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Förord   
Denna studie är en kandidatuppsats inom ämnet finansiering som skrevs under vårterminen 2016. 
Med denna studie önskar författarna att bidra med nya perspektiv i ämnet och förhoppningsvis 
inspirera till vidare forskning. Författarna önskar att tacka handledaren Ogi Chun för sin 
handledning och tid. Stort tack till studiens opponenter som gett författarna bra och användbar 
feedback under processens gång. Författarna önskar även att tacka bibliotekspersonalen på 
Handelshögskolan i Stockholm som hjälpt till med åtkomsten av databasen Factiva samt 
bibliotekspersonalen på Stockholms Universitet som hjälpt till med handledning i databasen 
Datastream.   
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Sammanfattning  
  
Titel: CSR:s påverkan på investerare.  
  
Datum: 19 juni 2016  
  
Ämne: Finansiering   
  
Författare: Sofia Stjärnstråle Herrgård och Sara Lorenz  
  
Nyckelord CSR, Eventstudie, Nasdaq, New York Stock Exchange, social CSR, Corporate Social 
Responsibility, Intressentmodellen, Effektiva marknadshypotesen.  
  
Syfte: Syftet med studien är att genom en eventstudie undersöka om och i sådan fall hur 
investerare låter sina investeringsbeslut påverkas av positiva respektive negativa sociala CSR-
händelser, denna reaktion antas avspeglas i förändringar av aktiekurser.  
  
Teori: Den effektiva markandshypotesen och Intressentmodellen  
  
Metod: Undersökningens metod har utgått ifrån en kvantitativ ansats. Studiens empiri består av 
86 sociala CSR händelser där den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen har 
mätts genom en eventstudie. I empiri-kapitlet finns även studiens hypotesprövning med enkelt t-
test.  
  
Empiri: Eventstudien finner ett samband mellan sociala CSR-händelser och investerares 
investeringsbeslut. Sambandet ger en negativ effekt på aktiekurserna. Effekten är starkare vid 
negativa sociala-CSR händelser än vid positiva. Hypotesprövningarna resulterade i att samtliga 
tre hypoteser förkastades, vilket innebär att det inte finns något samband mellan sociala CSR-
händelser och investerares investeringsbeslut.  
  
Analys: Marknaden antas vara semi-effektiv, något mer vid negativa sociala CSR-händelser än 
positiva. Investerarna som är en primär intressent i ett företag värderar inte socialt CSR-arbete. 
Eventuellt ser de till och med det som värdeförstörande. Det är någon annan intressent än 
investerarna som driver på arbetet med socialt CSR hos ett företag.  
  
Slutsats: Eventstudien finner ett samband mellan sociala CSR-händelser och investerares 
investeringsbeslut. Hypotesprövningarna resulterade i att samtliga tre hypoteser förkastades, 
vilket innebär att det inte finns något samband mellan sociala CSR-händelser och investerares 
investeringsbeslut. De motstridiga resultaten leder till slutsatsen att det inte med säkerhet går att 
besvara det undersökta problemet.  
  
  
     



  

  

Abstract  
  
Title: CSR:s påverkan på investerare.  
  
Date: June 19 2016  
  
Course: Finance  
  
Author: Sofia Stjärnstråle Herrgård och Sara Lorenz  
  
Keywords: CSR, Event study, Nasdaq, New York Stock Exchange, social CSR, Corporate Social 
Responsibility, Stakeholder theory, Efficient market hypothesis.  
  
Purpose: The purpose of the study is, through an event study to determine whether if, and in 
such case how investors let their investment decisions be influenced by positive and negative 
social CSR events. This reaction is assumed to be reflected in changes of share prices.  
  
Theory: The efficient market hypothesis model and the stakeholder theory.  
  
Method: A quantitative approach in the methodology has been undertaken. The study's empirical 
data consists of 86 social CSR events, where the average cumulative abnormal return has been 
measured by an event study. Three hypotheses has been tested using the simple t-test.  
  
Empiricism: The event study finds a correlation between social CSR events and investor's 
investment decisions. The correlation has a negative effect on stock prices. The effect is stronger 
for the negative social CSR events than for the positive events. Hypothesis tests resulted in that 
all three hypotheses were rejected, which means that there is no connection between the social 
CSR events and investor's investment decisions.  
  
Analysis: The market proves to be semi-strong efficient, slightly more so for negative social CSR 
events than for positive events. Investors as a primary stakeholder in a company do not value 
social CSR-work. Possibly they even see it as value destructive. There is other stakeholders than 
investors in companies, that are initiating working with social CSR.  
  
Conclusion: The event study finds a correlation between social CSR events and investor's 
investment decisions. The hypothesis tests resulted in that all three hypotheses were rejected, 
which means that there is no connection between the social CSR events and investor's investment 
decisions. The conflicting results leads to the conclusion that it is not possible to answer the 
investigated problem with sertainty.  
  
  
     



  

  

Begreppslista  
  
AR - Abnormal return  

CAR - Cumulative abnormal return  

CAAR - Cumulative average abnormal return    

CSR - Corporate social responsibility  

Intressent - En aktör som har påverkan på ett företag  
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1.  Inledning  
  
I detta kapitel så presenteras en bakgrund till det problem som studien undersökt som handlar 
om CSR:s potentiella påverkan på aktiekurser. Problemformuleringen samt studiens två 
undersökningsfrågor presenteras därefter. Kapitlet avslutas med syfte samt avgränsningar för att 
ytterligare smalna av undersökningen  
  

1.1.  Bakgrund  
Globaliseringen har länge varit ett faktum och fortsätter idag att sprida ut sig i hela världens 
ekonomier. Genom ekonomiska, politiska och kulturella processer så knyts länder allt mer till 
varandra. Globalisering fokuserar mycket på handel, kapitalflöden och gränsöverskridande 
investeringar samt utbyte av information och teknologi mellan olika länder. På grund av 
globaliseringen så har världen “krympt” och det kan knappast anses finnas företag som idag inte 
är internationella eller påverkas av internationella faktorer (Financial Times, u.å.). I och med 
detta ökar företags globala ansvar och allt mer fokus läggs på företag istället för regeringars 
ansvar.  
  
Idag år 2016 står företag inför nya förutsättningar, globaliseringen som ständigt förändras och 
växer medför nya utmaningar och möjligheter för företag. Allt eftersom att företag växer får de 
också större och större inverkan på människors liv, genom att de organiserar flödet av tjänster 
och produkter globalt och är de som erbjuder möjligheter till arbete och inkomst. Detta har lett till 
att människor i större utsträckning börjat bry sig allt mer om hur företag egentligen driver sin 
verksamhet och detta har då lett till att företag behövt vara mer transparenta gentemot sina 
aktieägare och kunder. Det här intresset har kokats ner till vad som kallas för Corporate Social 
Responsibility (hädanefter kallat CSR), som alltså har blivit en fråga i ökat fokus för de flesta 
företag då fler och fler intressenter efterfrågar detta (Grafström, Göthberg & Windell 2008, ss. 
16-17).   
  
CSR handlar i grund och botten om ett företags ansvar gentemot samhället, detta ansvar brukar 
delas upp i tre delar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det ekonomiska 
ansvarstagandet handlar om att se till att företaget är så vinstdrivande som möjligt och ger 
företaget en stark finansiell ställning med avkastning på det investerade kapitalet. Socialt 
ansvarstagande handlar istället om att företaget ska vara en god samhällsmedborgare som tar 
hänsyn till och värnar om andra medborgares hälsa och välbefinnande men också hur företag 
värnar om anställda. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva företaget så att det inte 
påverkar vår planet och dess naturresurser på ett långsiktigt och negativt sätt (Grankvist 2009, 
s.17).   
  
En het debatt har länge varit varför företag ska ägna sig åt CSR arbete (Grankvist 2009, s. 29). 
Tittar man på de grundläggande ekonomiska principerna som företag grundar sig på, som handlar 
om vinstmaximering, så är det kanske inte självklart menar somliga (Grankvist 2009, s. 30). 
Företag vill ständigt vara vinstdrivande. Det ansvaret ett företag har är att öka sina vinster, detta 
enligt Friedman (1970) som argumenterade för att företag enbart är skyldiga att se till 
aktieägarnas behov och att vinstmaximera för företaget och dess värde. Värdeskapande för 
aktieägarna bör därför vara det enda värdet som ska maximeras hos ett företag. Därför ska man 
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enligt Friedman inte ta ett samhällsansvar som företag då det minskar aktieägarnas utdelning och 
går emot ett företags huvudsyfte, att vinstmaximera.  

1.2.  Problembakgrund  &  diskussion  
I och med globaliseringen har företags samhällsansvar blivit allt viktigare och är idag något som 
kan påverka ett företags finansiella värde. Även om CSR inte är något nytt fenomen får företags 
samhällsansvar allt större betydelse. Att företag ska föra en viss CSR politik har fått en del kritik 
i studier av bland annat av Milton Friedman (1970) där han säger att så länge företag enbart kan 
hålla sig till att det finns fri konkurrens på marknaden och att företag inte ägnar sig åt bedrägerier 
så är det enda ansvar det har att öka företagens egna vinst. Denna kritik har bidragit till att 
intresset för CSR har ökat. Detta har i sin tur lett till ett nytt synsättet på CSR som inte längre 
enbart ökar kostnader för företag utan är något som kan vara lönsamt för företag och öka 
företagets finansiella värde (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). The Economist skrev 2005 
att CSR hotar den globala framgången för att det är för mycket fokus som tas ifrån företags 
primära verksamheter och att företags CSR-arbete mestadels istället handlar om bedrägerier (The 
Economist 2005).  
  
Den effektiva marknadshypotesen menar att marknaden är semi-effektiv när all offentlig   
information finns tillgänglig, information som tex en social CSR-händelse och i och med detta 
kan ett företags finansiella värde påverkas när en sådan typ av information når marknaden 
(Malkiel & Fama 1970). The stakeholder theory, som på svenska heter Intressentmodellen är en 
modell för att identifiera de aktörer som är centrala för ett företag och för att ett företag ska kunna 
anpassa sin verksamhet till sina intressenters behov. Fatemi, Fooladi och Tehranian (2015) har 
utvecklat en värderingsmodell för företag som investerar i CSR, antingen socialt eller 
miljömässigt. De kom fram till att under vissa omständigheter så skapar CSR-investeringar ett 
värde för företaget. I kombination med andra positiva effekter som CSR kan generera 
(exempelvis relativt mer stabil efterfrågan från en trogen kundkrets, lägre sannolikhet av 
konsumentbojkotter, färre avbrott i verksamheten härrör från risker och miljöutmaningar , en 
mindre fientlig eller en mer dedikerad arbetskraft, etc.) så kommer kostnaderna för CSR-arbetet 
att ha möjlighet att utöva ett betydande inflytande på värdet av företaget. De menar även att CSR-
arbete är en långsiktig strategi om det ska ge ett finansiellt värde för företaget. På kort sikt hävdar 
Fatemi, Fooladi och Tehranian att CSR kan dränera företagets resurser och minska de 
omedelbara kassaflödena, medans på medellång och lång sikt så kan dessa kostnaderna uppvägas 
av de finansiella fördelar som det då enligt dem ger. De ser även en möjlighet att CSR-arbete kan 
förstärka företagets chanser för fortsatt överlevnad, och därmed ge möjlighet för framtida positiva 
kassaflöden. Detta är relevant för denna studie då artikeln påvisar ett finansiellt värde av CSR-
arbetet. Detta skulle då eventuellt kunna indikera att investerarna skulle värdesätta CSR-arbete.  
  
Investerares investeringsbeslut kan påverka en aktiekurs både positivt och negativt av sociala 
CSR-händelser. En social CSR-händelse kan både ha en positiv och en negativ effekt på 
investerare när de tar sina investeringsbeslut. Positiva sociala CSR-händelser är något som kan 
förknippas med att ett företags finansiella värde ökar i och med händelsen och tvärt emot om den 
sociala CSR-händelsen skulle vara negativ. År 1991 undersökte Worrell, Davidson och Sharma 
hur investerares investeringsbeslut påverkades av uppsägningar (en social CSR-händelse) i 
företag. Uppsägningar räknas vanligtvis som en negativ social CSR händelse och påverkade 
investerares investeringsbeslut och således även aktiekursen. De kom fram till att investerare 
reagerar negativt på tillkännagivanden om uppsägningar. Även Clinebell och Clinebell år 1991 
kom fram till att uppsägningar på grund av att fabriker stängde ledde till att även denna gång 
hade en social CSR-händelse en negativ effekt på aktiekursen för företaget.   
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Posinkoffs (1997) kom också fram till att sociala CSR-händelser har en effekt på investerares 
investeringsbeslut men till skillnad från studierna ovan fann Posinkoff (1997) en positiv effekt på 
investeringsbesluten hos investerare. Dock kom en liknande studie, som gjorts på samma typ av 
sociala CSR-händelser fram till en negativ effekt på aktiemarknaden under ungefär samma 
period, då mellan 1984- 1990. Det finns även tidigare forskning som Abowd, Milkovich och 
Hannon gjorde år 1990 undersökte som visat att det inte finns några konsekvent mönster hos 
investerare och deras investeringsbeslut.   
  
Forskning som tidigare gjorts om intressent modellen och CSR-händelser har alltså visat att 
intressenter i ett företag inte nödvändigtvis efterfrågar att företag arbetar kring CSR och att 
intresset hos företags intressenter inte är så stort. År 2014 forskade Susanne Arvidsson i huruvida 
investerare ser på företags kommunikation inom olika typer av CSR-nyheter och ser i sin studie 
att investerarna inte värdesätter CSR-arbete nämnvärt, utan att det istället verkar vara någon 
annan intressent som driver på arbetet med CSR inom många företag. År 2012 gjorde Clacher 
och Hagendorff  en eventstudie på hur aktiemarknaden reagerar på tillkännagivandet om att ett 
företag har anslutits till det engelska CSR-indexet FTSE4Good. De finner inga starka bevis för att 
värdet av ett företag som ansluter sig till det nämnda CSR-indexet skulle öka.   
  
I diskussionen ovan ser man att det har forskats på olika nyanser av effekterna av CSR i olika 
sammanhang. Studierna har mätt dels de långsiktiga och dels de kortsiktiga, direkta effekterna. 
Inom ämnet går åsikterna isär om hur vidare CSR-tillkännagivanden påverkar investerares 
investeringsbeslut på aktiekurser. Varför företag idag ägnar sig åt socialt CSR-arbete kan undras, 
med tanke på att social CSR ofta handlar om sådant som går bortom det som enligt lagar och 
regler krävs av företag. Samt med tanke på det Friedman (1970) menade, att företags enda ansvar 
är att se till vinstmaximering för sina aktieägares skull. Så, är det för den goda sakens skull som 
företag ägnar sig åt socialt CSR-arbete, eller finns det ett finansiellt värde för företag. Ur ett 
finansiellt företagsperspektiv är frågan intressant, möjligtvis kan social CSR påverka företags 
värde och att det är något som investerare ser som positivt. Det här har undersökts närmare i 
denna studie.  

1.3.  Problemformulering  
Tidigare forskning visar på delade uppfattningar om investerares investeringsbeslut av sociala 
CSR-händelser påverkar aktiekurser. Forskning där detta undersökts har påvisat att i vissa fall 
finns en påverkan, men resultaten går isär. I de fall där en påverkan påvisats skiljer det sig om 
denna påverkan är positiv eller negativ vid både positiva respektive negativa sociala CSR-
händelser. Därför ämnas detta att undersökas vidare.   

1.4.  Undersökningsfrågor  
1.   Går det att identifiera ändringar i aktiekurser vid tidpunkten för tillkännagivandet av en 

social CSR-händelse? 
2.   Hur påverkas investerares investeringsbeslut på aktiekurser av positiva respektive 

negativa sociala CSR-händelser? 
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1.5.  Syfte  
Syftet med studien är att empiriskt undersöka om det finns ett samband mellan sociala CSR-
händelser som tillkännagivs och investerares investeringsbeslut. Ifall ett samband finns så 
kommer det undersökas hur investerare låter sina investeringsbeslut påverkas av positiva 
respektive negativa sociala CSR-händelser.  

1.6.  Avgränsningar  
I denna studie har den direkta och kortsiktiga effekten av sociala CSR händelser på  investerares 
investeringsbeslut undersökts. Undersökningen undersökte således ej effekten på medellång 
respektive lång sikt. Undersökning utgår ifrån händelser hämtade från Wall Street Journal, år 
2011-2015 och aktiekurserna är hämtade från Nasdaq samt New York Stock Exchange.   

1.7  Disposition  
1. Inledning  
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund och problembakgrund gällande CSR och dess 
potentiella påverkan på aktiekurser. Därefter presenteras problemformulering och 
undersökningsfrågor. Slutligen ges syfte och avgränsningar för att ytterligare smalna av 
undersökningen.  
  
2. Teori  
I teorikapitlet förklaras och presenteras de två teorier som berör studien, dessa har valts ut för att 
kunna analysera sambandet mellan sociala CSR-händelser och investerares investeringsbeslut på 
marknaden. I kapitlet redogörs också för relevant litteratur som berör CSR ur olika aspekter, även 
detta har använts i analysen.  
  
3. Metod  
I metodkapitlet diskuteras och redogörs det för de val av metod som gjorts i denna undersökning. 
Det vetenskapliga metodvalet om en kvantitativ undersökning samt eventstudien är i fokus i detta 
kapitel. De valda metoderna presenteras utförligt. Avgränsningar, population och urval 
presenteras och motiveras. Kapitlet avslutas med kritik av metoden samt källkritik.  
  
4. Empiri  
I resultatkapitlet redogörs det för undersökningens resultat från eventstudien. Hypotesprövningar 
med hjälp av enkelt t-test redogörs också för. Resultaten presenteras först med alla händelser 
tillsammans, sedan i en uppdelning om negativa respektive positiva sociala CSR-händelser.  
  
5. Analys  
I analyskapitlet bearbetas och analyseras undersökningens empiri. Empirin analyserades med 
hjälp av den effektiva marknadshypotesen och intressentmodellen, tillsammans med tidigare 
forskning.   
  
6. Slutsats   
I slutsatsen vägs analysen samma med undersökningens hypotesprövning, dessa har tillsammans 
använts för att dra slutsatser och besvara undersökningsfrågorna och syftet.  
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2.  Teoretisk  referensram  
  
I studiens andra kapitel förklaras och presenteras de två teorier som berör studien, dessa har 
valts ut för att kunna analysera och förklara sambandet mellan sociala CSR-händelser och 
investerares investeringsbeslut på aktiekurser. I kapitlet redogörs också för relevant litteratur 
som berör CSR ur olika aspekter, även detta har använts i analysen.  
  

2.1.  Teori  

2.1.1  Effektiva  marknadshypotesen  
  
På 1960-talet så utvecklade den berömde nationalekonomen Eugene Fama den effektiva 
marknadshypotesen. Hypotesens antagande är att alla finansiella marknader är så kallat effektiva. 
Enligt hypotesen så är en finansiell marknad effektiv när priset direkt ger en avspegling av all 
tillgänglig informaiton (Malkiel & Fama 1970). Hypotesen menar därmed även att det inte går att 
kontinuerligt vinna över marknaden, möjligtvis går det naturligtvis om insiderinformation finns 
att tillgå. Den information som påverkar priserna brukar delas in i tre sorter: stark, semi-stark och 
svag information. De här tre sorterna av information påverkar priset olika snabbt och beroende på 
vilken information som finns på marknaden i fråga så anger det enligt hypotesen hur effektiv 
marknaden är (Malkiel & Fama 1970).   
  
  
Den effektiva marknadshypotesen mäter effektiviteten på aktiemarknaden (Malkiel & Fama 
1970). Investeringar i just aktier, som denna studie undersöker, handlar om att pengarna som 
används för att köpa aktier på sikt förhoppningsvis ska ge en avkastning. Olika aktier kan vara 
olika riskfyllda, generellt så betyder högre avkastning också högre risk. På aktiemarknaden 
agerar de så kallade investerarna som är dem som köper och/eller säljer aktier.   
  
Svag information 
Den svaga informationen är den som ger den minst effektiva marknaden. Den här informationen 
utgörs av historisk information om hur aktiepriset har sett ut förut. Det är en relativt enkel form 
av information som de allra flesta kan ta till sig och använda sig av. (Malkiel & Fama 1970). 
  
Semi-stark information 
Den andra sortens information som beskrivs i hypotesen är den semi-starka formen. Den är något 
starkare än den svaga informationen och ger därför en något mer effektiv marknad. Den semi-
starka informationen består precis som den svaga av den historiska informationen, men för utom 
detta består den även utav all offentlig information. Det innebär exempelvis information från 
pressmeddelanden och årsredovisningar. För att kunna på ett korrekt vis tolka denna typen av 
information så krävs det en mer kunnig investerare än det krävs för den svaga informationen.  
(Malkiel & Fama 1970). Det är främst den semi-starka effektiviteten som undersökts i denna 
studie. 
  
Stark information 
Den tredje och sista sorten av information är den starkaste sorten, den ger därför en väldigt 
effektiv marknad då denna information är väldigt innehållsrik och användbar. Den starka 
informationen består av den historiska och den offentliga informationen som beskrivits ovan. 
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Men förutom detta så består den även utav privat information, i folkmun brukar denna sortens 
information kallas för insider-information. Vanligtvis kommer sådan här typ av information 
inifrån det aktuella företaget, vilket gör att den anses väldigt pålitlig och stark. Den här 
informationen är även väldigt komplex, så för att korrekt kunna tyda den så behöver investeraren 
vara väldigt påläst och insatt. (Malkiel & Fama 1970). Den starka formen av information är något 
som ligger utanför undersökningens avgränsningar.  

2.1.2.  Intressentmodellen  
Intressentmodell, som på engelska heter the stakeholder theory, är till för att identifiera de aktörer 
som är centrala för ett företag och för att ett företag ska kunna anpassa sin verksamhet till sina 
intressenters behov. Ett företags intressenter delas upp i två olika grupper, primära och sekundära 
intressentgrupper (Grafström, Göthberg & Windell 2015 s.76). Den primära gruppen består av 
det viktigaste aktörerna för ett företag och dess överlevande, till de brukar man räkna kunder och 
ägare. Mellan intressenterna och företagen handlar det om att förstå och möta vad intressenternas 
krav på företag är, då det är intressenterna som påverkas och påverkar ett företags verksamhet. Så 
genom att kunna identifiera vilka ens intressenter är görs det möjligt för företag att agera utifrån 
deras intressen (Grafström, Göthberg & Windell 2015 s. 81).   
  
Ett företags samhällsansvar är föränderligt och varierar beroende på vad ett företags intressenter 
efterfrågar. Företags intressenter har en stor betydelse för deras verksamhet och ett företags 
centrala intressenter är ägare, kunder och leverantörer. Även statliga organ och olika typer av 
media tillhör också ett företags intressenter (Grafström, Göthberg & Windell 2015 s.77). Det är 
dessa aktörer som sätter upp ramar för företags samhällsansvar. Intressentmodellen har 
vidareutvecklats av forskare med tiden då företagens roll i samhället har förändrats. Intressenters 
behov och krav på företag förändras ständigt och i och med detta behöver företag ta ställning till 
vilka som är de centrala intressenterna i dagsläget och hur deras krav ser ut (Grafström, Göthberg 
& Windell 2015, s. 75).  

2.2.  Litteratur  

2.2.1.  Corporate  social  responsibility  (CSR)  
Arbetet med och synen på CSR är under ständig förändring och skiljer sig idag mycket åt från när 
det först kom på tal i mitten av 1900-talet. En av de första definitionerna av CSR gjorde Bowen 
(1953) som menade att affärsmän har en skyldighet att driva en affärspolitik som är önskvärd i 
termer av mål och värderingar i vårt samhälle. Sedan dess har många andra bidragit med olika 
definitioner och tankar kring CSR som har överlappat varandra eller byggt vidare på varandra. 
Carrol (1979) skapade en modell som illustrerar hur företags olika skyldigheter (sociala och 
traditionella) är i ständig spänning mot varandra. Dahlsrud (2008) har undersökt tidigare 
forskning för att finna en definition av CSR, detta har visat sig svårt på grund av att CSR är en 
social konstruktion, därav är det omöjligt att finna en opartisk definition av CSR. CSR är dock 
ingen ny konstruktion, företag har alltid haft en social, miljömässig och ekonomisk inverkan på 
sin omgivning. Skillnaden är att idag, på grund av ökad globalisering, så har de intressenter som 
påverkar företag förändrats och börjat ställa nya krav på företags påverkan på sin omgivning och 
hur de olika komponenterna inom CSR bäst bör balanseras (Dahlsrud 2008).   
  
Den mesta forskningen talar om att CSR har antingen tre eller fyra dimensioner, de allra 
vanligaste är dock de sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna (Grankvist 2012, s. 
15). Den sociala dimensionen av CSR handlar om företagets påverkan på samhället. Den 
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miljömässiga delen av CSR handlar om företagets påverkan på vår planet. De handlar om att 
driva en verksamhet som inte påverkar planeten och dess naturtillgångar på ett negativt och 
långsiktigt sätt (Grankvist 2012, s. 15). Ibland talas det om att ett företag ska agera så att 
kommande generationen har det lika bra ställt som nuvarande generation, med avseende på hur 
planeten och dess naturtillgångar mår (Grankvist 2012, s. 16). Den ekonomiska delen av CSR 
handlar om företagets påverkan på aktieägarnas investerade kapital. Det handlar om att driva 
verksamheten ansvarsfullt med hänsyn till deras behov av att företaget ska tjäna så mycket 
pengar som möjligt (Grankvist 2012, s. 15). En fjärde dimension som nämns ibland berör den 
etiska sidan, där moral och etik spänner över alla de tre andra dimensionerna (Grankvist 2012, s. 
149). Denna studie har valt att utgå ifrån och undersöka endast den sociala dimensionen av CSR.  
  
Social CSR  
På grund av de många och varierande definitionerna som finns gällande både CSR och socialt 
CSR så följer här en kort diskussion som är ämnad att vara denna undersökningens definition av 
socialt CSR. Den sociala dimensionen av CSR handlar om företagets påverkan på samhället. Det 
handlar om att företaget ska vara en god samhällsmedborgare som tar hänsyn till de andra 
medborgarna i samhället, oavsett om de är anställda, är konsumenter, eller affärspartners 
(Grankvist 2012, s. 15). Exempel på områden som faller inom socialt CSR och som har 
undersökts i denna studie är inom human recources (HR), såsom personalpolitik, anställningar, 
avskedningar, arbetsrättigheter, löner, arbetsmiljö och mycket mera (Grankvist 2012, s. 95). 
Andra områden inom social CSR som också har undersökts i denna studie berör donationer. 
Företag kan ge finansiella donationer, såväl som donationer i andra former av flera olika slag 
(Grankvist 2012, s. 132).   

2.3.  Tidigare  forskning    
Som synes i nedanstående artiklar så har det forskats på huruvida investerare värdesätter CSR 
och om det har ett finansiellt värde för företaget i fråga eller inte. Trots det så är det fortfarande 
så att åsikterna enligt valda artiklar verkar gå isär på detta område. En del menar att CSR är ett 
“spel för gallerierna” för att bygga en positiv image, medans andra menar att det finns ett faktiskt 
finansiellt värde i just CSR-arbetet. Det verkar även råda en delad uppfattning om i vems intresse 
CSR-arbete görs, om det är främst investerare eller andra intressenter inom företaget som 
värdesätter det. Det har gjorts forskning inom CSR från många olika vinklar och med olika 
tillvägagångssätt och resultat. Gemensamt för den tidigare forskning som studerats i denna studie 
är att de flesta berör den sociala dimensionen av CSR, alternativt ser på CSR ur ett något bredare 
mått där fokus istället legat på att studera investerares syn på huruvida CSR är direkt 
värdeskapande eller ej.  
  
Susanne Arvidsson (2014) har studerat ämnet och gjort djupintervjuer med finansanalytiker för 
att ta reda på hur investerare ser på företags kommunikation om CSR-nyheter. Det här är relevant 
för denna undersökning eftersom att investerares syn kan anses spegla marknadsvärdet på 
företagets aktier (Clacher & Hagendorff 2012). Arvidsson har tittat på detta ur ett perspektiv av 
Intressentmodellen (Stakeholder theory). Många företag har idag ett ökat fokus på CSR trots att 
det enligt Arvidsson inte finns så mycket forskning som tyder på att aktieägarna skulle se ett 
värde i det. Mycket riktigt finner hon i sin studie att det nya fokuset på CSR inte drivs av 
investerarna. Investerarna uttrycker enligt Arvidsson istället en misstro mot denna information 
och uppvisar således enbart ett svagt intresse för CSR.   
  
Clacher och Hagendorff (2012) har genom en eventstudie forskat på hur aktiemarknaden reagerar 
på tillkännagivandet om att ett företag har anslutits till det engelska CSR-indexet FTSE4Good. 



8  

  

Detta är ett av de mer välkända CSR-indexen (Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 173). När 
ett företag ansluter sig till detta index så innebär det att företaget har uppnått en viss nivå av 
CSR-engagemang. Genom sin undersökning vill de ta reda på om investerarna anser att CSR-
arbete är värdeskapande eller värdeförstörande för företaget i fråga. Genom att mäta marknadens 
reaktion anser Clacher och Hagendorff att de kan mäta investerarnas åsikter om värdet av CSR-
arbete. Clacher och Hagendorff finner inga starka bevis för att värdet av ett företag som ansluter 
sig till det nämnda CSR-indexet skulle öka. Däremot finner de ett ojämnt resultat från olika 
företag, där det verkar funnits olika stark reaktion på företags värde till resultat av att de ansluter 
sig till CSR-indexet.   
   
Enligt Margolis and Walsh (2002) har det mellan 1971 och 2001 gjorts 121 empiriska studier 
som studerat förhållande mellan CSR och finansiella prestationer. De flesta av dessa har valt att 
titta på den kortsiktigt effekten och har därmed använt sig av eventstudier.   
      
År 1990 undersökte Abowd, Milkovich och Hannon hur HR beslut påverkar abnormala 
förändringar av avkastningen på aktiemarknaden. HR räknas till ett område inom social CSR och 
är därför relevant för denna studie. Författarna i den nämnda artikeln har undersökt fem olika 
typer av HR beslut som tillkännagetts för att se om de hade någon märkbar effekt på 
avkastningen. Författarna har genom en eventstudie slutligen kommit fram till att de inte kunde 
se några konsekventa mönster av varken en ökningen eller minskning på aktiekursen.    
Worrell, Davidson och Sharma undersökte 1991 hur aktiemarknadens investerare reagerade på 
uppsägningar i företag. Uppsägningar räknas in under social CSR, och mer specifikt 
kategoriseras det normalt som en negativ social CSR händelse. Uppsägningarna i den här 
undersökningen är den CSR-händelsen som antas påverka aktiekurserna. Författarna antog att 
investerare skulle reagera negativt på dessa händelser. De valde att titta på General Motors, Ford 
och Chrysler och kom fram till att investerare reagerar negativt på tillkännagivanden om 
uppsägningar och särskilt när tillkännagivanden var på grund av ekonomiska problem för 
företagen.   
    
I en studie utförd av Clinebell och Clinebell år 1994 undersöktes påverkan på aktiemarknaden 
genom att titta på utlåtanden om stängningar av fabriker vilket då resulterar i uppsägningar, det 
var denna påverkan som studien mätte. Denna studie kom fram till att längre perioder av 
förhandsinformation visar att stängningar av fabriker resulterar i att det kan ha en märkvärd 
påverkan på företagets värde och att utlåtanden om stängningar av fabriker har en negativ effekt 
på aktiemarknaden. Stängningar av fabriker är relevant för denna studie, då det rör sig om 
negativa sociala CSR-händelser.   
  
Ytterligare andra liknande studier inom ämnet har fokuserat på de avyttringar som gjordes i 
Sydafrika på 80-talet. Posinkoffs undersökning från 1997 där hon undersökte avkastning på aktier 
i företag genom att titta på tillkännagivanden om just avyttringar mellan 1980 till 1991. Den här 
undersökningen visar att en sådan händelse har en positiv effekt och även en betydande effekt på 
aktiers värde kring perioden som tillkännagivandet blev offentligt. En liknade studie som gjorts 
inom samma ämne visar på en negativ effekt på aktiemarknaden vid tillkännagivande av 
avyttringar i Sydafrika under ungefär samma period, då mellan 1984- 1990.  Avyttringar är ännu 
ett exempel på sociala CSR-händelser och därför är dessa artiklar högst relevanta för denna 
studien.  
  
År 2013 gjordes en studie av Flammer (2013) vidare hur känsliga investerare är för 
tillkännagivandet av nyheter som är relaterade till företags miljömässiga samhällsansvar. 
Flammer undersökte dessa typer av nyheter mellan åren 1980  till 2009 för alla amerikanska 
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börsnoterade företag. Genom att göra en eventstudie kommer Flammer, i sin studie, fram till att 
företag som tar ett miljömässigt samhällsansvar har en stor betydelse för ett företags aktiekurs 
och att investerares syn på CSR har en påverkan på ett företags aktiekurs.   
  

2.4.  Teoritillämpning  
Teorikapitlet har senare i uppsatsen använts för att på ett djupare sätt analysera undersökningens   
empiri. Teorierna och den tidigare foskningen som beskrivits i detta kapitel hjälper till att förklara 
och förstå de insamlade resultaten. För att kunna förklara, förstå och analysera aktiemarknadens 
effektivitet valdes teorin om den effektiva marknadshypotesen. Litteratur inom ämnet CSR 
redogörs för, för att skapa en förståelse för CSR och dess potetntiella påverkan på investerares 
investeringsbeslut. För att djupare kunna analysera resultatet från undersökningen huruvida 
sociala CSR-händelser har en påverkan på investerares investeringsbeslut så valdes tidigare 
forskning där liknande undersökningar har gjorts. Detta för att skapa förståelse inom ämnet och 
för att jämföra och analysera den tidigare forskningen med undersökningens resultat.     
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3.  Metod    
  
I detta kapitel diskuteras och redogörs det för de val av metod som gjorts i denna undersökning. 
Det vetenskapliga metodvalet om en kvantitativ underökning samt eventstudien är i fokus i detta 
kapitel. De valda metoderna presenteras utförligt. Avgränsningar, population och urval 
presenteras och motiveras. Kapitlet avslutas med kritik av metoden samt källkritik.  
  

3.1.  Möjliga  metoder  

3.1.1.  Kvantitativ  och  kvalitativ  metod  
En kvalitativ metod var en metod som övervägdes för att undersöka det valda problemet. I en 
kvalitativ ansats så står ord ofta i fokus istället för data, samt det är fokus på att undersöka 
problemet på djupet (Gustavsson 2011, s. 13). För att undersöka om investerare värdesätter 
socialt CSR och hur detta i så fall påverkar deras investeringsbeslut så var en kvalitativ ansats 
med exempelvis djupintervjuer en påtänkt metod. Tanken hade då varit att intervjua investerare 
och låta dem själva berätta om sin syn på social CSR och hur den påverkar deras 
investeringsbeslut. På grund av svårigheter med denna metod så valdes den däremot bort. Det 
fanns en misstanke om att de potentiella intervjuobjekten inte skulle ha självinsikt nog att 
verkligen kunna svara på hur social CSR påverkar deras investeringsbeslut, detta med stöd i 
behavioural finance samt den finansiella synen att alla investerare är inte alltid rationella, det 
finns alltid optimister och pessimister på marknaden (Hillier et al. 2013, s. 364). Hade vi 
genomfört den kvalitativa undersökningen enligt det som just beskrivits så var alltså risken stor 
att resultaten inte skulle vara representativa och undersökningen riskerade då att bli missvisande 
och få en svag intern validitet (Bryman & Bell 2011, s. 64).  
  
En kvantitativ ansats är desto vanligare inom den företagsekonomiska grenen finansiering som 
denna studie ligger inom. Där ligger fokus på mätning av ett problem samt kausaliteten kan även 
undersökas genom exempelvis statistiska metoder (Bryman & Bell 2011, s. 176). Här är ofta en 
deduktiv ansats vanlig, då insamlas undersökningens data utifrån befintliga teorier (May 2010, s. 
47). Ett deduktivt synsätt är fördelaktigt i den här undersökningen eftersom att det ger en 
teoretisk förståelse för hur socialt CSR och aktiemarknaden fungerar.   

3.2.  Vald  metod  
Nedan i detta kapitel så kommer de metoder som valts ut för denna undersökning att presenteras 
och motiveras.  
  

3.2.1.  Vetenskaplig  metod  
En kvantitativ metod har valts för undersökningen, då det ämnats att att mäta om social CSR och 
aktiekurser har ett kausalt samband eller ej (Bryman 2009, s. 42). Aktiekurs är den indikator som 
valts ut för att mäta hur och om investerares investeringsbeslut påverkas av sociala CSR-nyheter.   
  
Inom det undersökta problemet finns det en hel del tidigare forskning att tillgå, därför har inte ett 
induktivt tillvägagångssätt där problemet kommer ur enbart observationer ansetts vara 
nödvändigt (Halvorsen 2009, s. 43). Istället valdes ett deduktivt tillvägagångssätt där utifrån den 
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teori och tidigare forskning som finns om effektiva marknader, socialt CSR och intressenter så 
emanerade problemformuleringen. Här ges även möjlighet att utifrån teorier härleda olika 
hypoteser som med undersökningens resultat förkastas eller bekräftas (Halvorsen 2009, ss. 45-
46). Detta har även gjorts i denna studie, två hypoteser har formulerats och testats.   
  

3.2.2.  Eventstudie  
Den kvantitativa undersökningen i denna studie har genomförts genom en så kallad eventstudie 
(event study på engelska). Räknemetoden eventstudie är en metod som testar huruvida 
marknaden är semi-effektiv eller inte (MacKinlay 1997). Valet att undersöka den kortsiktiga 
effekten genom en eventstudie emanerade från en granskning av den tidigare forskningen inom 
ämnet. Det verkar förefalla sig så att tidigare forskning går isär gällande om CSR är 
värdeskapande för ett företag eller inte. Ett av problemen till varför forskningen går isär är enligt 
Grafström, Göthberg och Windell (2015) att mycket tidigare forskning har mätt CSR i 
förhållande till redan existerande värde hos ett företag, det uppstår då flera svårigheter att 
säkerställa vad orsaken till det uppmätta värdet egentligen berott på. Det har med dessa 
tillvägagångssätt alltså varit svårt att fastställa kausaliteten av det uppmätta värdet hos företag 
(Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 172). Därför valdes det för denna studien att istället 
titta på den kortsiktiga och direkta effekten genom just en eventstudie.   
  
Eventstudier har använts för att undersöka om en nyhet om socialt CSR påverkar aktiekurser och 
då antas marknaden vara semieffektiv enligt den effektiva marknadshypotesen som det skrivits 
om i teorikapitlet. Aktiekurs har valts ut att verka som en indikator för att på ett kvantitativt sätt 
mäta om och hur investerares investeringsbeslut påverkas av sociala CSR-nyheter. Genom denna 
metod har det mätts om och hur informationen påverkar vid just de sociala CSR-händelser som 
valts ut (MacKinlay 1997). De händelser som undersökts är tillkännagivandet av olika sociala 
CSR-nyheter av både positiv och negativ karaktär, publicerade i The Wall Street Journal. 
Eftersom att vi vill försöka uttala oss om kausaliteten så vill vi få in så mycket av händelsen som 
möjligt i mätningen (MacKinlay 1997), detta har gjorts genom att förutom händelsedagen även 
undersöka två dagar före respektive efter händelsedagen.   
  

3.3.  Urval  och  population  

3.3.1.  Population  
Undersökningens population, det vill säga det undersökningens resultat ska gälla för (Olsson & 
Sörenson 2011, s. 112) består av alla sociala CSR händelser som tillkännagivs gällande 
aktieföretag.  
  

3.3.2.  Urval  och  tillvägagångsätt    
De händelser som valts ut ur populationen för att undersökas är samtliga sociala CSR-händelser 
som faller inom den uppsatta urvalsramen och som kommer upp vid sökning på de valda 
sökorden.   
  
Själva undersökningen inleddes med att identifiera 86 för studien relevanta nyheter om social 
CSR från databasen Factiva, dessa utgör undersökningens urval av händelser. Från dessa fanns 
inga bortfall och antalet händelser var således 86 stycken.  
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Ett antal kriterier för de händelser som valts har satts upp, dessa tillsammans med sökorden utgör 
undersökningens urvalsram. Kriterierna är att händelsen ska vara oväntad, kategoriserbar i positiv 
eller negativ, händelsen ska ha med social CSR att göra samt vara inom tidsspannet år 2011-
2015. Ett relativt kort tidsintervall har valts ut för undersökningen, baserat på att synen på CSR är 
något som ändras kontinuerligt (Flammer 2013). Åren 2011-2015 bedöms därför vara 
representativa för den aktuella synen på social CSR. Slutligen har bara händelser kopplade till 
företag listade på New York Stock Excahnge och Nasdaq valts. Brown och Warner (1985) har 
funnit att modeller som används för att beräkna den abnormala avkastningen har en högre grad av 
relevans för aktier på New York Stock Exchange och Nasdaq än exempelvis aktier på American 
Stock Exchange (AMEX), Det beror enligt Brown och Warner på att aktierna på NYSE och 
Nasdaq handlas mycket mer frekvent.  
  

Tabell  1.  Kriterier  för  val  av  relevanta  sociala  CSR-händelser.  

Händelsen ska vara oväntad.  

Kategoriserbar i antingen positiv eller negativ händelse.  

Händelsen ska handla om den sociala dimensionen av CSR.  

Inom perioden 2011-2015.  

Händelsen ska handla om ett företag som är listat på NYSE eller Nasdaq.  

 
Förutom ovanstående kriterier så har identifieringen av de använda händelserna skett genom 
användandet av noga valda sökord.   
   

3.4.  Undersökningen  

3.4.1.  Datainsamling  
Vid datainsamlingen av underökningens CSR-händelser så användes en urvalsram bestående av 
sökord samt kriterier som varje händelse måste uppfylla. Kriterierna motiveras ovan. 
Användandet av sökord i en studie som denna verkar vara vanligt förekommande i tidigare 
studier och ansågs även lämpligt i denna studien (Godfrey, Merrill & Hansen 2009).  
  
Som tidigare konstaterats så är det svårt att finna en definition av CSR och social CSR och därför 
var det även svårt att finna en given lista på lämpliga sökord som anses operationalisera socialt 
CSR (Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 44). Sökorden har därför valts utifrån flera olika 
tidigare studier, där en lämplig sammansättning av dem har mynnat ut i de valda aktuella 
sökorden (Abowd, Milkovich and Hannon 1990; Worrell, Davidson & Sharma 1991). Sökord 
som övervägdes men som gav noll sökträffar var corporate philantrophy och fairtrade.   
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Tabell  2  Sökord  och  antal  sökträffar.  
   Antal sökträffar   Valda positiva 

händelser  
Valda negativa 
händelser  

Totalt antal 
valda händelser  

layoff*   1559   1   41   42  

wor* conditio*   331   9   11   20  

donat* and 
company*  

1535   9   3   12  

Suppl* relation*   27   2   3   5  

Plant closure*   65   1   2   3  

corporate* 
compensation*  

10   1   1   2  

Human* rights* 
and Compan*  

571   2   0   2  

Child labor*   72   0   0   0  

SUMMA   4170   25   61   86  
        
  
En del artiklar kvalificerade inte för undersökningen av ett flertal olika orsaker som hade att göra 
med de uppsatta kriterierna som händelserna måste uppfylla för att kunna ingå i urvalet. En del 
handlade om en tvist av något slag och det var svårt att avgöra om det skulle bli positivt eller 
negativt. Andra artiklar togs ej med i undersökningen på grund av att de handlade om flera olika 
företag. Ytterligare andra händelser valdes bort på grund av att de var blogg-inlägg eller 
debattartiklar och således inte nyhets- artiklar. Slutligen fanns det händelser som som kom upp i 
sökningarna men där det saknades aktie-data för hela undersökningsperioden i databasen 
Datastream.  
  

3.4.2.  Uträkning  av  eventstudien  
Eventstudier är flitigt använda inom företagsekonomin och används för att mäta 
marknadseffektiviteten (Henderson 1990). Metoden undersöker om det förekommer någon 
abnormal avkastning vid den tidpunkt då de undersökta händelserna sker (MacKinlay 1997). 
Arbetet med att genomföra en eventstudie delas ofta in nedanstående stadier:  
  

1.   Identifiera händelsen som önskas att undersökas. Samt bestämma den aktuella perioden 
som ska undersökas: händelsefönstret. 

2.   Bestämma urvalskriterier för enheterna som ska vara med i undersökningen, samt val av 
enheter. 

3.   Beräkning av normal avkastning. 
4.   Beräkning av abnormal avkastning. 
5.   Beräkning av ackumulerad abnormal avkastning. 
6.   Utveckling av hypoteser. 
7.   Statistiska tester och hypotesprövning. 
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(MacKinlay 1997; Henderson 1990). Varje av dessa steg innebär utmaningar och val som varje 
forskare måste ta och som även såklart tagits i denna studie (Henderson 1990). Dessa val kommer 
nu förklaras och motiveras.  
  
Händelserna har identifierats genom nyckelordssökning i the Wall Street Journal, via databasen 
Factiva. Det datum som en CSR-händelse har publicerats i tidningen har valts till 
undersökningens händelsedag. Undersökningens händelseperiod bestämdes till fem dagar. Enligt 
MacKinlay (1997) så är det lämpligt att lägga till någon dag innan själva händelsen för att på så 
vis fånga eventuella effekter av att kännedom om händelsen kan ha “sipprat” ut före den 
tillkännagavs. MacKinlay menar även att det kan vara bra att lägga till någon dag efter händelsen, 
för att på så vis fånga de eventuella priseffekterna av meddelanden som inträffar efter börsen 
stänger på själva händelsedagen (MacKinlay 1997). Valet av just fem dagar, två dagar före 
respektive efter händelsedagen motiveras av att flera liknande studier har använt det här antalet 
av dagar i sina händelsefönster (Abowd, Milkovich and Hannon 1990; Worrell, Davidson & 
Sharma 1991), samt att enligt Armitage (1995) så är just det antalet dagar ett vanligt 
förekommande val i många eventstudier.  
  
En estimeringsperiod om 90 dagar valdes då flera liknande tidigare studier valt att ha denna längd 
på sin estimeringsperiod (Abowd, Milkovich and Hannon 1990; Worrell, Davidson & Sharma 
1991). Estimeringsperioden används för att beräkna den genomsnittliga normala avkastningen.  
  
För att kunna beräkna den abnormala avkastningen på aktiekursen måste först marknadens 
avkastning (Rm) identifieras. För detta finns ett flertal erkända modeller. För denna studie 
användes den så kallade linjära medelavkastningsmodellen, som på engelska heter mean return 
model. I denna modell så förväntas ett företag att ge samma avkastning som den genomsnittliga 
avkastningen under estimeringsfönstret (Henderson 1990: MacKinlay 1997).   
  
Nästa steg i eventstudien var att beräkna den abnormala avkastningen (AR) för varje 
händelsefönster. Det här gjordes i datorprogrammet Excel. Skillnaden mellan den uppmäta 
avkastningen (R) och marknadens avkastning (Rm) är vad som kallas för AR (MacKinlay 1997, 
s. 15).   
●   Formel: AR=R-Rm.  

  
För att vidare kunna se vilken effekt de sociala CSR-händelserna haft på aktiekurserna så 
behövdes den ackumulerade abnormala avkastningen (CAR) beräknas. Detta gjordes genom att 
summera alla AR för samtliga dagar under händelsefönstret (MacKinlay 1997).   
●   Formel: CAR (t-1, t, t+1) = 	  "#$

"%$ AR (t-1, t , t+1)  

t=tid (avser själva händelsefönstret)  
  

3.5.  Hypotesprövning  
En hypotes är ett antagande och en hypotesprövning innebär i att utifrån ett urval testar ett 
antaganden mot undersökningens population. En hypotesprövning gjordes för at stärka upp 
studiens relstat och ypotesprövningen i den här undersökningen gjordes i fyra steg. Till en början  
formulerades en hypotes, sedan fastställandes en signifikansnivå, för att sedan välja ett lämpligt  
test och sedan formulrades en beslutsregel. (Körner & Wahlgren 2005, s.122).  
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3.5.1.  Hypotesformulering  
Hypotesprövningen började med att en nollhypotes (H0) formulerades för att sedan formulera en 
mothypotes (H1). I den här undersökningen valdesföljande hypotesprövningar:   
  
Hypotesprövning 1:  
H0: µ = 0. Investerares investeringsbeslut påverkas ej av tillkännagivandet av sociala CSR- 
händelser.   
H1: µ ≠ 0. Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av sociala CSR- 
händelser.   
  
Hypotesprövning 2:  
H0: µ = 0. Investerares investeringsbeslut påverkas ej av tillkännagivandet av negativa sociala 
CSR- händelser.  
H1: µ ≠ 0. Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av negativa sociala CSR- 
händelser.   
  
Hypotesprövning 3:        
H0: µ = 0. Investerares investeringsbeslut påverkas ej av tillkännagivandet av positiva sociala 
CSR- händelser.  
H1: µ ≠ 0. Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av positiva sociala CSR- 
händelser.  
  
Efter det att testet gjorts så förkastades eller behölls nollhypotesen. Om nollhypotesen förkastades 
så gäller automatiskt mothypotesen. (Körner & Wahlgren 2005, s. 122). En mothypotes är 
dubbelsidig där en positiv och en negativ skillnad gav möjliga utfall i undersökningens 
hypotesprövning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 183). Detta innebar att det fanns 
möjlighet till att ett tillkännagivande av en negativ respektive positiv social CSR-händelse kunde 
leda till både en positiv och en negativ effekt på aktiers avkastning.   

         

3.5.2.  Val  av  signifikansnivå  
Det finns därför en risk att man felaktigt behåller eller förkastar en nollhypotes (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 192). För att kontrollera hur pass stor risk det finns för detta kan 
man då fastställa en signifikansnivå. Den signifikansnivån som användes i denna undersökning 
var till fem procent då det är en av det vanligaste nivåerna vid en hypotesprövning. Det innebär 
då att det är en fem procentig risk att undersökningen förkastade eller behöll nollhypotesen 
felaktigt (Körner & Wahlgren 2005, s. 123; Gustavsson 2011, s. 27).  
  

3.5.3.  T-testet  
Observationerna i denna undesrökning antogs vara normalfördelade och saknar således 
snedfördelning eller extremvärden, därför valdes t-test av ett medelvärde att genomföras. På 
grund av urvalets storlek om 86 händelser så valdes det att beräkna den så kallade z-fördelningen 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 203). Ett sådant här t-test består av två uppsättningar 
av data och den standard fel som sedan ger en siffra där sannolikheten uttrycks. För att 
genomföra undersökningens t-test användes den abnormala avkastningen dividerat med 
standardfelet. T-testet är baserat på n-1 frihetsgrader, där n står för antalet observationer i testet 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 205).   
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Formeln för ett enkelt t-test är följande:  
       

  

  

SE = �
√
  

       
s = Standardavvikelse   
n = Stickprovstorleken   
       
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 114)  
      
Vid hypotesprövning med hjälp av t-testet så har hypoteserna som ska prövas formulerats enligt 
följande beslutsregel.     
  
Beslutsregel:    
Det uppmätta t-värdet, det så kallade absolutvärdet jämförs med det kritiska värdet som avläses i 
en tabell för t-fördelning. Ifall det kritiska värdet är mindre än det absoluta värdet så förkastas 
nollhypotesen, i så fall gäller automatiskt mothypotesen istället (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2010, s. 190).   
              

3.6.  Kritisk  granskning  av  undersökningen  samt  källkritik  

3.6.1.  Eventstudien  
Eventstudier är väl använt inom företagsekonomin, men även ibland kritiserad (Hendersson 
1990). Ett problem är att det kan vara problematiskt att avgöra den exakta tiden för den aktuella 
händelsen (MacKinlay, 1997). Det viktiga är inte egentligen när något faktiskt hände, utan när 
marknaden fick reda på det (Hendersson 1990). I denna studie så har den välkända tidningen the 
Wall Street Journal ansetts vara så central i ekonomi och finansiering att den med stor 
sannolikhet publicerar nyheter värda för marknaden att känna till omgående (Brown & Warner 
1980). Ett annat problem med metoden är att det kan vara svårt att säkerställa vad som verkligen 
påverkat den beroende variabeln. Eventuellt så är det inte social CSR som påverkar aktiekurserna 
utan kanske någon annan makroekonomisk händelse (McWilliams & Siegel, 1997; Grafström, 
Göthberg & Windell 2015, s. 173) . Slutligen kan det vara problematiskt att säkerställa att den 
uppmätta effekten verkligen beror på den sktuella händelsen eller ifall hur eventuella 
förväntningar av händelsen sedan tidigare redan har påverkat (McWilliams & Siegel, 1997). 
Kanske är det så att rykten eller annan förståelse om en CSR-nyheter sipprar ut innan det 
publicerats vilket isåfall skulle “spä ut” effekten.  
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3.6.2.  Hypotesprövningen  
Resultatet från t-testet ger motsatta resultat till det som diagrammen visar. Det här väcker en 
nyfikenhet till varför det förhåller sig så. En möjlighet är naturligtvis att mätningen och 
bearbetningen av datan på något sätt har blivit felaktig, antingen i diagrammet eller i t-testet. Ett 
så kallat typ-I fel kan ha uppstått då H0 kan ha förkastats fast att den är sann , men då detta är 
vanligast vid väldigt stora urval är det troligtvis inte fallet (Gustavsson 2011, s. 27). En annan 
orsak är naturligtvis att då t-testet har gjorts med en 5% signifikansnivå, så innebär det att det är 5 
% risk att hypotesen med hjälp av t-testet har förkastats på felaktig grund (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2010, s. 192).  
  

3.6.3.  Validitet    
  
Det som kallas för validitet handlari grund och botten om att verkligen mäta det som 
undersökningen avser att mäta, att välja rätt indikatorer och att välja data och metoder för 
undersökningen som är riktiga och träffsäkra (Denscombe 2009, s. 301).   
  
I den här undersökningen har aktiekurs valts ut att representera investerares värdering av socialt 
CSR. Aktiekursen är alltså en indikator för investerares värdering av socialt CSR (Halvorsen 
2009, s. 41). Den här indikatorn på undersökningens mått har valts då det är vanligt att enligt 
effektiva marknadshypotesen anta att marknadens och investerarnas åsikter representeras i 
aktiekurserna (Malkiel & Fama 1970). Det har dessutom gjorts tidigare studier där samma 
indikator använts för att mäta investerares syn (Clacher & Hagendorff 2012). Alltså kan det 
konstateras att undersökningens mått och dess indikator är riktiga och träffsäkra och att de 
därmed bedöms bidra till att stärka innehållsvaliditeten i undersökningen (Gustavsson 2011, s. 
65).  
  
Den data som valts är dels aktiekurser ifrån databasen Datastream, samt artiklar som 
representerar undersökningens händelser har hämtats ifrån Wall Street Journal genom databasen 
Factiva. Datastream är en välkänd och etablerad databas ifrån det kända företaget Thomson 
Reuters. Det finns ingen orsak att tvivla på äktheten eller riktigheten i datan ifrån Datastream. 
När det gäller artiklarna som hämtats ifrån Factiva så är det troligtvis också riktiga och har 
publicerats i Wall Street Journal såsom databasen uppger. Det som däremot är tveksamt gällande 
denna datan är huruvida det är säkert att de artiklar som kom upp i sökningen med valda sökord 
faktiskt representerar och täcker in socialt CSR. Ifall den aktuella sökningen inte gjort det så 
skulle detta sänka innehållsvaliditeten (Gustavsson 2011, s. 65). Det är omöjligt att med säkerhet 
fastsälla huruvida hela begreppet socialt CSR har mätts igenom de valda händelserna, därmed 
kan det konstateras att eftersom att det finns en osäkerhet kring att social CSR i sin helhet 
verkligen har mätts så sänker detta validiteten något (Gustavsson 2011, s. 62).  
  
Som redan diskuterats här ovan så finns det brister med eventstudie metoden. Den mest påtagliga 
bristen är nog att det är svårt att säkerställa att det är det man mäter som faktiskt är den oberoende 
variabeln, det vill säga CSR-händelsen, och att det inte finns någon annan okänd, för 
undersökningen irrelevant, variabel som påverkat den beroende variabeln aktiekurs istället 
(Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 173). Det här gör att det kan vara svårt att säkerställa 
att det som uppmätts verkligen är det som undersökningen ämnar att undersöka. Det här påverkar 
således ytterligare validiteten negativt, närmare bestämt så är det den interna validiteten som 
påverkas i detta fallet (Bryman & Bell 2011, s. 64).  
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Vid datainsamlingen av artiklar till undersökningens händelser var båda vi författare till denna 
studie lika delaktiga, detta kan ha givit upphov till en snedfördelning i vilka artiklar som valdes 
ut. Trots att samma sökord och kriterier användes så finns det en risk att vissa artiklar som tagits 
med hade sakats bort av den andre, eller att vissa artiklar som inte togs med hade valts ut av den 
andre. Detta är omöjligt att bekräfta eller försaka, det är helt enkelt den mänskliga faktorn som 
kan ha spelat in här och bidragit till ett något orepresentativt urval och därmed en sänkt extern 
validitet (Halvorsen 2009, s. 96).  
  
Förutom själva identifieringen av händelserna så är klassificeringen av dem inte heller helt 
oproblematisk. Undersökningens händelser är klassificerade i antingen positiva eller negativa 
händelser. Detta är en del av urvalsramen som har satts upp. Positiva sociala CSR-händelser är 
något som kan förknippas med att ett företags finansiella värde ökar i och med händelsen och 
tvärt emot om den sociala CSR-händelsen skulle vara negativ. När händelser (artiklar) har valts ut 
så är det med detta i åtanke som en bedömning av varje artikel har gjorts, om huruvida artikeln 
klassificeras som en positiv eller negativ social CSR-händelse. Denna klassificering var i vissa 
fall inte helt okomplicerad, i de fallen behövdes en noggrannare bedömning av händelsen göras. 
Det finns en risk för en viss subjektivitet i denna bedömning, särskilt som den gjorts av två olika 
personer. Risk finns naturligtvis att de två har bedömt något olika. Detta kan då ha påverkat vilka 
händelser som kom med i urvalet och eventuellt gjort det något mindre representativt.  
  
Förutom själva identifieringen av händelserna så är klassificeringen av dem inte heller helt 
oproblematisk. Undersökningens händelser är klassificerade i antingen positiva eller negativa 
händelser. Detta är en del av urvalsramen som har satts upp. Positiva sociala CSR-händelser är 
något som kan förknippas med att ett företags finansiella värde ökar i och med händelsen och 
tvärt emot om den sociala CSR-händelsen skulle vara negativ. När händelser (artiklar) har valts ut 
så är det med detta i åtanke som en bedömning av varje artikel har gjorts, om huruvidare artikeln 
klassificeras som en positiv eller negativ social CSR-händelse. Denna klassificering var i vissa 
fall inte helt okomplicerad, i de fallen behövdes en noggrannare bedömning av händelsen göras. 
Det finns en risk för en viss subjektivitet i denna bedömningen, särskilt som den gjorts av två 
olika personer. Risk finns naturligtvis att de två har bedömt något olika. Detta kan då ha påverkat 
vilka händelser som kom med i urvalet och eventuellt gjort det något mindre representativt.  
  
Vid datainsamlingen genom sökord i databasen Factiva så insamlades undersökningens händelser 
till eventstudien. När sökning med hjälp av sökord görs på detta sätt är det omöjligt att 
kontrollera vilka företag som dyker upp i den sökningen. De kriterier som sattes upp för att en 
händelse skulle tas med i studien innefattade nämligen inte någon information om företag, hade 
den gjort det så hade urvalet istället riskerat att bli icke representativt på annat sätt. Därmed sagt 
är vi medvetna om att i urvalet så är några företag överrepresenterade, vilket gör att den externa 
validiteten påverkas negativt (Halvorsen 2009, s. 96). Eftersom att företagen inte utgör 
undersökningens population, utan den består av händelserna så ansågs detta ändå vara godtagbart. 
Därför bedömdes detta ändå vara det bästa sättet för att ta fram ett så representativt urval som 
möjligt.   

3.6.4.  Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga undersökningens mätningar är, det berör frågor som 
mätfel och undersökningens stabilitet som handlar om med vilken utsträckning undersökningen 
om den återupprepades skulle ge samma resultat (Halvorsen 2009, s. 42).  
  
En faktor som försvagar stabiliteten och reliabiliteten har att göra med det ständigt föränderliga 
begreppet CSR, samt hur fokus och intresse för det ständigt växer och ändras (Grafström, 
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Göthberg & Windell 2015, s. 17). De intressenter som finns kring företag har ett stort inflytande i 
form av att de kan påverka och styra företags agerande (Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 
76). Eftersom att intresset för social CSR ändras så gör det att den mediebevakning och den press 
som exempelvis konsumenter ställer på företag ändras. Detta kan göra att balansen kring 
intressenternas intressen i detta kan skifta med tiden, vilket då troligtvis skulle ge ett annat 
resultat på denna undersökningen. Det här gör att måttet på om och hur social CSR påverkar 
aktiekurser troligtvis ändras över tiden (Bryman 2009, s. 43).   
  
Även i diskussionen kring reliabilitet kommer aspekten om huruvida hela begreppet social CSR 
verkligen kan anses ha mätts genom de sökningar med sökord som gjordes för att få fram 
undersökningens händelser. Som redan fastställs ovan, så är detta svårt att säkerställa. Detta 
påverkar alltså inte bara validiteten utan även tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten i 
undersökningen på ett något negativt sätt (Gustavsson 2011, s. 55).   
  
För att data ska kunna användas och korrekt testa en hypotes krävs det att de är både valida och 
reliabla (Halvorsen 2009, s. 42). Denna undersökning har data som har en något låg validitet samt 
även något låg reliabilitet, trots detta så anses datan vara tillräckligt valid och reliabel för att på 
önskvärt vis kunna testa de uppsatta hypoteserna. Detta eftersom att problemet härrör till 
svårigheterna med att definiera socialt CSR, en svårighet som verkar näst intill omöjlig att 
överkomma.  
  
Överlag är det väldigt viktigt att urvalet är representativt för populationen, detta för att kunna 
generalisera resultaten från urvalet till hela populationen (Gustavsson 2011, s. 24).   
  
Urvalets storlek om 86 händelser är en viktig faktor att beakta för att kunna avgöra om urvalet är 
representativt eller inte. Ju större ett urval är desto mer troligt är det att undersökningen genererar 
statistiskt signifikanta resultat (Gustavsson 2011, s. 26). I en liknande studie så använder Brown 
och Warner (1985) ett urval på 50, detta menar de är tillräckligt stort för att den genomsnittliga 
abnormala avkastning ska visa en normalfördelning. Med grund i detta så har urvalet om 86 
stycken händelser ansetts vara tillräckligt stort för att inte leda till urvalsfel (Halvorsen 2009, s. 
97).   
  
Något som också är av stor vikt för om urvalet ska anses representativt har att göra med vilka 
eventuella bortfall ett urval har haft (Gustavsson 2011, s. 30). Genom sökord identifierades 86 
händelser vid datainsamlingen som överensstämde med samtliga uppsatta kriterier. Av dessa 86 
händelser så fanns inga bortfall. Därmed har undersökningens urval inte förändrats, vilket gör att 
urvalet är lika representativt för populationen som det först ansågs vara (Gustavsson 2011, s. 31). 
   

3.6.5.  Källkritik  
Alla källor som används bör alltid undersökas och kontrolleras vad gäller deras riktighet och 
ursprung. En bra källa är giltig, äkta och tillgänglig. De amerikanska och engelska läroböckerna 
(Hillier et al. 2013; Bryman & Bell 2011) som använts i denna studie består, likt de flesta text- 
och läroböcker till största del inte av något författaren har skrivit själv, utan de brukar vara en 
sammanställning av de teorier och tidigare forskning som gjorts inom ett visst ämne. Mycket 
anses kanske vara vedertagen kunskap inom respektive område, men det kan ibland saknas 
information om varifrån en viss kunskap kommer, detta drar naturligtvis ner trovärdigheten hos 
boken.   
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De vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie är alla vetenskapligt granskade, detta gör 
att informationen i denna källa redan ska vara kvalitets granskade och de hade troligtvis inte 
publicerats om de inte ansågs riktiga och äkta (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 89).   
  
De vetenskapliga artiklarna som har valts ut för denna studie har ansetts relevant på grund av de 
likheter i undersökningen med denna studie samt på grund av det ämne dessa artiklar undersökt. 
Det som däremot kan diskuteras är att några av de valda tidigare forskningarna är gjorda på 1990-
talet (Abowd, Milkovich & Hannon1990; Worrell, Davidson & Sharma 1991; Clinebell & 
Clinebell 1994; Posinkoffs 1997) . De undersöker sambandet mellan CSR-arbete och aktie-
avkastning. Eftersom att de undersöker CSR som den oberoende variabeln och CSR som koncept 
är något som ständigt förändras (Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 17) så finns det en viss 
risk för att dessa artiklar inte är en god jämförelse med den undersökning av CSR som här gjorts 
idag, ca 20 år senare. På grund av att dessa tidigare studier för övrigt är relevanta för studien så 
har de ändå valts ut och använts i den här studien.   
  
En hel del böcker har även använts, förutom de text- och läroböcker som redan nämnts. Dessa 
böcker innehåller författarnas egna tankar och idéer om ämnet, dessa är således oftast 
primärkällor, där författarna själva alltså helt och hållet står bakom materialet. Dessutom så har 
tryckta böcker oftast någon form av kvalitetssäkring innan de trycks, likt de vetenskapliga 
artiklarna har. Detta gör dessa böcker till trovärdiga källor (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 
89).   
  
Slutligen har ett fåtal hemsidor använts som källor i undersökningen. Hemsidor är av elektronisk 
karaktär och det är således mycket lättare att redigera en hemsidas innehåll än exempelvis en 
tryckt bok eller artikel (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 91). Därför kan det vara svårt att 
ibland säkerställa riktigheten och ursprunget till all information på en hemsida. Av dessa skäl så 
har hemsidor använts väldigt restriktivt i denna studie, för att bidra till att säkerställa en hög 
kvalité av källor i studien. För att ytterligare stärka kvalitén och riktigheten på texten i denna 
undersökning så har i största möjligaste mån flera källor för samma sak använts, så kallad 
triangulering (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 90).  
  
     



21  

  

4.  Resultat  
  
I detta kapitel redogörs det för undersökningens resultat från eventstudien. Hypotesprövningar 
med hjälp av enkelt t-test redogörs också för. Resultaten presenteras först med alla händelser 
tillsammans, sedan i en uppdelning om negativa respektive positiva sociala CSR-händelser.  
  

4.1.  Resultatredovisning  av  eventstudien  

4.1.1.  Redovisning  av  negativa  sociala  CSR-händelser  
Detta diagram visar genomsnittlig CAR (CAAR) för de fem dagarna i händelsefönstret för 
samtliga 61 negativa händelserna, vilket är ett medelvärde för  den negativa trenden i 
undersökningens genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastning. För dagen t-2 så var 
CAAR −0,267819%, för dagen t-1 var CAAR −0,6867%, för dagen t (händelsedagen) var CAAR 
−0,9298614467%, för dagen t+1 var CAAR −0,80204% och för dagen t+2 var CAAR −0,2112%.  
  
  

Figur  1  Genomsnittlig  CAR  för  negativa  sociala  CSR-händelser.  N=61  
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4.1.2.  Redovisning  av  positiva  sociala  CSR-händelser  
Detta diagram visar genomsnittlig CAR (CAAR) för de fem dagarna i händelsefönstret för 
samtliga 25 positiva händelserna, vilket är ett medelvärde för  den positiva trenden i 
undersökningens genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen. För dagen t-2 så var 
CAAR −0,1468%, för dagen t-1 var CAAR −0,50175%, för dagen t (händelsedagen) var CAAR 
−0,1077%, för dagen t+1 var CAAR 0,1323% och för dagen t+2 var CAAR −0,0840%.  
  
  

   

Figur  2  Genomsnittlig  CAR  för  positiva  sociala  CSR-händelser.  N=25.  
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4.2.  Hypotesprövning  

4.2.1.  Hypotesprövning  med  t-test.  
Hypotesprövning 1:  
  

Tabell  3  Hypotesprövning  1,  negativa  händelser  N=61.  
  

   Genomsnitt   Enkelt t-test värde   Kritiskt värde  

AR = t-2   −0,2939809857 %   −0,1548   1,671  

AR = t-1   −0,512463208 %   −0,2698   1,671  

AR = t   −0,2265405914 %   −0,1193   1,671  

AR = t+1   0,1012093727 %   0,0533   1,671  

AR = t+2   0,6222835663 %   0,3276   1,671  
  
Hypotes 1: Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av negativa sociala 
CSR- händelser.   
  
För att undersöka denna hypotes så sätts en noll hypotes och en mothypotes:  
●   H0: µ = 0. Investerares investeringsbeslut påverkas ej av tillkännagivandet av negativa 

sociala CSR- händelser  
●   H1: µ ≠ 0. Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av negativa 

sociala CSR- händelser.   
  
Vid prövning av den andra hypotesen är frihetsgraderna 60, i tabellen för t-fördelning avläses vid 
en signifikansnivå om 5% ett kritiskt värde på 1,671. Detta kritiska värde jämförs med det 
uppmätta t-värdet. På samtliga uppmätta genomsnittliga AR så är t-värdet mindre än det kritiska 
värdet, detta betyder då att nollhypotesen gäller. Det vill säga investerares investeringsbeslut 
påverkas ej av tillkännagivandet av negativa sociala CSR-händelser.    
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Hypotesprövning 2:  
  

Tabell  4  Hypotesprövning  2,  positiva  händelser.  N=25.  
  

   Genomsnitt   Enkelt t-test värde   Kritiskt värde  

AR = t-2   −0,06489404448 %   −0,0448   1,711  

AR = t-1   −0,2856660445 %   −0,1973   1,711  

AR = t   0,3451979555 %   0,2385   1,711  

AR = t+1   0,2342779555 %   0,1618   1,711  

AR = t+2   −0,3019260445 %   −0,2086   1,711  
  
Hypotes 2: Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av positiva sociala 
CSR- händelser.  
  
För att undersöka denna hypotes så sätts en noll hypotes och en mothypotes:  
●   H0: µ = 0. Investerares investeringsbeslut påverkas ej av tillkännagivandet av positiva 

sociala CSR- händelser.  
●   H1: µ ≠ 0. Investerares investeringsbeslut påverkas av tillkännagivandet av positiva 

sociala CSR- händelser.   
  
Vid prövning av den andra hypotesen är frihetsgraderna 24, i tabellen för t-fördelning avläses vid 
en signifikansnivå om 5% ett kritiskt värde på 1,711. Detta kritiska värde jämförs med det 
uppmätta t-värdet. På samtliga uppmätta genomsnittliga AR så är t-värdet mindre än det kritiska 
värdet, detta betyder då att nollhypotesen gäller. Det vill säga investerares investeringsbeslut 
påverkas ej av tillkännagivandet av positiva sociala CSR-händelser.  
      
  
  
     



25  

  

5.  Analys  och  diskussion  
  
I analyskapitlet har undersökningens empiri bearbetats och analyserats. Empirin analyserades 
med hjälp av den effektiva marknadshypotesen och intressentmodellen, tillsammans med tidigare 
forskning inom ämnet.   
  

5.1.  Analys  och  diskussion  
  
Undersökningens 86 sociala CSR-händelser har genom en eventstudie undersökt huruvida de har 
en påverkan på aktiekursen, både positiv och negativa sociala CSR-händelser undersöktes. 
Undersökningens 61 negativa händelser visade på en effekt på själva händelsedagen då 
eventstudien visar en negativ trend för aktiekursen. De 24 positiva sociala CSR-händelserna 
visade inte på någon direkt effekt på aktiekursen vid själva händelsedagen som går att dra några 
slutsatser kring huruvida marknaden skulle agera effektivt eller inte. När undersökningen tittar på 
ett genomsnitt av av alla sociala CSR-händelser visar resultaten på händelsedagen en liknande 
trend som de negativa händelserna visade.   
  

  

Figur  3  Negativa  och  positiva  händelser.  
Röd - positiva händelser  
Blå - negativa händelser  
  

  
 
Den effektiva marknadshypotesen antar att marknadens effektivitet är semi-stark när ny offentlig 
information (information om de sociala CSR-händelser som undersökningen utgår ifrån) finns 
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tillgänglig och kan avspegla aktiekurserna (Malkiel & Fama 1970). Utifrån detta antagande skulle 
då resultaten visat att på händelsedagen, då en social CSR-händelse blev offentlig i Wall Street 
Journal, skulle en tydlig förändring i den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastning 
(CAAR) skett på marknaden. Då den effektiva marknadshypotesen antar att marknaden är 
effektiv när all information finns tillgänglig kan undersökningens data ifrågasättas (Malkiel & 
Fama 1970). De CSR händelser som används i denna undersökning kommer från Wall Street 
Journal och även om Wall Street Journal är en av de viktigare källorna för nyheter inom finans 
och ekonomi så kan det finnas mer relevanta källor för nyheter rörande CSR händelser. Det är 
möjligt att nyheten för undersökningens händelsedagar dök upp i en sådan källa innan Wall Street 
Journal rapporterade om dem. I sådan fall skulle det innebära att informationen kan ha läckt ut 
innan den publicerades i Wall Street Journal och därmed blir effekten “utspädd”.  
  
Som undersökningens empiriavsnitt visat skiljer sig det negativa och positiva händelserna åt 
kring händelsedagen. I figur 1 syns det att undersökningens CAAR för de negativa händelserna 
visar på en svagt negativ effekt på händelsedagen. För de positiva händelserna visar 
undersökningens empiri (figur 3) inte en lika tydlig genomsnittliga ackumulerade abnormal 
avkastning på just händelsedagen som det negativa händelsernas genomsnittliga ackumulerade 
abnormal avkastning (CAAR) visar. Detta skulle då innebära att det är vid de negativa sociala 
CSR-händelserna som marknaden som mest reagerar, samt då investerare verkar låta sina 
investeringsbeslut påverkas som mest av det negativa sociala CSR-händelserna. Dock är 
skillnaderna relativt små.  
  
Tidigare forskningen inom det undersökta området som också använt sig av eventstudie har sett 
både positiva och negativa effekter på aktiekursen. 1991 undersökte Worrell, Davidson och 
Sharma om uppsägningar påverkar investerares investeringsbeslut. De kom då fram till att 
investerare reagerar negativt på denna typ av sociala CSR-händelser. Clinebell och Clinebell 
(1994) kom fram till samma resultat fast med andra typer av sociala CSR-händelser. Detta kan då 
stärka denna undersöknings resultat då våra resultat pekar åt samma håll. Dock har Posinkoffs 
undersökning från 1997 visat på att sociala CSR-händelser har en positiv effekt på en aktiekurs 
hos ett företag. Flammers studie från 2013 visade också på att sociala CSR händelser har en 
positiv effekt på aktiekurser och att investerare regerar positivt på sådana typer av CSR 
händelser.  
      
Intressentmodellen är vanligt förekommande i forskning som undersöker sambandet mellan CSR 
och aktiekurser (Clacher & Hagendorff 2012; Arvidsson 2014), den har även ansetts vara 
relevant för denna studie. Resultaten från eventstudiens tre diagram visar något olika resultat. I 
figur 1 syns det en svag effekt, ändock så påvisas ett visst samband mellan tillkännagivandet av 
negativa sociala CSR-händelser och aktiekurser. I det andra diagrammet, figur 2, så syns ingen 
tydlig effekt på just händelsedagen, däremot syns det att på dagen t-1 så sjunker avkastningen 
något, för att på dagen t+1 istället stiga. I samtliga tre diagram från eventstudien så syns ett svagt 
samband, med svagare och mer varierad effekt för positiva CSR-händelser än negativa. På dagen 
t+1 i figur 2 som visar effekten av positiva sociala CSR-händelser så syns en liten positiv effekt 
på dagen t+1. I samtliga de andra diagrammen och händelsedagarna så syns ingen positiv effekt, 
det vill säga att avkastningen ökar som en påföljd av den sociala CSR-händelsen. Eftersom att det 
överlag inte verkar ge en positiv direkt effekt på avkastningen för företag att ägna sig åt socialt 
CSR-arbete så är det troligt att investerarna inte nämnvärt värdesätter socialt CSR-arbete. Det 
verkar till och med vara så att de anser socialt CSR-arbete vara något värdeförstörande för ett 
företag, eftersom att avkastningen minskar något kring händelse-dagen.   
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Enligt Arvidsson (2014) så värdesätter inte investerare CSR-arbete, de uttrycker till och med 
ogillande emot CSR-arbete. Hon menar alltså att när företag ägnar sig åt CSR så är det någon 
annan intressent som inte är investerare inom företaget som driver på detta. Arvidssons resultat 
stämmer överens med de som denna undersöknings eventstudie kommit fram till. Båda 
undersökningarna finner att investerarna ser negativt på CSR-arbete. Dock är sambandet inte så 
starkt i denna studie som i Arvidssons studie från 2014.  
  
Clacher och Hagendorff (2012) har gjort en liknande undersökning där de inte heller finner att 
värdet av ett företag ökar när de anslutits till ett känt CSR-index. Att värdet av företaget inte ökar 
tolkar Clacher och Hagendorff som att investerarna inte nämnvärt värdesätter CSR-arbete. Här 
verkar dock inte investerarna vara negativt inställda till CSR-arbete utan snarare likgiltiga. Även 
denna studien är i linje med denna undersökningens resultat från eventstudien. Det faktum att allt 
fler företag i en ökad utsträckning ägnar sig åt CSR-arbete tyder på att det är någon annan 
intressent bortom investerarna som driver på detta. Eftersom att enligt intressentmodellen så är 
det nämligen alltid någon intressent som påverkar ett företags agerande (Grafström, Göthberg & 
Windell 2015, s. 76). Om detta stämmer så skulle det kunna förklara varför det 
undersökningens eventstudie syns en effekt kring händelsedagen, om än en svag sådan.  
  
Investerare verkar reagera starkare när det handlar om negativa sociala CSR-händelser än 
positiva, detta syns i figur 3 där den negativa effekten på avkastningen för negativa händelser är 
något starkare än för de positiva händelserna. Eftersom att det alltid är någon intressent som 
påverkar ett företags agerande (Grafström, Göthberg & Windell 2015, s. 76) så verkar 
intressenterna investerare ha en mindre påverkan på företagen vid negativa sociala CSR-
händelser än vid positiva händelser. Omvänt är det i sådan fall någon annan intressent än 
investerarna som är mer inflytelserik över företagens beslut när det handlar om positiva CSR-
händelser. När dessa resultat ställs i förhållande till effektiva marknadshypotesen så   
innebär de att marknaden är något mer effektiv vid negativa sociala CSR-händelser än vid 
positiva. En möjlig alternativ förklaring till detta ligger i själva de negativa händelserna. Nyheter 
om negativa händelser som berör exempelvis uppsägningar, avyttringar eller fabriks stängningar 
kommer nämligen ofta i samband med besked om nedskärningar och negativa ekonomiska 
resultat för företaget i fråga. Därför kan det vara svårt att säkert veta om den effekt som uppmätts 
beror på de ekonomiska resultaten hos företagen eller på beskedet om den negativa sociala CSR-
händelsen. I de fall effekten beror på de negativa ekonomiska resultatet för ett företag, så är 
troligtvis den uppmätta effekten i denna studie att investerare reagerar starkare på negativa 
sociala CSR-händelser än positiva delvis eller helt missvisande.  
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6.  Slutsatser  och  framtida  forskning  
  
I detta kapitel vägs analysen samma med undersökningens hypotesprövning, dessa har 
tillsammans använts för att dra slutsatser och besvara undersökningsfrågorna och syftet.  
  

6.1.  Slutsatser  
Genom denna studien så ämnar vi bidra till den existerande forskningen inom det undersökta 
området genom att besvara följande undersökningsfrågor:  
  

1.   Går det att identifiera ändringar i aktiekurser vid tidpunkten för tillkännagivandet av en 
social CSR-händelse? 

2.   Hur påverkas investerares investeringsbeslut på aktiekurser av positiva respektive 
negativa sociala CSR-händelser? 

  
Undersökningsfrågorna har operationaliserats genom en eventstudie och två hypotesprövningar.   
  
Tabell  5  Sammanställning  av  hypotesprövningar.  

  

Hypotes   Resultat  

Hypotes 1: Investerares investeringsbeslut 
påverkas av tillkännagivandet av negativa 
sociala CSR- händelser.  

Förkastades  

Hypotes 2: Investerares investeringsbeslut 
påverkas av tillkännagivandet av positiva 
sociala CSR- händelser.  

Förkastades  
  
  

  
I ovanstående tabell (tabell 5) så sammanställs de hypotesprövningar som har gjorts i 
undersökningen, dessa har tillsammans med resultaten och analysen av eventstudiens resultat 
utgjort grunden för de slutsatser som följer.  
  
Efter att empirin har analyserats visar undersökningen på att investerares investeringsbeslut 
påverkas av tillkännagivanden om sociala CSR-händelser. Vi kan se att investerarna mestadels 
låter sina investeringsbeslut påverkas negativt av tillkännagivanden om sociala CSR-händelser.  
  
Vid hypotesprövningen med hjälp av enkelt t-test så förkastades dock de hypoteser som satts upp. 
Vilket innebär att hypotesprövningarna resulterade i att inget samband mellan tillkännagivanden 
av sociala CSR-händelser kunde påvisas.   
  
Med grund i de tvetydiga resultat som eventstudien och hypotesprövningarna gett så dras 
slutsatsen att det inte med säkerhet går att identifiera ändringar i aktiekurser vid tidpunkten för 
tillkännagivandet av en social CSR-händelse. Det går heller inte att med säkerhet avgöra hur 
investerares investeringsbeslut på aktiekurser påverkas av positiva respektive negativa sociala 
CSR-händelser.   
  



29  

  

6.2.  Framtida  forskning  
Baserat på dessa slutsatser så förslår vi följande förslag till vidare forskning inom ämnet.  
  
Denna studie har utgått ifrån företag listade på New York Stock Exchange och Nasdaq, de 
företag som sökningen av händelser har resulterat i är främst västerländska företag från USA eller 
Europa. Intressant vore att se hur effekten av CSR-arbete är på investerares investeringsbeslut i 
andra delar av världen, såsom exempelvis Asien.  
  
En av svagheterna med denna studie rör det relativt lilla antalet om 86 valda händelser i 
undersökningens urval. Därför vore det givande att se en liknande studie med ett större urval på 
exempelvis några hundra händelser: Det här skulle då ge mer statistiskt signifikanta resultat, 
vilket skulle göra att generaliserbarheten och skulle då öka (Gustavsson 2010, s. 26).  
  
Denna studie har utgått ifrån Wall Street Journal som källa för inhämtande av urvalets händelser. 
Detta valdes för att tidningen i fråga ansågs vara av signifikant vikt i ekonomiska och finansiella 
kretsar. Eventuellt har tidningens betydelse överskattats, det är möjligt att det finns andra källor 
till information gällande socialt CSR-arbete hos olika företag. Det här bör definitivt utredas mer, 
eventuellt kan det ge mer reliabla resultat som inte innehåller några mätfel.  
  
Slutligen skulle det vara en god idè att arbeta vidare med vilka sökord och kriterier som används 
för att identifiera de händelser som ska ingå i urvalet, det vill säga arbeta mer med den så kallade 
urvalsprocessen. Eventuellt behöver sökorden kompletteras med fler sökord för att verkligen 
täcka in hela begreppet av social CSR.   
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