
möjliggöra ett antagande om samband till anslutningen för variabeln. Trots resultatet 
från t-testet är det inte nödvändigt att avfärda Beslik (2014), Galbreath (2013) och 
Hannestads (Ekblom 2014) uttalanden om att arbete med ESG minskar risken i ett 
bolag. Resultatet från vår studie minskar möjligheterna till ett samband med 
anslutningen i sig, men det kan fortfarande finnas ett samband mellan risk och 
hållbarhetsarbete. Det relativt entydiga resultatet om minskad risk i denna 
undersökning skulle därmed vara en bekräftelse på att arbetet med ESG har fortgått 
under en längre period när bolaget ansluts. För att anslutas till FTSE4Good krävs att 
ett antal kriterier är uppnådda samt att man har tillförskaffats sig tillräckligt med 
poäng inom respektive område (FTSE 2015). När bolaget ansluts har de därmed 
arbetat med ESG under en period. Den minskade risken kan därmed ses som ett intyg 
på ett omfattande arbete med ESG samt eliminering av risker förknippade med dessa 
områden allt eftersom att hållbarhetsarbetet fortgår. Detta styrker antagandet om en 
koppling mellan hållbart arbete och risk, men att denna riskeliminering inte uppstår i 
när bolaget ansluts utan är ett resultat utav ett längre hållbarhetsarbete. 
Riskemlimineringen antas istället ske allteftersom hållbarhetsarbetet fortskrider hos 
bolagen.  
 
Vid antagandet att risken minskar på grund av arbetet med ESG-områdena (Ekblom 
2014), minskar även de avkastningskrav som bolaget har på sig. Trots att hög 
avkastning inte kan garanteras underlättar detta för att säkerställa avkastningen, och 
för att eventuellt säkerställa att fler investerare väljer just det alternativet (Greve 
2003; Gavelin & Sjöberg 2012). Regressionsanalysen för avkastningen konstaterades 
inte beror på anslutningen. Hade det funnits ett samband hade sambandet mellan låg 
risk och avkastningskrav snarare lett till lägre avkastning än tidigare för de anslutna 
bolagen. Teorin går inte att koppla till resultatet då det uppvisar både förhöjd och 
förminskad avkastning. Analysen av standardavvikelsen ger mer stöd åt det som 
framkom för avkastningen och anslutningen, nämligen att anslutningen inte ger direkt 
effekt på varken risk eller avkastning. Detta går i linje med tidigare forskning på 
området och stärker vårt antagande om att risken inte beror på anslutningen till 
FTSE4Good (Galbreath 2013; Tillmann u.å.; Belghitar, Clark & Deshmukh 2014). 
 
Hur framtida ekonomiska resultatet gällande hållbarhet ser ut är ännu inte fastställt. 
Hassel, Larsson och Nore (2011) menar att det råder en osäkerhet för bolagen 
eftersom de har svårt att budgetera för både utgifter och intäkter som uppstår i 
samband med hållbart arbete (United Nations Global Compact 2013; Wins & Zwergel 
2016). Osäkerheten riskerar att utsätta bolagen för en annan typ av risk än en instabil 
aktiekurs. Om bolaget inte kan ställa säkra prognoser för vinstmöjligheter riskerar 
bolagen att förlora investerare. Osäkerheten kan leda till minskat intresse för handel 
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och därmed ett lägre marknadsvärde. Aktien kan komma att framstå som en billig 
aktie och bli ointressant (Rosén 2011). Detta gör hållbarhetsarbetet till ett komplext 
område. Å ena sidan antas att standardavvikelsen, och därmed risken, minskar för 
aktien, å andra sidan leder den framtida osäkerheten kring utveckling och direktiv till 
att kostnaderna blir svåra att förutspå. 
 
Bolagen arbetar med ESG-områdena för att eliminera händelser som kan ha negativ 
påverkan på verksamheten, ett arbete som kan ses som signalering gällande minskad 
risk hos bolagen. Investerare tilldelas informationen om att man arbetar med att 
eliminera denna risk för bolaget. Detta motverkar i sin tur informationsasymmetrin 
eftersom att bolagen påvisar sitt hållbarhetsarbete. Eftersom vår studie, tillsammans 
med tidigare forskning, visar att investerare väljer placeringsalternativ utefter risk och 
möjlig avkastning borde det på ett enklare sätt gå att förutspå dessa beslut. Rationella 
investerare fördelar sina inkomster för att på bästa sätt tjäna sina egna preferenser. 
Risk och avkastning är enklare att bedöma och beräkna för bolagen (Eriksson 2005; 
Frank 2010; Jacobsen & Thorsvik 2008). Det är svårare att förutspå den irrationella 
beslutsfattaren som grundar sina beslut moraliskt. Detta då det ses som ett subjektivt 
investeringsunderlag. Avslutningsvis innebär det att bolagen i denna undersökning 
kommer ha det svårare att förutspå nyttan och belöningen med ESG-arbetet eftersom 
de inte vet vilken riktning investeraren väljer. 

5.5 Signalering  
I avsnitten ovan har det konstaterats att enligt de tre kriterier som finns formulerade 
för signaleringsteorin uppfyller anslutningen till ett hållbarhetsindex dessa, eller 
snarare arbetet med detta. Att bolagen arbetar ansvarsfullt gentemot omvärlden är 
information man kan och bör sprida till marknaden, därför avser detta avsnitt i 
analysen att avgöra hur signalering kan påverka bolagen och i sin tur en förstärkt 
värdeförändring. Anslutningen fungerar som en bekräftelse gentemot tredje part att 
bolaget håller de måtten som krävs inom hållbart arbete för att klassificeras som ett 
ansvarstagande bolag (FTSE 2015). Det tydliggör att kriterium nummer ett är 
uppfyllt, att bolaget ska uppfattas som värt att investera i (Spence 1973). Att det är 
värt att investera i förstärks av Fondbolagens förening (2012) då intresset för hållbara 
investeringar konstaterades vara högt. Likaså för undersökningen presenterad av 
Hassel, Larsson och Nore (2011) där man fastställer socialt ansvar som en 
motivationsfaktor. Vilka som har detta som motivationsfaktor är dock svårt för 
bolagen att förutspå. Hållbarhetsarbete är som ovan nämnt ett kostsamt 
förändringsarbete som måste upprätthållas samt möta nya krav från lagar och 
forskning på området. Därmed är även kriterium nummer två för signaleringsteorin 
uppfylld (Spence 1973). Vidare menar Spence att sista kriteriet uppfylls när signalen 
når omvärlden och uppfattas som trovärdig av mottagaren. Detta går i linje med det 
första kriteriet där anslutningen till hållbarhetsindexet fungerar som en trovärdig 
signal mot omvärlden i och med att indexeringen bekräftas av tredje part. Där 
bekräftas det att bolaget följer de riktlinjer som finns för arbetet med hållbarhet 
(FTSE 2015). Detta arbete innefattar även alla områden istället för enbart sociala 
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frågor (CSR) vilket kan ses som ett viktigt komplement till tidigare forskning. Den 
utsträckningen som bolagen har informerat omvärlden om anslutningen till 
FTSE4Good är kortfattad. I undersökningens inledande skede genomfördes en 
sökning på Google med orden anslutning, FTSE4Good, bolagsnamn och 
anslutningsår, både på engelska och svenska. Resultatet från sökningarna visar att 
vissa av bolagen nämner det kort i sina årsredovisningar från anslutningsåren. I vissa 
fall tar man upp den fortsatta tillhörigheten i årsredovisningen kommande år, men det 
verkar inte vara något bolagen i större utsträckning bemödar sig att sprida till 
allmänheten. Detta innebär att man riskerar en informationsasymmetri där ena parten 
inte känner till detta eller liknande index. Hela marknaden får inte information om 
anslutningen. När antalet potentiella investerare minskar på grund av bristfällig 
information riskerar bolagen att gå miste om en värdeökning i aktien som kunde ha 
skett genom högre efterfrågan. Den uteblivna signaleringen möjliggör antagandet om 
att aktien inte påverkas av anslutningen.  
 
För att skapa bilden av ett ansvarstagande bolag kan bolagen använda sig av offentlig 
information för att tillkännage och förklara för marknaden att det arbetar efter de 
riktlinjer som anses vara viktiga. Den offentliga informationen kan tillkännages på 
olika sätt, såsom genom pressreleaser, nyhetsinslag och årsredovisningar (Berk & 
DeMarzo 2014). Den andra typen av information är av privat karaktär vilken enbart 
kopplas till ett fåtal berörda personer. Dessa personer kan exempelvis vara 
företagsledare, styrelser eller ekonomiansvariga (Berk & DeMarzo 2014; Jegadeesh 
& Titman 2001). En otillgänglig källa för oss att undersöka, men något som skulle 
kunna visa på hur informationsasymmetrisk marknaden eventuellt är. Även om vi 
enbart tagit del av årsredovisningarna så kan vi konstatera att det saknas information 
om anslutning, även för de bolag som nämner själva anslutningen, men det är återigen 
ett pålitligt ställe för bolagen att sprida informationen om sitt arbete på området.  
 
Något som både den offentliga och privata informationen har gemensamt är att de kan 
kopplas till en form av signalering kring hur bolagen arbetar, uppträder eller väljer att 
informera om sitt arbete. Den offentliga spridningen är av relativt uppenbar karaktär. 
Delvis är årsredovisningarna lagstadgade och en pressrelease är svår att inte tolka på 
något annat sätt än som signalering eftersom det i största utsträckning kommer från 
bolagen själva. Denna signalering, eller spridning av information, är svår att objektivt 
studera eller analysera då den kan vara direkt riktad. Handlar det däremot om nyheter 
från andra än bolagen själva kan det eventuellt handla om sämre nyheter som de 
själva har haft för avsikt att hålla dold. Även den privata informationen kan tolkas 
som signalering även om den i ett första skede framkommer internt via exempelvis 
företagsledningen. I detta fall skulle informationsasymmetri kunna föreligga då den 
ena parten vet mer än den andra (Stiglitz 2002; Connelly et al. 2011). ”Dold” 
information som i första hand har varit privat men som ledningen sedan väljer att göra 
offentlig, är något som kan vridas till något positivt då det kan sägas komma från en 
pålitlig källa, som i detta fall skulle kunna vara Vd:n (Berk & DeMarzo 2014; Fama 
1970). Eftersom att sökningen efter informationen i denna undersökning visar sig vara 



	  
	  

47 

svåråtkomlig klassificeras denna som dold. Bolaget själva känner till den men väljer 
av någon anledning att inte föra denna vidare i större utsträckning. Om signaleringen 
är så pass stark att den bidrar till kursförändring så förklarar avsaknaden av hög 
informationsvilja från bolagen den uteblivna effekten som var att vänta på 
aktiekurserna.  
 
Att använda årsredovisningen som signalering bör ses som en god signaleringsåtgärd 
då det som ovan nämnt är ett av de enklaste sätten för bolagen att sprida 
informationen på eftersom att den är offentlig. Inverkan som den kan ha på potentiella 
investerare borde vara värdefull, speciellt om orden kommer från Vd:n eller ledningen 
då det är just dessa som besitter en stark informatorisk kraft (Myers & Majluf 1984). 
Väljer ledningen att uppmärksamma att bolaget anslutits till hållbarhetsindexet borde 
det tas emot positivt av marknadens aktörer. Även om dessa nyheter bringar positiva 
känslor är det viktigt att bolagen tydligt arbetar med funktionen som denna anslutning 
har, så att det inte enbart uppfattas som en marknadsföringsåtgärd för att vinna 
marknadens förtroende (Spence 1973). Återigen måste arbetet bakom anslutningen 
framhävas. Detta konstaterande ger en antydan till att anslutningen som sådan har 
mindre betydelse än det arbete som ligger bakom erkännandet, det vill säga att man 
har anslutits till FTSE4Good. 
 
I studien så har årsredovisningar inhämtats för att analysera huruvida bolagen 
upplyser om eller nämner sin anslutning till FTSE4Good. De bolag som uttryckligen 
gör detta är Ericsson, HSBC Holdings och Nestlé, det vill säga tre av studiens 
sammanlagt sju bolag. Samtliga bolag beskriver i sina respektive årsredovisningar att 
de vill ligga i framkant inom sina respektive marknadsområden. Genom att signalera 
anslutningen till hållbarhetsindexet FTSE4Good visar bolagen på en justerbar faktor 
som kan särskilja dem från konkurrenterna. Något som Spence (1973) nämner som ett 
av tre kriterier för att uppfylla signalering. Genom att signalera anslutningen till 
hållbarhetsindexet så uppkommer ny information för marknaden att ta ställning till. I 
enlighet med den effektiva marknadshypotesen ska prissättningen vara helt 
oförutsägbar och denna nya information ska införlivas i bolagens marknadsvärde 
(Fama 1970; Ullah & Giles 2010; Malkiel 2003). I och med detta så minskar 
informationsasymmetrin eftersom att mer information presenteras av bolagen. Även 
om samtliga bolag beskriver sitt arbete med frågor som berör socialt arbete, hållbarhet 
och miljö så är det viktigt att beakta att det finns mer bakom arbetet än själva kvittot 
på anslutningen. Det är enbart bolagen själva som besitter den fullständiga 
informationen om sitt arbete. Det kan således antas att bolagen vet mer än vad 
investerarna gör. Det resulterar i att bolagen antagligen har mer utförlig information 
angående hållbarhetsarbetet och vad anslutningen innebär än investerarna då 
anslutningen knappt omnämns i de årsredovisningar som studerats. Det förvärrar 
informationsasymmetrin och ett gap mellan marknad och bolag riskerar att uppstå 
(Akerlof 1970; Connelly et.al 2011). Genom signaleringen kan informationsgapet 
mellan bolagen och marknaden minskas samtidigt som bolagen signalerar om att 
arbetet med hållbarhetsfrågor beaktas (Stiglitz 2002). Ett minskat informationsgap 
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mellan bolag och investerare bör även öka bolagens pålitlighet. Om detta påverkar 
aktiekursen är svårt att bedöma då anslutningen i liten grad lyfts fram i 
årsredovisningarna. Detta indikerar återigen att anslutningen i sig inte är viktig, utan 
att arbetet bakom ESG värderas och utvärderas av marknaden desto högre. Det 
framkommer dels genom de spridda aktiekurserna, dels genom andra faktorer vilka 
tidigare har analyserats. Genom att signalera om anslutningen till FTSE4Good till 
omgivningen så blir bolaget sett som mer ansvarstagande, vilket går i linje med det 
Connelly et.al (2011) menar är en avsiktlig signal som bolagen sänder för att följa 
marknadens krav och riktlinjer. Genom att löpande signalera de förändringar och 
tillvägagångssätt som bolagen genomför med hänsyn till anslutningen anses de av 
marknaden som mer pålitliga (Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen 1995). Vidare 
menar Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen att dessa aspekter är väsentliga för ett 
bolag att kommunicera till sin omgivning, vilket kan medföra att det är arbetet och 
inte informationsspridningen av anslutningen som har betydelse för aktiekursen. 
 
HSBC Holdings, Nestlé och Ericsson är som ovan nämnt de bolag som nämner 
anslutningen till FTSE4Good i sina årsredovisningar. Enligt Spence (1973) kan 
bolaget använda sig av signalering för att kommunicera ut information om sig själva i 
syfte att öka intresset hos marknaden. Trots teorin ser kursutvecklingen olika ut för de 
bolag som har med anslutningen i årsredovisningarna. HSBC Holdings och Nestlé har 
ett lägre medelvärde av aktiekursen efter anslutningen till FTSE4Good, tvärtom gäller 
för Ericsson. Den lägre aktiekursen kan dels förklaras genom att aktiekursen drivs av 
andra faktorer än själva anslutningen. Dels kan det antas att signalen inte varit 
tillräckligt tydlig eller har uppfattats av mottagaren på det avsedda sättet, vilket är 
viktigt för att bolagets signal ska fungera korrekt (Spence 1973). Publiceringen som 
sker i årsredovisningarna angående anslutningen är knapphändig. Som tidigare nämnt 
är det knappt information snarare en notis om händelsen. Det ger en uppfattning om 
att möjligheten till att använda sig av signalering för att kommunicera med 
marknaden och påvisa intresset för bolagen inte utnyttjas i årsredovisningarna. Den 
knapphändiga informationen i dessa kan även bidra till att omvärlden inte tar emot 
den så som är önskvärt vid signalering. Det kan leda till en utebliven effekt på 
aktiekursen. Effekten blir densamma oavsett om man inte informerar om 
anslutningen, det vill säga obefintlig. Genom att tillföra ny information minska dock 
informationsasymmetrin (Akerlof 1970). Den nya informationen ska bidra till att 
bolaget värderas annorlunda (Berk & DeMarzo 2014). Övergripande tyder resultatet i 
denna undersökning på att bolagen fullt ut inte signalerar om anslutningen i 
årsredovisningarna. Hade en ökad aktiekurs eller en ökad avkastning tydligt visat sig 
efter anslutningen hade detta påvisat att stämpeln i sig hade haft en positiv 
inverkan.  Syftet med signaleringen ska vara att de anses värda att investeras i 
(Spence 1973; Connelly et al. 2011). Enligt Hassel, Larsson & Nore (2011) kan det 
istället ses som ett krav från marknaden att detta arbete görs löpande inom 
organisationen och att bolagen tar ansvar för sin omvärld. Det uppfattas som ett 
tecken på att bolaget sköter sitt arbete så som det förväntas och därmed reagerar inte 
marknaden på informationen genom att belöna bolagen med ett högre marknadsvärde. 
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Miljöarbete och arbete med sociala och styrningsrelaterade faktorer är inte bara något 
som gynnar omvärlden i form av exempelvis minskade utsläpp eller garantier kring 
medarbetares rättigheter, det kan även gynna bolagen i form av ökad handel med 
såväl varor som aktier i ansvarstagande bolag. Detta arbete är en faktor som har en 
positiv aura och som bolagen kan utnyttja i sin kommunikation med kunder och 
investerare. Kommunikationen kan bolagen använda sig av genom signalering 
eftersom att det är information om bolaget som inte är redovisningspliktig utan helt 
frivillig att dela med omvärlden (Hassel, Larsson & Nore 2011). Signalerar bolaget ut 
informationen till omvärlden kan det leda till att investering sker genom att 
informationen lockar till sig moraliska investerare. Informationen kan även tolkas 
som möjlighet till vinstökningar i framtiden. Detta exempelvis enligt uttalanden 
angående hållbarhetsarbete, minskad risk och eventuell eliminering av kostnader i 
kombination med negativa händelser (Beslik 2014; Galbreath 2013; Ekblom 2014). 
Det finns därmed både moraliska och finansiella skäl för investering som kan komma 
av den signalering bolagen kommunicerar till omvärlden. Om man dessutom antar att 
fler investerar i bolaget så kommer aktiekapital att skjutas till bolaget vilket kan 
användas för att ytterligare finansiera sin verksamhet (Gavelin & Sjöberg 2012). 
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6. Slutsats  
I avsnittet sammanfattas analysen som har redogjorts. Här besvaras studiens 
undersökningsfråga som för tydlighetens skull har delats upp i två separata slutsatser. 
Här presenteras även förlag till vidare forskning. 

6.1 Hur förändras aktievärdet hos bolag till följd av anslutningen till 
FTSE4Goods index? 
Även denna studie presenterar ett varierat resultat där det har skett både positiva och 
negativa förändringar i värde och avkastning hos de undersökta bolagens aktier. Detta 
i linje med tidigare studier på området. Ett resultat som initialt försvårade 
möjligheterna att konstatera ett samband mellan anslutningen till FTSE4Good och 
aktiernas utveckling. Den regressionsanalys som genomfördes i syfte att stärka eller 
avvisa ett samband mellan de undersökta variablerna visade att skillnaderna i 
aktievärdena mellan de två perioderna är signifikant. Vad som dock brister med denna 
signifikanta skillnad är att anslutningen inte går att värdera. Den kodades då istället 
”noll” eller “ett” för att definiera de olika tillstånden icke-anslutet respektive anslutet. 
Kodningen säkerställer dock inte att det är specifikt anslutningen som är den 
händelsen som är bidragande till aktieförändringarna, snarare anger kodningen att en 
händelse vid dessa tidpunkter bidragit till en förändring.  
 
Den första indikationen som minskade möjligheten till att anslutningen direkt skulle 
ha påverkat aktiernas värde var de varierande resultaten mellan de olika bolagens 
aktier. Vid ett starkt samband mellan anslutningen till FTSE4Good och aktiernas 
utveckling bör resultatet ha varit entydigt, oavsett om kopplingen vore positiv eller 
negativ. Efter djupgående analys med anknytning till befintliga teorier som har 
fungerat som analysunderlag ökade sannolikheten att de signifikanta skillnaderna i 
aktievärdena beror på andra kursdrivande faktorer än den specifika händelsen att 
bolaget tas upp på hållbarhetsindexet FTSE4Good. Genom granskning av 
årsredovisningarna för de undersökta bolagen identifieras dessutom andra finansiella 
händelser vilka kan kopplas till de förändringarna i aktiernas värden som skett under 
observationsperioden. Sådana händelser är förbättrade finansiella resultat, framgångar 
inom produktlanseringar och framgångar vad gäller antal utdelningar eller volymen 
på dessa. Vid negativ kursutveckling har det motsatta identifierats, det vill säga 
försämrat resultat eller ökad skuldsättning. Både vid positiv och vid negativ 
utveckling återfinns en eller flera finansiella händelser i kombination som förklarar de 
förändringar som skett i aktiekursen. Utifrån resultatet dras slutsatsen att anslutningen 
till FTSE4Good inte direkt kan ha haft en inverkan på aktiekursens utveckling under 
observationsperioden. Detta går i linje med viss tidigare forskning där man inte heller 
finner ett samband mellan anslutningen till ett hållbarhetsindex och avkastningen för 
dessa. 
 
Enligt resultatet i studien kan vi inte konstatera ett samband mellan anslutningen till 
hållbarhetsindexet FTSE4Good. Att ett samband inte kan konstateras existera kopplas 
till ett antal bakomliggande orsaker. Till att börja med omfattas urvalsgruppen som 
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ingår i undersökningen av stora, välkända bolag. Eftersom att arbetet med hållbarhet 
blir allt viktigare och fokus i större utsträckning hamnar på ekologiskt handlande, 
möjliggörs att omvärlden uppfattar hållbart arbete som en självklarhet från bolag i 
denna storlek. Erkännandet om hållbart arbete har således inte så stor betydelse då det 
ses som en självklarhet att bolagen prioriterar sådana frågor för att gynna omvärlden 
ur ett ansvarsfullt perspektiv. Att arbeta med dessa frågor är av större betydelse och 
därav belönas inte bolagen vid anslutningstillfället då det inte är en nyhet att bolaget 
fokuserar på ESG-frågorna. Erkännandet genom anslutning till FTSE4Good blir 
mindre betydelsefullt då det är en slags medalj för något självklart. 
 
Man har i samband med hållbart arbete funnit att det är kostsamt då man bland annat 
kan komma att behöva byta arbetssätt och dylikt. Dessa kostnader riskerar att radera 
ut delar av ett bolags vinst och kan därmed minska möjligheten till exempelvis 
utdelningar. Detta kan av omvärlden tolkas som något negativt och minska det 
ekonomiska incitamentet till investering i ett ”hållbart” bolag. Människan antas vara 
rationell i sitt tänkande och prioriterar den finansiella investeringen före den “goda” 
investeringen. Därmed ökar möjligheten att andra motivationsfaktorer kommer i 
första hand vad gäller investeringar och att man ser till andra faktorer än erkännandet 
om hållbart arbete. 
 
Vidare konstateras det även att informationsspridningen om anslutningen till 
hållbarhetsindexet är begränsad från bolagens håll. För att som investerare få tillgång 
till denna information måste man vara medveten om vad det är man letar efter. 
Exempelvis bör man känna till uppdateringstillfällena av FTSE4Good-indexet över 
kommande anslutningar och uteslutningar. Att informationen är knapphändig kan 
påverka möjligheterna till ökad efterfråga och därigenom erhålla belöning från 
omgivningen i form av högre marknadsvärde. Detta återspeglas i värdet på bolagens 
aktiekurs. Att bolagen inte i större utsträckning informerar omvärlden om sina 
premierade hållbara prestationer finner vi som en bakomliggande orsak till att 
marknaden inte har belönat bolagen med att värdera aktierna högre. Omvärlden är inte 
tillräckligt informerad för att i större utsträckning efterfråga de nyligen anslutna 
bolagens aktier, än vad vi hade räknat med. 
 
Slutligen konstateras att anslutningen till FTSE4Good rent finansiellt inte framstår 
vara så bra som det verkar eller som man hade kunnat hoppas på. Utifrån resultatet 
som tyder på utebliven effekt på aktievärdet ser vi att motivationen till att anslutas till 
FTSE4Good inte bör ligga i förhoppning om finansiella framgångar. Snarare bör 
moralen eller strävan om en hållbar omvärld ligga till grund för att vilja anslutas. I 
framtiden kan man dock hoppas på att marknaden i större utsträckning kommer att 
fokusera på bolagens hållbarhet även när det kommer till investeringar. På så sätt kan 
marknaden i framtiden komma att belöna de bolag som erhåller en plats på ett 
hållbarhetsindex till följd av hållbart arbete genom att värdera bolaget högre på 
marknaden. 
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6.2 Hur påverkar bolagens signalering om anslutningen värdet på aktierna? 
Studien resulterar i att anslutningen till FTSE4Good inte kan antas ha ett samband till 
de värdeförändringar som skett hos de undersökta aktierna. Att bolagen skulle ha 
stärkt en förändring i aktievärdet till följd av anslutningen genom signalering kan 
därmed inte göras. Detta utifrån att bolagen som medverkar i undersökningen 
sparsamt informerar om att anslutning till FTSE4Good har skett. Huruvida 
utnyttjandet av signalering kan bidra till en ökad effekt på aktiernas eventuella 
värdeförändringar går därmed inte att säkerställa. Både utifrån konstaterandet kring 
det sparsamma utnyttjandet av signalering i urvalsgruppens årsredovisningar samt 
utifrån att ett samband mellan anslutning och aktievärdet inte går att konstatera. De 
bolag som konstateras informera om anslutningen är Nestlé, Ericsson och HSBC 
Holdings. Dock är presentationerna av anslutningen hos dessa bolag knapphändiga; i 
bolagens årsredovisningar återfinns presentationen sammanfattat i enbart en mening. 
Man beskriver således inte vad det innebär att vara ansluten eller vad som krävs; vad 
man därigenom uppnått för att anslutas. Resultatet tyder på att bolagen inte utnyttjar 
signalering gällande anslutningen för att nå ut till intressenter med informationen. 
Utifrån resultatet försvåras möjligheterna att se huruvida signalering har stärkt 
effekten av aktiernas utveckling.  
 
Genom analys av signalering och hållbarhetsarbete dras slutsatsen att anslutningen till 
FTSE4Good samt det arbete som ligger bakom för att nå dit dock uppfyller kriterierna 
för signalering. Kriterium nummer ett innebär att signalen ska innefatta information 
som gör att bolaget framstår som värda att investera i. Då det enligt undersökningar 
på området finns intresse för hållbara investeringar påvisar detta att intresse existerar 
hos omvärlden, borde information om anslutningen uppfattas som att bolagen är värda 
att investera i. Kriterium nummer två innebär att arbetet bakom den signalerade 
informationen framträder som kostsam. Även detta återfinns i tidigare forskning och 
får stöd i denna undersökning. Att genomföra ett förändringsarbete för att anpassa sig 
efter hållbarhetsnormer samt att upprätthålla dessa när nya direktiv ständigt 
tillkommer är att förknippa med högre kostnader. Det säkerställer att bolagen inte 
sänder ut signaler enbart i marknadsföringssyfte. Likaså uppfyller informationen om 
anslutningen det sista kriteriet som säger att signalen som når marknaden skall vara 
trovärdig. Hade bolagen enbart själva lyft sitt miljöarbete utan att få det bekräftat av 
tredje part kan detta uppfattas som mindre trovärdigt. Men i och med att det i dessa 
fall är en oberoende part som har premierat bolagen med tillhörigheten till 
FTSE4Good uppfylls även det sista kriteriet. Opartiskheten leder till en högre 
trovärdighet då FTSE Group inte vinner något på att inkludera bolag som inte 
uppfyller anslutningskraven.  
 
Att signaleringen inte når fram eller kan sammankopplas med en utökad effekt på en 
värderingsförändring kan bero på ett antal faktorer. Först och främst är 
värdeförändringarna i denna undersökning varierande och sammankopplade med 
andra kursdrivande faktorer. Ser man till den signalering som skett är det viktigt att 
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man vet att det finns en mottagare för signalen som kan värdera den. Då det finns ett 
antal olika typer av individer som investerar i hållbarhetsklassificerade bolag men 
med olika motivationsfaktorer är de svårt för bolagen att veta vilka som har hållbarhet 
som motivationsfaktor. Därmed är det svårt att vet vilka som uppfattar signalen som 
positiv och agerar därefter. Eftersom att det visar sig att en grupp individer, trots 
investering i hållbara placeringar, har det finansiella resultatet som motivation är det 
möjligt att dessa avstår vidare investeringar om den finansiella nyttan understiger den 
hållbara nyttan. Denna grupp är därmed inte lika intresserad av rapporter angående 
hållbart erkännande. Då man som bolag inte vet vilka eller hur signaleringen 
angående anslutning kommer att mottagas uteblir sådan rapportering.  
 
Ytterligare en förklaring som framkommer i analysen angående signalering om 
anslutning och varför denna inte används är att anslutningen som sådan inte är lika 
viktigt som det bakomliggande arbetet som lett till erkännandet. Samtliga bolag 
informerar mer utförligt om hur man arbetar med frågor gällande hållbarhet och det 
finns inte sällan ett eget avsnitt som berättar om hur bolagen gått tillväga för att 
förhålla sig till dessa riktlinjer och direktiv. När det gäller anslutningen som sådan 
försvinner dock denna information. Att arbeta med och åstadkomma förändringar är 
det som betyder något, anslutningen till hållbarhetsindexet kan tolkas som ett 
premierande av ett självklart arbete för bolag i denna storlek. Att informera om 
anslutningen till FTSE4Good kan dock innebära att informationen kan inhämtas av 
omvärlden på ett snabbare sätt. Det påvisar att man som bolag har lyckats i sitt arbete 
med hållbarhet, utöver informationen om hur man arbetar för att nå målen på området 
hållbarhet. 
	  

6.3 Diskussion och förslag till vidare forskning  
Studien har genomförts i syfte att förklara sambandet mellan anslutning till 
hållbarhetsindexet FTSE4Good existerar. Något som i denna studie inte har 
konstaterats. Vad vi dock inte utesluter är ett möjligt samband mellan hållbart arbete 
och aktier, det vill säga vad som händer med aktierna när ett bolag börjar arbeta med 
ESG-områdena. Vi vill därför som slutord lämna förslag till vidare forskning för att 
finna ytterligare information om hur sambandet ser ut mellan aktier och hållbarhet. 
 
Då hållbart arbete är ett aktuellt ämne föreslås undersöka vidare om investering i ett 
bolag som arbetar med hållbart är möjligt gentemot bolag som inte satsar på hållbart 
arbete, till skillnad från denna studie som studerar anslutningen till ett 
hållbarhetsindex. Att undersöka detta är intressant ur både investerarnas och bolagens 
perspektiv. Investerarna informeras om alternativa investeringsalternativ som är goda 
ur fler perspektiv än det finansiella. Det ger även bolagen en motivation att 
upprätthålla sitt hållbara arbete och det kan förhoppningsvis gagna bolagen 
ekonomiskt i längden samtidigt som man bidrar till omvärlden och kommande 
generationer. Motivationen till sådan forskning ligger i den bristande forskningen med 
varierande resultat och oförmåga att fastställa en teori som behandlar just det.  
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Bolagen som är undersökta i denna studie, samt övriga bolag som arbetar med 
hållbarhet, kan antas arbeta med frågor som rör hållbarhet då det är en fråga som 
ligger så pass rätt i tiden. Men vad gäller för individen som väljer mellan olika 
investeringsalternativ? För ett större bolag kan det som nämnt handla om 
marknadsföring och god publicitet, något som inte nödvändigtvis rör individen. För 
att kunna genomföra förändringar säger man att man måste börja underifrån; hos den 
stora massan och arbeta sig uppåt. Det skulle därför vara givande att undersöka 
individen och dess placeringsbeteenden, det vill säga hur hållbarhet engagerar 
småspararna.  
 
Ett annat förslag kommer ur uppsatsens oförmåga att med säkerhet dra slutsatser 
kring användandet av signalering. Vi föreslår att undersöka bolagens möjligheter att 
använda signaleringsteorin i sin kommunikation med befintliga och potentiella 
investerare. För en sådan undersökning krävs säkerställande av användandet av 
signalering av den undersökta, i detta fall anslutningen, faktorn hos delar av 
urvalsgruppen. Förslagsvis inkluderas i denna undersökning tre grupper; (1) bolag 
som aktivt arbetar med ESG och informerar om detta till marknaden, (2) bolag som 
aktivt arbetar med ESG men inte informerar om detta till marknaden och slutligen (3) 
bolag som inte arbetar med ESG. I denna undersökning skulle man få information om 
man kan använda signalering som ett verktyg vad gäller förbättring av det finansiella 
resultatet kopplat till hållbart arbete.	    
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Bilaga 1 – aktiekurs; hela observationsperioden 
	  
Apple Inc. – anslutningsdatum 2004-09-17 
	  
Date Open High Low Close 
Sep 1, 2009 167,99 186,79 164,11 184,55 
Aug 3, 2009 165,21 172,49 159,42 168,21 
Jul 1, 2009 143,5 165 134,42 163,39 
Jun 1, 2009 136,47 146,4 132,88 142,43 
May 1, 2009 125,8 135,9 119,38 135,81 
Apr 1, 2009 104,09 127,2 103,89 125,83 
Mar 2, 2009 88,12 109,98 82,33 105,12 
Feb 2, 2009 89,1 103 86,51 89,31 
Jan 2, 2009 85,88 97,17 78,2 90,13 
Dec 1, 2008 91,3 103,6 84,55 85,35 
Nov 3, 2008 105,93 111,79 79,14 92,67 
Oct 1, 2008 111,92 116,4 85 107,59 
Sep 2, 2008 172,4 173,5 100,59 113,66 
Aug 1, 2008 159,9 180,45 152,91 169,53 
Jul 1, 2008 164,23 180,91 146,53 158,95 
Jun 2, 2008 188,6 189,95 164,15 167,44 
May 1, 2008 174,96 192,24 172 188,75 
Apr 1, 2008 146,3 180 143,61 173,95 
Mar 3, 2008 124,44 145,74 118 143,5 
Feb 1, 2008 136,24 136,59 115,44 125,02 
Jan 2, 2008 199,27 200,26 126,14 135,36 
Dec 3, 2007 181,86 202,96 176,99 198,08 
Nov 1, 2007 188,6 192,68 150,63 182,22 
Oct 1, 2007 154,63 190,12 152,93 189,95 
Sep 4, 2007 139,94 155 130 153,47 
Aug 1, 2007 133,64 139,65 111,62 138,48 
Jul 2, 2007 121,05 148,92 119,3 131,76 
Jun 1, 2007 121,1 127,61 115,4 122,04 
May 1, 2007 99,59 122,17 98,55 121,19 
Apr 2, 2007 94,14 102,5 89,6 99,8 
Mar 1, 2007 84,03 96,83 83,75 92,91 
Feb 1, 2007 86,23 90,81 82,86 84,61 
Jan 3, 2007 86,29 97,8 81,9 85,73 
Dec 1, 2006 91,8 92,33 76,77 84,84 
Nov 1, 2006 81,1 93,16 77,79 91,66 
Oct 2, 2006 75,1 82,6 72,6 81,08 
Sep 1, 2006 68,48 77,78 67,82 76,98 
Aug 1, 2006 67,22 70 62,58 67,85 
Jul 3, 2006 57,52 68,63 50,16 67,96 
Jun 1, 2006 59,85 63,1 55,41 57,27 
May 1, 2006 70,77 73,8 58,69 59,77 



	  

Apr 3, 2006 63,67 72,05 61,05 70,39 
Mar 1, 2006 68,84 69,99 57,67 62,72 
Feb 1, 2006 74,95 76,46 62,9 68,49 
Jan 3, 2006 72,38 86,4 70,87 75,51 
Dec 1, 2005 68,95 75,46 68,81 71,89 
Nov 1, 2005 57,24 71,07 56,87 67,82 
Oct 3, 2005 54,16 57,98 47,87 57,59 
Sep 1, 2005 47 54,56 46,09 53,61 
Aug 1, 2005 42,57 48,33 42,02 46,89 
Jul 1, 2005 36,83 44,38 36,29 42,65 
Jun 1, 2005 39,89 40,76 35,52 36,81 
May 2, 2005 36,21 40,94 33,11 39,76 
Apr 1, 2005 42,09 44,45 34 36,06 
Mar 1, 2005 44,99 45,11 38,83 41,67 
Feb 28, 2005 2: 1 Stock Split 

  Feb 1, 2005 77,05 90,88 43,96 44,86 
Jan 3, 2005 64,78 77,89 62,6 76,9 
Dec 1, 2004 67,79 67,95 61,6 64,4 
Nov 1, 2004 52,5 69,57 52,04 67,05 
Oct 1, 2004 39,12 53,2 37,65 52,4 
Sep 1, 2004 34,3 39,27 34,19 38,75 
Aug 2, 2004 31,18 35,18 29,7 34,49 
Jul 1, 2004 32,1 33,63 28,74 32,34 
Jun 1, 2004 27,79 34,19 27,61 32,54 
May 3, 2004 26 28,78 25,5 28,06 
Apr 1, 2004 26,89 29,58 25,49 25,78 
Mar 31, 2004 27,92 27,98 26,95 27,04 
Mar 1, 2004 24,1 28,14 23,6 27,04 
Feb 2, 2004 22,46 24,1 21,7 23,92 
Jan 2, 2004 21,55 24,84 21,18 22,56 
Dec 1, 2003 21,04 21,9 19,25 21,37 
Nov 3, 2003 22,83 23,3 19,85 20,91 
Oct 1, 2003 20,71 25,01 20,19 22,89 
Sep 2, 2003 22,66 23,32 20,15 20,72 
Aug 1, 2003 21 22,85 19,42 22,61 
Jul 1, 2003 18,87 21,57 18,51 21,08 
Jun 2, 2003 18,1 19,69 16,63 19,06 
May 1, 2003 14,25 19,01 14 17,95 
Apr 1, 2003 14,2 14,95 12,72 14,22 
Mar 3, 2003 15,01 15,16 14,04 14,14 
Feb 3, 2003 14,41 15,3 13,8 15,01 
Jan 2, 2003 14,36 15,38 13,56 14,36 
Dec 2, 2002 15,9 16,1 13,78 14,33 
Nov 1, 2002 15,94 17,38 15,01 15,5 
Oct 1, 2002 14,59 16,44 13,36 16,07 
Sep 3, 2002 14,49 15,19 14,05 14,5 



	  

Aug 1, 2002 15,11 16,25 13,97 14,75 
Jul 1, 2002 17,71 18,79 13,8 15,26 
Jun 3, 2002 23,39 23,45 15,98 17,72 
May 1, 2002 24,29 25,98 22,14 23,3 
Apr 1, 2002 23,38 26,17 23 24,27 
Mar 1, 2002 21,93 25,3 21,82 23,67 
Feb 1, 2002 24,34 25,98 20,94 21,7 
Jan 2, 2002 22,05 24,73 20,25 24,72 
Dec 3, 2001 21,06 24,03 20,09 21,9 
Nov 1, 2001 17,65 21,55 17,25 21,3 
Oct 1, 2001 15,49 19,42 14,83 17,56 
Sep 4, 2001 18,5 19,08 14,68 15,51 
Aug 1, 2001 19,01 19,9 17,28 18,55 
Jul 2, 2001 23,64 25,22 17,85 18,79 
Jun 1, 2001 20,13 25,1 19,35 23,25 
May 1, 2001 25,41 26,7 19,3 19,95 
Apr 2, 2001 22,09 27,12 18,75 25,49 
Mar 1, 2001 17,81 23,75 17,19 22,07 
Feb 1, 2001 20,69 21,94 18 18,25 
Jan 2, 2001 14,88 22,5 14,44 21,63 
Dec 1, 2000 17 17,5 13,63 14,88 
Nov 1, 2000 19,44 23 16,13 16,5 
Oct 2, 2000 26,69 26,75 17,5 19,56 
Sep 1, 2000 61,31 64,13 25,38 25,75 
Aug 1, 2000 50,31 61,5 44,25 60,94 
Jul 3, 2000 52,13 60,63 46,88 50,81 
Jun 21, 2000 2: 1 Stock Split 

  Jun 1, 2000 81,75 103,94 50,31 52,38 
May 1, 2000 124,87 126,25 81,75 84 
Apr 3, 2000 135,5 139,5 104,88 124,06 
Mar 1, 2000 118,56 150,38 114 135,81 
Feb 1, 2000 104 119,94 97 114,63 
Jan 3, 2000 104,88 121,5 86,5 103,75 
Dec 1, 1999 101 118 91,06 102,81 
Nov 1, 1999 80 103,75 77,31 97,88 
Oct 1, 1999 62,13 81,06 59,5 80,13 
Sep 17, 1999 77,31 80,13 57,44 63,31 
 
Johnson & Johnson – anslutningsdatum 2001-07-31 
	  
Date Open High Low Close 
Jul 3, 2006 60,13 63 59,68 62,55 
Jun 1, 2006 60,25 62 58,97 59,92 
May 25, 2006 0,375 Dividend 

  May 1, 2006 58,71 60,93 58,19 60,22 
Apr 3, 2006 59,49 59,76 57,32 58,61 



	  

Mar 1, 2006 57,62 61,1 57,45 59,22 
Feb 24, 2006 0,33 Dividend 

  Feb 1, 2006 57,67 59,71 56,7 57,65 
Jan 3, 2006 61,07 63,1 57,45 57,54 
Dec 1, 2005 61,85 62,06 59,76 60,1 
Nov 18, 2005 0,33 Dividend 

  Nov 1, 2005 62,48 63,78 60 61,75 
Oct 3, 2005 63,18 64,6 60,53 62,62 
Sep 1, 2005 63,18 65,33 62,85 63,28 
Aug 19, 2005 0,33 Dividend 

  Aug 1, 2005 64,25 65,35 61,65 63,39 
Jul 1, 2005 64,82 65,43 62,67 63,96 
Jun 1, 2005 67,1 67,61 64,43 65 
May 13, 2005 0,33 Dividend 

  May 2, 2005 68,68 68,87 66,76 67,1 
Apr 1, 2005 67,32 69,99 66,65 68,63 
Mar 1, 2005 66,47 68,68 66,12 67,16 
Feb 11, 2005 0,285 Dividend 

  Feb 1, 2005 64,61 66,89 64,52 65,6 
Jan 3, 2005 63,35 64,98 61,2 64,7 
Dec 1, 2004 60,33 64,25 59,6 63,42 
Nov 12, 2004 0,285 Dividend 

  Nov 1, 2004 58,35 61,49 57,81 60,32 
Oct 1, 2004 56,39 58,48 54,81 58,38 
Sep 1, 2004 58 58,8 56,09 56,33 
Aug 13, 2004 0,285 Dividend 

  Aug 2, 2004 55 58,1 54,37 58,1 
Jul 1, 2004 55,35 58,14 54,43 55,27 
Jun 1, 2004 55,23 57,28 54,5 55,7 
May 14, 2004 0,285 Dividend 

  May 3, 2004 54,22 56,39 54,02 55,71 
Apr 1, 2004 51,05 54,77 49,9 54,03 
Mar 1, 2004 54,49 54,49 49,25 50,72 
Feb 12, 2004 0,24 Dividend 

  Feb 2, 2004 53,41 54,9 52,79 53,91 
Jan 2, 2004 51,66 54,04 50,43 53,42 
Dec 1, 2003 50,3 51,74 48,79 51,66 
Nov 14, 2003 0,24 Dividend 

  Nov 3, 2003 50,08 52,89 48,26 49,3 
Oct 1, 2003 49,71 51,15 48,05 50,33 
Sep 2, 2003 49,78 52,5 49,09 49,52 
Aug 15, 2003 0,24 Dividend 

  Aug 1, 2003 50,95 52,25 49 49,58 
Jul 1, 2003 51,7 54,24 50,55 51,79 
Jun 2, 2003 54,35 55,57 50,75 51,7 
May 16, 2003 0,24 Dividend 

  



	  

May 1, 2003 56,36 57,52 52,55 54,35 
Apr 1, 2003 57,87 59,08 53,95 56,36 
Mar 3, 2003 53,16 58,68 51,5 57,87 
Feb 13, 2003 0,205 Dividend 

  Feb 3, 2003 53,5 53,95 49,1 52,45 
Jan 2, 2003 54,25 57,55 51,54 53,61 
Dec 2, 2002 56,59 57,07 53 53,71 
Nov 15, 2002 0,205 Dividend 

  Nov 1, 2002 58,33 61,24 56,3 57,02 
Oct 1, 2002 54,95 61,3 54,3 58,75 
Sep 3, 2002 53,88 56,25 51,45 54,08 
Aug 16, 2002 0,205 Dividend 

  Aug 1, 2002 53 56,5 49,75 54,31 
Jul 1, 2002 51,7 54,85 41,4 52,6 
Jun 3, 2002 61,1 61,74 52 52,26 
May 17, 2002 0,205 Dividend 

  May 1, 2002 63,97 64,63 59,16 61,35 
Apr 1, 2002 64,2 65,29 61,78 63,86 
Mar 1, 2002 60,9 65,89 60,6 64,95 
Feb 14, 2002 0,18 Dividend 

  Feb 1, 2002 57,26 60,97 54,7 60,9 
Jan 2, 2002 58,9 60,1 56,6 57,51 
Dec 3, 2001 57,82 60,18 55,42 59,1 
Nov 16, 2001 0,18 Dividend 

  Nov 1, 2001 57,58 60,97 57,51 58,25 
Oct 1, 2001 55,4 59,66 53,05 57,91 
Sep 4, 2001 55,35 57,16 50,2 55,4 
Aug 17, 2001 0,18 Dividend 

  Aug 1, 2001 54,1 57,6 52,3 52,71 
Jul 2, 2001 50,1 54,98 50 54,1 
Jun 13, 2001 2: 1 Stock Split 

  Jun 1, 2001 96,96 103,5 49,13 49,96 
May 18, 2001 0,18 Dividend 

  May 1, 2001 96,6 102 95,82 96,95 
Apr 2, 2001 87,5 96,7 85,19 96,48 
Mar 1, 2001 97,8 99,85 80,5 87,47 
Feb 15, 2001 0,16 Dividend 

  Feb 1, 2001 93,13 98,25 93,13 97,33 
Jan 31, 2001 92,99 93,37 90,71 93,13 
Jan 2, 2001 104 104,69 90,38 93,13 
Dec 1, 2000 99,25 105,94 95,25 105,06 
Nov 17, 2000 0,16 Dividend 

  Nov 1, 2000 92 103 89,19 100 
Oct 2, 2000 94,19 97,5 90,31 92,13 
Sep 1, 2000 92,5 97,81 90,31 93,94 
Aug 18, 2000 0,16 Dividend 

  



	  

Aug 1, 2000 92,5 98,88 91,25 91,95 
Jul 3, 2000 101,25 101,44 90,25 93,06 
Jun 1, 2000 89,25 101,98 82,5 101,88 
May 19, 2000 0,16 Dividend 

  May 1, 2000 82,25 90 81,88 89,5 
Apr 3, 2000 70,63 84,44 70 82,5 
Mar 1, 2000 72,25 82,25 66,13 70,25 
Feb 11, 2000 0,14 Dividend 

  Feb 1, 2000 85,44 86,31 70,06 72 
Jan 3, 2000 93,13 96,94 80,5 86,06 
Dec 1, 1999 103,25 103,44 90,13 93,25 
Nov 12, 1999 0,14 Dividend 

  Nov 1, 1999 105,25 106,88 101,81 103,75 
Oct 1, 1999 92,13 106,44 92,13 104,75 
Sep 1, 1999 102,25 102,63 90 91,88 
Aug 13, 1999 0,14 Dividend 

  Aug 2, 1999 91,94 105,88 90,31 102,25 
Jul 1, 1999 97,38 99,5 91,06 91,06 
Jun 1, 1999 92,44 98 89,25 98 
May 14, 1999 0,14 Dividend 

  May 3, 1999 97,44 98 87,81 92,63 
Apr 1, 1999 93,25 103 88,88 97,5 
Mar 1, 1999 84,75 94 83,69 93,5 
Feb 11, 1999 0,125 Dividend 

  Feb 1, 1999 84,88 88,13 81,63 85,38 
Jan 4, 1999 82,94 86,31 77 85,13 
Dec 1, 1998 81,06 84,38 76,19 83,88 
Nov 13, 1998 0,125 Dividend 

  Nov 2, 1998 81,44 89,75 80,63 81,25 
Oct 1, 1998 77,13 84,69 72,63 81,5 
Sep 1, 1998 69,13 80,81 68,13 78,25 
Aug 14, 1998 0,125 Dividend 

  Aug 3, 1998 77,19 77,81 68,88 69 
Jul 1, 1998 73,75 79,38 70,81 77,25 
Jun 1, 1998 69,88 77,88 67,06 74 
May 15, 1998 0,125 Dividend 

  May 1, 1998 72,5 72,69 68,13 69,06 
Apr 1, 1998 73,31 77,5 68,06 71,5 
Mar 2, 1998 75,19 76,44 71,06 73,44 
Feb 12, 1998 0,11 Dividend 

  Feb 2, 1998 68,5 75,5 68,06 75,38 
Jan 2, 1998 65,06 69,44 63,38 66,94 
Dec 1, 1997 63,38 67,31 63,13 65,88 
Nov 14, 1997 0,11 Dividend 

  Nov 3, 1997 58,44 65 58,19 62,94 
Oct 1, 1997 58,13 62,13 53 57,38 



	  

Sep 2, 1997 56,75 60,56 55,13 57,69 
Aug 15, 1997 0,11 Dividend 

  Aug 1, 1997 62 62,5 55,94 56,69 
Jul 1, 1997 64,38 65,88 60 62,13 
Jun 2, 1997 60,25 66,5 58,75 64,38 
May 16, 1997 0,11 Dividend 

  May 1, 1997 60,63 62,63 58,25 60 
Apr 1, 1997 52,88 61,5 51,13 61,13 
Mar 3, 1997 57 61,38 52,75 52,88 
Feb 13, 1997 0,095 Dividend 

  Feb 3, 1997 58 62,75 56,63 57,5 
Jan 2, 1997 49,88 58,5 48,63 57,75 
Dec 2, 1996 53,13 53,75 48 49,75 
Nov 15, 1996 0,095 Dividend 

  Nov 1, 1996 49,75 54 48,88 53,25 
Oct 1, 1996 51,25 52,88 47,13 49,25 
Sep 3, 1996 48,63 51,75 48,25 51,25 
Aug 16, 1996 0,095 Dividend 

  Aug 1, 1996 47,75 53,38 47,75 49,25 
Jul 31, 1996 48,13 48,38 47,63 47,75 
 
Nestlé – anslutningsdatum 2011-03-11 
 
Date Open High Low Close 
Oct 1, 2015 73,9 76,25 72,7 75,6 
Sep 1, 2015 70,75 74,45 69,45 73,3 
Aug 3, 2015 73,25 75,45 65,7 71,05 
Jul 1, 2015 67,7 73,45 67,35 73,15 
Jun 1, 2015 73,1 73,13 67,55 67,8 
May 1, 2015 72,85 74,55 70,5 72,95 
Apr 20, 2015 2,20 Dividend 

  Apr 1, 2015 72,95 77 72,7 72,85 
Mar 2, 2015 74,35 76,8 72,85 73,4 
Feb 2, 2015 70,8 74,75 69,85 74,4 
Jan 1, 2015 73 74,55 64,6 71 
Dec 1, 2014 72,4 73,3 68,15 73 
Nov 3, 2014 70,4 73 69,85 73 
Oct 1, 2014 70,2 70,4 64,05 70,35 
Sep 1, 2014 71,25 72,25 69,05 70,25 
Aug 1, 2014 67,5 71,18 66,33 71,15 
Jul 1, 2014 68,83 69,9 67,45 67,5 
Jun 2, 2014 70,55 70,6 68,55 68,75 
May 1, 2014 67,9 72,05 67,5 70,2 
Apr 14, 2014 2,15 Dividend 

  Apr 1, 2014 66,4 68,7 65,8 67,9 
Mar 3, 2014 66,1 67,3 63,85 66,5 



	  

Feb 3, 2014 66 68,85 64,55 66,35 
Jan 1, 2014 65,25 69,35 64,8 65,6 
Dec 2, 2013 66,15 66,3 62,95 65,25 
Nov 1, 2013 65,53 67,8 64,85 66,2 
Oct 1, 2013 62,45 66,08 60,65 65,6 
Sep 2, 2013 61,5 64 60,63 63,1 
Aug 1, 2013 62,9 65,7 60,5 61,05 
Jul 1, 2013 66,1 66,1 61,65 62,9 
Jun 3, 2013 66,1 66,1 66,1 66,1 
May 1, 2013 66,3 66,6 65,55 66,1 
Apr 1, 2013 68,4 70 62,8 66,3 
Mar 1, 2013 65,33 68,97 65,05 68,4 
Feb 1, 2013 63,8 65,45 62,65 65,4 
Jan 1, 2013 59,75 64,55 59,75 63,9 
Dec 3, 2012 60,8 61,4 59,7 59,75 
Nov 1, 2012 59,15 61 58,3 60,8 
Oct 1, 2012 59,5 62,3 59,15 59,15 
Sep 3, 2012 59,45 60,15 58,2 59,4 
Aug 1, 2012 60 61,8 59,3 59,5 
Jul 2, 2012 56,55 60,2 56,55 60 
Jun 1, 2012 55 56,55 54,2 56,5 
May 1, 2012 55,2 55,95 54,2 54,95 
Apr 2, 2012 57 57,5 55,1 55,2 
Mar 1, 2012 55,3 57,25 55,2 56,7 
Feb 1, 2012 53,05 56,18 52,5 55,5 
Jan 2, 2012 53,65 54,8 52,65 52,65 
Dec 1, 2011 51,15 53,7 50,65 53,65 
Nov 1, 2011 50,45 52,25 49,92 51,05 
Oct 3, 2011 49,34 52,35 49,32 50,95 
Sep 1, 2011 49,95 50,5 47,82 50,05 
Aug 2, 2011 49,76 51,15 45,16 49,7 
Jul 1, 2011 52,3 53,2 49,99 50,4 
Jun 3, 2011 54,25 54,53 51,2 52,2 
May 3, 2011 54,15 56,7 53,55 54,85 
Apr 1, 2011 52,85 54,65 51,85 53,8 
Mar 1, 2011 52,45 53,25 48,91 52,8 
Feb 1, 2011 51,3 53,8 50,55 52,55 
Jan 4, 2011 55,15 55,2 51 51,45 
Dec 1, 2010 54,75 56,7 54,05 54,05 
Nov 2, 2010 54,05 56,9 54,05 54,5 
Oct 1, 2010 52,4 53,95 51,65 53,9 
Sep 1, 2010 52,65 54,2 52,1 52,6 
Aug 2, 2010 51,55 53,65 50,1 52,4 
Jul 1, 2010 51,85 53,95 50,05 51,55 
Jun 1, 2010 52,4 54,4 52 52,2 
May 4, 2010 52,75 53,48 50,05 52,55 



	  

Apr 30, 2010 52,75 52,9 52,4 52,55 
Apr 1, 2010 54,25 54,25 51,3 52,55 
Mar 1, 2010 50,3 54,85 50,3 53,9 
Feb 1, 2010 50,35 53,5 48,17 53 
Jan 4, 2010 50,3 51,15 48,35 50,25 
Dec 1, 2009 47,87 51,25 47,87 50,1 
Nov 2, 2009 47,72 48,97 46,78 47,75 
Oct 1, 2009 44,33 48,7 41,38 47,94 
Sep 1, 2009 43,98 44,71 43,01 44 
Aug 3, 2009 43,98 44,24 41,14 43,97 
Jul 1, 2009 41,16 44,82 40,72 43,78 
Jun 2, 2009 39,42 41,44 38,24 40,86 
May 4, 2009 38,02 41,1 37,82 38,93 
Apr 1, 2009 38,44 40,26 36,7 37,17 
Mar 2, 2009 37,78 39,9 35,04 38,34 
Feb 2, 2009 40,04 40,6 36,73 38,02 
Jan 5, 2009 42,5 43,42 38,85 39,85 
Dec 1, 2008 43 44,22 40,06 41,8 
Nov 3, 2008 45,78 47,82 40,27 43,58 
Oct 1, 2008 48,26 48,56 38,12 43,74 
Sep 1, 2008 48,6 50,75 45,82 48,12 
Aug 19, 
2008 49,72 49,8 47,6 48,68 
Jun 2, 2008 516,75 517,25 457,75 457,75 
May 6, 2008 501,25 506,25 499,88 505,75 
Apr 1, 2008 501,5 519,25 494,5 500,75 
Mar 5, 2008 487,13 505,75 477,63 494,38 
Feb 4, 2008 487,88 494,13 466,88 494 
Jan 8, 2008 519,25 519,75 478,88 478,88 
Dec 11, 
2007 542,25 542,25 541,75 542,25 
 
Procter & Gamble – anslutningsdatum 2001-07-31 
Date Open High Low Close 
Jul 19, 2006 0,31 Dividend 

  Jul 3, 2006 56,02 57,34 55,25 56,2 
Jun 1, 2006 54,35 57,19 52,75 55,6 
May 1, 2006 58,43 58,67 53,75 54,25 
Apr 19, 
2006 0,31 Dividend 

  Apr 3, 2006 57,69 58,73 55,07 58,21 
Mar 1, 2006 60,11 62,5 57 57,63 
Feb 1, 2006 59,1 62,09 59,06 59,93 
Jan 18, 2006 0,28 Dividend 

  Jan 3, 2006 58,3 59,8 57,29 59,23 
Dec 1, 2005 57,36 59,7 56,7 57,88 
Nov 1, 2005 56,5 58,04 54,96 57,19 



	  

Oct 19, 2005 0,28 Dividend 
  Oct 3, 2005 59,43 59,56 54,62 55,99 

Sep 1, 2005 55,4 59,46 54,97 59,46 
Aug 1, 2005 55,8 55,99 53,05 55,48 
Jul 20, 2005 0,28 Dividend 

  Jul 1, 2005 53 55,98 51,91 55,63 
Jun 1, 2005 55,01 56,16 52,44 52,75 
May 2, 2005 54,15 56,79 54,01 55,15 
Apr 20, 
2005 0,28 Dividend 

  Apr 1, 2005 53,1 55,88 52,37 54,15 
Mar 1, 2005 53,09 54 51,86 53 
Feb 1, 2005 53,45 54,2 51,16 53,09 
Jan 19, 2005 0,25 Dividend 

  Jan 3, 2005 55,65 57,04 52,14 53,23 
Dec 1, 2004 53,56 57,4 53,55 55,08 
Nov 1, 2004 51,25 54,95 50,79 53,48 
Oct 20, 2004 0,25 Dividend 

  Oct 1, 2004 54,35 54,9 50,53 51,18 
Sep 1, 2004 55,97 56,95 53,27 54,12 
Aug 2, 2004 52,76 56,09 52,61 55,97 
Jul 21, 2004 0,25 Dividend 

  Jul 1, 2004 54,56 55,97 51,5 52,15 
Jun 21, 2004 2: 1 Stock Split 

  Jun 1, 2004 107,51 111,59 54,22 54,44 
May 3, 2004 105,47 108,85 104,74 107,82 
Apr 21, 
2004 0,25 Dividend 

  Apr 1, 2004 104,95 107,39 103,28 105,79 
Mar 1, 2004 102,58 107,21 101,1 104,88 
Feb 2, 2004 100,81 104 100,81 102,51 
Jan 21, 2004 0,2275 Dividend 

  Jan 2, 2004 99,65 101,41 97,78 101,08 
Dec 1, 2003 96,35 99,93 95,62 99,88 
Nov 3, 2003 97,85 98,48 95 96,24 
Oct 22, 2003 0,2275 Dividend 

  Oct 1, 2003 92,82 98,59 92,82 98,29 
Sep 2, 2003 87,16 93,43 87,12 92,82 
Aug 1, 2003 88 89,66 86,51 87,29 
Jul 16, 2003 0,2275 Dividend 

  Jul 1, 2003 89,04 91,09 86,82 87,87 
Jun 2, 2003 91,83 92,53 89,1 89,18 
May 1, 2003 90,08 92,01 87,6 91,82 
Apr 15, 
2003 0,205 Dividend 

  Apr 1, 2003 89,05 91,45 88,11 89,85 
Mar 3, 2003 82,35 90 79,57 89,05 



	  

Feb 3, 2003 85,56 86,24 81,53 81,86 
Jan 22, 2003 0,205 Dividend 

  Jan 2, 2003 86,1 88,03 82,37 85,57 
Dec 2, 2002 83,63 88,3 82 85,94 
Nov 1, 2002 87,8 89,06 83,6 84,53 
Oct 16, 2002 0,205 Dividend 

  Oct 1, 2002 89,5 92,35 84,75 88,45 
Sep 3, 2002 88,66 93,5 86,36 89,38 
Aug 1, 2002 88,74 92,9 86,5 88,65 
Jul 17, 2002 0,205 Dividend 

  Jul 1, 2002 89,34 90,95 74,08 88,99 
Jun 3, 2002 89,11 94,75 87,94 89,3 
Jun 3, 2002 0,345 Dividend 

  May 1, 2002 90,8 93,73 86,4 89,55 
Apr 17, 
2002 0,19 Dividend 

  Apr 1, 2002 89,35 92,74 87,85 90,26 
Mar 1, 2002 85 90,73 82,62 90,09 
Feb 1, 2002 81,68 87,85 80,75 84,79 
Jan 16, 2002 0,19 Dividend 

  Jan 2, 2002 78,9 82,12 76,38 81,68 
Dec 3, 2001 77,45 81,72 74,76 79,13 
Nov 1, 2001 73,8 79 73,64 77,46 
Oct 17, 2001 0,19 Dividend 

  Oct 1, 2001 72,5 74,42 69,73 73,78 
Sep 4, 2001 73,68 76,24 67 72,79 
Aug 1, 2001 71,03 77,28 69,36 74,15 
Jul 18, 2001 0,19 Dividend 

  Jul 2, 2001 64 71,6 63,75 71,02 
Jun 1, 2001 64,23 66,3 61,68 63,8 
May 1, 2001 62,8 68,3 62,25 64,24 
Apr 18, 
2001 0,175 Dividend 

  Apr 2, 2001 63 63,65 55,96 60,05 
Mar 1, 2001 70 71,4 59,25 62,6 
Feb 1, 2001 72 77,15 69,85 70,5 
Jan 31, 2001 71 72 69,5 71,84 
Jan 17, 2001 0,175 Dividend 

  Jan 2, 2001 78,13 79,19 66,75 71,84 
Dec 1, 2000 74,13 79,31 68,88 78,44 
Nov 1, 2000 70,88 75,94 67,13 74,88 
Oct 18, 2000 0,175 Dividend 

  Oct 2, 2000 67,06 76,94 66,56 71,44 
Sep 1, 2000 61,63 67,81 60,06 67 
Aug 1, 2000 56 64,5 55,38 61,83 
Jul 19, 2000 0,175 Dividend 

  



	  

Jul 3, 2000 56,75 60,81 54,19 57 
Jun 1, 2000 66,13 66,38 53,25 56,75 
May 1, 2000 59,81 66,88 58,75 66,5 
Apr 18, 
2000 0,16 Dividend 

  Apr 3, 2000 56,75 72,75 56,75 59,75 
Mar 1, 2000 88 89,81 52,75 56,75 
Feb 1, 2000 100,69 100,88 85 87,88 
Jan 19, 2000 0,16 Dividend 

  Jan 3, 2000 107,81 118,38 94,81 101,06 
Dec 1, 1999 108,75 115,63 103,5 109,56 
Nov 1, 1999 105,13 113,31 104 108 
Oct 20, 1999 0,16 Dividend 

  Oct 1, 1999 93,5 105,5 92 104,88 
Sep 1, 1999 99,25 104,13 92,25 93,75 
Aug 2, 1999 89,81 103,44 89,81 99,25 
Jul 21, 1999 0,16 Dividend 

  Jul 1, 1999 88,63 92,44 84,56 90,56 
Jun 1, 1999 93,63 97,75 84,13 88,13 
May 3, 1999 92,5 98 89,38 93,38 
Apr 21, 
1999 0,1425 Dividend 

  Apr 1, 1999 98,13 103,81 89,88 93,81 
Mar 1, 1999 90,13 101,81 88,5 97,94 
Feb 1, 1999 90,13 93 84,06 89,5 
Jan 20, 1999 0,1425 Dividend 

  Jan 4, 1999 90 93 82 90,88 
Dec 1, 1998 86,88 94,81 82,63 91,31 
Nov 2, 1998 88,88 93,56 87,03 87,63 
Oct 21, 1998 0,1425 Dividend 

  Oct 1, 1998 70 89 69,63 88,69 
Sep 1, 1998 77,38 80,63 65,13 71,13 
Aug 3, 1998 79,06 83,38 75,63 76,5 
Jul 22, 1998 0,1425 Dividend 

  Jul 1, 1998 91,81 94 79,06 79,38 
Jun 1, 1998 83,94 92,5 83,56 91,06 
May 1, 1998 83 85,75 80,25 83,88 
Apr 22, 
1998 0,126 Dividend 

  Apr 1, 1998 83,06 89,69 80,19 82,19 
Mar 2, 1998 84 87,88 79,88 84,38 
Feb 2, 1998 79,19 85,25 78,69 84,88 
Jan 21, 1998 0,126 Dividend 

  Jan 2, 1998 79,31 82,81 77,31 78,38 
Dec 1, 1997 77 83,44 76,56 79,81 
Nov 3, 1997 68,75 77,88 68,75 76,19 
Oct 22, 1997 0,126 Dividend 

  



	  

Oct 1, 1997 70,19 73,94 62 68 
Sep 22, 1997 2: 1 Stock Split 

  Sep 2, 1997 133,69 146,5 67,31 69,06 
Aug 1, 1997 152 154,13 131,75 133,13 
Jul 16, 1997 0,12625 Dividend 

  Jul 1, 1997 141,25 155,13 138,88 152,13 
Jun 2, 1997 136,5 143,88 132,63 141,25 
May 1, 1997 125 139,63 123,75 137,88 
Apr 16, 
1997 0,1125 Dividend 

  Apr 1, 1997 114,38 128,63 113,25 125,75 
Mar 3, 1997 119,13 128 113,25 114,75 
Feb 3, 1997 114,5 129,63 113,88 120,13 
Jan 22, 1997 0,1125 Dividend 

  Jan 2, 1997 107,13 116,63 103,63 115,63 
Dec 2, 1996 107,75 110,63 100,5 107,63 
Nov 1, 1996 99,5 111 98,38 108,75 
Oct 16, 1996 0,1125 Dividend 

  Oct 1, 1996 97 100,13 91,5 99 
Sep 3, 1996 88 97,5 87,5 97,5 
Aug 1, 1996 88,38 91,88 86,5 88,88 
Jul 31, 1996 88 89,75 88 89,25 
 
Roche Holding – anslutningsdatum 2002-09-20 
 
Date Open High Low Close 
Sep 20, 2007 22,29 22,59 22,29 22,29 
Aug 20, 2007 21,65 21,76 21,48 21,65 
Jul 20, 2007 22,81 23 22,75 22,81 
Jun 20, 2007 21,68 21,99 21,66 21,68 
May 21, 2007 23,02 23,35 23,01 23,02 
Apr 20, 2007 24,31 24,38 24,1 24,31 
Mar 20, 2007 22,25 22,31 21,9 22,25 
Feb 20, 2007 23,34 23,4 23,19 23,34 
Jan 22, 2007 23,68 23,79 23,58 23,68 
Dec 20, 2006 22,3 22,6 22,3 22,3 
Nov 20, 2006 22,52 22,56 22,35 22,52 
Oct 20, 2006 21,65 21,72 21,54 21,65 
Sep 20, 2006 21,98 21,98 21,76 21,98 
Aug 21, 2006 22,71 22,84 22,66 22,71 
Jul 20, 2006 21,61 21,75 21,58 21,61 
Jun 20, 2006 19,44 19,51 19,35 19,44 
May 22, 2006 19,34 19,45 19,05 19,34 
Apr 20, 2006 18,49 18,54 18,31 18,49 
Mar 20, 2006 19,45 19,69 19,35 19,45 
Feb 21, 2006 18,44 18,54 18,44 18,44 



	  

Jan 20, 2006 19,15 19,31 19,05 19,15 
Dec 20, 2005 19,04 19,1 18,89 19,04 
Nov 21, 2005 18,44 18,44 18,32 18,44 
Oct 20, 2005 18,06 18,21 17,99 18,06 
Sep 20, 2005 17,79 18,04 17,79 17,79 
Aug 22, 2005 17,31 17,32 17,21 17,31 
Jul 20, 2005 16,85 16,85 16,49 16,85 
Jun 20, 2005 15,71 15,76 15,66 15,71 
May 20, 2005 15,32 15,36 15,16 15,32 
Apr 20, 2005 14,82 14,88 14,66 14,82 
Mar 21, 2005 13,61 13,7 13,43 13,61 
Feb 22, 2005 13,4 13,4 13,29 13,4 
Jan 20, 2005 26,8 26,9 26,6 26,8 
Dec 20, 2004 28,06 28,12 28 28,06 
Nov 22, 2004 26,59 26,61 26,4 26,59 
Oct 20, 2004 25,44 25,44 25,28 25,44 
Sep 20, 2004 25,4 25,5 25,2 25,4 
Aug 20, 2004 24 24,2 23,9 24 
Jul 20, 2004 25,72 25,81 25,41 25,72 
Jun 21, 2004 25,99 26,09 25,9 25,99 
May 20, 2004 26,3 26,5 26,2 26,3 
Apr 20, 2004 25,31 25,61 25,28 25,31 
Mar 22, 2004 24,31 24,53 24,2 24,31 
Feb 20, 2004 25,12 25,56 24,94 25,12 
Jan 20, 2004 24,68 24,73 24,42 24,68 
Dec 22, 2003 24,8 25 22,56 24,8 
Nov 20, 2003 22,46 22,6 22,19 22,46 
Oct 20, 2003 20,91 20,91 20,78 20,91 
Sep 22, 2003 20,8 20,92 20,66 20,8 
Aug 20, 2003 19,89 20,04 19,78 19,89 
Jul 21, 2003 19,91 20 19,69 19,91 
Jun 20, 2003 19,9 20 19,7 19,9 
May 20, 2003 18,04 18,12 17,11 18,04 
Apr 21, 2003 15,49 15,52 15,44 15,49 
Mar 20, 2003 15,69 15,81 15,56 15,69 
Feb 20, 2003 15,31 15,38 15,15 15,31 
Jan 21, 2003 18,19 18,22 18 18,19 
Dec 20, 2002 17,49 17,69 17,44 17,49 
Nov 20, 2002 18,52 18,56 18,12 18,52 
Oct 21, 2002 17,4 17,56 17,25 17,4 
Sep 20, 2002 15,98 16,19 15,95 15,98 
Aug 20, 2002 18,5 18,8 18,4 18,5 
Jul 22, 2002 16,19 17,09 16,1 16,19 
Jun 20, 2002 18,12 18,31 18 18,12 
May 20, 2002 19,8 19,9 19,6 19,8 
Apr 22, 2002 18,8 18,8 18,6 18,8 



	  

Mar 20, 2002 19,51 19,62 19,38 19,51 
Feb 20, 2002 16,94 17,06 16,82 16,94 
Jan 22, 2002 16,88 17,12 16,7 16,88 
Dec 20, 2001 17,95 18,19 17,62 17,95 
Nov 20, 2001 18,5 18,81 18,31 18,5 
Oct 22, 2001 18,15 18,15 17,56 18,15 
Sep 20, 2001 16,25 16,69 16 16,25 
Aug 20, 2001 18,59 18,94 18,59 18,59 
Jul 20, 2001 19,7 19,7 19,5 19,7 
Jun 20, 2001 18,44 18,5 18,25 18,44 
May 21, 2001 19,97 19,97 19,62 19,97 
Apr 20, 2001 18 18,56 18 18 
Mar 20, 2001 18,6 18,9 18,5 18,6 
Feb 20, 2001 22,38 22,62 22,28 22,38 
Jan 22, 2001 23,08 23,22 22,81 23,08 
Dec 20, 2000 24 24,38 23,91 24 
Nov 20, 2000 23,69 23,88 23,53 23,69 
Oct 20, 2000 22,31 22,75 22,25 22,31 
Sep 20, 2000 21,56 21,69 21,25 21,56 
Aug 21, 2000 22,75 23,03 22,69 22,75 
Jul 20, 2000 23,75 23,97 23,62 23,75 
Jun 20, 2000 25,6 25,9 25,5 25,6 
 
Ericsson – anslutningsdatum 2004-09-17 
 
Date Open High Low Close 
Sep 1, 2009 9,5 10,84 9,29 10,55 
Aug 3, 2009 9,83 10,04 9,1 9,58 
Jul 1, 2009 10,24 10,56 9,13 9,72 
Jun 1, 2009 9,46 9,92 8,78 9,78 
May 1, 2009 8,43 9,32 8,11 9,31 
Apr 23, 2009 0,221 Dividend 

  Apr 1, 2009 8,13 9,69 8,1 8,53 
Mar 2, 2009 7,89 9,65 7,38 8,09 
Feb 2, 2009 7,73 9,1 7,58 8,16 
Jan 2, 2009 7,85 8,49 6,6 7,99 
Dec 1, 2008 6,66 8,16 6,27 7,81 
Nov 3, 2008 7,17 8,03 5,49 7,12 
Oct 1, 2008 9,05 9,15 6,05 7,07 
Sep 2, 2008 11,57 11,61 9,03 9,43 
Aug 1, 2008 10,71 11,71 10,17 11,42 
Jul 1, 2008 10,32 12,65 10,3 10,48 
Jun 10, 2008 2: 1 Stock Split 

  Jun 2, 2008 26,62 27,32 10 10,4 
May 1, 2008 25,23 28 23,24 27,04 
Apr 10, 2008 0,4085 Dividend 

  



	  

Apr 1, 2008 20,05 25,48 19,52 25,22 
Mar 3, 2008 21,37 21,43 17,04 19,65 
Feb 1, 2008 21,56 22,57 19,48 21,5 
Jan 2, 2008 23,45 24,56 20,37 22,72 
Dec 3, 2007 25,03 25,75 22,23 23,35 
Nov 1, 2007 29,61 30,55 23 24,46 
Oct 1, 2007 39,58 41,96 28,22 30,05 
Sep 4, 2007 36,82 40,79 35,94 39,8 
Aug 1, 2007 37,34 38,92 33,66 37,21 
Jul 2, 2007 40,36 43,41 36,75 37,41 
Jun 1, 2007 37,96 40,52 36,1 39,89 
May 1, 2007 38,22 39,47 36,8 37,98 
Apr 12, 2007 0,3575 Dividend 

  Apr 2, 2007 36,4 40 36,24 38,17 
Mar 1, 2007 34,39 38,24 33,94 37,09 
Feb 1, 2007 39,65 39,66 35,26 35,76 
Jan 3, 2007 41,27 42,13 37,98 39,79 
Dec 1, 2006 38,84 41,14 38,4 40,23 
Nov 1, 2006 38,14 40,41 37,52 38,87 
Oct 2, 2006 34,36 38,24 33,95 37,82 
Sep 1, 2006 32,95 35,35 32,06 34,47 
Aug 1, 2006 31,14 33,93 29,16 33,4 
Jul 3, 2006 32,95 33,22 29,13 31,48 
Jun 1, 2006 31,58 33,13 28,88 33,04 
May 1, 2006 35,39 36,3 30,4 32,03 
Apr 11, 2006 0,29 Dividend 

  Apr 3, 2006 37,82 39,28 34,62 35,47 
Mar 1, 2006 34,26 39,37 33,78 37,72 
Feb 1, 2006 36,28 36,44 33,94 34,1 
Jan 3, 2006 35,18 37 33,63 36,48 
Dec 1, 2005 32,99 35,15 32,86 34,4 
Nov 1, 2005 32,46 33,91 32,17 32,58 
Oct 3, 2005 36,68 37,19 32,19 32,8 
Sep 1, 2005 34,85 36,87 34,75 36,84 
Aug 1, 2005 34,46 36,99 33,5 34,91 
Jul 1, 2005 31,97 34,94 31,74 34,36 
Jun 1, 2005 31,28 33,87 30,87 31,95 
May 2, 2005 29,54 32,13 29,15 31,43 
Apr 7, 2005 0,179 Dividend 

  Apr 1, 2005 28,37 31,09 27,8 29,45 
Mar 1, 2005 29,68 30,96 27,78 28,2 
Feb 1, 2005 29,55 31,76 28,22 29,33 
Jan 3, 2005 32,31 32,49 28,01 29,33 
Dec 1, 2004 33,59 34,57 31,03 31,49 
Nov 1, 2004 29,39 33,87 29,21 33,25 
Oct 1, 2004 31,54 32,82 27,76 28,91 



	  

Sep 1, 2004 27,25 31,37 26,05 31,24 
Aug 2, 2004 26,33 27,62 23,18 27,04 
Jul 1, 2004 30,06 30,19 25,52 26,71 
Jun 1, 2004 27,61 30,08 26,67 29,9 
May 3, 2004 27,7 29,15 24,72 27,99 
Apr 1, 2004 30,01 32,32 26,47 26,67 
Mar 31, 2004 27,6 27,93 27,42 27,76 
Mar 1, 2004 29,02 31,41 24,7 27,76 
Feb 2, 2004 22,58 29,82 22,1 29,01 
Jan 2, 2004 18,11 23,2 17,93 23,01 
Dec 1, 2003 16,37 17,94 15,75 17,7 
Nov 3, 2003 17,04 17,35 15,47 16,25 
Oct 1, 2003 14,49 18,85 14,47 17,08 
Sep 2, 2003 15,35 17,5 14,43 14,7 
Aug 1, 2003 14,22 15,81 13,65 15,48 
Jul 1, 2003 10,59 14,6 10,29 14,26 
Jun 2, 2003 10,58 11,95 9,88 10,63 
May 1, 2003 9 10,54 8,85 10,4 
Apr 1, 2003 6,35 9,62 6,29 9,06 
Mar 3, 2003 6,7 7,61 5,2 6,36 
Feb 3, 2003 7,41 7,75 6,33 6,49 
Jan 2, 2003 7,29 10,24 7,2 8,13 
Dec 2, 2002 10,15 10,24 6,61 6,74 
Nov 1, 2002 7,76 11,29 7,59 9,83 
Oct 23, 2002 1: 10 Stock Split 

  Oct 1, 2002 0,38 8,25 0,37 7,89 
Sep 3, 2002 0,68 0,75 0,34 0,36 
Aug 9, 2002 0,05 Dividend 

  Aug 1, 2002 1,03 1,05 0,49 0,73 
Jul 1, 2002 1,56 1,87 0,72 0,96 
Jun 3, 2002 2,25 2,28 1,29 1,44 
May 1, 2002 2,51 2,66 2,14 2,22 
Apr 1, 2002 4,15 4,23 2,23 2,49 
Mar 1, 2002 4,26 4,93 4,07 4,18 
Feb 1, 2002 4,35 4,49 3,81 4,22 
Jan 2, 2002 5,38 6 3,97 4,34 
Dec 3, 2001 5,36 6,24 4,9 5,22 
Nov 1, 2001 4,38 5,87 4,27 5,46 
Oct 1, 2001 3,44 4,71 3,22 4,27 
Sep 4, 2001 4,19 4,69 3,05 3,49 
Aug 1, 2001 5,37 5,75 4,84 4,98 
Jul 2, 2001 5,52 5,7 4 5,36 
Jun 1, 2001 6,25 6,56 4,75 5,42 
May 1, 2001 6,44 7,6 5,86 6,4 
Apr 2, 2001 5,41 7,17 4,75 6,43 
Mar 29, 2001 0,25 Dividend 

  



	  

Mar 1, 2001 8,19 9,59 5 5,59 
Feb 1, 2001 11,81 11,94 7,59 8,28 
Jan 2, 2001 11,31 13,5 10,06 11,88 
Dec 1, 2000 12 13,88 10,38 11,19 
Nov 1, 2000 13,56 14,19 10,56 11,38 
Oct 2, 2000 15,63 16,27 11,38 13,88 
Sep 1, 2000 20,72 21,13 14,5 14,81 
Aug 1, 2000 19,69 20,75 16,5 20,5 
Jul 3, 2000 20,44 23,44 17,88 19,63 
Jun 1, 2000 20,94 23,38 18,56 20 
May 8, 2000 4: 1 Stock Split 

  May 1, 2000 88,13 92,5 17 20,5 
Apr 3, 2000 88,69 93,13 71,94 88,44 
Apr 3, 2000 0,28875 Dividend 

  Mar 24, 2000 0,0625 Dividend 
  Mar 1, 2000 97,88 105,25 83,25 93,81 

Feb 1, 2000 76 99,94 74,56 96 
Jan 3, 2000 68,31 74,94 55 74,56 
Dec 1, 1999 49,06 67,25 48,75 65,69 
Nov 1, 1999 42,44 52,44 40,88 48,19 
Oct 1, 1999 31,06 43,75 30,75 42,75 
Sep 17, 1999 30,56 33,5 30,44 31,25 
 
HSBC – anslutningsdatum 2001-07-31 
 
Date Open High Low Close 
Jul 3, 2006 831,35 859,24 797,8 846,17 
Jun 1, 2006 810 838,32 518,94 829,17 
May 17, 
2006 9,48027 Dividend 

  May 1, 
2006 825,69 871,44 791,36 810 
Apr 3, 2006 851,39 855,85 819,59 825,69 
Mar 22, 
2006 19,4207 Dividend 

  Mar 1, 2006 852,27 873,18 607,07 840,94 
Feb 1, 2006 811,74 866,21 809,57 848,78 
Jan 2, 2006 813,05 862,91 802,59 813,92 
Dec 1, 2005 810,87 827,87 279,3 813,05 
Nov 23, 
2005 9,1121 Dividend 

  Nov 1, 2005 774,27 848,16 342,48 806,95 
Oct 3, 2005 802,59 814,79 683,31 774,27 
Sep 1, 2005 779,94 865,13 765,99 799,11 
Aug 17, 
2005 9,07758 Dividend 

  Aug 1, 2005 806,95 816,45 771,22 778,19 



	  

Jul 1, 2005 778,19 820,85 414,05 804,34 
Jun 1, 2005 758,59 782,99 510,27 775,58 
May 18, 
2005 8,80146 Dividend 

  May 2, 
2005 728,09 762,59 436,29 756,41 
Apr 1, 2005 729,39 749,87 715,89 728,09 
Mar 16, 
2005 16,2223 Dividend 

  Mar 1, 2005 756,41 784,29 722,86 729,39 
Feb 1, 2005 762,51 863,59 743,9 756,41 
Jan 3, 2005 765,99 784,42 597,81 765,56 
Dec 1, 2004 775,58 784,29 377,99 765,99 
Nov 24, 
2004 7,96158 Dividend 

  Nov 1, 2004 768,17 830,92 566,43 776,45 
Oct 1, 2004 767,3 792,18 725,91 766,43 
Sep 1, 2004 759,02 778,63 753,58 764,25 
Aug 18, 
2004 7,73148 Dividend 

  Aug 2, 2004 702,81 1 311,51 701,94 752,05 
Jul 1, 2004 716,32 853,71 659,9 703,69 
Jun 1, 2004 709,79 787,34 618,28 714,58 
May 19, 
2004 7,73148 Dividend 

  May 3, 
2004 704,12 1 430,19 685,04 704,99 
Apr 1, 2004 706,3 757,71 702,94 704,12 
Mar 17, 
2004 15,4745 Dividend 

  Mar 1, 2004 758,15 811,92 361,86 704,99 
Feb 2, 2004 737,24 1 312,38 625,69 762,94 
Jan 1, 2004 765,12 780,81 737,24 737,24 
Dec 1, 2003 775,58 782,76 750,17 765,12 
Nov 26, 
2003 7,73148 Dividend 

  Nov 3, 2003 783,86 1 317,16 744,64 767,74 
Oct 1, 2003 694,1 780,81 691,49 771,22 
Sep 1, 2003 714,14 728,52 616,54 691,49 
Aug 20, 
2003 16,7285 Dividend 

  Aug 1, 2003 674,06 718,19 656,19 708,48 
Jul 1, 2003 623,51 675,36 606,52 671,01 
Jun 2, 2003 637,89 654,4 620,46 623,95 
May 1, 
2003 589,09 642,66 575,19 628,31 
Apr 1, 2003 567,3 614,15 244,87 597,37 
Mar 19, 23,010401 Dividend 

  



	  

2003 
Mar 3, 2003 600,42 915,76 541,73 571,23 
Feb 3, 2003 566,43 602,6 329,84 596,06 
Jan 1, 2003 598,24 624,39 543,78 549,88 
Dec 2, 2002 664,91 674,93 589,09 598,24 
Nov 1, 2002 613,49 670,14 579,51 664,47 
Oct 1, 2002 567,3 636,15 556,41 620,46 
Sep 2, 2002 630,49 649,66 554,23 561,21 
Aug 21, 
2002 14,9567 Dividend 

  Aug 1, 2002 633,97 694,97 599,55 640,94 
Jul 1, 2002 660,55 671,01 386,99 640,51 
Jun 3, 2002 740,72 740,72 563,41 657,5 
May 1, 
2002 704,12 762,07 699,76 740,72 
Apr 1, 2002 707,61 715,89 677,54 705,86 
Mar 20, 
2002 23,010401 Dividend 

  Mar 1, 2002 677,98 741,59 667,09 707,61 
Feb 1, 2002 688,44 702,81 659,24 673,19 
Jan 1, 2002 702,38 740,29 670,14 691,05 
Dec 3, 2001 725,91 782,55 681,46 702,38 
Nov 1, 2001 661,86 751,18 646,23 736,36 
Oct 1, 2001 607,83 700,64 599,55 656,63 
Sep 3, 2001 697,15 717,19 501,08 624,82 
Aug 22, 
2001 14,9567 Dividend 

  Aug 1, 2001 712,84 751,18 684,51 698,89 
Jul 2, 2001 742,46 743,34 671,01 708,04 
Jun 1, 2001 763,38 803,9 713,27 734,19 
May 1, 
2001 786,04 799,54 731,57 765,12 
Apr 2, 2001 729,39 806,08 698,89 802,59 
Mar 14, 
2001 20,3412 Dividend 

  Mar 1, 2001 787,78 804,34 677,11 735,49 
Feb 1, 2001 909,78 937,45 788,65 802,59 
Jan 31, 
2001 927,21 936,8 914,36 927,21 
Jan 1, 2001 858,37 953,35 827,87 927,21 
Dec 1, 2000 827,87 909,78 817,41 858,37 
Nov 1, 2000 870,57 915,01 806,95 809,57 
Oct 2, 2000 836,58 884,51 776,45 855,75 
Sep 1, 2000 881,46 900,19 809,57 838,32 
Aug 14, 
2000 11,5052 Dividend 

  Aug 1, 2000 778,19 866,21 778,19 863,59 



	  

Jul 3, 2000 656,19 789,52 652,27 787,34 
Jun 1, 2000 650,96 694,54 639,2 658,37 
May 1, 
2000 619,59 643,12 612,18 643,12 
Apr 3, 2000 610,01 625,69 604,34 619,59 
Mar 13, 
2000 14,7151 Dividend 

  Mar 1, 2000 627 673,19 599,98 645,74 
Feb 1, 2000 625,69 656,19 593,88 642,68 
Jan 3, 2000 752,05 752,05 603,03 630,49 
Dec 1, 1999 713,27 754,23 713,27 752,05 
Nov 1, 1999 645,74 740,29 637,02 705,43 
Oct 1, 1999 604,78 653,14 550,75 653,14 
Sep 1, 1999 667,96 671,88 601,73 606,52 
Aug 16, 
1999 9,66435 Dividend 

  Aug 2, 1999 666,65 694,54 600,42 670,57 
Jul 5, 1999 3: 1 Stock Split 

  Jul 1, 1999 2 024,54 2 111,83 619,16 643,56 
Jun 1, 1999 1 825,17 2 091,29 1 825,17 1 922,72 
May 3, 
1999 2 037,41 2 037,41 1 743,88 1 816,94 
Apr 1, 1999 1 749,87 2 027,11 1 749,87 2 027,11 
Mar 8, 1999 11,483 Dividend 

  Mar 1, 1999 1 553,92 1 709,65 1 528,25 1 709,65 
Feb 1, 1999 1 399,04 1 557,34 1 333,16 1 557,34 
Jan 1, 1999 1 419,28 1 511,14 1 354,55 1 417,01 
Dec 1, 1998 1 314,33 1 424,71 1 304,92 1 419,28 
Nov 2, 1998 1 229,62 1 458,08 1 206,51 1 403,32 
Oct 1, 1998 919,86 1 219,35 840,28 1 197,95 
Sep 1, 1998 1 016,55 1 081,58 887,34 942,96 
Aug 17, 
1998 7,40 Dividend 

  Aug 3, 1998 1 274,97 1 274,97 1 060,19 1 067,51 
Jul 1, 1998 1 351,12 1 431,56 1 290,37 1 303,20 
Jun 1, 1998 1 319,46 1 374,23 1 197,95 1 301,49 
May 1, 
1998 1 624,09 1 624,09 1 310,05 1 369,09 
Apr 1, 1998 1 636,07 1 732,76 1 516,27 1 614,67 
Mar 9, 1998 10,00 Dividend 

  Mar 2, 1998 1 612,96 1 716,50 1 547,07 1 666,87 
Feb 2, 1998 1 428,99 1 596,70 1 370,80 1 596,70 
Jan 1, 1998 1 308,89 1 373,37 1 168,86 1 369,09 
Dec 1, 1997 1 345,99 1 469,21 1 259,22 1 334,87 
Nov 3, 1997 1 328,02 1 340,86 1 182,55 1 291,22 
Oct 1, 1997 1 918,01 1 921,86 1 264,70 1 270,69 
Sep 1, 1997 1 634,36 1 882,93 1 634,36 1 882,93 



	  

Aug 18, 
1997 6,667 Dividend 

  Aug 1, 1997 1 876,94 2 008,28 1 642,91 1 642,91 
Jul 1, 1997 1 655,32 1 887,21 1 655,32 1 887,21 
Jun 2, 1997 1 602,26 1 649,33 1 564,61 1 581,73 
May 1, 
1997 1 369,89 1 622,37 1 369,89 1 622,37 
Apr 1, 1997 1 210,86 1 353,77 1 196,04 1 353,77 
Mar 17, 
1997 8,667 Dividend 

  Mar 3, 1997 1 311,95 1 357,26 1 225,67 1 252,25 
Feb 3, 1997 1 267,50 1 337,21 1 267,50 1 337,21 
Jan 1, 1997 1 108,46 1 267,50 1 089,29 1 267,50 
Dec 2, 1996 1 099,55 1 132,49 1 048,34 1 117,52 
Nov 1, 1996 1 100,41 1 123,08 1 049,50 1 098,70 
Oct 1, 1996 1 052,06 1 120,09 1 052,06 1 103,83 
Sep 2, 1996 953,66 1 049,07 943,39 1 049,07 
Aug 19, 
1996 5,00 Dividend 

  Aug 1, 1996 933,55 1 004,57 933,55 961,36 
Jul 31, 1996 909,59 909,59 909,59 909,59 
 

Bilaga 2 – Frågeställning vilken kommunicerades via mejl med Chef för Index 
Operations i Europa, Mellanöstern och Afrika på Nasdaq; Michael Olsson 
	  
1. Hur ser marknaden ut för ansvarsfulla bolag? Med ansvarsfulla bolag menar vi 
bolag som tar hänsyn till bland annat miljö, sociala omständigheter och 
styrningsrelaterade frågor (exempelvis motverka korruption). 
Nasdaq/Michael Olsson: Kan ej kommentera detta. 

2. Likt som Nasdaqs hållbarhetsindex väljer bolagen frivilligt att ansluta sig till 
FTSE4Good varpå vi undrar vilka typer av bolag det är som väljer att ansluta sig till 
indexet? Går det att se något slags mönster? 

Nasdaq/Michael Olsson: Nasdaq’s hållbarhetsindex (OMX GES Sustainability*, 
exempelvis https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/OMXSUSTAINSEPI) är 
baserat på en urvalsmodell som är oberoende av bolagen själva och huruvida de 
önskar vara med i index eller inte. Nasdaq samarbetar här med Global Engagement 
Services (GES) som gör själva ESG-analysen baserat på publikt tillgänglig 
information. I all enkelhet ser urvalsmodellen ut så här: 

1) Nasdaq rankar alla listade bolag i en viss marknad enligt omsättning, dvs de mest 
likvida bolagen väljs ut för att gå vidare i urvalet. Detta för att indexet skall kunna 
handlas och användas som bas i en finansiell produkt, exempelvis en indexfond. 



	  

2) GES utför därefter en analys av dessa bolag utifrån ett antal fördefinierade 
kriterier. Varje bolag får en positiv scoring utifrån analysen och rankas därefter. 

3) De bolagen med högst total scoring får vara med i index kommande år. 

3. Följdfrågan blir då; finns det någon som tjänar på ett ansvarsfullt erkännande 
genom anslutning till ett hållbarhetsindex? Vem eller vilka skulle det i så fall 
vara? (Underförstått: finns det bolag eller individer som skulle kunna utnyttja 
inkludering på indexet i exempelvis marknadsföringssyfte eller liknande?) 
 
Nasdaq/Michael Olsson: Vår erfarenhet är att bolagen uppfattar det som positivt att 
vara med i ett eller flera av våra hållbarhetsindex. De omnämner gärna inkluderingen 
i exempelvis bolagets årsredovisning. 

4. I korta drag; hur förhåller ni er till hållbarhetsindex? Är det något ni arbetar extra 
med eller lägger ni lika stor vikt vid samtliga index, oavsett “inriktning”?* 

Nasdaq/Michael Olsson: Vi förhåller oss likadant till dessa index som våra andra, dvs 
vi lägger stor vikt vid att både urvalet och beräkningen är så objektiv och transparent 
som möjligt för alla marknadsaktörer och intressenter. I övrigt har vi inte något 
särskilt fokus på hållbarhetsindex utan det är en del av vårt samlade erbjudande, vår 
produktportfölj. 

5. Märker ni av någon ökad efterfrågan eller handel på ert hållbarhetsindex eller bland 
bolag som är känt ansvarsfulla gällande ESG-kriterier? 

Nasdaq/Michael Olsson: Från vårt perspektiv som indexleverantör så är det ett relativt 
svagt intresse för denna typ av index bland våra kunder som tillhandahåller finansiella 
produkter till investerare, såsom indexfonder. Det medför också att vi inte sett någon 
särskild aktivitet kring perioder då dessa index ombalanseras och bolag 
inkluderas/exkluderas. 

 


