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Sammandrag 

Etik i finansiell ekonomi är ett växande forskningsämne och investerare är mer medvetna om den 

etiska dimensionen av deras investeringar än tidigare. Här uppstår problem när traditionell 

förståelse för hur aktier prissätts möter en ny mjuk faktor som man tidigare inte har räknat med. 

Förståelsen för hur etiska överväganden påverkar kapitalmarknaden är i dagsläget bristande, i 

synnerhet när det kommer till oetiska aktier. I den här uppsatsen undersöker vi huruvida det lönar 

sig eller inte att investera i oetiska aktier på den nordiska marknaden. Det rör sig om bolag aktiva 

inom spel, tobak, vapen, alkohol och olja, verksamheter som anses moraliskt tvivelaktiga. Vi finner 

överavkastning i Sverige och Finland samt för branscherna tobak, alkohol och spel. Sammantaget 

måste dock hypotesen om att oetiska investeringar ger överavkastning i de nordiska länderna 

förkastas, eftersom att majoriteten av urvalet inte ger överavkastning.  
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Inledning 

Ger oetiska investeringar överavkastning i de nordiska länderna?  Tidigare forskning visar att det 

finns stöd för att oetiska placeringar resulterar i överavkastning. Däremot har det inte undersökts 

om oetiska placeringar i de nordiska länderna resulterar i överavkastning. Förekomsten av över-

avkastning i oetiska investeringar kan ge konsekvenser både inom den ekonomisk-teoretiska de-

batten och bland enskilda och institutionella investerare. Det visar sig att det finns stöd från tidigare 

studier att etiska faktorer påverkar prissättningen på oetiska placeringar, och att de inte endast 

prissätts genom förväntad avkastning och risk enligt traditionell prissättningsteori. I den här 

uppsatsen redogör vi först för det nuvarande forskningsläget för etiska och oetiska investeringar 

och utifrån det utformas en hypotes. I mittenavsnittet redogör vi för hur studien operationaliseras 

och vilka modeller som används för beräkningarna i det avslutande resultat och analys-avsnittet. 

För att förstå oetiska placeringar och varför de resulterar i överavkastning, behöver vi först förstå 

hur dessa etiska faktorer påverkar investerare och dess ursprung.  

Etik i ekonomin 

Shueth (2003) redogör att etikens plats inom ekonomi och näringsverksamhet har sina rötter i 

religionen. I ett västerländskt kontext har det i huvudsak kommit från judendomen, katolicismen 

och sedan protestantismen där ett tidigt budskap var att det är fel att investera i affärsverksamheter 

som bidrar till lidande och våld. Kväkare och metodister var i 1700-talets USA pionjärer inom 

etiska investeringar då de vägrade att investera i verksamheter som gynnades av krig eller 

slavhandel. Då dessa grupper var flitiga företagare och tidiga industrialister fick deras principer ett 

för tiden betydande utslag.  Sedan dess har detta ständigt utvecklats, men det är först på 60-talet 

som den utveckling inom investeringar som vi ska undersöka har tagit fart i och med att mjuka 

värden som environmentalism, arbetsrätt och mänskliga rättigheter blev aktuella faktorer att räkna 

med inom portföljförvaltning. I slutet av 90-talet ökade mängden etiska investeringar 

explosionsartat, i vissa fall upp emot 800 % under en femårsperiod. Detta indikerar att vikten av 

etik inom portföljförvaltning är mer aktuellt i dagsläget än det någonsin varit i vår nära historia. I 

dagsläget är marknaden för etiska placeringar stor och snabbt växande, med uppskattningsvis ett 

värde av $2 biljoner för år 2003. 

 

Den vanligaste formen av etiska investeringar är när man använder sig av s.k. negativ screening, 

där aktier som inte anses uppfylla etiska kriterier utelämnas i portföljen. I Dupré et. al. (2003) tar 

författarna upp hur aktörerna på marknaden för etiska investeringar till en början i huvudsak ute-

slutit företag som ägnat sig åt verksamheter som varit tabu i ett religiöst kontext, huvudsakligen 
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tobak, alkohol, spel och pornografi. Sedermera har etiska investeringar kommit att innefatta även 

andra värden så som environmentalism och mänskliga rättigheter, något som i praktiken yttrade 

sig bland annat i bojkott av Sydafrikas Apartheid-regim (Shueth, 2003). 

 

Den etiska portföljen har dock i Dupré et. al. (2003) visat sig resultera i negativ onormal avkastning 

jämfört med marknadsindex, men med bara en handfull studier [se bland annat Fabozzi et. al. 

(2008), Shank et. al. (2005), Visaltanochi (2009)] som studerat det motsatta förhållandet är bilden 

av oetiska investeringar långt ifrån lika klar. 

 

I likhet med Dupré et. al. (2003) har den forskning som hittills presenterats inom oetiska placering-

ar fokuserat på frågan huruvida dessa ger en överavkastning i jämförelse med marknadsindex. I 

den tidigast publicerade studien av sådant slag finner Shank et. al. (2005) att en portfölj bestående 

av tio aktier med emfas på tobak, spel, alkohol och vapen, inget signifikant stöd för att dessa 

oetiska placeringar skulle ge överavkastning. Inte heller i en motsvarande studie på den Australiska 

marknaden finner Phillips (2011) att en oetisk portfölj skulle löna sig mer än marknadsindex. 

 

I ytterligare två studier av samma slag finner Fabozzi et. al. (2008) och Visaltanochi (2009) 

signifikant stöd för överavkastning hos oetiska aktier. Vidare visar Hong & Kacperczyk (2009) att 

oetiska bolag blir diskriminerade på kapitalmarknaden, att det finns en aversion mot dem främst 

hos institutionella investerare och analytiker samt att denna beröringsskräck gör att de blir under-

värderade. Detta sker för att när institutionella investerare har en aversion mot aktien så drivs 

priset ner eftersom efterfrågan på aktien blir låg. I ett försök att förstå varför investerare skyr dessa 

aktier lägger Kim & Venkatachalam (2011) fram hypotesen att det beror på att dessa bolag 

misslyckas med att tillhandahålla adekvat finansiell information och att investerare därmed löper 

en större informationsrisk, men finner snarare det motsatta – bolagen som betraktas som oetiska 

har högre kvalitet i sin finansiella information än kontrollgruppen. Anledningen till att investerare 

inte är villiga att placera oetiskt beror snarare på att man vill upprätthålla en social norm, i vilken 

det anses förkastligt att investera oetiskt (Hong & Kacperczyk, 2009). 

 

Bevis för oetiska placeringars eventuella överavkastning har koncentrerats till den amerikanska 

marknaden, men det går att se begynnelsen till en mer global kartläggning. Som tidigare nämnt 

studerar Phillips (2011) oetiska aktier i Australien, och Visaltanochi (2009) kartlägger den kinesiska 

marknaden. Salaber (2007) studerar avkastningen hos bolag verksamma inom tobak, spel och 

alkohol i 18 europeiska länder och söker ett orsakssamband mellan överavkastning och religion, 
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beskattning och stämningsrisk. Resultaten visar att protestantiska länder är mer benägna att 

uppvisa en aversion mot oetiska placeringar jämfört med katolska länder, samt att höga skatter och 

hög stämningsrisk mot företagen bidrar till överavkastning. 

Det angår oss alla 

Oetiska placeringar erbjuder flera utmaningar för både praktiker i form av olika sorters marknads-

aktörer, samt för akademin. Fabozzi et. al. (2008) pekar på att portföljteori anger att en akties pris 

bestäms av dess specifika risk och förväntad avkastning, men i de fall man har hittat överavkastning 

finner man en situation där dessa oetiska aktier värderas efter något som är exogent för 

modellerna.  Därmed tycks dessa modeller inte till fullo kunna förklara hur etiska och oetiska aktier 

prissätts eftersom de inte tar hänsyn till investerares icke-finansiella preferenser. Även Hong & 

Kacperczyk (2009) menar på hur sådana överavkastningar skapar vidare teoretiska utmaningar 

inom akademin, där man efterfrågar en modell som kan ta hänsyn till etiska faktorer i aktiers 

prissättning. 

 

Ännu viktigare är konsekvenserna för praktiker ifall det visar sig att det lönar sig att placera oetiskt. 

Även om man inte själv aktivt investerar i aktier kan gemene man på många sätt vara en indirekt 

ägare genom exempelvis pensionsfonder, en typisk institution som enligt Hong & Kacperczyk 

(2009) uppvisar aversion mot oetiska placeringar för att de förväntas agera etiskt av sina 

intressenter. Investerare skulle alltså kunna finna sig i en situation där de måste sätta ett pris på sitt 

samvete ifall oetiska placeringar skulle resultera i överavkastning. 

 

Med bakgrund av den splittrade forskningen inom oetiska placeringar försöker vi i denna uppsats 

bidra till att tydliggöra bilden. Vi kommer att undersöka om oetiska placeringar  i de nordiska 

länderna resulterar i överavkastning, och huruvida investerare faktiskt behöver göra en avvägning 

och välja mellan överavkastning och etiska principer när de ska investera på de nordiska 

marknaderna. Därför kommer den aktuella forskningsfrågan att formuleras som följande: 

 

Ger oetiska investeringar överavkastning i de nordiska länderna? 

 

Att studera norden är intressant av två huvudsakliga skäl, dels det allmänna bidraget till den hittills 

splittrade förståelsen för hur oetiska placeringar fungerar och dels är norden unikt i ett religiöst 

hänseende. I Salaber (2007) visar det sig att i de protestantiska europeiska länderna som studerats 

är investerare mer benägna att sky oetiska aktier än i katolska, vilket bidrar till att spä på de oetiska 

bolagens överavkastning i dessa länder. Som vi tidigare visat har etikens roll i ekonomin influerats 
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av religion och tro, men ett problem uppstår då religionens inflytande över befolkningen minskar. 

I en kartläggning av Listhaug (1990) framgår att de nordiska länderna utmärker sig bland resten av 

Europa som relativt sekulariserade. Befolkningen i norden går mindre i kyrkan och tror mindre på 

religiös dogm än jämförbara protestantiska och katolska länder, varför de ger utgör en unik 

undergrupp inom den grupp som enligt Salaber (2007) visade mest aversion mot oetiska 

investeringar. 

Tidigare forskning 

Syndarna 

Klassisk prissättningsteori [se Sharpe (1964), Fama & French (1993), Jensen (1968)] anger att 

aktiepriset endast bestäms av dess förväntade avkastning och risk vilket skulle omöjliggöra över-

avkastning på grund av icke-finansiella faktorer så som etiska överväganden. Empirin talar till viss 

del emot detta antagande, då Fabozzi et. al. (2008) och Visaltanochi (2009) finner att oetiska 

investeringar faktiskt ger överavkastning. De studier som inte finner stöd för överavkastning i 

oetiska bolag kan ha brister som gör att de inte kan producera entydiga resultat. I Shank et. al. 

(2005) är urvalet relativt litet då den studerade oetiska portföljen endast innehåller tio bolag, något 

som kan bidra till att göra resultatet osignifikant. Vidare har Phillips (2011) inga tobaksbolag i det 

studerade urvalet eftersom inga sådana fanns noterade i Australien, något som är viktigt med tanke 

på att Hong & Kacperczyk (2009) finner tobaksindustrin som drivande för överavkastning hos de 

oetiska bolagen. 

 

Mekanismerna bakom oetiska aktiers överavkastning råder det oenighet i den tidigare forskningen, 

men den huvudsakliga slutsatsen är att den kommer av att oetiska aktier undervärderas till följd av 

institutionella investerares undvikande beteende. Arbel et. al. (1983) studerar en s.k. “negligerad 

firma effekt” där man tidigare funnit att små bolag ger överavkastning jämfört med stora, men 

finner att bolag med ett litet institutionellt ägande ger överavkastning oavsett storlek. Denna bonus 

tros komma från den brist på information som finns hos bolag som undviks av analytiker och 

institutionella investerare, men i fallet med oetiska aktier visar Kim & Venkatachalam (2011) att 

oetiska bolag tillhandahåller bättre finansiell information än marknadssnittet. Anledningen till att 

oetiska aktier undviks beror alltså inte på informationsbrist lika mycket som etiska förpliktelser 

hos institutionella investerare som påvisades i Hong & Kacperczyk (2009). 

 

Vidare pekar Fabozzi et. al. (2008) på att oetiska bolag ofta uppvisar monopolistiska drag och att 

dessa branscher har höga ingångsbarriärer. Detta gör konkurrensen om marknadsandelar mindre. 
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Att detta skulle vara en primär orsak till att oetiska aktier ger överavkastning får ytterligare styrka 

av Hou & Robinson (2006) som visar i en studie av marknadsstruktur och avkastning att undervär-

derade bolag åtnjuter en avkastningspremie i marknader med få aktörer. 

 

Överavkastning till följd av undervärdering implicerar att investerare köper aktier till undervärde 

och säljer när marknaden korrigerat värderingen till ett mer realistiskt book-to-market-värde. Men 

som vi tidigare visat är aversionen mot oetiska aktier inte tillfällig. Därför finns det anledning att 

tro att undervärderingen kommer att bestå, och i den mån den speglas av ökat etiskt medvetande 

på kapitalmarknaden i enlighet med Shueth (2003) kan aversionen komma att öka som en funktion 

av ökande etiska investeringar. Överavkastningen bör därför komma från något annat än 

realisationsvinster. 

 

Situationen som uppstår är snarare att dessa bolag är mycket lönsamma och ofta klarar sig bra 

även i tider av bred ekonomisk nedgång och att de för en investerare fungerar som en kassako 

(Ahrens, 2004). Total aktieavkastning kommer från både realisationsvinst och direktavkastning i 

form av utdelningar. Trots att de oetiska aktiernas undervärdering inte nödvändigtvis ger den stora 

realisationsvinst som kommer från att marknaden hinner i kapp och sätter ett mer rimligt pris kan 

alltså bolagens utdelningar ge investerare god avkastning. Investerare som är beredda att offra den 

uppfattade etiska kostnaden som dessa aktier medför får i ett sådant läge undervärderade aktier 

som ger hög utdelning och kan därmed äga fler aktier än de hade kunnat i ett etiskt bolag med 

samma lönsamhet och utdelning. 

Helgonen 

Samma resonemang går att applicera på etiska aktier, fast med motsatt resultat. För att 

institutionella investerare inte investerar oetiskt i undervärderade företag på grund av att det är 

sociala normer som vägleder investeringsbesluten och inte finansiell teori om förväntad avkastning 

och risk, borde detta driva upp priset på etiska investeringar och därmed resultera i lägre 

totalavkastning på grund av ökad efterfrågan. En etisk portfölj förväntas därför underprestera en 

oetisk portfölj och även marknadsindex. Om en etisk portfölj inte är lönsam så borde en oetisk 

portfölj följaktligen vara det, då vissa investerare uppenbarligen är beredda att betala ett pris i form 

av lägre avkastning för att upprätthålla sociala normer (Hong & Kacperczyk, 2009). 

 

Den tidigare forskning om avkastning i etiska investeringar har, i likhet med oetiska investeringar, 
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uppvisat splittrade resultat. Kempf & Osthof (2007) finner att etiska investeringar ger över-

avkastning jämfört med marknadsindex, och åt samma håll lutar resultaten i Shueth (2003) där ett 

etiskt förhållningssätt inte medför en extra kostnad för investeraren. Bevisen för att investerare 

faktiskt betalar ett pris för etik är desto starkare där Renneboog et. al. (2008), Brammer et. al. 

(2007) och Dupré et. al. (2003) finner statistiskt säkerställd underavkastning i etiska investeringar. 

Eftersom det finns flera olika metoder att välja ut en etisk portfölj kan man på detta vis minimera 

kostnaden för etik genom att välja ut de bäst presterande etiska bolagen. Detta syns i Galema et. 

al. (2008) och Statman & Glushkov (2009) där resultaten överlag inte visar signifikans åt något 

håll, det vill säga varken över eller underavkastning, annat än när urvalet görs på basis av prestanda. 

Hypotes 

Salaber (2007) anger att protestantiska länder uppvisar en aversion mot oetiska aktier som leder 

till undervärdering och bidrar till dess överavkastning. Utöver religion finner man att oetiska aktiers 

undervärdering beror på stämningsrisk och beskattning, där länder med hög beskattning för 

oetiska produkter har högre överavkastning i dessa bolag och länder med höga skatter för 

desamma även de har högre överavkastning. Samtliga nordiska länder beskattar tobak och alkohol 

hårt och sett i ljuset av att Hong & Kacperczyk (2009) finner att tobaksbolagen är drivande bland 

de oetiska aktiernas överavkastning leder oss att tro att en liknande situation kan uppenbara sig 

även i norden. 

 

Trots det rådande teoretiska ramverket för hur kapitalmarknaden förutspås fungera, motstridiga 

resultat i tidigare forskning och de nordiska ländernas unika religiösa orientering tycks indikation-

erna för överavkastning väga tyngre än de emot. Detta leder till att vi förväntar oss att oetiska 

placeringar ger överavkastning även på de nordiska marknaderna. Därför formuleras vår hypotes 

som följande: 

 

Oetiska investeringar ger överavkastning i de nordiska länderna. 

Metod 

För att testa hypotesen och besvara  forskningsfrågan behöves ett operationellt och metodologiskt 

ramverk att applicera på datan. I avsnittet nedan reder vi först ut vad som betraktas som en oetisk 

aktie, följt av en genomgång av den rent tekniskt beräkningsmässiga metoden. 



 10 

Vad är oetiskt? 

Även om det ligger nära till hands att betrakta oetiska investeringar utifrån dess tidigare nämna 

motpol i de ökande etiska investeringarna, så antyder dess engelska term "sin stocks" att det finns 

en religiös koppling. Hong & Kacperczyk (2009) är tonsättande för vad som definieras som oetiskt 

och deras urval består av bolag verksamma i tobak, alkohol, spel och pornografi. Vidare tillkommer 

vapenindustrin i Salaber (2007), Fabozzi et. al. (2008) och Phillips (2011). Så mycket som det är 

sant att dessa bolag rör sig i etiskt grumliga vatten, så är det värt att ompröva vilka bolag som är 

relevanta att ha med i en oetisk portfölj. Fabozzi et. al. (2008) har exempelvis inkluderat biotech-

aktier under begreppet oetiska aktier, något som motiveras med att de tillverkar preventivmedel 

och bedriver stamcellsforskning. I ett amerikanskt och ett sydeuropeiskt kontext kan detta vara 

berättigat med tanke på att det för en troende befolkning är kontroversiellt, men i de nordiska 

länderna som enligt Listhaug (1990) är några av världens mest sekulära är det inte lika självklart att 

dessa bolag kan betraktas som oetiska. Att definiera vilka bolag som är oetiska är kontroversiellt i 

sig och det är naturligt att det kommer med en viss grad av godtycklighet. Därför lutar vi oss mot 

tidigare forskning i vår definition, men anpassar oss för förutsättningarna i de marknader vi 

studerar. 

 

Det finns företag som skulle kunna klassas som oetiska för att en del av deras intäkter härstammar 

från oetisk verksamhet, men som i huvudsak är verksamma i andra branscher. Ett exempel här är 

Volvo som levererar produkter till försvarsindustrin även fast de i huvudsak producerar lastbilar 

och motorer. Ett annat exempel är konglomerat som sysslar med flera olika verksamheter i skilda 

branscher, där någonting som klassas som oetiskt förekommer. För att underlätta denna operation-

alisering används industriklassificeringar från Thomson Reuters Datastream utifrån de nordiska 

aktier som är klassificerade i någon av följande branscher1: 

·      Tobak     

·      Alkohol 

·      Försvar 

·      Olja & gas 

·      Spel 

 

I enlighet med synsättet att oetiska investeringar är en reflektion av etiska dito, har vi valt att in-

kludera oljebolag i vårt urval av oetiska aktier. Shueth (2003) anger att etiska fonder undviker bolag 

                                                 
1 Pornografi och sexindustri betraktar vi som oetiskt, men då inga sådana aktier fanns noterade under vår studerade 

tidsperiod utelämnas denna bransch. 
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som skadar miljön, något som är starkt förknippat med oljesektorn, varför vi på basis av detta 

väljer att inkludera oljebolag i vårt oetiska urval. 

Data 

Totalavkastning för varje enskild aktie beräknas utifrån ett totalavkastningsindex som fås från 

Thomson Reuters Datastream. Den riskfria avkastningen i våra överavkastningsmått ges av tre-

månaders statsskuldväxlar för respektive land, utom för Finland där data saknas, varför vi istället 

använder EURIBOR som approximering. Marknadsindex fås även de från Thomson Reuters 

Datastream och representerar all shares-index för börsen i respektive land. Beta-värden beräknas 

baserat på perioder om 60 månader och redovisas på månadsbasis. Slutligen använder vi också 

marknadsvärde för att se hur stor andel av marknadsindex som utgörs av oetiska bolag. 

Sammantaget använder vi följande data: 

·      Totalavkastningsindex (RI) 

·      Beta 1M, 60M (897E) 

·      PI (All-Shares) 

·      Rf (SDGBILL3, NWTBL3M, TRDK3MT, ICI60C, EURIBOR) 

·     Marknadsvärde (MV) 

Tidsperioden för vårt urval mellan 2004 och 2014 är kortare än i Fabozzi et. al. (2008) med 37 års 

observationer men i linje med Phillips (2011) med 10 år och Kempf & Osthof (2007) med 12 år. 

10 års observationer bedöms ändå vara nog för att ge statistisk signifikans och med sista 

observation i januari 2014 bidrar intervallet till att göra studien aktuell. I Tabell 1 nedan redovisas 

urvalet fördelat på land och bransch samt med totala antalet månadsobservationer. Fullständig lista 

av de inkluderade bolagen tillsammans med dess branschindelning finns i Appendix 1. 

 Tobak Alkohol Försvar Olja & Gas Spel Antal Antal obs. 

Sverige 1 0 2 8 4 15 1411 
Danmark 0 4 1 2 0 7 739 
Norge 0 0 1 92 0 93 5658 
Finland 0 2 0 1 0 3 225 
Island 0 0 0 1 0 1 26 
Totalt 1 6 4 104 4 119 8059 

Tabell 1: Urval av oetiska aktier fördelat på bransch och land för perioden 2004-2014. 

Att beräkna överavkastning 

För att testa vår hypotes om att oetiska aktier ger överavkastning behöver vi ett mått för vilken 

avkastning som är förväntad för den angivna marknadsrisken och aktuella riskfria räntan, samt ett 

marknadsindex att kontrollera mot. Eftersom att vårt urval kommer från flera olika länder, 
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kommer vi i enlighet med Fabozzi et. al. (2008) att matcha varje akties avkastning mot dess till-

hörande landsindex för varje enskild tidsperiod. Ett problem som uppstår är att alla bolag inte är 

listade under samma tidsperioder vilket leder till att urvalet varierar i storlek över tid. Detta justeras 

för med den ovannämnda tids- och indexmatchningen. 

 

Tidigare forskning inom avkastningen för såväl etiska som oetiska investeringar använder ett antal 

olika mått för att beräkna överavkastning. Trots kritiken som riktats mot modellen är CAPM och 

dess påbyggnad i Jensens Alpha en av de vanligare [se Vistalanochi (2009), Fabozzi et. al. (2008), 

Statman & Glushkov (2009)]. Modellen vidareutvecklas i Fama & Frenchs trefaktormodell som är 

vanligare i studier om etiska aktier [Renneboog et. al. (2008), Galema et. al. (2008), Statman & 

Glushkov (2009)] än i oetiska dito. Värt att beakta är faktumet att forskningsläget för de oetiska 

investeringarna inte är lika utvecklat som för de etiska, varför dessa små skillnader kan uppstå. 

Principen bakom de olika metoderna är dock densamma: genom att använda prissättningsmodeller 

och jämföra resultaten av dessa med det faktiska utfallet går det att se ifall de studerade 

portföljernas avkastning är onormal. 

 

Eftersom vårt syfte är att studera överavkastning är vår portfölj likaviktad och ombalanserad varje 

månad, detta är dels för att underlätta beräkningarna och dels för att inte skapa någon partiskhet 

baserat på bolagens storlek. Vidare framgår i Fabozzi et. al. (2008) att resultaten inte skiljer sig 

nämnvärt mellan en likaviktad och en värdeviktad portfölj. När det sedan kommer till att beräkna 

överavkastning för branscher med bolag från flera olika länder måste den riskfria räntan och 

marknadsindex vägas, vilket vi gör efter andel bolag från respektive land. 

 

Principiellt handlar det om att isolera enskilda aktiers avkastning från den riskfria avkastningen 

och den riskpremie som finns inprisad i beta som i sin tur ges av hur fluktuationer i marknadsindex 

påverkar aktiens avkastning. När vi har justerat för dessa två faktorer representerar det som blir 

över den avkastning som enligt de ovan nämnda modellerna är onormal, vilket i de fall den är 

högre än noll innebär överavkastning. 

Modell 

Vi beräknar överavkastning på tre sätt. Det första genom att subtrahera marknadens avkastning 

från den individuella aktien i (a), och det andra genom ett mått som justerar för aktiens marknads-

risk i form av beta, traditionsenligt beräknat genom att använda en form av Treynorkvoten så som 

den anges i Phillips (2011) i (b). För ytterligare nyansering använder vi i enlighet med Visaltanochi 
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(2009) Jensens Alpha som i likhet med Treynorkvoten justerar avkastningen för systematisk risk 

och därmed agerar som ett mått för överavkastning i (c). 

 

 𝑅𝑖 − 𝑅𝑚 

 

(a) 

där 

 

    Ri = Portföljens totalavkastning 

    Rm = Marknadensindex avkastning 

 

För att uttolka överavkastning ur Treynor-kvoten beräknas den först på portföljen i sin helhet och 

sedan på marknadsindex. Skillnaden dem emellan är vår indikator för huruvida den oetiska 

portföljen presterar bättre än marknadsindex, justerat för risk. Nyckeln är att blottlägga hur den 

studerade aktien eller portföljen presterar under sin givna systematiska risk. Genom att justera 

avkastningen för systematisk risk i beta får vi ett prestandamått som indikerar ifall aktien ger en 

onormal avkastning i sitt marknadssammanhang. Om en aktie har en positiv Treynorkvot så tolkar 

vi det som överavkastning för att den gett en högre avkastning än förväntat, givet den riskfria 

räntan och dess systematiska risk.   

 

 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝛽𝑖
 

 

(b) 

där 

 

    Ri = Portföljens totalavkastning 

    Rf = Riskfria räntan 

    βi = Portföljens beta 

 

Jensens Alpha justerar i likhet med Treynorkvoten avkastningen för en aktie eller portfölj för 

systematisk risk. Modellen anger onormal avkastning som alpha, eller skillnaden mellan den 

faktiska avkastningen och den teoretiskt förväntade avkastningen som angiven av CAPM. I (c) 

innebär ett positivt alpha överavkastning och ett negativt underavkastning. En akties systematiska 

risk beror på hur stabil den underliggande marknaden är och hur beroende aktiens avkastning är 

av marknadsavkastningen. Detta leder oss att förvänta en högre standardavvikelse i alpha (och 

Treynorkvoten) i aktier med högt beta än med lågt. 
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 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

 

(c) 

     

där 

 

    Ri = Portföljens totalavkastning 

    Rm = Marknadensindex avkastning 

    Rf = Riskfria räntan 

    βi = Portföljens beta 

    αi = Portföljens onormala avkastning 

 

Skillnaden mellan modellerna bottnar huvudsakligen i att Jensens Alpha, till skillnad från 

Treynorkvoten och vårt enkla överavkastningsmått i (a), tar hänsyn till marknadens avkastning. 

Eftersom vi utformar vår portfölj på ett urval av oetiska aktier så blir den naturliga jämförelsebasen 

en portfölj som håller marknadsindex, och detta bidrar till att göra det till det mått som är mest 

relevant för vår studie. Samtliga mått tjänar dock som jämförelsebas när de olika länderna och 

sektorerna jämförs med varandra.      

Resultat & analys 

 n Andel Index Medel Median Q1 Q3 Min Max 

Sverige 15 3,23 % 0,78% 1,91% 1,72% -3,02% 5,80% -22,19% 24,52% 

Danmark 7 6,01 % 0,86% 0,96% 1,40% -2,35% 5,04% -27,96% 41,88% 

Norge 93 48,69 % 1,24% 1,33% 1,23% -3,84% 6,28% -26,96% 21,66% 

Finland 3 2,29 % 0,36% 1,52% 1,24% -2,56% 6,60% -18,88% 19,09% 

Island 1 n/a -0,02% -0,09% -0,76% -3,62% 4,15% -13,63% 22,26% 

Tabell 2: Deskriptiv statistik för månatlig avkastningsdata, fördelat på land. 

I Tabell 2 ovan redovisar vi deskriptiv statistik för vår avkastningsdata uppdelat på land. 

Spridningen är relativt stor där den genomsnittliga månatliga avkastningen kan variera så mycket 

som mellan -28,0 % och 41,9 % i Danmark. Mest intressant är dock skillnaden mellan medel-

värde och median, där vi också har betydande skillnader för samtliga länder och detta leder oss 

att tro att extremvärden kan driva upp standardavvikelserna och därmed påverka vårt resultat. 

 

Det huvudsakliga resultatet visar att investeringar i oetiska aktier överlag inte ger överavkastning i 

de nordiska länderna under den studerade tidsperioden. I Tabell 3 redovisas våra tre mått för 
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överavkastning för respektive land och vi kan se att endast tre länder - Sverige, Finland och Island 

- visar statistiskt säkerställda överavkastningar i något av måtten. I enlighet med den tidigare 

diskussionen om att vi sätter störst förtroende för Jensens Alpha då det måttet tar hänsyn till mest 

information så är det även dessa siffror vi är mest intresserad av i resultatet. Endast två länder 

uppvisar stöd för överavkastning i alpha - Sverige och Finland, där Finland ger högst 

överavkastning med i genomsnitt 1,49 % per månad. I Norge, där majoriteten av våra oetiska bolag 

är noterade, finner vi inget stöd för att den oetiska portföljen skulle ge onormal avkastning och 

detsamma gäller Danmark. Islands enda oetiska bolag har en högre riskjusterad avkastning än dess 

underliggande index, vilket vi ser när vi jämför dess Treynorkvot med Treynor (m). 

 Ri - Rm Treynor Treynor (m) Alpha 

Sverige 0,011246 0,018675 0,006297 0,011606 
Danmark 0,000992* 0,014676* -0,15439 0,003227* 
Norge 0,000964* 0,008536* -0,2025 8,37E-05* 
Finland 0,011661 0,045102* -0,16608 0,014896 
Island -0,00094* 0,043871 0,036287 0,005531* 

Tabell 3: Månatliga överavkastningsmått för vår oetiska portfölj fördelat på land. * indikerar statistisk osignifikans på 5 
%-nivån. 

Tabell 4 redovisar beräknade överavkastningar för vårt urval uppdelat på bransch och samtliga 

resultat saknar statistisk signifikans. Höga standardavvikelser driver ned t-värdena trots att 

exempelvis spelindustrin har en genomsnittlig månatlig överavkastning på 2,64 % i alpha. resultat 

saknar statistisk signifikans. Höga standardavvikelser driver ned t-värdena trots att exempelvis 

spelindustrin har en genomsnittlig månatlig överavkastning på 2,64 % i alpha.  

 Ri - Rm Treynor Alpha 

Tobak 0,004474* 0,015009* 0,009798* 
Alkohol 0,008253* 0,02719* 0,010441* 
Försvar 0,00428* 0,116039* 0,008262* 
Olja & Gas 0,001311* 0,007719* -0,0018* 
Spel 0,021742* 0,036806* 0,026386* 

Tabell 4: Månatliga överavkastningsmått för vår oetiska portfölj fördelat på bransch. * indikerar statistisk osignifikans 
på 5 %-nivån. 

Robusthetstest 

För att testa ifall den stora spridningen i avkastningsdatan som vi ser i Tabell 2 ligger bakom de 

osignifikanta resultaten i Tabell 3 och Tabell 4 winsoreras extremvärdena på en 10 %-nivå. 

Tabellerna 5 och 6 nedan visar samma avkastningsmått som tidigare, men justerat för extrem-

värden. 
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Ri - Rm Treynor Treynor (m) Alpha 

Sverige 0,00949 0,01823 0,00787 0,00963 

Danmark 0,00168* 0,01181* -0,15137 0,001422* 

Norge -0,00075* 0,010631 -0,19336 -0,0008* 

Finland 0,01228 0,01055* -0,166379 0,01664 

Island -0,00593* 0,03747 0,040029 0,000657* 

Tabell 5: Månatliga överavkastningsmått för vår oetiska portfölj fördelat på land, justerad data. * indikerar statistisk 
osignifikans på 5 %-nivån. 

I våra portföljer fördelade på land blir den huvudsakliga skillnaden att Norges Treynorkvot är 

statistiskt signifikant med den justerade datan, vilket är förvånande då både Danmark och Finland 

hade större skillnad mellan den genomsnittliga avkastningen och medianen än Norge. Om det var 

stora standardavvikelser som dolde en underliggande överavkastning, så förväntade vi oss att även 

Danmark skulle erhålla signifikans, speciellt beaktat att deras Treynorkvot och alpha skiljer sig mer 

från nollhypotesen än i Norges fall. Över hela brädet kan vi fortfarande inte urskönja ett unisont 

stöd för överavkastnig. Överavkastningen i Sverige och Finland är fortsatt den enda som är 

statistiskt signifikant. I relation till tidigare studier indikerar vårt resultat en högre överavkastning 

i Finland än det i Fabozzi et. al. (2008), men lägre i Sverige. Vidare ger dessa två länder en betydligt 

högre överavkastning än det totala europeiska urvalet i Salaber (2007). 

 Ri - Rm Treynor Alpha 

Tobak 0,0041* -0,00363* 0,00995 
Alkohol 0,006698 0,025401 0,009374 
Försvar 0,002097* 0,048801 0,004639* 
Olja & Gas 0,00018* 0,00868 -0,00274* 
Spel 0,018177 0,030108 0,024031 

Tabell 6: Månatliga överavkastningsmått för vår oetiska portfölj fördelat på bransch, justerad data. * indikerar statistisk 
osignifikans på 5 %-nivån. 

Mer intressant blir det i Tabell 6 där portföljerna uppdelade på sektorer med den justerade datan 

presenteras. Från att inte ha funnit något statistiskt signifikanta resultat har vi nu säkerställda 

positiva alpha för tobak, alkohol och spel. Speciellt spelbolagen utmärker sig med en månatlig 

överavkastning på 2,4 % i alpha, vilket dock är lägre än de 4,15 % som ges i Fabozzi et. al. (2008). 

Då samtliga spelbolag är från Sverige kan spelbolagens överavkastning jämföras mot det svenska 

indexet som under samma period gett en genomsnittlig avkastning på 0,78 % per månad. 

 

Hong & Kacperczyk (2009) pekar speciellt ut tobaksbolagen som drivande bakom oetiska aktiers 

överavkastning, och vi kan se i Tabell 6 att tobak som industri medför en genomsnittlig över-

avkastning på 1,0 % per månad, långt under den för spelindustrin. Det bör dock understrykas att 

vi endast har ett tobaksbolag med i vårt urval och att det kommer från Sverige, det land som har 

det bredaste stödet för överavkastning på sin landsportfölj och även den högsta genomsnittliga 

avkastningen i Tabell 2. 
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Tabell 2 visar även hur stor del av marknadsindex som utgörs av de olika oetiska bolagen för 

respektive land. Sverige och Finland är ganska snarlika med 3,23 % respektive  2,29 % oetiska 

bolag som andel av marknadsindex. Det är också i dessa länder som visar överavkastning i urvalet. 

Det gick också att se från Tabell 6 att spelbranschen genererade överavkastning, och eftersom alla 

spelbolag är svenska kan det vara en bidragande faktor till att oetiska placeringar i Sverige resulterar 

i överavkastning. Därtill så har vi 48,69 % oetiska bolag utav marknadsindex i Norge. Anledningen 

till att det är så stor andel av det norska marknadsindexet är på grund av alla bolagen från branschen 

olja och gas som finns med i urvalet, och dessa är i huvudsak just norska. Vi har vidare i Tabell 6 

sett att branschen olja och gas inte ger överavkastning, så om nästan 48,69 % av det norska urvalet 

består av oetiska aktier, och många av dessa utgörs av olja och gas bolag som inte genererar 

överavkastning, så kan det vara en anledning till att oetiska placeringar i just Norge inte resulterar 

i överavkastning.  

 

Sammanfattningsvis hittar vi inget stöd för att oetiska investeringar skulle ge överavkastning i de 

nordiska länderna som enhet. Stöd finns endast i Sverige och Finland när portföljen konstrueras 

efter land, samt inom tobak, alkohol och spel när portföljen byggs efter branschtillhörighet. 

Eftersom vi studerar de nordiska länderna som enhet måste vi redan här förkasta vår hypotes, men 

resultatet inbjuder ändå till diskussion som följer i nedanstående avsnitt.  

Konsekvenser 

Vår resultat är i likhet med det allmänna forskningsläget kring oetiska investeringar splittrat. 

Eftersom vi fann stöd för överavkastning i en del av vårt urval, men inte i hela är det svårt att dra 

långtgående slutsatser. Salaber (2007) indikerar att protestantiska länder uppvisar mer av det 

undvikandebeteende som bidrar till oetiska aktiers överavkastning än katolska, men våra resultat 

faller inte helt i linje med detta eftersom det förutspår överavkastning. Som motvikt i religionen 

som faktor åberopar vi att de nordiska länderna är bland de mest sekulariserade i världen, vilket 

skulle kunna vara en bidragande faktor till att vi inte sammantaget finner stöd för överavkastning. 

De nordiska länderna är enligt tradition protestantiska, men befolkningen är inte troende nog för 

att på religiös grund sky oetiska aktier. Resonemangen i vår läsning av tidigare forskning, med 

huvudsakligt stöd i Hong & Kacperczyk (2009) och Salaber (2007), grundar sig i att 

överavkastningen uppstår när investerare undviker oetiska aktier. Detta medför att om det ej går 

att finna entydigt stöd för eller emot överavkastning i nordiska oetiska aktier kan 

undvikandebeteendet kontrolleras genom att studera institutionellt ägarskap och bevakning av 
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analytiker. Om det visar sig att det inte finns någon aversion mot oetiska aktier i de nordiska 

länderna så kan det bero på dessa länders sekularisering. Det kan vidare vara så att religionen i sig 

inte är en tillräckligt bra förklaringsvariabel för det undvikandebeteende som resulterar i att oetiska 

placeringar resulterar i överavkastning, utan att det snarare i en nordisk kontext beror på andra 

faktorer i de fall där överavkastning existerar. Hade religionen varit en förklaringsvariabel för de 

nordiska investerarnas etiska preferenser borde vi ha hittat överavkastning, nu gjorde vi 

sammantaget inte det. Det kan därför vara intressant för framtida forskning att undersöka till 

vilken grad det här beror på att de nordiska länderna i hög grad är sekulariserade eller hurvida 

religionen är en förklaringsvariabel över huvud taget för investerares etiska preferenser i Norden. 

Men även i andra länder utöver de nordiska länderna då vår studie nu inte kan stryka att religionen 

är en förklaringsvariabel för investerares etiska preferenser över huvud taget. 

 

Resultaten i de fall vi finner överkastning, både på lands- och branschnivå, tyder på att det finns 

något mer än risk och förväntad avkastning som påverkar dessa aktiers totalavkastning. Utan att 

på ett djupare plan kritisera rådande teoretiskt ramverk för aktieprissättning kan vi ändå skönja att 

det, i likhet med vad som åberopas i Hong & Kacperczyk (2008), kan uppstå ett behov för att 

värdera aktier som är etiskt laddade på ett annat sätt. Etiska respektive oetiska aktier kan 

diskrimineras på marknaden i den mening att konsumenter bojkottar eller sanktionerar bolagens 

produkter, men när dessa bolag ger onormal avkastning tycks samma sak ske på kapitalmarknaden. 

Utvecklingen av en etisk dimension av investeringar tycks drivas av investerares efterfrågan så som 

anges i Shueth (2003) och dess konsekvenser för akademin kan vi se i hur splittrad forskningen 

kring både oetiska och etiska investeringar är idag, något som vårt resultat faller i linje med. 

 

Även tolkningen av överavkastningen i Sverige och Finland kan med göras med försiktighet. 

Tillsammans utgör de endast 18 bolag vilket medför att dessa bolag skulle ha kunnat prestera bra 

av anledningar som inte är kopplade till bolagens etiska natur.  

 

Av våra jämförelsemått är det endast Jensens Alpha som är ett rent mått på onormal avkastning 

eftersom vi endast här jämför den faktiska avkastningen mot den förväntade avkastningen i ett 

och samma mått. I de fall vi inte finner statistiskt stöd för onormal avkastning måste därför antas 

att den faktiska avkastningen överensstämmer med den förväntade. I den mån överavkastningen i 

Sverige och Finland talar emot modellens förmåga att fastställa en lämplig förväntad avkastning 

blir då utfallet i resten av urvalet snarare ett bevis för denna förmåga. Går det inte att bevisa att 

modellen misslyckas med att ange en akties avkastning beräknat på dessa beta-värde, riskfria räntan 
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och marknadens avkastning så går det heller inte att säga att de oetiska aktierna påverkas av någon 

annan faktor, som exempelvis religiöst betingad aversion. Eftersom att Jensens Alpha 

representerar skillnaden mellan den förväntade avkastningen och den faktiska avkastningen är det 

naturligt att dess absolutbelopp blir mindre än det för Treynorkvoten, som bara justerar 

avkastningen för risk. Eftersom våra statistiska test undersöker om de beräknade 

avkastningsmåtten skiljer sig från noll är det då inte så konstigt att vi i Tabell 6 finner att 

Treynorkvoten ger statistisk signifikans i fler fall än Jensen Alpha, eftersom skillnaden mot noll 

där är större trots att antalet observationer är detsamma.  

 

Fabozzi (2008) spekulerar i att oetiska bolag ofta agerar på marknader med få aktörer vilket skulle 

förklara dess överavkastning, men vår studie tar inte hänsyn varken till marknadstyp eller bolagens 

storlek, varför denna ledtråd förblir outforskad. Konsekvenserna för det prissättningsteoretiska 

landskapet är även de knappa eftersom överavkastning bara hittas i två av de studerade länderna 

som sammantaget inte utgör mer än en dryg tiondel av vårt oetiska urval. Om tvetydigheten inom 

forskningsområdet etik inom aktieavkastning kvarstår kommer behovet för andra 

prissättningsmodeller att bli än mer trängande. Inte bara akademin behöver bättre redskap för att 

utvärdera och förstå denna del av kapitalmarknaden utan behovet finns och växer även bland 

investerare. Frågan om hur investerares etiska preferenser kan vägas in i prissättningsmodeller bör 

därför belysas mer i framtida forskning. I de fall vi finner statistiskt belagd överavkastning är 

konsekvenserna kanske större för praktiker, som skulle ha gjort en god förtjänst i att investera i 

vårt svenska och finska urval, än för akademiker. 

Slutsats  

Den här uppsatsen undersöker om oetiska investeringar ger överavkastning i de nordiska länderna 

under perioden 2004 till 2014. Med ett urval bestående av bolag verksamma inom tobak, alkohol, 

försvar, olja & gas samt spel, beräknar vi onormal avkastning med tre olika mått. Efter att ha 

justerat datan för extremvärden finner vi inget stöd för att de oetiska bolagen i norden skulle ge 

överavkastning som helhet, men att vissa länder och branscher för sig ger överavkastning. Finland 

är det land som ger högst överavkastning, då dess oetiska portfölj i genomsnitt erhöll en 

överavkastning på 1,49 % per månad i den ursprunliga datan, respektive 1,66 % per månad efter 

justering för extremvärden. På branschnivå finner vi den högsta överavkastningen bland 

spelbolagen, där de fyra bolagen i urvalet ger en genomsnittlig överavkastning på 2,40 % per 

månad. Tidigare forskning anger att överavkastning i oetiska aktier kommer av att de på grund av 

sociala normer undviks av institutionella ägare och att detta beteende är speciellt utbrett i 

protestantiska länder. Detta indikerar att det skall ge överavkastning att investera oetiskt i de 
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nordiska länderna, något som våra resultat inte kan styrka. En tänkbar anledning till att stöd för 

överavkastning uteblir är att de nordiska länderna är mycket sekulariserade, och i den mening 

undvikandebeteendet som driver överavkastningen är en funktion av religion kan bristen av 

religiositet medföra att nordiska investerare inte skyr oetiska aktier på samma sätt som i andra 

länder. En annan tänkbar anledning är att religion över huvud taget inte är en förklaringsvariabel 

för investerares etiska preferenser, då vi i den här studien inte kunde hitta stöd för religiöst betingad 

aversion mot oetiska aktier hos nordiska investerare. 
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Appendix 1 

Sverige 
 

W:SWMA SWEDISH MATCH Tobacco 

W:LUPE LUNDIN PETROLEUM Exploration & Prod. 

W:SAAB SAAB 'B' Aerospace 

W:UNIB UNIBET GROUP SDB Gambling 

W:BETS BETSSON 'B' Gambling 

W:NET NET ENTERTAINMENT NE 'B' Gambling 

W:CRWN CROWN ENERGY Exploration & Prod. 

W:CTT CTT SYSTEMS Aerospace 

W:PARE PA RESOURCES 'B' Exploration & Prod. 

W:SHEL SHELTON PETROLEUM Exploration & Prod. 

W:TETY TETHYS OIL Exploration & Prod. 

W:AOIL ALLIANCE OIL SDB DEAD - 17/12/13 Exploration & Prod. 

W:BOSS BOSS MEDIA DEAD - 21/04/08 Gambling 

W:NAN NAN RESOURCES DEAD - TAKEOVER 28216H Exploration & Prod. 

W:VGAS VOSTOK GAS SDB DEAD - 02/02/09 Integrated Oil & Gas 

 

Danmark 
 

DK:CAB CARLSBERG 'B' Brewers 

DK:RBR ROYAL UNIBREW Brewers 

DK:ATL ATLANTIC PETROLEUM Exploration & Prod. 

DK:HAR HARBOES BRYGGERI 'B' Brewers 

DK:NOI NORDIC SHIPHOLDING Oil Equip. & Services 

DK:CAR CARLSBERG 'A' Brewers 

DK:SAT SATAIR DEAD - 04/11/11 Aerospace 
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Norge 
 

N:STL STATOIL Integrated Oil & Gas 

N:SDRL SEADRILL Oil Equip. & Services 

N:SUBC SUBSEA 7 Oil Equip. & Services 

N:TGS TGS-NOPEC GEOPHS. Oil Equip. & Services 

N:DETO DET NORSKE OLJESELSKAP Exploration & Prod. 

N:DNO DNO Exploration & Prod. 

N:AKA AKASTOR Oil Equip. & Services 

N:BWO BW OFFSHORE Oil Equip. & Services 

N:FOE FRED OLSEN ENERGY Oil Equip. & Services 

N:PGS PETROLEUM GEO SERVICES Oil Equip. & Services 

N:PRS PROSAFE Oil Equip. & Services 

N:AGR AGR GROUP Oil Equip. & Services 

N:ARCH ARCHER Oil Equip. & Services 

N:AWDR AWILCO DRILLING Oil Equip. & Services 

N:BXPL BADGER EXPLORER Oil Equip. & Services 

N:BERG BERGEN GROUP Oil Equip. & Services 

N:BON BONHEUR Oil Equip. & Services 

N:CEC CECON Oil Equip. & Services 

N:DOF DOF Oil Equip. & Services 

N:EIOF EIDESVIK OFFSHORE Oil Equip. & Services 

N:EMGS ELECTROMAG.GEOSVS. Oil Equip. & Services 

N:EMAS EMAS OFFSHORE Oil Equip. & Services 

N:FAR FARSTAD SHIPPING Oil Equip. & Services 

N:GRO GANGER ROLF Oil Equip. & Services 

N:HAVI HAVILA SHIPPING Oil Equip. & Services 

N:IOX INTEROIL EXP.& PRDN. Exploration & Prod. 

N:KVAE KVAERNER Oil Equip. & Services 

N:MCG MULTICLIENT GEOPHYSICAL Oil Equip. & Services 
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N:NOTH NORTH ENERGY Exploration & Prod. 

N:NOF NORTHERN OFFSHORE (OSL) Exploration & Prod. 

N:NOE NORWEGIAN ENERGY CO. Exploration & Prod. 

N:OTS OCEANTEAM SHIPPING Oil Equip. & Services 

N:ODDR ODFJELL DRILLING Oil Equip. & Services 

N:PEN PANORO ENERGY Exploration & Prod. 

N:PDR PETROLIA Oil Equip. & Services 

N:PLCS POLARCUS Oil Equip. & Services 

N:REM REM OFFSHORE Oil Equip. & Services 

N:RGT ROCKSOURCE Exploration & Prod. 

N:SDST S D STANDARD DRILLING Oil Equip. & Services 

N:SBX SEABIRD EXPLORATION Oil Equip. & Services 

N:SEVD SEVAN DRILLING Oil Equip. & Services 

N:SEVA SEVAN MARINE Oil Equip. & Services 

N:SIOF SIEM OFFSHORE Oil Equip. & Services 

N:SOFF SOLSTAD OFFSHORE Oil Equip. & Services 

N:SPU SPECTRUM Oil Equip. & Services 

N:WRL WENTWORTH RESOURCES Exploration & Prod. 

N:ADRL ABILITY DRILLING DEAD - 08/06/09 Oil Equip. & Services 

N:AKD AKER DRILLING DEAD - 02/11/11 Oil Equip. & Services 

N:AKFP AKER FLOATING PRODUCTION DEAD - 02/04/12 Oil Equip. & Services 

539644 ARCADE DRILLING DEAD - T/OVER 912557 Integrated Oil & Gas 

N:AOD ASIA OFFSHORE DRILLING DEAD - 01/06/13 Oil Equip. & Services 

N:AWO AWILCO OFFSHORE DEAD - 16/10/08 Oil Equip. & Services 

N:CRUD CRUDECORP DEAD - 19/03/14 Exploration & Prod. 

N:DEEP DEEPOCEAN DEAD - 01/09/08 Oil Equip. & Services 

N:DET DET NORS.OLJESELSKAP DEAD - MERGER 51429U Exploration & Prod. 

N:DOCK DOCKWISE DEAD - 22/04/13 Oil Equip. & Services 

N:DOFS DOF SUBSEA DEAD - 22/12/08 Oil Equip. & Services 
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N:SFJ DSND SUBSEA DEAD - DELIST Oil Equip. & Services 

N:EASD EASTERN DRILLING DEAD - 29/06/07 Oil Equip. & Services 

N:EXRE EXPLORATION RESOURCES DEAD - DEAD 19/10/05 Oil Equip. & Services 

N:FLOA FLOATEL INTERNATIONAL DEAD - 12/09/11 Oil Equip. & Services 

N:FOP FRED OLSEN PRDN. DEAD - 21/01/14 Exploration & Prod. 

N:FDR FRONTIER DRILLING DEAD - 14/04/04 Exploration & Prod. 

N:GGG GRENLAND GROUP ASA DEAD - 23/05/11 Oil Equip. & Services 

N:KVI KVAERNER DEAD - 02/12/05 Oil Equip. & Services 

N:NEXU NEXUS FLOATING PRDN. DEAD - 02/09/13 Oil Equip. & Services 

N:OHL OCEAN HEAVY LIFT DEAD - 31/12/08 Oil Equip. & Services 

N:OCR OCEAN RIG DEAD - 22/07/08 Oil Equip. & Services 

N:JACK PETROJACK DEAD - 29/03/10 Oil Equip. & Services 

N:PMEN PETROMENA DEAD - 05/01/10 Oil Equip. & Services 

N:PPRO PETROPROD DEAD - 28/04/09 Oil Equip. & Services 

N:RXT RESERVOIR EXP.TECH.'B' DEAD - 03/07/13 Oil Equip. & Services 

N:REVU REVUS ENERGY DEAD - 31/12/08 Exploration & Prod. 

N:ROX ROXAR Oil Equip. & Services 

N:SCAN SCAN GEOPHYSICAL DEAD - 10/07/09 Oil Equip. & Services 

N:SCS SCAN SUBSEA DEAD - 24/01/08 Oil Equip. & Services 

N:OIL SEADRILL INVEST DEAD - 27/12/05 Oil Equip. & Services 

N:SEAJ SEAJACKS INTERNATIONAL DEAD - 18/01/10 Oil Equip. & Services 

N:SIT SIMRAD OPTRONICS DEAD - 20/07/10 Defense 

N:SIN SINVEST DEAD - 30/03/2007 Oil Equip. & Services 

N:SME SMEDVIG 'A' DEAD - 19/06/06 Oil Equip. & Services 

N:SFR STATOIL FUEL & RETAIL DEAD - 13/07/12 Integrated Oil & Gas 

N:SUB SUBSEA 7 DEAD - MERGED 897482 Oil Equip. & Services 

N:TST TANDBERG STORAGE DEAD - 05/05/09 Oil Equip. & Services 

N:THUL THULE DRILLING DEAD - DEAD 12/04/10 Oil Equip. & Services 

N:WAVE WAVEFIELD INSEIS DEAD - 16/02/09 Oil Equip. & Services 
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N:BRID BRIDGE ENERGY DEAD - 29/11/13 Exploration & Prod. 

N:BWGA BW GAS DEAD - 01/07/09 Oil Equip. & Services 

N:NEC NORSE ENERGY CORP. DEAD - 14/02/14 Exploration & Prod. 

269494 NORTHERN OFFSHORE DEAD - DEAD 05/12/04 Exploration & Prod. 

N:PROD PROSAFE PRODUCTION PUB. DEAD - 06/12/11 Oil Equip. & Services 

N:SCOR SCORPION OFFSHORE DEAD - DELIST.18/11/10 Oil Equip. & Services 

N:TREF TREFOIL DEAD - 11/08/08 Exploration & Prod. 

N:VPOS VERIPOS DEAD - 19/03/14 Oil Equip. & Services 

N:SAGB SAGA PETROLEUM 'B' DEAD - MERGER 997586 Exploration & Prod. 

N:SEVN SEVAN MARINE ISSUE 2011 DEAD - 13/01/12 Oil Equip. & Services 

N:SMEB SMEDVIG 'B' DEAD - 19/06/06 Oil Equip. & Services 

N:TPO TEEKAY PETROJARL DEAD - 25/07/08 Oil Equip. & Services 

 

Finland 
 

M:NEST NESTE OIL Integrated Oil & Gas 

M:OVA OLVI 'A' Brewers 

93650W RESTAMAX Restaurants & Bars 

 

Island 
 

IC: JAR JARDBORANIR Exploration & Prod. 

 


