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Sammanfattning

Titel: Corporate Social Responsibility – vilken är dess inverkan på kapitalmarknaden?

Bakgrund: Ökade krav på att företag skall ta ett större etiskt och miljömässigt ansvar för sin 
verksamhet har väckts under senare år. Corporate social responsibility är ett 
samlingsnamn för detta ansvarstagande.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att fastställa huruvida företags arbete med corporate 
social responsibility har någon synbar effekt på företags marknadsvärden, eller 
om företag bara förspiller sina resurser på ett ansvarstagande och 
informationsskapande som deras aktieägare nonchalerar.

Teoretiskt Författarna redogör för forskningen inom ämnet CSR och presenterar de två
perspektiv: teorier som används; den effektiva marknadshypotesen och agent-

principalförhållandet. Därtill belyser författarna begreppen etik, moral och 
förtroende för att läsaren skall erhålla en djupare förståelse för de begrepp som 
genomsyrar CSR.

Metod: För att kunna besvara uppsatsen syfte väljer författarna att genomföra en 
metodtriangulering bestående av en enkätundersökning bland fondbolag, en 
eventstudie på negativ publicitet om företags agerande i etik- och miljöfrågor 
och slutligen fem intervjuer med miljö- och etikanalytiker.

Resultat: Resultaten från eventstudien pekar på att företags aktiekurser generellt sett inte 
reagerar på information kopplade till CSR. Vid enstaka händelser som är nära 
kopplade till företags kärnverksamhet kunde författarna dock urskilja 
begränsade effekter på företags marknadsvärden.

Empiri: Majoriteten av intervjurespondenterna såg en ökad trend av aktivt ägarskap i 
Sverige men framförallt i USA. Det aktiva ägarskapet har lett till att fondbolag 
och förvaltare gått från uteslutning av företag till att försöka påverka dem till 
förbättringar inom CSR-frågor och corporate governance. Vidare såg 
övervägande delen av intervjurespondenterna ett ökat tryck från allmänheten på 
företagen att ta ett större socialt och miljömässigt ansvar, dock har CSR-
frågorna fortfarande mycket lite betydelse för merparten av investerarna. Trots 
att eventstudien inte visar på en synbar effekt på kapitalmarknaden tror samtliga 
intervjurespondenter att företagen tjänar på att agera etiskt och miljömässigt 
korrekt.    

Slutsats: Författarna drar bland annat slutsatser om att händelser kopplade till CSR 
generellt sett inte har någon synbar effekt på företags marknadsvärden. En 
mindre effekt på företags marknadsvärde kan emellertid urskilja då händelsen är 
nära kopplad till företags kärnverksamhet. Vidare finns det endast ett marginellt 
intresse för CSR bland ägarna. Slutligen innebär utbredningen av aktivt ägande 
att de eventuella effekterna på börskurserna i ett tidigt stadium försvinner. 
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Abstract

Title: Corporate Social Responsibility – how does it affect the capital market? 

Background: Demands have been raised in recent years for companies to take on larger 
ethical and environmental responsibilities for their business activities. Corporate 
social responsibility (CSR) is the collective term for this accountability.   

Purpose: The purpose of this essay is to establish whether companies’ efforts with 
corporate social responsibility have a visible effect on their market values, or 
whether it simply is a misuse of company resources and a creation of
information that their shareholders ignore.  

Theoretical The authors give an account of the research within the subject of CSR
Perspective: and introduce the two theories that are used; the effective market hypothesis and 

the agent-principal relationship. In addition the authors shed some light on the 
concepts of ethic, moral and trust so that the reader can gain a deeper 
understanding of the concepts that permeates CSR.

Method: To be able to answer the essay’s purpose the authors choose to carry out a 
triangulation of methods consisting of a questionnaire sent out to fund 
managers, an event study on negative publicity regarding companies’ dealings in 
ethical and environmental issues, and finally five interviews with 
environmental- and ethical analysts.       

Results: The results from the event study indicate that stock prices in general term do not 
react to information connected to CSR. In specific events, that weere closely 
connected to the companies’ core business activities, the authors could 
distinguish limited effects on the companies’ market values. 

Empirical: The majority of the interview respondents saw an increased trend in active
ownership in Sweden but the trend is far more apparent in the US. The active 
ownership has lead to fund managers and trustees moving from excluding 
companies towards influencing them towards improvements within CSR-issues 
and corporate governance. Furthermore the greater part of the interview 
respondents saw increased pressure from the general public upon the companies 
to take a greater social and environmental responsibility, however CSR-issues 
still have very little significance for the mainstream investor. 

Conclusions: The authors conclude that in general events which are connected to CSR do not 
have a visible effect on companies’ market values. However, there are limited 
effects on companies’ market values in specific events, that are closely 
connected to the companies’ core business activities. Furthermore, there is only 
a minor interest for CSR amongst the owners. Finally, the spread of active 
ownership means that possible effects on stock prices disappear at an early 
stage. 
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1. Inledning
___________________________________________________________________________

Kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund till uppsatsen och dess problemområde. Vidare 
diskuteras det problem uppsatsen behandlar, dess syfte samt avgränsningar. Slutligen 
presenteras en disposition för den fortsatta uppsatsen. 
___________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund  
I en global värld öppnas en rad nya möjligheter för företag, men de ställs även inför nya 
svårigheter. Till de positiva konsekvenserna av globaliseringen hör att företag bland annat ges 
möjlighet att växa genom att nå ut till nya marknader och att de erbjuds betydligt större 
valmöjligheter vart de skall förlägga sin produktion. Dock finns det, som nästan alltid, två 
sidor av samma mynt och att företag får en större spelplan är något som gäller för samtliga 
företag. Globaliseringen tvingar därmed företag att konkurrera på strängare villkor än tidigare 
vilket gör att kampen om marknadsandelar intensifieras. Denna konkurrenssituation leder till 
att företagen, för att överleva, tvingas till att skära i sina kostnader och hitta effektivare 
lösningar. Pressen företagen ställs inför kan ibland resultera i att de tar till metoder som inte 
alltid är etiskt och moraliskt försvarbara, vilket de skandaler som de facto har uppdagats det 
senaste decenniet är bevis på. Skandalerna har tagit sig form som redovisnings-, miljömässiga 
och andra oetiska skandaler såsom brott mot de mänskliga rättigheterna.

Corporate social responsibility (CSR) är ett samlingsnamn på när företag på frivillig basis tar 
ett större ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av sin verksamhet. 
Intresset för konceptet CSR har tilltagit betydligt i styrka under de senaste åren (Brown & 
Fraser, 2006, s. 103 ; Bryane, 2003, s. 115 ; Cramer, 2002, s. 99) och enligt Owen (2005, s. 
395) kan det ökade intresset förklaras av just de skandaler som har inträffat. Anderson och 
Bieniaszewska (2005, s. 1) hävdar att företagen i ljuset av globalisering och inter-
nationalisering tar till socialt ansvarstagande för att hävda sig i den hårdnade konkurrensen 
och allt fler europeiska företag använder CSR som en verksamhetsstrategi. 

Den ökade fokuseringen på CSR tar sig bland annat uttryck i företagens publiceringar av 
CSR-rapporter, miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Det har även lett till att en 
rad olika listor och index etablerats, såsom Dow Jones Sustainability Index, vilka mäter och i 
vissa fall rangordnar företagens arbete med CSR. Därtill har en rad organisationer och 
institutioner som granskar huruvida företagen verkligen tar sitt ansvar inom områdena miljö, 
etik och sociala frågor vuxit fram. I Sverige tar bland annat organisationerna Amnesty 
Business Group, Globalt Ansvar och SwedWatch detta ansvar. Jämbördiga organisationer 
finns i många andra länder och i USA finns organisationen CorpWatch vars syfte är att 
undersöka och avslöja företags överträdelser av mänskliga rättigheter, miljöbrott och 
korruption runt om i världen.1

Att skandaler har kunnat inträffa och nått de proportioner de har gjort kan delvis förklaras av
ofullständig insyn i företagen, och brister i bolagsstyrningen. En högre transparens efterlyses 

                                                
1 CorpWatch. Tillgänglig: < http://www.corpwatch.org/article.php?id=11314>  
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därför idag inom alla områden, allt ifrån för företagen rent finansiell information till sociala 
och miljömässiga frågor. De sistnämnda frågorna hamnar delvis under kategorin 
bolagsstyrning. Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
menar att arbetet med hållbarhetsredovisning ”är en bolagsstyrningsfråga. Styrelsen och den 
högsta ledningen har ansvar för företagets affärsutveckling, vision och etik. Det är där 
diskussionerna ska föras om den strategiska utvecklingen om vilka strategiska risker som kan 
finnas” (Rosell, 2005, s. 24). Frågan om företagens bolagsstyrning har under senare år därmed 
kommit att aktualiseras och breddats ytterligare, där målet är att ge ägarna större makt och 
insyn i verksamheten på samtliga områden, inte bara de finansiella. 

1.2 Problemdiskussion
Det stora intresset som idag finns för CSR borde indikera att frågor av det här slaget har en 
reell betydelse för företagen. Intresset borde därmed leda till att företag vinner ett förtroende 
från sina intressenter, som på sikt kan ge en positiv ekonomisk påverkan, genom att de tar ett 
socialt ansvar för samhällen och människor i de områden de är verksamma. Många företag 
satsar enorma resurser i form av både tid och pengar för att möta kraven på socialt 
ansvartagande och ovissheten huruvida CSR är något som kostar företagen mer än det smakar
blir därmed tydligare. Idag finns ingen ensidigt säkerställd uppfattning om företagens 
intressenter faktiskt tar till sig den här typen av information och agerar med hänsyn till den. 
Problematiken för företagen, både för företag som faktiskt arbetar ambitiöst med denna typ av 
frågor och för företag som ännu inte prioriterar dem, är därför i vilken utsträckning deras 
intressenter tar till sig information om CSR. Förutom att veta huruvida intressenterna tar till 
sig informationen är det av vikt att förstå hur de agerar när de får vetskap om informationen.

Utifall intressenterna tar information relaterat till företags inblandning i etiskt och moraliskt 
tvivelaktiga affärer på allvar och efterfrågar den vinner företagen på att ta fram informationen 
och företagens arbete har då inte varit omotiverat. Fäster emellertid inte intressenterna någon 
uppmärksamhet vid den här typen av information ödslar företagen värdefulla resurser, ur 
företagets perspektiv, både på att agera i överensstämmelse med olika CSR-riktlinjer och i att 
ta fram den informationsrapportering som de gör i hållbarhetsredovisningar och andra typer 
av rapporter. Risken finns att det enbart är något som kostar företagen pengar och aldrig 
kommer dem till vinning varför det är av stor betydelse för dem att veta om marknaden 
efterfrågar denna typ av information. 

Olika intressenter kan reagera olika på likadan information då deras intressen i företaget 
varierar och för en del intressenter kan information om oetiskt agerande vara av större vikt än 
för andra. En konsuments intresse i ett bolag är att konsumera bra och säkra produkter och i 
de fall de överhuvudtaget reflekterar över information om ett företags etiska överträdelser kan 
de visa detta genom att sluta stödja företaget genom att bojkotta deras varor. En leverantör till 
företaget som inte vill bli förknippad med ett negativt beteende kan säga upp samarbetet med 
företaget i fråga, men för att en leverantör skall göra detta krävs förmodligen att överträdelsen 
är väldigt grov eller att företaget som gjort överträdelsen inte är en betydelsefull kund hos 
dem. Rör det sig om ett företag som är en av leverantörens största kunder kan det bli för 
kostsamt för leverantören att säga upp samarbetet och leverantören väljer då kanske att blunda 
för de etiska frågorna. Anställda är en intressentgrupp som förbises i många avseenden men
deras reaktioner på hur företaget de är anställda hos bedriver sin verksamhet är inte att 
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förringa. Anställda måste känna ett förtroende för sin arbetsgivare för att ha en vilja att satsa 
sin tid och kraft i företaget. Blir de anställda avigt inställda till företaget riskerar företaget dels 
att få oengagerade medarbetare och dels att förlora arbetskraft och kompetens till 
konkurrenter som tar frågor om etik och miljö på större allvar. Därtill ökar även faran att de 
anställda talar illa om företaget inför andra och företaget ifråga kan riskera att få ett dåligt 
rykte på grund av ”word of mouth”. I slutändan är det i samtliga av dessa fall företaget som är 
förloraren. Konsumenten kan alltid hitta ett nytt företag att inhandla sina varor ifrån, 
leverantören får nya kunder och de anställda kan få nya jobb.

Ytterligare en intressentgrupp som är av stor betydelse för företagen är aktieägarna, vilka i 
regel även är väldigt känsliga för merparten av den information som kommer ut om 
företagens förehavanden. De har ett stort ekonomiskt intresse i företaget och majoriteten ägare
vill i första hand tjäna pengar på företagets verksamhet. Precis som i övriga intressentgrupper 
reagerar olika ägare och investerare på olika sätt till nyheter om företags etiska och 
miljömässiga övertramp. En del ägare kan välja att sälja sina aktier i bolaget medan andra 
väljer att stanna kvar. Intresseväckande är huruvida information om CSR är så pass relevant 
för ägarna och investerarna att det faktiskt har en inverkan på kapitalmarknaden eller inte. På 
samma sätt som information om kvartalsrapporter, VD-byten och förvärv har en påverkan, 
kanske även händelser kopplade till CSR ger effekter på företagens marknadsvärden, speciellt 
med tanke på att aktieägarna normalt sett är väldigt känsliga för information om företagens 
verksamheter.  

1.3 Syfte
Uppsatsen syfte är att fastställa huruvida företags arbete med corporate social responsibility 
har någon synbar effekt på företags marknadsvärde, eller om företag endast förspiller sina 
resurser på ett ansvarstagande och informationsskapande som deras aktieägare nonchalerar.

1.4 Avgränsningar
För att genomföra studien väljer författarna att studera nyhetspubliceringar sammanställda på
den amerikanska organisationen CorpWatchs hemsida. Motivet till den valda organisationen 
är dess specialisering i dessa frågor. En naturlig avgränsning som uppstår genom att endast 
studera händelser från CorpWatch är att företagen som studeras är stora multinationella bolag. 
Händelser som rör företag vilka inte är noterade på New York Börsen har valts bort för att 
erhålla ett mer enhetligt urval, isolerat till en enda börs. 

Författarna ämnar erhålla intressentgruppen ägarnas perspektiv men avgränsar sig till att 
endast inkludera institutionella ägare i studien. Avgränsningen motiveras med att det är de 
institutionella ägarna som påverkar börskurserna i störst utsträckning (Haugen 2001, s. 573). 
De innehar en stor ägarandel och därmed får deras agerande ett större inflytande över aktiens 
utveckling. 

1.5 Definitioner
Med uttrycket oetiskt agerande syftar författarna på ett beteende från företagens sida som 
allvarligt kan ifrågasättas av företagets intressenter och den allmänna opinionen. 
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Uttrycket oetiskt företag syftar till företag som agerar oetiskt ur företagets intressenter och 
den allmänna opinionens synpunkt och/eller bedriver en verksamhet inom områden som 
tobak, alkohol, spel, pornografi och vapenindustri. 

I denna uppsats avgränsar författarna begreppet CSR till att åsyfta företagens ansvarstaganden 
vad gäller alla former av brott mot mänskliga rättigheter, inkluderat barnarbete och brott mot 
arbetsrättsliga förhållanden, samt farliga produkter och miljöbrott. När författarna i den 
fortsatta framställningen använder uttrycket företagens sociala ansvar syftas då på 
ansvarsområden som faller under denna definition av CSR.
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1.6 Disposition

Figur 1.1 - Uppsatsens disposition

Kapitel 2 – Teori
I detta kapitel görs först en genomgång av forskningsläget inom området CSR där författarna 
belyser de forskningsresultat som är av intresse för denna uppsats. Vidare presenteras de 
teorier författarna valt, bland annat den effektiva marknadshypotesen och agent-
principalförhållandet. Teorierna kopplas därefter till problemområdet.

Kapitel 3 – Metod
Tillvägagångssätten för att kunna genomföra den tänkta studien presenteras, samt motiven till 
de valda metoderna och eventuella risker med dem.

Kapitel 4 – Resultat
Författarna presenterar resultaten 
från enkätundersökningen och 
eventstudien samt kommenterar 
utfallen.

Kapitel 5 – Empiri
Sammanställningar av de 
genomförda intervjuerna 
presenteras. 

Kapitel 6 – Analys
En analys genomförs genom att koppla samman det insamlade materialet med de valda 
teorierna och problemområdet.

Kapitel 7 – Slutsatser
I kapitlet presenterar författarna de slutsatser som kan dras utifrån den genomförda studien.

Kapitel 8 – Diskussion
Författarna för ett resonemang om uppsatsens pålitlighet och möjlig kritik diskuteras. Förslag 
till fortsatta studier läggs därtill fram.

Kapitel 1 – Inledning
Författarna redogör för bakgrunden till uppsatsen och för en problemdiskussion som mynnar 
ut i uppsatsen syfte. Därtill formuleras avgränsningar och några ofta förekommande begrepp 
definieras.
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2. Teori
___________________________________________________________________________

I följande kapitel återger författarna hur forskningsläget ser ut inom Corporate Social 
Responsibility. Detta för att ge både läsarna och författarna kunskap om vart forskningen 
inom ämnet befinner sig. Vidare redogör författarna för de valda teorierna. Den effektiva 
marknadshypotesen och agent-principalförhållandet presenteras för att belysa relationen 
mellan företaget och ägarna och på vilka sätt ägarna kan reagera på information bland annat 
utgiven av företagsledningen. Därtill diskuteras begreppen etik, moral och förtroende.
___________________________________________________________________________

2.1 Tidigare forskning

2.1.1 Begreppet Corporate Social Responsibility
Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp som funnits i den akademiska debatten i 
över sjuttio år (Whitehouse, 2006, s. 279). Trots detta finns det idag ingen allmänt accepterad 
definition av begreppet. Enligt Garriga och Melé (2004, s. 52) innebär CSR för vissa idén om 
legalt ansvar eller åtagande, medan det för andra betyder ett socialt ansvarstagande ur en etisk 
synvinkel. Därtill delar vissa uppfattningen att CSR är synonymt med välgörenhet, medan 
andra går längre och menar att det innefattar en social medvetenhet. Många av entusiasterna 
till CSR ser konceptet som liktydigt till legitimiteten som kommer av att företaget framstår 
som anständigt och betrott (Garriga & Melé, 2004, s. 52). Grossman (2004, s. 5) hävdar att 
CSR är ett verktyg för att konsumenter, investerare, myndigheter och andra intressenter skall 
erhålla information om i vilken grad företaget bidrar till en hållbar framtid. CSR 
sammanlänkar därmed företagets makt och samhällets makt. CSR enligt Friedman 
(Whitehouse, 2006 s. 284) innebär för företag ”to use its resources and engage in activities 
designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game”. Carrolls 
(Whitehouse, 2006, s. 284) definition av CSR är något vidare än Friedmans då han menar att 
det är ett koncept som uppmuntrar företag att följa lagen, vara vinstdrivande, vara etiska samt 
vara bra globala företagsmedborgare. Europeiska kommissionens definierar CSR som ett 
”concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (Hockerts & 
Moir, 2004, s. 85). Hester (Whitehouse, 2006, s. 279) menar att trots att det inte finns något 
generellt förhållningssätt till innebörden av CSR och hur det skall implementeras har företag 
entusiastiskt tagit till sig konceptet. 

Även företagen har olika definitioner och synsätt på vad CSR innebär. Whitehouse (2006, s. 
286) utförde en undersökning av sexton brittiska företag och betydelsen av CSR för dem och 
hur de tillämpat konceptet. Stora skillnader uppvisades mellan företagen och det beror mycket 
på att företagen definierar och ser på CSR på olika sätt. Hedberg och Von Malmborg (2003, 
s.159) genomförde en undersökning bland svenska företag om fenomenet CSR och upptäckte 
att majoriteten av företagen hade stora svårigheter med att definiera hållbarhet och en hållbar 
utveckling. Enligt Whitehouse (2006, s. 286) definieras dock CSR för majoriteten av 
respondenterna till att omfatta alla frågor som har potential att påverka företagets rykte. Detta 
innebär att frågor relaterade till uppförandekoder, kunder, mänskliga rättigheter, anställda, 
hälsa och säkerhet, samhället samt miljön omfattas av begreppet CSR (Whitehouse, 2006, s. 
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285). Hockerts och Moir (2004, s. 85) menar även de att CSR traditionellt sett 
uppmärksammar frågor som påverkar flera intressenter, däribland anställda, konsumenter och 
samhället. Dock är inte företagets intressenter de enda som har betydelse för företagens CSR-
strategier. Whitehouse (2006, s. 286) fortsätter diskussionen med att uppmärksamma att 
företagen själva väljer de CSR-strategier som de själva anser vara viktiga för verksamheten 
och därmed inte bara har intressenterna i åtanke. Banerjee (Van Marrewijk, 2003, s. 96) anser 
att CSR är alltför brett i sitt omfång för att vara relevant för organisationer. Hendersen (Van 
Marrewijk, 2003, s. 96) är också kritisk då han menar att det inte finns någon solid och 
välutvecklad samstämmighet inom CSR vilket gör det svårt för företagen att agera. Jacques 
Schraven (Van Marrewijk, 2003, s. 96), ordförande för den holländska arbetarorganisationen 
VNO-NCW, uttryckte att det inte finns något standardiserat recept för företags hållbarhet då 
det är en skräddarsydd process för varje företag. Van Marrewijk (2003, s. 96) menar vidare att 
varje företag utifrån sina egna förutsättningar måste välja det koncept och den definition som 
matchar företagets målsättning och strategier på bästa sätt. 

2.1.2 Drivkrafterna bakom Corporate Social Responsibility
Enligt Whitehouse (2006, s. 287) framkom det i hennes undersökning att den främsta 
drivkraften bakom implementering av CSR-policys är att företagen vill upprätthålla ett bra 
rykte. En förklaring till varför företags rykte hänger samman med CSR har att göra med att 
samhällets förväntningar på företagets roll inom samhället har förändrats. Majoriteten av 
företagen i undersökningen indikerade att deras intressenter krävde att företagen uppförde sig 
på ett socialt ansvarsfullt sätt. Whitehouse (2006, s. 287) observerar sambandet mellan det 
ökade intresset för CSR och antalet företagsskandaler såsom Enron, som hon ser som den 
största drivkraften i företags förbättrade attityder gentemot CSR. Därför ser hon det inte som 
en tillfällighet att allt fler företag efter Enron-skandalen har börjat ta CSR mer seriöst. Vidare 
ansåg majoriteten av företagen att en implementering av CSR-policys är ytterligare ett sätt att 
vinna konkurrensfördelar. Generellt sett tyckte företagen i undersökningen att CSR är att se 
som något man enbart vinner på då det skapar lojalitet hos de anställda vilket är bra för 
företaget och därmed ligger det i företagets egenintresse. Wallage (2000, s. 54) påpekar också 
att en drivkraft är de ökade legala åtgärderna som till exempel miljöredovisning. Adams 
(2002, s. 228) uppmärksammar en positiv relation mellan omfånget av rapporteringen av CSR 
och mediebevakning. Även Brown och Deegan (Adams, 2002, s. 228) såg en positiv 
korrelation mellan graden av redovisning av miljöfrågor och medias bevakning över de olika 
industriernas miljöpåverkan. De industrier som bevakades av media tenderade med andra ord 
att ökade omfånget av sin miljöredovisning. Vidare observerar Adams (2002, s. 234) genom 
sin undersökning att majoriteten av företagen sade sig börja med CSR-rapportering, 
miljöredovisning och hållbarhetsredovisning på grund av trycket från allmänheten, vilket är i 
samstämmighet med vad andra forskare kommit fram till.

Van Marrewijk (2003, s. 96) är kritisk då han anser att CSR alltför ofta ses som botemedlet 
och lösningen på alla stora problem såsom fattigdom och andra sociala missförhållanden. 
Marx (1993, s. 38) menar dock att företags rapporter om sociala program och prestationer är 
ett viktigt kommunikationsmedel i den allmänna arenan. Whitehouse (2006, s. 289) 
ifrågasätter det ökande användandet av CSR-policys och ställer sig frågande till om företagen 
verkligen har någon tyngd och substans i sina policys eller om det snarare används som en 
etikett på redan befintliga åtgärdsprogram. Hon undrar därmed om företagen använder CSR 



CSR – Vilken är dess inverkan på kapitalmarknaden? 2007-01-24
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Jessica Bylund
Charlotte Haggren

14

som en modern etikett på redan befintliga policys utan att egentligen ha tillfört några nya 
åtgärder. Dock ser Whitehouse (2006, s. 290) själv motbevis på att så skulle vara fallet i alla 
de lysande rapporter och Internetsidor som behandlar företagens implementering och resultat 
av strategier för en förbättrad utbildning, minska spridning av sjukdomar och hemlöshet. 
Företagen har inte bara antagit olika policyprogram kring CSR utan de redovisar även 
programmen på olika sätt. Enligt Gray (2001, s. 11) kan CSR ha fyra olika mål. Dessa är för 
att (i) fullgöra ansvaret gentemot intressenter, (ii) kontrollera intressenterna, (iii) utöka 
hållbarhetsredovisningen eller (iv) rättfärdiga företagets handlingar. Vidare ser Gray (2001, s. 
11) att den största utmaningen inom CSR är hur CSR skall vara en del av företagets strategier 
för en hållbar framtid och han menar att vi bara är i början av den process som skall lära oss 
hur CSR skall hjälpa företag mot en hållbar utveckling.

Frågan huruvida CSR och hållbarhetsredovisning ger ökade vinster eller inte är mycket 
omdebatterat inom litteraturen. Garriga och Melé (2004, s. 53) anser att en majoritet av de 
senare studierna kring detta visat på ett ökat antal företag som visar på positiv korrelation 
mellan socialt ansvarstagande och finansiella prestationer. Adams (2002, s. 226) fokuserar på 
miljöredovisning och uppmärksammar även han i de senaste undersökningarna att företag 
som handlar miljömässigt har presterat finansiellt bättre än konkurrenter som inte tagit 
miljöhänsyn. Baumol (Hausman, 2002, s. 1767) ställer sig däremot kritisk till dessa 
resonemang då han anser att moraliska hänsynstaganden från företagens sida hämmar jakten 
på vinster vilket leder till lägre resultat. På grund av detta kan inte företag agera moraliskt 
även om de vill. 

2.1.3 Corporate Social Responsibility och dess effekt på kapitalmarknaden
Flera studier har genomförts där forskare har studerat hur CSR-frågor har påverkat 
kapitalmarknaden. Lorraine, Collison och Power (2004, s. 7) genomförde en undersökning om 
huruvida publicitet om miljömässiga prestationer, både bra och dåliga, har någon inverkan på 
företagens aktiepriser. Undersökningen visade att bra publicitet angående miljömässiga 
prestationer inte gav någon märkbar effekt på företagens aktiepriser (Lorraine et al, 2004, s. 
21). Forskarna fann dock att dålig publicitet gav en begränsad effekt på aktiepriset och såg 
samtidigt en tendens på att det tog marknaden närmare en vecka att uppskatta den fulla 
effekten av den negativa publiciteten (Lorraine et al, 2004, s. 22). Derwall, Guenster, Bauer 
och Koedijk (2005, s. 51) studerade också marknadens reaktioner på CSR men på ett annat 
sätt. De frågade sig om investeringar i socialt ansvarstagande gav lägre eller högre avkastning 
i aktieportföljer. Företag delades således in i två grupper: ”most eco-efficient” och ”less eco-
efficient”. Dessa två aktieportföljer följdes under perioden 1995-2003 och ”most eco-
efficientportföljen” presterade överlägset bättre än ”less eco-efficientportföljen” (Derwall et 
al, 2005, s. 61). Vidare menar Derwall et al (2004, s. 61) att undersökningen visar att 
differensen mellan de två portföljerna inte kan förklaras av skillnader i marknadskänslighet, 
typ av investering eller industri. Derwall et al (2004, s. 61) anser därför att hänsyn till 
miljömässiga kriterier vid investeringsprocessen är betydande för aktieportföljens avkastning. 

Entine (2003, s. 352) är däremot mycket kritisk till etiska och miljömässiga investeringar och 
anser att alla olika rankningar och index av hållbarhetsredovisningar och CSR-rapporter är 
obotligt fulla med brister. Entine (2003, s. 352) fortsätter med sin kritik och menar att inga av 
de ”etiska” fonderna presenterar på ett sammanhängande sätt varför just deras kriterier är 
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etiska. Slutligen hävdar Entine (2003, s. 365) att det inte finns någon seriös forskning som 
tyder på att etiska och miljömässiga investeringar har någon effekt på det finansiella resultatet 
eller på aktiekursen. De studier som har gjorts och som visar på en positiv korrelation mellan 
CSR-investeringar och finansiella prestationer anser Entine (2003, s. 365) vara opålitliga och 
vilseledande. Barnett och Salomon (2003, s. 381) motsätter sig Entine (2003) och anser inte 
att forskning om CSR-investeringars samband med finansiellt resultat skulle vara värdelösa 
eller skadliga akademiska studier. Vidare poängterar Barnett och Salomon (2003, s. 381) att 
det är självklart att forskningen om CSR-investeringar och dess samband med finansiellt 
resultat är imperfekt eftersom historien inte alltid är en perfekt indikator på framtiden. Därtill 
betonar Barnett och Salomon (2003, s. 387) vikten av att marknaden får avgöra vilka CSR-
aktiviteter som de anser är ”bra” eller ”dåliga”. På så sätt får företagen kännedom om vilka 
typer av CSR-investeringar som är de mest vinstgivande. Detta går i linje med Barnett och 
Salomons (2003, s. 382) resonemang om hur företag endast är intresserad av att maximera 
sina vinster och ingår därmed i oetiska aktiviteter om det ger den högsta avkastningen och 
vise versa. Om marknaden då på ett tydligt sätt visar vilka CSR-investeringar som ger högre 
vinster kommer företagen att agera mer etiskt. Barnett och Salomon (2003, s. 387) trycker 
därför på mer och bättre research om vilka typer av CSR-investeringar som ger den högsta 
effekten på investerare.   

2.2 Sammanfattning av Tidigare forskning
Forskningen inom CSR-området framstår som relativt fragmenterad och det finns ingen tydlig 
och enhetlig definition att utgå ifrån varpå det kan bli besvärligt att jämföra forskningen samt 
att få en relevant diskussion kring ämnet. Anledningen till otydligheten kan vara att begreppet 
CSR ändå är tämligen nytt även om inte själva konceptet är det. Därtill är begreppet 
förhållandevis abstrakt och omges av ”mjuka” värden. I och med detta ser författarna det som 
positivt att forskare försöker kvantifiera effekterna av CSR för att på så sätt försöka öka 
förståelsen för och hanteringen av begreppet. Redogörelsen för forskningsläget medför en 
grundförståelse i ämnet för både författarna och läsaren, där olika definitioner på begreppet 
CSR och dess drivkrafter har lyfts fram. Därtill har CSRs effekter på kapitalmarknaden 
diskuterats och flera undersökningar visar att dessa typer av frågor faktiskt har en påverkan, 
däribland Lorraine, Collison och Powers (2004) eventstudie av publicitet av företags 
miljömässiga prestationer. Vidare fann Derwall, Guenster, Bauer och Koedijk (2005) bevis på 
att det lönar sig att investera etiskt. Dock finns det forskning som även tyder på det motsatta. 
Trots den splittrade bilden kring CSR är forskningen kring ämnet mycket relevant för det 
valda uppsatsämnet då syftet är att fastställa huruvida företags arbete med corporate social 
responsibility har någon synbar effekt på företagets marknadsvärde.
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2.3 Den effektiva marknadshypotesen

2.3.1 Allmänt om den effektiva marknadshypotesen
En effektiv kapitalmarknad är enligt Fama (1970, s. 383) en marknad där aktiepriset alltid 
fullt ut reflekterar all tillgänglig information och Ross, Westerfield och Jaffe (2005, s. 351) 
menar att om alla marknader är effektiva kommer aktier alltid att vara korrekt prissatta. 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) studerar enligt Haugen (2001, s. 573) hur fort 
information absorberas i aktiepriset. Frågan handlar om hur fort marknadsaktörerna reagerar 
på ny information utgett av ett företag och i hur stor utsträckning de handlar med företagets 
aktie med hänsyn tagen till informationen. Med andra ord vill man genom hypotesen ta reda 
på hur fort priset på aktierna anpassas för att avspegla den nya informationen, vilket även 
figur 2.1 visar. I de fall priset svarar till all relevant ny information på ett snabbt sätt sägs 
marknaden vara relativt effektiv. Om det tvärt emot detta tar tid för informationen att sprida 
sig på marknaden och om investerare tar tid på sig att analysera och reagera på informationen 
kan priserna komma att skilja sig från vad de hade varit efter en noggrann gjord analys av all 
tillgänglig information. I detta fall är marknaden relativt ineffektiv.

Figur 2. 1 Aktiekursens reaktion på ny information 

Om marknaden är effektiv regleras aktiepriset omedelbart till att reflektera ny 
information. Vid en försenad reaktion anpassar sig priset bara långsamt till ny 
information och vid en överreaktion överjusteras priset efter att den nya 
informationen släppts.
Källa Ross et al. (2005, s.353)

Det finns mängder av information om företag och företagens aktier och drivkraften bakom ett 
aktivt informationssökande är att investeraren genom att veta mer än andra på marknaden och 
agera i enighet med sin information kan erhålla högre avkastning. I de fall investeraren har 
positiva nyheter köper denne aktier och om informationen är negativ säljs aktierna (Elton, 
Gruber, Brown och Goetzmann, 2003, s. 403). Haugen (2001, s. 573) menar att aktiepriserna 
inte bestäms i samstämmighet av alla investerare utan priset sätts av de marginella investerare 
som aktivt handlar med aktier. Dessa få aktörer är välinformerade aktieanalytiker som aktivt 
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All tillgänglig information, 
inkl. insider eller privat 
information

agerar på kapitalmarknaden och ständigt letar efter aktier som är felaktigt prissatta baserat på 
aktuellt tillgänglig information. Med datorer som hjälpmedel kan dessa investerare snabbt 
erhålla all tillgänglig information och processa informationen med hjälp av olika 
analystekniker varpå de ytterst snabbt får tillgång till, sammanställer och kan agera på 
informationen. På detta sätt kan dessa få professionella investerare driva priserna till att fullt 
ut reflektera all information som är känt om ett företag, dess industri eller ekonomin i 
allmänhet. Palepu, Healy och Bernard (2004, s. 9-4) diskuterar aktieanalytikerns och 
fondhandlarens roll under EMH. De menar att investerare som accepterar att marknaden är 
effektiv och att aktiepriset fullt ut reflekterar tillgänglig information inte längre behöver söka 
efter felaktigt prissatta aktier genom olika aktieanalyser. Om samtliga investerare resonerade 
på detta sätt skulle inga analyser genomföras och eventuella felaktiga prissättningar skulle 
inte upptäckas varpå marknaden inte längre skulle vara effektiv. Det behövs alltså att 
investerare ständigt analyserar företag och aktier för att marknaden skall förbli effektiv.

Den effektiva marknadshypotesen antar att marknaden omedelbart kommer svara på all 
tillgänglig information. Inom den effektiva marknadshypotesen skiljer man på tre olika typer 
av information; information om historiska aktiepriser, offentligt tillgänglig information och all 
information (Ross et al. 2005, s. 354). Förhållandet mellan dessa tre olika delmängder av 
information synliggörs i figur 2.2. 

Figur 2.2 Tre olika informationsnivåer för en given aktie

Den innersta cirkeln representerar den lägsta graden av information, det historiska 
aktiepriset. Mellancirkeln illustrerar den andra nivån på informationen, där all 
offentligt tillgänglig information tas med i investeringsbesluten, inklusive det 
historiska aktiepriset. Den yttersta cirkeln företräder den högsta informationsnivån, 
där all information är medtagen, både offentlig och privat och denna cirkel 
inrymmer de två lägre nivåerna på information.
Källa: Haugen (2001, s. 574)

Information 
om historiska 

aktiepriser

All offentlig 
information
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2.3.2 Olika former av marknadseffektivitet
Fama (1970, s. 383) skiljer mellan tre olika former av marknadseffektivitet; svag form, 
halvstark form och stark form.  Skillnaden i de tre olika formerna är mängden information 
som antas vara införlivad i bestämmandet av aktiepriset (Schroeder, Clark & Cathey, 2005, 
s.108). 

I den svagaste formen av marknadseffektivitet absorberar marknaden enbart den lägsta 
informationsgraden, det historiska aktiepriset. En kapitalmarknad uppfyller med andra ord 
kraven på svag marknadseffektivitet i de fall information om historiskt aktiepris upptas fullt ut 
vid bestämmandet av aktiepriset (Ross et al, 2005, s. 355). Det lönar sig enligt Vinell och De 
Ridder (1995, s. 84) därför inte för en investerare att känna till tidigare prisfluktuationer då 
den informationen redan finns upptagen i priset. 

I de fall den halvstarka formen av marknadseffektivitet är korrekt kan ingen investerare 
erhålla överskott på sin avkastning genom att använda sig av offentligt tillgänglig information 
då denna information redan tagits i beaktande av marknaden för att fastställa aktiepriset 
(Schoreder et al, 2005, s. 108). En marknad är effektiv i den halvstarka formen om priset 
speglar all offentligt tillgänglig information inkluderat information i form av 
räkenskapsutdrag och historisk prisnivå (Ross et al, 2005, s. 356). Att en marknad är effektiv 
testas oftast med hjälp av eventstudier i vilka aktiepriset studeras i samband med en viss 
händelse och Findlay och Williams (2000-2001, s. 191) menar att tester av detta slag generellt 
anses stå för de mest otvetydiga bevisen för att EMH håller. Tidiga eventstudier stödjer bilden 
av att marknaden är effektiv i den halvstarka formen men studier på senare år har presenterat 
bevis på att marknaden inte omedelbart inkorporerar all relevant information (Ross, et al, 
2005, s. 361).

I den starkaste formen av marknadseffektivitet tar marknaden hänsyn till både extern och 
intern information och därmed kan ingen vinna överskott på avkastningen. Detta innebär att 
så fort någon i en organisation har information om något kommer den informationen 
omedelbart att upptas av marknaden i bestämmandet av aktiepriset. Effekten av den starka 
formen av marknadseffektivitet är att publicerad redovisningsinformation inte är mer 
värdefull än någon annan information oavsett om den är officiellt tillgänglig (Schroeder et al, 
2005 s.109). Under denna marknadsform kommer marknaden i kontakt med 
insiderinformation. Haugen (2001, s. 575) menar att de individer som erhåller 
insiderinformation agerar i hänsyn till den och driver priserna i informationens riktning, 
antingen genom att köpa eller att sälja aktien. Dessa ageranden påverkar aktiepriset till att 
justeras för att reflektera insiderinformationen. Förespråkare av den starka formen menar även 
enligt Ross et al. (2005, s. 357) att det inte finns något som heter hemligheter och i samma 
stund som att något upptäcks är informationen att ses som spridd.

2.3.3 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen
Mycket av kritiken mot den effektiva marknadshypotesen bottnar i hur testerna av EMH 
utförs och en kritik ligger i att de flesta tester av EMH endast handlar om hur snabbt 
information upptas av marknaden och inte huruvida informationen är korrekt införlivad i 
priset (Elton et al, 2003 s. 402). En eventstudie tar inte hänsyn till huruvida storheten av 
prisfluktueringen bär någon rationell relation till nyheten eller händelsen (Findlay & 
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Williams, 2000-2001, s. 192). Findlay och Williams (2000-2001, s. 192) fortsätter att kritisera 
eventstudier genom att ifrågasätta mätningen av positiva och negativa händelser. De hävdar
att det enda en positiv (negativ) händelse betyder är att marknaden reagerar fördelaktigt
(ofördelaktigt) på den och de ser därmed att tester av positiva (negativa) händelser enbart 
testar ifall marknaden är homogen.

Kritiken från Findlay och Williams (2000-2001, s. 193) fortsätter då de menar att tester av
EMH såsom eventstudier endast studerar medelprisreaktionen och inte visar den skeva 
fördelningen som finns och som ofta har en median nära noll. Testerna tar därmed inte hänsyn 
till att reaktionen på händelsen kommer att variera mellan företag och att en del företag 
kommer ha en positiv reaktion medan andra har en negativ reaktion på samma händelse. Detta 
kan inte stödja antagandet om att all offentlig information finns inkorporerat i priset av alla 
aktier vid alla tidpunkter. En slutgiltig kritik som Findlay och Williams (2000-2001, s. 192-
193) riktar mot EMH är att förespråkare av EMH vid sina tester av den har en sådan stark tro 
till EMH att de förklarar bort eller ignorerar resultat som strider mot den och/eller anpassar 
testerna så att de aldrig behöver förkasta hypotsen. När forskarna sedan tolkar och presenterar 
sina resultat har alla reservationer och potentiella alternativa förklaringar försvunnit. 

En kritik Rattiner (2002, s. 79-80) riktar mot EMH är att om EMH var sann skulle inte olika 
typer av marknadsanomalier såsom ”time-series-anomailer” och ”cross-sectional-anomalier”
kunna uppstå. Time-series tester visar bland annat att aktier tenderar att prestera väl under 
januari månad och om investerare köper aktier i december och säljer dem i januari kan de få 
en högre avkastning än normalt. Likaså har tester visat att en del veckodagar ger högre 
avkastning än andra. Tester för cross-sectional visar att alla aktier inte ligger längst den så 
kallade aktiemarknadslinjen utan företag med höga P/E-tal tenderar att ha en högre avkastning 
än marknadslinjen och företag med låga P/E-tal producerar en lägre avkastning än 
marknadslinjen. Andra tester av detta slag visar att små företag genomgående har högre 
avkastning relativt till stora företag och att företag som följs av många analytiker har lägre 
avkastning än företag som följs av ett färre antal analytiker. Kapitalmarknaden är så länge 
anomailer uppkommer inte att betraktas som effektiv och Rattiner (2002, s. 80) avslutar med 
att säga att tester av den svaga formen av marknadseffektivitet oftast stödjer EMH medan 
tester av den starka formen allt som oftast förkastar den. I frågan om EMH håller i den 
halvstarka formen är det fortfarande oklart då det inte finns några entydiga bevis på antingen 
eller, time-series och cross-sectional tester bevisar att marknaden inte alltid är effektiv medan 
olika eventstudier oftast lutar åt att stödja EMH.

2.4 Bolagsstyrning och agent-principalförhållandet

2.4.1 Bolagsstyrning
Bolagsstyrning handlar om relationen mellan olika aktörer, främst aktieägarna, 
företagsledningen med den verkställande direktören och styrelsen, i frågor kring hur bolaget 
skall styras. (Monks & Minow, 2001, s.1). Det är främst i bolag som har ett spritt ägande som 
bolagsstyrningsproblematiken gör sig synlig då ägarna av olika anledningar inte styr den 
dagliga verksamheten utan har anlitat kompetent folk att gör det åt dem. Problem uppstår då 
de olika parterna kan ha avvikande intressen. Corporate governance handlar därför i grunden 
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om ”hur bolag som inte leds av sina ägare, skall drivas med sina ägares intresse för 
ögonen”.2

2.4.2 Agent-principalförhållande
Relationen i corporate governance, med fokus på aktieägare och bolagsledning, har kommit 
att beskrivas av en rad olika forskare under det samlade begreppet agentteorin. Redan 1932 
lade Berle och Means (1932, s. 69-118) grunden till denna teori då de identifierade den 
åtskillnad som finns i moderna bolag mellan ägandet av bolaget och kontrollen över det. De 
sammanfattar det genom att säga att äganderätt av förmögenhet utan väsentlig kontroll och 
kontroll av förmögenhet utan väsentlig äganderätt synes vara ett logiskt resultat av 
bolagsutvecklingen. Berle och Means (1932, s. 69-118) identifierar olika typer av kontroll 
ägare kan ha över bolaget, allt ifrån kontroll genom fullständig äganderätt och därmed 
fullständig kontroll, till management-kontroll som uppkommer när ägandet av bolaget är så 
pass spritt att ingen enskild ägare har tillräckligt stor makt för att kunna styra och kontrollera 
bolaget. I det sistnämnda fallet ökar därför bolagsledningens kontroll över bolaget och 
separationen mellan ägande och kontroll är absolut. I denna separation mellan ägandeskap och 
kontroll uppstår även en intressemotsättning då Berle och Means (1932, s. 119-125) menar att 
den funktion som har makt över bolaget även är den som är i kontroll, det vill säga 
bolagsledningen är de som är i kontroll. För den händelse att en intressekonflikt kommer att 
uppstå beror på huruvida de i kontroll kommer att agera i ägarnas intresse vilket i sin tur beror 
på om egenintresset hos bolagets ledning sammanfaller med ägarnas intresse. Konflikt 
kommer därmed att uppstå i de fall de i kontroll eftersträvar personliga vinningar med 
monetära vinster då dessa inte överensstämmer med ägandeskapets intresse. 

Jensen och Meckling (1976, s. 308-309) vidareutvecklar Berle och Means resonemang och 
applicerar det på bolagets aktörer. Relationen mellan ägarna av bolaget, ägandeskapet, och 
bolagsledningen med kontrollen över bolaget kallar de för ett agent-principalförhållande. 
Detta förhållande beskriver de som ett kontraktsförhållande mellan en part, principalen, som 
anlitar en annan part, agenten, till att utgöra tjänster för principalens räkning. Aktieägarna är 
här att ses som principalerna och företagsledningen som agenterna. I och med detta delegerar 
principalen visst ansvar och beslutsfattande till agenten. Precis som Berle och Means menade 
ser även Jensen och Meckling (1976, s. 308-309) att då båda parter vill maximera sin egen 
nytta uppstår en intressekonflikt där risken är överhängande att agenten inte kommer att 
handla för principalens bästa utan för sitt eget bästa.

2.4.3 Kritik mot agent-principalförhållandet
Sedan Jensen och Meckling kom ut med sin teori kring agent och principalförhållandet har 
många forskare både hyllat och kritiserat teorin. Debatten har främst innehållit en kritik mot
att man inom agentteorin främst ser aktieägarna som den enda intressentgrupp företag måste 
ta hänsyn till och ta ansvar gentemot. Ghoshal (2005, s. 81) ifrågasätter varför vi idag bara 
accepterar att agentteorin är den dominerande inom corporate governance då den enligt 
honom brister i validitet och inte heller stärks empiriskt. Han menar att teorierna istället borde 
ta hänsyn till att företag vinner på att även ta hänsyn till intresset hos konsumenter, anställda, 

                                                
2 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Tillgänglig:<http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000003.asp>
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aktieägare och även de samhällen företagen är verksamma i. Det är flera med honom som 
ifrågasatt detta och istället stödjer stakeholderteorin och stewardshipteorin. Heath och
Norman (2004, s. 247) menar att stakeholder-teoretiker bara ser aktieägare som en av flera 
intressentgrupper som är viktiga för ett företag och Gibson (2000, s. 248) hävdar att 
stakeholderteorin ofta innebär ett underförstått eller uttryckt moraliskt krav på företag att ha 
skyldigheter mot andra än bara aktieägare även om det inte ger någon potentiell vinst. 
Ytterligare en kritik mot det utbredda användandet av agentteorin över stakeholderteorin är att 
många stakeholderteorietiker anser att ägarna redan finns skyddade i bolagsrätten och att de 
genom lagstiftningen har makt att tillse att deras intressen blir tillvaratagna. (Heath & 
Norman, 2004, s. 248)

Caldwell och Karri (2005, s. 249) visar sitt missnöje med att använda agentteorin och 
stakeholderteorin genom att framhäva vikten av stewardshipteorin. Davis, Schoorman och
Donaldson (Caldwell & Karri, 2005, s. 251) beskriver stewardshipteorin som en relation där 
företagsledaren ses som en förvaltare, steward, med strävan att uppnå målen för flera olika 
intressenter. Företagsledarens beteende är kollektivt eller organisatoriskt centrerat då denne 
söker och upprätthåller målen för hela organisationen. Stewarden skall skydda och maximera 
aktieägarnas och organisationens förmögenhet och undvika eller förhindra att individuella 
självintressen går före organisationens intressen. 

Hambrick (2005, s. 106) är inte helt övertygad om att agentteorin skall ses som genomgående 
dålig. Han anser för visso att dagens företagsledare är en aning för fokuserade på att 
maximera sina egna vinster, mer pengaorienterade och mindre emotionellt fästa vid företagen 
de driver. Dock hävdar han att de ledare som ledde företagen då stewardshipteorin var den 
rådande, under 1950-, 60- och 70-talen, inte var mycket bättre. Ledarna då var även de 
inblandade i tvivelaktiga ageranden med prisregleringar, upplösning av fackföreningar, 
miljöplundring och försäljning av farliga produkter. Med detta sagt menar Hambrick (2005, s. 
106) att det nödvändigtvis inte var bättre innan Jensen och Meckling och deras efterföljare 
lanserade agentteorin.

2.5 Etik och moral
Under 1990-talet blev begreppet business ethics eller fritt översatt affärsetik ett allt vanligare 
forskningsämne bland forskare (Mellahi & Wood, 2003, s. 6). Det finns en uppsjö av 
definitioner och benämningar inom litteraturen men enligt Rushton (2002, s. 137) är etik 
användandet av moraliska principer vid beslutsfattande av rätt och fel. Affärsetik är därmed 
användandet av dessa moraliska principer vid beslutsfattande inom företagen (Rushton, 2002, 
s. 137). Mellahi och Wood (2003, s. 5) poängterar en skillnad mellan etik och moral då etik är 
en mer generell och övergripande term samtidigt som moral är mer specifikt, detta eftersom 
moral skiljer sig oerhört från samhälle till samhälle. Jones (Beu, Buckley & Harvey, 2003, s. 
88) utvidgar begreppet och menar att samhällsetik består av en rad beslut som är juridiskt eller 
moraliskt accepterade i ett större samhälle. För att vara ett samhälle måste en grupp enas om 
vissa fundamentala metoder och principer och följs inte dessa av någon individ i samhället 
anses denne har brustit i sin moral. Därmed måste moralen delas av alla i samhället för att 
samhällsetiken skall upprätthållas. Dessa gemensamt delade värderingar och normer som 
finns i ett samhälle är ett måste för att samhället skall kunna fungera (Jones i Beu et al, 2003, 
s. 88). 
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Affärsvärlden som en typ av samhälle kan därmed endast fungera med gemensamma 
principer och normer. I och med det är friheten för företagen att göra vinster begränsad av 
värderingar såsom rättvisa och ärlighet (DeGeroge i Beu et al 2003, s. 88). Friedman (Napal, 
2003, s. 54) konstaterade redan 1970 att företags enda moraliska åtagande är att maximera 
vinsterna samtidigt som lagar och etiska regler respekteras i det samhälle företaget agerar 
inom. Barnett och Salomon (2003, s. 382) är av en annan åsikt och anser att företag endast är 
intresserade av att maximera vinsterna och ingår därmed i alla typer av aktiviteter som de tror 
ger den högsta avkastningen. Om ett företag tror att det bäst lönar sig att vara ”god” och etisk 
så kommer de att agera etiska. Å andra sidan menar Barnett och Salomon (2003, s. 382) att 
företaget kommer att ingå ”dåliga” och därmed oetiska aktiviteter om det tros ge den högsta 
avkastningen.  

Att etik och moral är betydande för företagen beror enligt Rushton (2002, s. 137) på att dessa 
är grundade på värderingar och när dessa värderingar används effektivt förhöjs företagets 
rykte och därmed också företagets prestationer och aktieägarvärde. Rushton (2002, s. 137) 
poängterar att majoriteten av de stora företagen i Storbritannien inser vikten av att förmedla 
sina värderingar, och därmed sin etik och moral, till intressenterna varpå så kallade 
uppförandekoder har blivit ett alltmer vanligt informationsverktyg.  

2.6 Förtroende
Förtroende är ett begrepp som används flitigt i samband med företag och näringsliv och 
oavsett om vi är medvetna om det eller inte så påverkar det oss i våra dagliga liv. Dess 
närvaro eller frånvaro förefaller påverka hela vårt samhälle då det är av betydande vikt för 
politiker, socialvetare och finansiella marknader men även för ett lands välmående och 
förmåga att konkurrera (Heumer, 1998, s.11).  Förtroende har enligt Blomqvist (1995, s. 271) 
identifierats till en betydande faktor som bland annat påverkar kapitalinvesteringar, 
högteknologiska investeringar, relationsmarknadsföring och gränsöverskridande kom-
munikation. Hosmer (1995, s. 379) menar att psykologer, sociologer och ekonomer alla är 
eniga om betydelsen av förtroende vid mänskliga affärer. Trots betydelsen av förtroende 
menar Swift (2001, s.18) att forskningen om det är alltför segmenterad och outforskad. Blois 
(Swift 2001, s.18) menar att detta kan bero på att förtroende ses som något självklart och att 
alla vet vad det betyder och hur det skall användas. Detta gör att det egentligen bara är när 
förtroende har brutits eller rapporter om att oetiska oegentligheter försiggår i företag som 
forskare blir intresserade av att försöka bena ut det komplexa begreppet förtroende. Blomqvist 
(1997, s. 272) uppmärksammar att konceptet förtroende förekommer i många olika fält men 
att det inte har studerats specifikt för varje område. 

Shapiro (Hosmer 1995, s. 380) noterar att förtroende fått betydligt mer uppmärksamhet av 
forskare på senare tid men poängterar samtidigt att det bidragit till en blandning av 
definitioner som möjligen förvirrar läsaren. Några av de definitioner på förtroende som 
uppkommit under årens lopp är bland annat; Blau (Blomqvist 1997, s.273) som menar att 
parter gradvis kan bygga upp förtroende för varandra genom socialt utbyte som uppvisar en 
förmåga att kunna hålla löften samt visar på engagemang för en fortsatt relation. Rotter 
(Blomqvist 1997, s. 273) definierar förtroende som en förväntan av en individ eller grupp att 
ett löfte, verbalt eller skriftligt gjort av en annan individ eller grupp kan vara pålitligt och 
trovärdigt. Förtroende är pålitligheten och förutsägbarheten av en annans beteende varpå 
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misstro är tron att den andra parten kommer att agera i egenintresse på bekostnad av den 
andre (Swift 2001, s.19). Enligt Weber (Hosmer 1995, s. 388) kan anledningen till den otaliga 
mängd definitioner på förtroende bero på processen av den ekonomiska utvecklingen där ett 
skifte har skett. Han menar att skiftet skett från fokus på förtroende mellan personliga 
relationer till sociala mekanismer. Detta skifte ska då ha berott på den ekonomiska 
utvecklingen i världen och olika definitioner på förtroende beror då på i vilken fas i den 
ekonomiska utvecklingen världen befann sig i vid det tillfället.  

2.7 Koppling till studien
Författarna utgår i studien från att marknaden representeras av den halvstarka formen av 
marknadseffektivitet.  Vad detta innebär är att företagets aktieägare ses som rationella och 
handlar i överensstämmelse med information de erhåller om företaget, såtillvida att de 
upplever att informationen är relevant. Kopplas detta ihop med en fungerande bolagsstyrning 
mellan agenterna och principalerna kommer ägarna att erhålla nödvändig information från 
företaget självt om samtliga händelser i verksamheten, inklusive företagets arbete med och 
agerande i etiska och moraliska dilemman. Finns en fungerande bolagsstyrning torde det även 
finnas ett förtroende från ägarnas sida att företaget ger dem nödvändig underrättelse. I de fall 
ägarna, trots information om oetiskt agerande från företagets sida, ändå känner ett förtroende 
för företaget kommer de inte att sälja sina aktier. Fungerar bolagsstyrningen dock inte 
optimalt så att företaget inte presenterar sitt arbete med CSR, eller att företaget kanske inte 
ens har ett CSR-arbete trots att dess ägare så önskar finns risk att ägarna säljer sina andelar i 
bolaget. Denna risk aktualiseras om den framkomna informationen skadar det förtroende 
ägarna en gång haft för bolagsledningen. Begreppen CSR, etik och moral presenteras för att 
ge läsaren en insikt i vad dessa begrepp innebär och står för.

  



CSR – Vilken är dess inverkan på kapitalmarknaden? 2007-01-24
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Jessica Bylund
Charlotte Haggren

24

3. Metod
___________________________________________________________________________

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt och metoder som valts för att kunna genomföra 
de studier som uppsatsen bygger på. Författarna ger vidare sina motiv till de valda 
metoderna samt diskuterar pålitligheten med dessa metoder. Syftet med detta är att klargöra 
för läsaren vilken grund uppsatsen står på.   
___________________________________________________________________________

3.1 Undersökningsmetod
Författarna väljer att göra en metodtriangulering som omfattar en enkätundersökning, en 
eventstudie samt intervjuer. Därtill används sekundärdata i form av tidigare forskning på 
området samt teorier. Metoderna genomförs således att både kvantitativ och kvalitativa data 
erhålls, dock med fokus på det kvantitativa. Enkätundersökningen genomförs via Internet med 
institutionella ägare som respondenter. En eventstudie genomför för att se hur 
kapitalmarknaden reagerar på information som kommer ut om företags beteenden i CSR-
frågor. Slutligen utför författarna intervjuer med miljö- och etikanalytiker för att komplettera 
studien ytterligare genom en mer djupgående bild av hur analytiker resonerar kring 
uppsatsens problemområde. Genom denna metodtriangulering tror och hoppas författarna att 
de svagheter varje metod har balanseras av de andra metodernas styrkor. Genom att välja 
dessa tre skilda metoder vill författarna därtill se om resultaten från de skilda 
undersökningarna kan styrka eller komplettera varandra. 

3.2 Enkätundersökning
En enkätundersökning genomförs bland institutionella ägare i Sverige, Norge, Finland och 
USA och genom undersökningen avser författarna att erhålla hur ägarna resonerar kring och 
handlar i frågor som rör företagens sociala ansvar. 

3.2.1 Datainsamling
Enkätundersökningen är av kvantitativt slag då strukturen och standardiseringen i enkäten är
hög och frågorna som ställs består av givna svarsalternativ. Själva enkäten har utformats som 
en webbundersökning på Internet med hjälp av en tjänst från Netigate3 och enkäten har 
skickats som en länk i e-postmeddelande till de utvalda respondenterna. Eftersom 
respondenterna är av flera olika nationaliteter har författarna valt att utforma frågorna på 
engelska. Frågorna behandlar analytikernas placeringspolicys, vad de tar hänsyn till vid 
placeringsbeslut, och hur de vanligtvis reagerar på information om företags oetiska ageranden. 

3.2.2 Urval
Som nämndes under kapitel 1.4 Avgränsningar, väljer författarna att i undersökningen endast 
inkludera institutionella ägare från de nordiska länderna Sverige, Norge och Finland samt 

                                                
3 Netigate. Tillgänglig: < https://www.netigate.se/index.aspx>  
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USA. Valet att inkludera institutionella ägare i USA förklaras med en vilja att täcka upp 
samma ägare som eventstudien undersöker då denne är fokuserad på bolag som är noterade på 
den amerikanska börsen. De amerikanska fonderna som har valts ut finns listade på
Finansportalens hemsida4 och är 84 till antalet. Dock skickades enbart 24 enkäter ut då 
författarna inte, trots kontakt med bolagen, fick någon e-postadress till respektive person på 
företaget som handhar frågor av detta slag. För att utöka populationen har därför även 
fondbolag från Sverige, Norge och Finland valts ut. I Sverige väljs 52 institutionella ägare ut 
genom att författarna väljer samtliga medlemmar i Fondbolagens Förening5 och Svenska 
Fondhandlareföreningen6. Urvalet görs på liknande sätt i Norge och Finland. I Norge väljs 16
medlemmarna i Norges Fondsmeglerforbund7 och i Finland 14 fondhandlare som ingår i The 
Finnish Association of Mutual Funds8. Oberoende av om fonderna är medlemmar i flera av 
organisationerna och/eller om ett företag har flera fonder registrerade som medlemmar 
skickas enbart en enkät ut per företag. Att författarna väljer fondhandlare som är medlemmar i 
de ovannämnda organisationerna grundar sig i att författarna vill garantera att de undersökta 
fondhandlarna är seriösa och har god kvalitet på sin verksamhet. Urvalsmetoden är även 
bekvämlighetsrelaterad då den innebär ett enkelt sätt för författarna att säkerställa att 
respondenterna lever upp till vissa uppsatta krav. Bekvämligheten har dock säkerligen lett till 
att författarna har förbisett seriösa fondhandlare som inte är medlemmar i någon av dessa 
organisationer.

3.2.3 Analys
I ett första steg sammanställer författarna svaren från respondenterna för att se hur majoriteten 
ställer sig till frågorna. Utifrån detta vill författarna finna eventuella mönster och indikationer 
på respondenternas inställningar till CSR. I ett andra steg vill författarna med hjälp av olika 
statistiska analysmodeller studera svaren fondhandlarna avger och söka efter eventuella 
samband eller motsägelser. I ett tredje och sista steg planeras svaren från 
enkätundersökningen att jämföras med utfallet i eventstudien. Att detta vill göras grundar sig i 
att författarna vill se om svaren från enkätundersökningen går i samma riktning som 
eventstudien. 

3.3 Eventstudie
Inom finansieringsområdet har användandet av eventstudier varit frekvent (Elton, Gruber, 
Brown & Goetzmann, 2003, s. 422) och denna typ av studie är ett bra sätt att undersöka 
marknadens effektivitet på (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005, s. 361). En eventstudie är enligt 
Haugen (2001, s. 590) en studie där marknadens reaktion på olika händelser studeras, 
exempelvis tillkännagivanden av resultat, utdelningar och aktiesplittar. 

Motivet till utförande av en eventstudie är att det är ett objektivt sätt för författarna att 
undersöka huruvida kapitalmarknaden reagerar på information om företagens sociala ansvar. 

                                                
4 Finansportalen. Tillgänglig: <http://www.finansportalen.se/fonder.htm> 
5 Fondbolagens Förening. Tillgänglig: < http://www.fondbolagen.se/OmForeningen/Medlemmar.aspx> 
6 Svenska Fondhandlareföreningen. Tillgänglig: <http://www.fondhandlarna.se/>  
7 Norges Fondsmeglerforbund. Tillgänglig: <http://www.nfmf.no/om_nfmf/Default.htm> 
8 The Finnish Association of Mutual Funds. Tillgänglig: 
<http://www.sijoitusrahastot.fi/yhdistys/jasenet/en_GB/members/> 
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Då författarna är införstådda med den subjektivitet de andra undersökningsmetoderna kan 
innebära samt att undersökningen rör ett känsligt ämne anser de att en objektiv delmetod är 
viktig. 

Eventstudien kommer att följa arbetsgången som presenteras i Figur 3.1

Figur 3.1 Arbetsgång för eventstudien 

Källa: Elton,  Gruber,  Brown och Goetzmann (2003, s. 423-425).

3.3.1 Val av händelse
Författarna väljer till denna studie ut 30 olika händelser, nyhetspubliceringar, vilka samtliga 
är insamlade från CorpWatchs hemsida. Dessa nyheter har CorpWatch i sin tur sammanställt 
från mer välkända medier såsom The New York Times och BBC News. Händelserna varierar 
sinsemellan men valen av dem har sin utgångspunkt i författarnas egen definition av CSR. 
Vad samtliga händelser har gemensamt är att de rapporterar om att företag har agerat etiskt 
och moraliskt oförsvarbart. Det handlar med andra ord om negativ information om företagen. 
Händelserna kan delas in i områdena: miljöförstörelse, hälsofarliga produkter, överträdelse av 
de mänskliga rättigheterna samt mutor.  Se Bilaga 1 för en förteckning av valda händelser, 
företag, typ av händelse, det ursprungliga nyhetsmediet samt vilken bransch företagen är 
verksamma i. 

Författarna är medvetna om att nyheterna främst rör företeelser med multinationella företags 
inblandning i utvecklingsländer. Dock ser författarna inte detta som ett problem för studiens 
utgång eftersom studien inte syftar till att granska vart i världen företag hamnar i moraliskt 
tvivelaktiga situationer utan hur marknaden reagerar när information om detta kommer fram.

1. Val av händelse

2. Val av händelsedag

3. Val av tidsintervall

4. Verklig avkastning

5. Normal och 
abnormal avkastning

6. Aggregerad 
abnormal avkastning

7. Hypotesprövning
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3.3.2 Val av händelsedag
Valet av händelsedag hänförs till dagen då nyheten publicerats i det ursprungliga 
pressorganet. I de fall händelsen inträffat på en dag då börsen höll stängt har den första 
efterföljande börsdagen valts till händelsedag. Se Bilaga 1 för de olika händelsedagarna. 

3.3.3 Val av tidsintervall
Den tidsperiod under vilken händelsen undersöks är studiens händelsefönster (Campbell, Lo 
& MacKinlay, 1997, s. 151). I denna studie har författarna valt ett händelsefönster på elva 
börsdagar, tre börsdagar före händelsen och sju börsdagar efter. Detta val motiveras med 
hänvisning till Lorraine, Collison och Power (2004, s. 22) som i sin studie om CSR 
uppmärksammade att negativ publicitet fullt ut inkorporeras i aktiepriset först efter omkring 
en vecka. Det går även i linje med Nofsingers (2001, s. 1353) undersökning som visade på att 
negativ information färdas långsammare än positiv information och att det därmed finns en
risk att reaktionen inte kan uppskattas inom ramen för händelsefönstret.

Utöver ett händelsefönster måste även ett estimeringsfönster fastställas för att kunna uppskatta 
normalavvikelsen (Campbell et al, 1997, s. 152). Studier har visat att längden på 
estimeringsfönstret inte uppvisar någon betydande skillnad i uträkningen av normalavvikelsen 
(Armitage, 1995, s. 34) men att ett estimeringsfönster på 100 börsdagar ger en tillförlitlig 
estimering av α och β (Armitage, 1995, s. 46). Författarna väljer därför ett estimeringsfönster 
på 100 börsdagar och dessa börsdagar förläggs till tiden före och i direkt anslutning till 
händelsefönstret då det är praxis att de båda fönstren inte överlappar varandra. Detta för att 
undvika att estimeringsfönstret påverkas av händelsen (Campbell et al, 1997, s. 152). 

Figur 3.2 Tidsfönster för eventstudien 

        Estimeringsfönster            Händelsefönster

           t-103       t-3      t=0                t+7     

Källa: Campbell (1997, s. 157)

3.3.4 Verklig avkastning
Den verkliga avkastningen är skillnaden i marknadspriset på företagens aktier från en dag till 
den efterföljande dagen. Författarna har valt att använda aktiernas stängningskurser vid 
beräkningen av den verkliga avkastningen. Det aktuella marknadspriset har inhämtats för 
samtliga dagar i tidsfönstret genom Microsofts msn-tjänst msn-money9. Aktiepriserna som har 
valts är justerade med hänsyn till splittar och emissioner. 

                                                
9 msn.com. Tillgänglig: < http://moneycentral.msn.com/investor/home.asp> 

börsdagar
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Iit – Iit-1

   Iit-1

Den verkliga avkastningen på aktien och på marknadsportföljen beräknas enligt formlerna:

Rit = (4.1)

Där
Rit = avkastning på aktie i vid tidpunkt t
Pit-1 = priset på aktie i vid tidpunkt t-1
Pit = priset på aktie i vid tidpunkt t

Rmt = (4.2)
    
Där
Rmt = avkastning på index i vid tidpunkt t
Iit-1 = index i stängningskurs vid tidpunkt t-1
Iit = index i stängningskurs vid tidpunkt t

3.3.5 Normal och abnormal avkastning
Abnormal avkastning är skillnaden mellan den verkliga avkastningen och den normala 
avkastningen på aktien under tiden för händelsefönstret. Den normala avkastningen är den 
avkastningen som hade förväntats av aktien om den studerade händelsen inte hade inträffat 
(Campbell et al, 1997, s. 151). 

Det finns flera olika metoder för att skatta den normala avkastningen och författarna väljer att 
använda sig av en statistisk modell, marknadsmodellen. Modellen antar att det finns ett linjärt 
samband mellan marknadens avkastning och aktiens avkastning (Campbell et al, 1997, s. 151) 
och det är även den modell som enligt Armitage (1995, s. 46) erhållit störst empiriskt stöd och 
därför kommit att användas mest. 

Beräkning av en akties normalavkastning sker enligt Campbell et al (1997, s. 155) med 
formeln:

Rit = αi + βi Rmt + εit (4.3)

Där
Rit = avkastning på aktie i vid tidpunkt t 
Rmt = avkastning på marknadsportfölj i vid tidpunkt t
αi = konstant av aktie i:s avkastning som är oberoende av marknadens prestation
βi = konstant som mäter den förväntade förändringen i Rit givet en förändring i Rmt

εit = slumpvariabel som antas vara noll

Avkastning på marknadsportfölj beräknas för börsdagarna i estimeringsfönstret med hjälp av 
ett index. Vanligtvis används ett brett aktieindex där S&P 500 index är ett populärt val  
(Campbell et al, 1997, s. 155) varför författarna väljer att använda sig av just detta index.  

Pit – Pit-1

     Pit-1
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∑ Rmt Rit – ∑ Rmt ∑ Rit / n

    ∑ R2
mt – ( ∑ Rmt )2 / n

Enligt Campbell et al (1997, s. 158) är αi och βi konstanter och måste då marknadsmodellen 
antar en rät linje mellan aktiens och marknadens avkastning skattas med formeln för minsta 
kvadratmetoden (Körner & Wahlgren, 2006, s. 360): 

          
(4.4)

              i =      

i =   ∑ Rit –       i x ∑ Rmt  (4.5)
                              n                 n

Med hjälp av skattningarna av parametrarna kan sedan aktiens normala avkastning skattas 
med formeln (Körner & Wahlgren, 2006, s. 360):

Rit = αi + βi Rmt (4.6)

Den abnormala avkastningen är skillnaden mellan den verkliga och den normala avkastningen 
(Elton et al, 2003, s. 423) och uttrycks därmed:

ARit = Rit – (αi + βi Rmt ) (4.7)

Där:

ARit = abnormal avkastning 
Rit = verklig avkastning
(αi + βi Rmt ) = normal avkastning 

3.3.6 Aggregerad abnormal avkastning
De abnormala avkastningarna måste aggregeras för att övergripande slutsatser av händelsen 
skall kunna dras. Aggregerad abnormal avkastning (CAR) är därmed den sammantagna 
abnormala avkastningen (Elton et al, 2003, s. 424) och ger en bild över vilken avkastning 
aktien haft i förhållande till marknadsindexet över hela händelsefönstret:

CAR (t1,t2) = ∑ ARi,t (4.8)
Där:
t1 = händelsefönstrets första dag 
t2 = händelsefönstrets sista dag

CAR (t1,t2) = 1/n ∑ CARi (t1,t2) (4.9)

Ett genomsnittligt CAR, CAR, beräknas för att författarna skall erhålla hela eller av delar av 
populationens genomsnittliga abnormala avkastningen. Detta görs för att senare kunna 
genomföra en prövning av dessa värden i olika hypotesprövningar.
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I de fall en abnormal avkastning visas på händelsedagen men inte på de efterföljande dagarna 
kan marknaden antas vara effektiv i den halvstarka formen. (Elton et al, 2003, s. 424-425)

3.3.7 Hypotesprövning
Som det slutliga steget i eventstudien testar författarna de genomsnittliga aggregerade 
abnormala avkastningarna (CAR) i hypotesprövningar för att se om de är statistiskt 
signifikanta. I hypotesprövningen ställs en nollhypotes, H0, och en mothypotes, H1, upp. 
Prövningen leder till att författarna i slutändan antingen accepterar eller förkastar 
nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2006, s. 191). Nollhypotesen kommer att förkastas om 
det med hjälp av en testvariabel går att med statistisk sannolikhet bevisa att hypotesen är 
felaktig (Kohler, 1994, s. 371-372):
                            

Testvariabel = (4.10)

Där:
CAR = den genomsnittliga CAR
µ = väntevärdet specificerat i nollhypotesen, i detta fall noll
σ = standardavvikelsen för populationen
n = antalet observationer

Standardavvikelsen beräknas enligt formeln (Kohler, 1994, s. 114):

                                                     
(4.11)

Där:
σ = standardavvikelsen för populationen
X = CAR för händelse i
µ = genomsnittlig CAR för populationen
N = antalet observationer i populationen

En signifikansnivå på 5 procent väljs vilket innebär en femprocentig risk att förkasta en 
hypotes även om den är sann. Värdet på testvariabeln jämförs med värdet i en tabell för ett 95 
procentigt tvåsidigt konfidensintervall. I de fall värdet på testvariabeln överstiger tabellens 
angivna värde förkastas nollhypotesen och är värdet lägre än tabellens angivna accepteras den 
(Körner & Wahlgren, 2006, s 194).

  CAR – µ

     σ/ √n
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Hypoteserna som ställs upp utgår ifrån att det inte visas någon förändring i aktiens avkastning 
efter att den studerade händelsen inträffat.

Hypotes 1: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid samtliga 
undersökta typer av nyhetspubliceringar om företags oetiska agerande.
      _____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

Hypotes 2: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid 
nyhetspubliceringar där företag brutit mot de mänskliga rättigheterna.
       ____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

Hypotes 3: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid 
nyhetspubliceringar där företags verksamhet lett till miljöförstörelse.
       ____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

Hypotes 4: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid 
nyhetspubliceringar där företag har tillverkat och distribuerat hälsofarliga produkter.
       ____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

3.4 Intervjuer 
Efter att både enkätundersökningen och eventstudien utförts genomförs även ett antal 
intervjuer med miljö- och etikanalytiker. Författarna vill genom intervjuerna erhålla en 
djupare förståelse för problemområdet. 

3.4.1 Datainsamling
Intervjuerna byggs upp som semistrukturerade och består av öppna frågor där respondenten 
fritt tillåts utveckla sina svar och tankar kring problemområdet. Resultaten från eventstudien 
ligger till grund för intervjufrågorna och därmed blir intervjufrågorna delvis beroende av 
utgången i undersökningen. Intervjuerna bidrar, då de är mer kvalitativa till sin art jämfört 
med enkätundersökningen och eventstudien, till ett större djup i studiens metodtriangulering.

3.4.2 Urval
Valet av respondenter baseras på analytikernas kunskap om ämnet CSR och att de är aktiva 
inom arbetet med och analyser av denna typ av information. Fem intervjuer genomförs med 
miljö- och etikanalytiker. Samtliga respondenter kommer från olika fondbolag, eller från 
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bolag som skräddarsyr investeringspolicys till fondbolag, varpå flera olika bolags 
ståndpunkter och synsätt insamlas.

3.4.3 Analys
Som tidigare nämnts ligger resultatet från eventstudien till grund för intervjuerna och därmed 
kan intervjurespondenterna möjliggöra för en kompletterande bild av problemområdet. 
Intervjusvaren relateras därför till resultaten från de båda andra undersökningsmetoderna och 
författarna försöker genom intervjusvaren finna förklaringar på utfallen i 
enkätundersökningen och eventstudien.

3.5 Källkritik
En faktor i enkätundersökningen som kan leda till att validiteten i enkätundersökningen
försämras är att respondenterna har fyra olika modersmål och endast en nationalitet av 
respondenterna får enkätfrågorna på sitt modersmål. Risk finns att övriga respondenter 
missförstår och misstolkar de frågorna som skall besvaras. Då författarna vid utskicket av 
enkäten inte alltid haft namn på den person som lämpat sig bäst att besvara enkäten finns risk 
att graden av reliabilitet minskar. I de fall enkäten skickades till föregens e-postadresser för
kontakt ligger risken för försämrad reliabilitet i att det kan finnas flera personer på samma 
företag som tar emot e-posten och vidarebefordrar enkäten till rätt person och de har 
möjligtvis olika synsätt på vem som är bäst lämpad att besvara enkäten. Påminnelserna som 
skickats ut till företagen kan därför ha vidarebefordrats till olika personer.  Därtill kan de 
respondenter som besvarat enkäten haft olika befattningar inom företaget vilket gör att de vid 
avläggande av svaren har olika perspektiv och förhållningssätt till frågorna vilket kan påverka
deras synsätt och färga svaren.

Eventstudiens validitet bedömer författarna vara relativt god då det inte finns alltför många 
yttre faktorer som kan gå fel som vid mer subjektiva undersökningar och i undersökningar där 
forskaren är beroende av andra personer. Kritik kan eventuellt riktas mot subjektiviteten i 
valen av händelser till eventstudien då författarna själva avgjort om händelsen skall anses 
oetisk. Att understryka är att författarna vid valen av händelser utgått ifrån sin egen definition 
av CSR. Det finns därtill en kritik mot eventstudier som sådana vilket har diskuterats i kapitel 
2.3.3. En högre risk till försämrad reliabilitet finns då det i en eventstudie finns utrymme för 
mänskliga fel. Det är en betydande mängd data som processas i form av aktiekurser och 
indexkurser och vid behandlingen av dessa data finns risken att författarna skrivit av data fel. 
Författarna ser även en risk att formler kan ha matats in fel vid uträkningarna av data vilket 
leder till att ett felaktigt resultat erhålls. För att begränsa dessa risker har författarna 
kontrollerat använd data och att formlerna har använts och skrivits in i Excel på ett korrekt 
sätt.  

Intervjuerna blir till en subjektiv metod då författarna har valt att bygga upp dem som 
semistrukturerade. Risken finns att respondenten svävar ut i sina svar och att författarna 
därmed inte erhåller den information som frågan var tänkt att ge. Författarna kan dessutom 
vid bearbetning av materialet tolka respondenternas svar på ett felaktigt sätt. Dock har 
författarna försökt att minimera denna risk genom att låta respondenterna läsa igenom 
sammanställningarna innan analysarbetet påbörjats. Reliabiliteten kan dock ha försämrats då 
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intervjuguiden inte följts till punkt och pricka utan författarna har ställt frågorna i olika 
ordning beroende på hur intervjun fortlöpt. Därtill har författarna i en del intervjuer 
vidareutvecklat somliga resonemang som respondenten har fört med ytterligare frågor. Dessa 
tilläggsfrågor har därmed inte alltid ställts till samtliga respondenter. Vid samman-
ställningarna av intervjuerna har författarna endast tagit med vad de själva ansett varit 
relevant för studien. Subjektiviteten återkommer här i vad författarna anser vara relevant. 

Sekundärdata i form av forskningsartiklar och övriga publikationer är i en del fall något 
föråldrade och kritik kan riktas mot detta. Författarna ser dock inte detta som något problem 
då litteraturen om de valda teorierna inte har förändrats under åren. Forskningsläget som visar 
på hur forskningen ser ut i dagsläget representeras av aktuella artiklar.
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4. Resultat
___________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras resultaten från de två kvantitativa metoderna, 
enkätundersökningen och eventstudien.
___________________________________________________________________________

4.1 Enkätundersökningen
En enkätundersökning genomfördes bland 106 fondbolag i Finland, Norge, Sverige och USA 
för att erhålla de institutionella ägarnas perspektiv på etikfrågornas betydelse vid deras 
investeringsbeslut. Enkäten bestod av fjorton frågor med förutbestämda svarsalternativ och 
utformades som en webbenkät som skickades till respondenterna via e-post. Påminnelser 
skickades ut ett flertal gånger. I Bilaga 2 återfinns enkäten med tillhörande svar. Till 
författarnas besvikelse inkom dock endast fem svar på enkäten, varför den inte kan användas 
vid det fortsatta analysarbetet.

En tänkbar orsak till den synnerligen låga svarsfrekvensen är att uppsatsen behandlar ett 
ytterst känsligt ämne vilket kan ha bidragit till att många valt att inte delta. Frågor som rör 
etik och moral är alltid känsligt och författarna tror att en del drar sig för att uttala sig om 
denna typ av frågor för att de dels inte vill säga något kontroversiellt och dels för att det råder 
en okunskap kring dessa frågor. Finns det därtill brister i ett fondbolags placeringspolicys och 
ageranden i CSR-frågor kan en förklaring ligga i att de inte vill avslöja dessa.  

Därtill rör det sig om en skoluppsats och då företagen får många förfrågningar som dessa kan 
tidsbrist från deras sida vara en ytterligare förklaring. Författarna valde därtill att inte kontakta 
respondenterna personligen före utskicket av enkäterna för att få ett namn på den person som 
lämpligen skulle kunna svara på dessa frågor. Enkäterna skickades istället till de personer som 
på bolagens hemsidor stått angivna som ansvariga för dessa frågor och i de fall ingen sådan 
person angivits skickades enkäten till företagens e-postadresser för kontakt. Detta är 
ytterligare en faktor författarna tror kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen men 
författarna gjorde avvägningen att det dels skulle bli för kostsamt att ringa upp samtliga 
respondenter i dessa fyra olika länder, och att det dels var tidsmässigt ogenomförbart. Valet 
att använda e-post kan ha minskat svarsfrekvensen något då många företag har olika filter för 
att sålla bort oönskad e-post. Enkäterna kan därför ha fastnat i detta filter och aldrig kommit 
respondenterna tillhanda.

4.2 Eventstudien
Alla beräkningar för eventstudien genomfördes i MS Excel och är så pass omfattande att en 
total presentation av samtliga data och uträkningar är alltför stort för att presenteras i sin 
helhet i uppsatsen. Författarna har därför valt att enbart presentera de för studien viktigaste 
delarna med de mest relevanta delarna nedan och något mer detaljerad data återfinns i Bilaga 
3 och 4. 
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4.2.1 Aggregerad abnormal avkastning

För att lättare kunna få en överblick över de olika händelsernas genomsnittliga abnormala 
avkastning (CAR) återfinns data över förändring i CAR i Bilaga 3.

4.2.2 Hypoteser
Nedan ges en sammanställning av författarnas uppställda hypoteser och utgången av t-testet. I 
de specificerade tabellerna återges den abnormala avkastningen för den studerade gruppen, 
väntevärdet och standardavvikelsen för gruppen. Vidare presenteras antalet frihetsgrader, det 
kritiska värdet som utläses i ett tvåsidigt konfidensintervall för femprocentig signifikansnivå
samt den testvariabel som uträknats.  

Hypotes 1: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid samtliga 
undersökta typer av nyhetspubliceringar om företags oetiska agerande.

H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

      ____
CAR

µ σ Frihetsgrader Kritiskt 
värde

Testvariabel

Hela populationen 0,0002 0 0,0096844 29 2,045 0,0033892

Tabell 4.1 – Hypotes 1

Nollhypotesen antas vara sann och t-testet uppvisar en väldigt låg grad av genomsnittlig 
aggregerad abnormal avkastning (CAR). Följden av detta är att kapitalmarknaden generellt 
sett inte reagerar på negativa nyhetspubliceringar om CSR. Noterbart är att en del aktier fick
en stor negativ påverkan, exempelvis Bristol-Meyers Squibb som fick en CAR på närmare -13 
procent. Goldfields Limited, McDonald’s, Merck & Co Inc., Pfizer Inc. och Wyeth fick alla
en CAR på mellan -5 till -7 procent. En del företags aktier fick däremot en starkt positiv CAR, 
exempelvis Khol’s Corporation som uppvisar en CAR på hela 19 procent. Coca Cola, 
Chevron, Gildan Activewear, Sempra, SharperImages och Walmart uppvisade en CAR på 
mellan 6 till 14 procent. Samtliga bolags CAR återfinns i Bilaga 4.

Hypotes 2: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid 
nyhetspubliceringar där företag brutit mot de mänskliga rättigheterna.
       ____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0
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      ____
CAR

µ σ Frihetsgrader Kritiskt 
värde

Testvariabel

Mänskliga 
rättigheter

0,002 0 0,0288209 13 2,160 0,0214594

Tabell 4.2 – Hypotes 2

Nollhypotesen accepteras vilket indikerar att kapitalmarknaden generellt sett inte tar någon 
hänsyn till information om att företag brutit mot de mänskliga rättigheterna. Författarna 
observerar dock att det inom denna grupp endast är två av fjorton händelser som ger en 
negativ CAR och dessa är McDonalds, -6,2 procent, och Adidas, -0,4 procent. Resterande 
händelsers CAR återfinns i Bilaga 4.

Hypotes 3: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid 
nyhetspubliceringar där företags verksamhet lett till miljöförstörelse.
       ____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

      ____
CAR

µ σ Frihetsgrader Kritiskt 
värde

Testvariabel

Miljöförstörelse -0,001 0 0,0054435 9 2,262 -0,0429889

Tabell 4.3 – Hypotes 3

Nollhypotesen antas vara sann då kapitalmarknaden generellt sett inte tar till sig information 
om händelser där företags verksamhet har lett till miljöförstöring. Inom denna grupp uppvisar 
ungefär hälften av händelserna en negativ CAR. Vidare är händelsernas CAR relativt låga och 
endast två av tio händelser generar ett CAR som överstiger fem procent; Goldfields Limited, 
-5,2 procent, och Sempra, 7,9 procent. Resterande händelsers CAR återfinns i Bilaga 4.

Hypotes 4: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad abnormal avkastning vid 
nyhetspubliceringar där företag har tillverkat och distribuerat hälsofarliga produkter.
       ____
H0 : CAR = 0
H1 : CAR ≠ 0

____
CAR

µ σ Frihetsgrader Kritiskt 
värde

Testvariabel

Hälsofarliga 
produkter

-0,006 0 0,0307591 4 2,776 -0,0801984

Tabell 4.4 – Hypotes 4

Nollhypotesen accepteras och kapitalmarknaden reagerar generellt sett inte på information om 
att företag tillhandahåller hälsofarliga produkter. Anmärkningsvärt är att samtliga händelser i 
denna grupp ger en negativ CAR och i samtliga fall utom ett är CAR lägre än -5 procent.
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Bristol-Meyers Squibb uppvisar en CAR på hela -13 procent. Jämfört med hela populationen 
påträffas fyra av de sex största negativa CAR i denna grupp. Samtliga företag i denna grupp är 
verksamma inom läkemedelsbranschen. I en jämförelse med grupperna Mänskliga rättigheter, 
Miljöförstörelse samt Hela populationen visar gruppen Hälsofarliga produkter en betydligt 
högre CAR, -0,006. Fullständig data återfinns i Bilaga 4.

Nedan hittas en sammanfattning av de fyra uppställda nollhypoteserna och dess utgång.

Nollhypotes Förkastad Accepterad
Hela populationen X
Mänskliga rättigheter X
Miljöförstörelse X
Hälsofarliga produkter X

Tabell 4.5 – Sammanställning av samtliga hypoteser
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5. Empiri
___________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras sammanställningar av de kvalitativa undersökningarna, det vill 
säga av de utförda intervjuerna, och endast det från intervjuerna som är relevant för denna 
uppsats tas med i sammanställningen.
___________________________________________________________________________

5.1 Intervju 1
Intervju med Nina Bönnelyche, etikanalytiker på Folksam. Intervjuguiden till denna intervju
återfinns i Bilaga 5. 

5.1.1 Etikanalytikerns roll och arbete på Folksam
Bönnelyches och de övriga etikanalytikernas arbetsuppgifter på Folksam varierar beroende på
säsong. Under våren deltar de på bolagsstämmor och försöker då koncentrera sig på Folksams 
tjugo största svenska innehav. Med dessa bolag har de en nära kontakt och i ett första skede 
granskas bolagen och Folksam ser över vad som händer i dem och vilka frågor som skall tas 
upp. Efter att detta är genomfört vet de om några synpunkter behövs läggas fram och slutligen 
skrivs rapporter om detta. Bönnelyche anser att svenska företag är lätta att kommunicera med 
vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Svårigheterna ökar internationellt då Folksams roll 
blir mycket mindre. Generellt sett kan Bönnelyche säga att Folksam har en väldigt bra dialog 
med svenska företag och det är inte så att företagen känner sig hotade av dem som många 
kanske tror. Snarare kan det vara så att etikanalytikerna kan fungera som en konsulthjälp 
eftersom de besitter stor kunskap inom områdena etik och miljö.

Folksam sammanställer även en hel del interna rapporter såsom Folksams Index för 
ansvarsfullt företagande 2006 där företag betygssätts på miljö och mänskliga rättigheter och 
där informationen bygger på vad företagen själva redovisat. Syftet är att skapa en debatt om 
miljö- och etikfrågorna och kommunicera utåt då denna typ av information om hur företagen 
jobbar är viktig för framtida investerare. 

5.1.2 Kriterier för investeringar
Etikanalytikerna fastställer inga kriterier för hur investerarna skall investera utan det gör 
investerarna själva. Det finns bara ett uteslutande kriterium, tobak. Investerarna placerar 
istället utifrån vad de rent ekonomiskt anser vara bra och därefter går etikanalytikerna om det 
behövs in och försöker påverka företagen till att leva upp till Folksams etik och miljökrav.

Kriterierna Folksam jobbar utifrån har de själva inte fastställt utan de genomför regelbundet 
kundundersökningar och ser vilka frågor som deras kunder tycker skall prioriteras. 
Miljöfrågorna och mänskliga rättigheter har alltid varit de två viktigaste. Förutom dessa finns 
många andra frågor som kan belysas och en del förändras från år till år beroende på vad som 
händer i samhället. Med mänskliga rättigheter menas arbetsrätt, vad som händer inom 
företagets portar. 
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5.1.3 Agerande vid nyheter om överträdelser vid miljö- och etikfrågor
Bönnelyche arbetar med så kallade etikincidenter som kan inträffa när som helst under året. 
Det handlar då oftast om olika överträdelser av mänskliga rättigheter och miljö, eftersom det 
är just över kriterierna miljö och mänskliga rättigheter som Folksams vill vara med och utöva 
inflytande. Får de reda på ett mer komplicerat fall, vilket de får information om genom sin 
leverantör GES Investment Services, skriver de en rapport om detta och tar kontakt med 
företaget i fråga för att stämma av statusen. Folksam har gått ifrån att utesluta företag vid 
överträdelser av etik och miljöfrågor till att istället försöka påverka företagen som ägare. I de 
mer komplicerade fallen tas rapporterna upp med något som heter etikkommittén, vilket är ett 
internt organ. Där redogörs för fallet och förslag läggs fram på hur de skall gå vidare. Oftast 
beslutas att Folksam ska etablera en kontakt med företaget men därefter är det möjligt att ett 
extra steg blir nödvändigt. Folksam röstar därtill även på utländska bolagsstämmor i USA 
sedan två år tillbaka vilket möjliggjorts genom så kallad proxy voting där Folksam inte 
behöver infinna sig på plats. För att kunna påverka mer då Folksam, liksom många andra 
ägare, är relativt små går de ihop med företag som jobbar på liknande sätt och röstar 
tillsammans på samma fråga. 

Det händer att etikkommittén anser att de har gjort vad de kunnat men att företaget ändå inte 
tar till sig av kritiken och ändrar sitt beteende. I de fall etikkommittén ser allvarligt på det 
inträffade kan det leda till att företaget utesluts. Som ett exempel på ett fall där detta inträffat 
ger Bönnelyche WalMart som har uteslutits på grund av att de brutit mot de mänskliga 
rättigheterna. Då Folksam är långsiktiga placerare ändrar de inte sina placeringar från dag till 
dag utan uppstår en uteslutningssituation har de ett halvår på sig att sälja ut företaget. Det 
händer även att etikkommittén tar tillbaka företag de en gång uteslutit i de fall företaget har 
uppvisat en förbättring. 

5.1.4 Intressenternas reaktioner på Corporate Social Responsibility
En förklaring till utgången av eventstudien kan enligt Bönnelyche vara den trend som idag 
råder där man har gått från att utesluta företag vid oetiska övertramp till att kommunicera med 
företagen. Det är många förutom Folksam som följer denna trend och särskilt i länder som 
ligger väldigt långt fram i CSR-arbetet, då främst i USA och England. I dessa länder har 
ägarna helt gått från att utesluta företag till att istället försöka påverka dem. I Sverige finns det 
fortfarande en del investerare som har uteslutande kriterier. 

Idag är företagens sociala och miljömässiga ansvar ett väldigt hett ämne och det finns ett tryck 
från allmänheten att företagen tar ett socialt ansvar. Frågor av detta slag var inte så bevakade
när Folksam började sitt arbete men bevakningen har ökat efter de skandaler som har varit. 
Den information Bönnelyche tror påverkar marknaden och allmänheten mest är miljö, 
mänskliga rättigheter och bonusprogram. 

Företagen har generellt sett kommit långt med CSR-arbetet och då särskilt de stora företagen. 
Vissa har kommit längre än vad många tror att de har gjort då de inte redovisar allt de gör. 
Många företag gör nämligen mycket som de tar för givet och därför rapporterar de inte om 
det. Under de senaste två åren har företagen börjat ändrat rapporteringen och det har bland 
annat kommit ut mer hållbarhetsredovisningar. 
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 5.2 Intervju 2
Intervju med Jan Rosenqvist, miljö- och etikanalytiker på Öhman Kapitalförvaltning. 
Intervjuguide till denna intervju återfinns i Bilaga 5. 

5.2.1 Kriterier för investeringar
För Öhmans globala indexfonder finns enklare etiska kriterier som bygger på GES Investment 
Services screening. Rosenqvist är med i processen med vilka kriterier de skall ha men själva 
screeningen köper de in från GES Investment Services. Kriterierna har successivt skärpts, i 
början hade Öhman bland annat enklare verksamhetskriterier kring vapen, alkohol och tobak, 
där de inte investerade i bolag där mer än 50 procent av omsättningen kom från dessa 
områden. Nu har de skärpt till dessa kriterier och tillåter endast 25 procent. För deras 
Nordiska miljöfond har Rosenqvist arbetat aktivt och där är det Öhman själva som fastställer 
kriterierna. För den Nordiska miljöfonden ser kriterierna något annorlunda ut och de är
relativt hårda. Det finns ungefär 700 listade bolag i Norden, men Öhman har endast godkänt 
45 stycken som de investerar i. Den Nordiska miljöfonden började som en miljöfond men har
på senare tid utvecklats och tar numera även hänsyn till etiska aspekter såsom mänskliga 
rättigheter. 

Tyngdpunkten för miljökriterierna är att Öhman vill investera i de bolag som är bäst i klassen, 
de som verkligen jobbar och vill bli bättre och bättre. När det gäller mänskliga rättigheter vill 
de att bolagen har en process som går framåt. Huvudfokus ligger dock på miljöfrågor och 
miljöteknik, såsom förnyelsebar energi, då Öhman vill vara en fond som investerar i frågor 
vilka de tror sig kunna tjäna pengar på i framtiden. 

5.2.2 Agerande vid nyheter om överträdelser vid miljö- och etikfrågor
Det händer att Öhman ändrar sina placeringar om det inträffar en större skandal inom miljö-
eller etikområdet. Rosenqvist poängterar att det är vid två tillfällen detta kan inträffa och det 
första är när företag går samman, alltså vid förvärv, och företaget ifråga byter inriktning på 
verksamheten. Företaget kan då totalt sett få ett förändrat fokus. Det andra är om det inträffar 
en stor miljökatastrof, men än så länge har Öhman inte behövt utesluta företag på grund av 
detta. Vid uteslutning för indexfonderna genomförs en granskning av händelsen av GES 
Investment Services innan eventuellt beslut om uteslutning fattas. Vad gäller den Nordiska 
miljöfonden gör Öhman själva en omfattande genomgång av händelsen där en dialog förs med 
företaget ifråga och de bildar sig en uppfattning utifall den inträffade händelsen påverkar 
deras totalbild av företaget. Efter det tas beslutet om eventuell uteslutning. Den här processen 
kan enligt Rosenqvist ta upp till maximalt sex månader. Han understyrker samtidigt att de inte 
utesluter bolag på grund av enstaka händelser. Öhman har sin egen process med de bolag som 
de tar in och de bolag de vill investera/inte vill investera i är oberoende av stora nyheter som 
kommer upp om miljöfrågor. 

Rosenqvist har kontakt med bolagen de investerar i och diskuterar hur deras arbete fortgår, 
men de samarbetar inte med bolagen kring miljö- och etikfrågor. Det finns bolag vars 
verksamhet totalt sett bedrivs bra men där en liten del kan hamna i något som kan uppfattas 
som en skandal och då måste Öhman se över bolaget och huruvida den nya informationen 
påverkar totalbilden. 
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Rosenqvist tror delvis att Öhman som investerare kan få försämrat rykte om de investerar i 
företag som visar sig vara ”oetiska”, han betonar att detta gäller främst för deras Nordiska 
miljöfond. Enligt honom handlar det om att sätta upp hårda kriterier och kunna stå bakom 
dem och Öhman har nu så pass hårda kriterier att de känner sig trygga med de bolagen de 
investerar i. Samtidigt poängterar Rosenqvist att de inte har böjt sig för allmänheten och ett 
allmänt tryck på att de skall investera eller inte investera i vissa bolag. 

5.2.3 Företagens arbete med Corporate Social Responsibility
Rosenqvist ser att bolag i somliga branscher har kommit mycket långt i sitt arbete med 
miljöfrågor, framförallt i skogsindustrin. Högriskbranscherna har kommit längre i sitt arbete 
jämfört med lågriskbranscherna då de har högre krav på sig och har varit tvungna att jobba 
med den här typen av frågor. De har varit tvungna att lämna ifrån sig miljörapporter och 
arbeta strukturerat med dessa frågor under en väldigt lång tid. Skogsindustrin i Sverige och 
Finland ligger internationellt sett i absolut världsklass. Sedan finns det andra sektorer där 
Sverige ligger ganska långt bak, möjligen i finansindustrin med exempelvis banker. 

På frågan ifall Rosenqvist tror att bolagen verkligen lever upp till sina rapporter och policys 
kring miljöfrågor ser han en splittrad bild. Många företag är väldigt ambitiösa och har för 
avsikt att uppnå sina policys men att det inte är något de kan uppnå på dag ett även om de 
arbetar på ett strukturerat sätt i den riktningen. Sedan finns det många bolag där arbetet går 
väldigt långsamt och där det inte finns någon riktig handlingsplan och ambition att jobba med 
dessa frågor.

Rosenqvist menar att även om det innebär stora kostnader att rapportera om miljö- och 
etikfrågor tjänar företagen på att göra det eftersom många anser att det är viktigt. 
Hållbarhetsredovisningar kommer att finnas även i framtiden i de branscher där behoven 
finns. Därtill kommer ny lagstiftning som säger att alla risker som har avgörande betydelse för 
företagen skall tas upp i den ordinarie årsredovisningen. På så sätt kommer frågorna att krypa 
in i den vanliga årsredovisningen.  

5.2.4 Intressenternas reaktioner på Corporate Social Responsibility
De intressenter som tar störst hänsyn till information om miljö- och etikfrågor skiljer sig 
enligt Rosenqvist åt från företag till företag. Etikfrågorna, och då de sociala aspekterna av 
företaget, börjar bli en fråga som tas omhand om i finansvärlden. Ofta är det företag som inte 
är nära konsumenterna men där dessa frågor ändå är viktiga. Sedan finns det företag som 
tillverkar och säljer direkt till kunder och då blir kunderna den största intressentgruppen. I de 
fall kunderna reagerar på information om miljö- och etikfrågor kan det eventuellt även 
påverka fondbolagen att reagera av rädsla att företagets försäljning skall försämras. 
Rosenqvist har dock inte sett några tydliga exempel på att så varit fallet, det är väldigt sällan 
en stor negativ nyhetshändelse får någon stor effekt på företagens försäljning. 

Miljö- och etikfrågorna har olika betydelse för intressenterna internationellt jämfört med 
Sverige, tror Rosenqvist. Han tror att man internationellt är lite före eller i vart fall tagit en 
liten annan väg. Där handlar det mycket om aktivt ägarskap och att vara med och påverka. 
Det finns en annan kultur där förslag läggs fram på bolagsstämmor och detta arbetssätt har 
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inte synts till i Sverige. Aktivt ägarskap är stort i USA och förslag till förbättring av 
miljöfrågor men kanske ännu mer förbättring av etik och arbetsrätt läggs fram på 
bolagsstämmor vilket har fått en väldigt stor effekt i USA och gett en stor förändring. 
Rosenqvist menar på att det under de senaste tre fyra åren talats om samma utveckling i 
Sverige men att den tar väldigt lång tid och ännu har han inte sett denna förändring. Det finns 
inte samma kultur att lägga upp dessa typer av frågor på bolagsstämmorna i Sverige. Därtill 
tror Rosenqvist inte att frågan som sådan blir så stor, den får inte så stor genomslagskraft på 
en bolagsstämma i Sverige som i USA. Allt går i stora trender, för tio år sedan var miljö den 
stora frågan, sedan kom etik och därefter etik och aktivt ägarskap. Nu känner Rosenqvist att
etik och aktivt ägarskap är på väg ned och att miljö, miljöteknik och klimatpåverkan sätts i 
fokus. Han tycker att det verkar som att samhället, finansmarknaden och ägarna inte orkar 
driva för många frågor på samma gång och då kommer vissa frågor lite i skymundan.

Rosenqvist tror att en förklaring till att marknaden i den genomförda eventstudien inte 
reagerar på CSR-informationen kan vara att förvaltare tänker mer långsiktigt. Förvaltarna 
köper in värdepapper som de tror på och kommer det en störande nyhet så tenderar de till, om 
de är hyfsat långsiktiga, att undersöka vad som händer och det kan ta ganska lång tid. Det 
finns en annan grupp som påverkar och det kan vara hedgefonderna som köper mer på vissa 
event. Dessa fonder köper in på att vissa händelser skall inträffa, och det kan ge ganska stora 
kursrörelser på vissa event, men så vitt Rosenqvist vet har de inte börjat handla på miljö- och 
etikhändelser. 

5.3 Intervju 3
Intervju med Pär Löfving, SRI-analytiker (Social Responsible Investment) på Carlson fonder, 
DnB NORs enhet för kapitalförvaltning i Sverige. Intervjuguide för denna intervju återfinns i 
Bilaga 5. 

5.3.1 Kriterier för investeringar
Löfving berättar att kriterierna DnB NOR utgår ifrån kan delas upp i positiva och negativa 
kriterier.  De negativa kriterierna är relativt specifika, de investerar inte i tobak, alkohol och 
vapen. Därtill finns generella kriterier såsom miljö och mänskliga rättigheter. DnB NORs 
miniminivå består av deras grundläggande etiska riktlinjer som fastställs genom en negativ 
screening vilken tar hänsyn till både generella och specifika kriterier. Dessa grundläggande 
etiska riktlinjer gäller för samtliga investeringar och de utgår ifrån FN:s Global Compact som 
tar upp allt från arbetsrätt och allmänna mänskliga rättigheter till miljöfaktorer och korruption 
samt OECDs riktlinjer för multinationella företag. Därtill har även landminor och 
klustervapen specifikt valts bort. DnB NOR skräddarsyr även SRI-uppdrag (Social 
Responsible Investment) utifrån kundens särskilda önskemål och krav på etiska riktlinjer. En 
del kunder efterfrågar mer långtgående och strängare kriterier, till exempel fackföreningar 
som är väldigt noggranna med arbetsrättsliga frågor. 

Något som har blivit alltmer utbrett på senare år, framförallt i USA, är det aktiva ägandet. I 
USA exkluderas inte företagen i lika stor utsträckning då ägarna menar att deras
påverkansmöjlighet förloras då de inte längre äger aktier i bolaget. Därför väljer ägarna
istället att vara aktiva och försöka påverka bolagen i rätt riktning. I Sverige och övriga Europa 
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har det aktiva ägandet inte vunnit lika stor betydelse. Löfving anser att DnB NOR i vissa fall 
kan påverka företagen med sin aktiva ägarstrategi. Ett exempel på detta är DnB NORs 
påverkan i fallet Marriott vilka hade barnprostitution på sina hotell. Marriott tog efter 
påtryckningar från bland andra DnB NOR väldigt allvarligt på problemet och har nu antagit 
nya policys och utbildat personalen i dessa frågor. DnB NOR känner att de kan vara med och 
påverka svenska företag då de innehar en relativt stor ägarandel men deras 
påverkansmöjligheter minskar i utländska bolag där deras ägarandel är betydligt mindre. För 
att ändå kunna påverka utomlands går DnB NOR ihop med flera andra aktieägare om samma 
frågor vilket även var tillvägagångssättet som användes i fallet Marriott.  

5.3.2 Corporate Social Responsibility´s inverkan på företagens avkastning
Löfving menar att det inte finns några tvivel om att CSR-faktorerna/ESG-faktorerna 
(Environmental Social Corporate Governance) kan påverka riskbilden och avkastningen hos 
företag på lång sikt, frågan är dock om det även gör det på kort sikt. DnB NOR förvaltar stora 
belopp för pensionsfonder som är avsedda att ge avkastning på lång sikt, om 30-40 år, och i 
sina investeringsbeslut antar de att avkastningen går bättre om de beaktar ESG-faktorerna 
istället för att ha en kvartalskapitalism där bara det kortsiktiga prioriteras. Det svåra är att 
kvantifiera faktorerna in i deras modeller, till exempel hur en miljöskandal värderas. En annan 
svårighet är tajmningen, att veta om en händelse påverkar direkt eller om längre fram i tiden.

På frågan om företag tjänar på att agera etiskt och miljömässigt menar Löfving att teorin 
stödjer detta och han tror att företag på lång sikt tjänar på att vara etiska men menar samtidigt 
att det är klart att företag på kortare sikt även kan tjäna på att handla oetiskt. 

Löfving ser att olika branscher har kommit olika långt i sitt arbete med CSR-frågor. 
Klädföretagen har tvingats till ett omfattande arbete med sina CSR-frågor och har därför nu 
kommit en väldigt bra bit på väg. Därtill finns det branscher med mindre problem, till 
exempel banker, och där är behovet av CSR-riktlinjer inte lika stort. Sämst på arbetet med 
miljömässigt och socialt ansvarstagande är enligt Löfving företag i oljebranschen vilka ofta 
verkar i instabila regioner där det finns ett utrymme för korruption och miljöförstörelse. De 
börjar få fina policys men Löfving anser att de i många fall inte lever upp till dem.

5.3.3 Agerande vid nyheter om överträdelser vid miljö- och etikfrågor
Vid en överträdelse av etiska och moraliska frågor utesluter DnB NOR inte företaget dagen 
efter att en händelse inträffat, vilket skulle kunna ha haft en påverkan på företagets aktiekurs. 
De försöker istället föra en dialog med företaget och påverka det genom att ge sin syn på 
saken. 

DnB NOR försöker inte heller straffa bolag för vad de har gjort i det förflutna utan försöker 
istället påverka dem att se framåt. De utreder om det finns en etisk risk i företaget framöver 
eller om företaget nu har tagit åt sig av all kritik de har fått i det förgångna och förbättrat sig. 
Det kan i en del fall vara så att det berörda företaget till och med har ännu bättre policys och 
system för att upptäcka etiska överträdelser än företag som inte haft den typen av skandal. I 
vissa fall blir det dock ohållbart att fortsätta investera i ett bolag och då utesluts företaget ur 
DnB NORs fonder. Hur lång tid en eventuell uteslutning kan ta varierar enligt Löfving från 
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företag till företag. I Sverige kan det ta upp till ett år, mer tålamod än så finns inte medan det i 
USA kan ta upp till mellan tio till tjugo år innan en uteslutning sker. Norge har än kortare tid 
än Sverige och där styr världens största pensionsfond, deras Petroleumfond eller Statens 
pensionsfond utland som den heter. Petroleumfonden är förhållandevis etisk och den utesluter 
företag relativt frekvent och inom en kort tidsperiod. Det är stort fokus på denna fond och 
dess uteslutningar i Norge och om Petroleumfonden utesluter ett bolag blir det genast ett tryck 
på DnB NOR följa efter. Då finns det inget utrymme för dialog. 

5.3.4 Intressenternas reaktioner på Corporate Social Responsibility
Löfving upplever inte att det finns något tryck från allmänheten på företagen att ta ett större 
miljömässigt och etiskt ansvar. Som ett exempel på detta säljer DnB NORs etiska fonder så 
gott som enbart till kommuner, landsting och olika organisationer, allmänheten visar inte 
något större intresse. Dock tror Löfving att intresset kommer att öka men att det kommer att ta 
tid. Faktorer som klimatfrågan och det enorma intresset för miljö som klimatfrågan verkar ha 
fört med sig kan öka påskynda intresset. Att efterfrågan på etiska fonder är låg tror Löfving 
kan bero på att det finns en utbredd missuppfattning bland allmänheten att det kostar pengar 
att vara etisk.  Det finns dock inga bevis på att man förlorar pengar på etiska investeringar, 
varken för eller emot. Jämförs det etiska indexet Domini400 med det vanliga amerikanska 
indexet S&P 500 visar jämförelsen att de båda indexen gått i princip lika över tio år. 
Domini400 har till och med gått något bättre även om skillnaden är marginell. 

En förklaring Löfving ger till eventstudiens utgång kan vara att de finansiella analytikerna och 
förvaltarna inte är speciellt känsliga för den här typen av nyheter. När SRI-analytikerna 
kommer in i processen har det redan gått en tid och därtill tar en beslutsprocess för att ett 
bolag skall uteslutas längre tid den tidsram eventstudien granskar. En annan förklaring är det 
aktiva ägandet där många istället för att utesluta väljer att samtala med och påverka företagen. 
Därtill slår säkerligen en skandal i närområdet hårdare, till exempel att ett stort utsläpp i 
Stockholm eller att ett företag har farliga läkemedel, än barnarbete i Indien. Folk blir säkert 
medvetna men det senare men reaktionen tar längre tid. Ett annat scenario Löfving belyser där 
kapitalmarknaden de facto reagerar på en händelse är exempelvis ABB vars aktie kraftigt gick 
ner efter asbestskandalen. Reaktionen tror dock Löfving berodde mer på att ABB tvingades 
betala väldigt höga böter och då det handlade om stora pengar reagerade de finansiella 
investerarna. Reaktionen var kanske därför inte på själva skandalen i sig utan det faktum att 
ABB skulle förlora ett stort bötesbelopp.

5.4 Intervju 4
Intervju med Anna Nilsson, ansvarig för miljö- och etikanalys på Robur AB. Intervjuguide för 
denna intervju återfinns i Bilaga 5. 

5.4.1 Etikanalytikernas roll och arbete på Robur
Etikanalytikerna på Robur har tre huvudsakliga arbetsuppgifter. Den första är att genomföra 
analyser till Roburs etikfonder. I dessa analyser tas hänsyn till miljöfrågor, mänskliga 
rättigheter och andra etikfrågor och först efter att etikanalysen gjorts läggs finansfiltret på.  
Den andra arbetsuppgiften är att arbeta utifrån ägarpolicyn som innehåller ett etikavsnitt. 
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Identifierar Robur ett bolag, i vilket de är storägare, som brister i sin hantering av sina risker 
kan de med stöd av ägarpolicyn fortsätta arbeta för att få företagen att förbättra sig. Här 
kommer med andra ord Roburs aktiva ägarskap in och Nilsson menar att de är oerhört aktiva 
ägare. Etikanalytikernas tredje arbetsuppgift är att finnas till hands för finansanalytikerna och 
förvaltarna. En dialog förs dem emellan för att visa vad etikanalyserna gett och om företag har 
agerat bra eller dåligt och vilka risker som finns. 

5.4.2 Kriterier för investeringar
Etikfonderna investerar inte i företag som brister i sitt miljö- och etikarbete vilket innebär att 
Robur inte investerar i ungefär hälften av de svenska börsnoterade bolagen. Kriterierna Robur 
utgår ifrån grundar sig i FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner, FN:s förklaring om 
de mänskliga rättigheterna och de angränsande konventionerna, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, Amnesty Business Groups riktlinjer för företag och Riodeklarationen 
om hållbar utveckling. Etik- och miljöanalytikerna genomför omfattande analys av företagen 
för att kunna urskilja vilka generella etiska, miljömässiga och sociala risker samt möjligheter. 
Därtill utgår Robur från vissa negativa kriterier och investerar därmed inte i bolag vars 
omsättning till stor del härrör från tillverkning och/eller försäljning av krigsmaterial och 
vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och pornografisk verksamhet.

5.4.3 Agerande vid nyheter om överträdelser vid miljö- och etikfrågor
Om dialogen med ett företag efter framkomst om övertramp i miljö- eller etikfrågor inte 
fungerar och bolaget inte uppvisar någon förbättring blir en uteslutning från etikfonderna 
aktuell. I sina traditionella fonder använder Robur istället för uteslutning främst ägardialog. 
Robur arbetar mest aktivt med svensknoterade bolag. Skälet till detta är att de har investerat 
över 100 miljarder kronor på den svenska börsen och är den andra största ägaren efter den 
svenska staten och en av de fem största ägarna i en lång rad bolag. Att då gå in och försöka 
påverka exempelvis Coca Cola där deras ägarandel är betydligt mindre är att prioritera 
resurserna på ett felaktigt sätt. För de traditionella fonderna har Robur ännu aldrig uteslutit ett 
företag men Nilsson menar att det är teoretiskt möjligt och att det kan komma bli aktuellt om 
några år när de har arbetat aktivt med ägarpåverkan under flera år. 

Nilsson tror att investerare får ett försämrat rykte om de investerar oetiskt, men poängterar 
samtidigt att det är väldigt populärt med ”engagement” och dialog. Nilsson känner sig något 
kluven i frågan ifall fondhandlarna tar ett tydligare ställningstagande om de utesluter bolag än 
arbetar aktivt med dem och hon menar att det skall finnas en kombination mellan aktivt 
ägarskap och exkludering. Aktivt ägande bidrar till en positiv förändring i företaget och det 
skulle bli väldigt stelt, odynamiskt och icke-utvecklande om fonderna ständigt exkluderade 
bolag. Däremot menar Nilsson att det ändå finns en gräns där ett bolag skall exkluderas. 

5.4.4 Företagens arbete med Corporate Social Responsibility
Svenska företags arbete med miljö- och etikfrågor har utvecklats över tiden och det har enligt 
Nilsson skett en stor förbättring. Idag är frågorna dock mer komplicerade och svårare än förr. 
Även om många svenska företag redan tidigt haft ett miljöarbete har också detta utvecklats. 
Svenska företag har därtill alltid haft ett bra och uppstyrt personalarbete, i varje fall i den 
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svenska och nordiska verksamheten. Dock har de inte varit speciellt bra på mänskliga 
rättigheter, uppförandekoder och leverantörsnät, med vissa undantag som exempelvis H&M. 
Nu har emellertid flera börjat förstå att dessa frågor måste kontrolleras och även om de inte 
har fått allt på plats är det på gång. I en internationell jämförelse menar Nilsson att arbetet 
med CSR varierar beroende på bransch. Den svenska skogsindustrin är till exempel bäst i 
världen. 

På frågan om företagen lever upp till sina uppsatta policys och uppförandekoder poängterar 
Nilsson att dessa inte är en beskrivning av nuläget utan en ambition på hur företaget vill att 
verksamheten skall fungera. Den viktiga frågan är istället hur företagen ser till att uppnå sina 
policys och att det finns strategier och mål för detta. Bolag i riskutsatta branscher har ofta 
saker och ting på plats och är på rätt väg medan bolag i branscher som är halvkritiska inte 
alltid har behövt ta tag i arbetet utan kunnat gömma sig bakom att de inte är störst i branschen 
och därmed inte kommer att hamna i media.       

Huruvida det kostar företagen mer än det smakar att agera etiskt tror Nilsson beror på vilken 
bransch som studeras. I Roburs ägarpolicy står inskrivet att bolagen de investerar i skall 
hantera relevanta miljömässiga och etiska risker för att långsiktigt kunna vara 
konkurrenskraftiga. Nilsson menar att det för henne är givet att företagen tjänar på att ta 
hänsyn till dessa frågor då det handlar om att kunna hantera företagets omvärld. Hon 
poängterar vidare att företagen kanske inte måste ta hänsyn till varenda intressent men att 
intressenternas intressen till stor del överlappar varandra. 

5.4.5 Intressenternas reaktioner på Corporate Social Responsibility
Nilsson upplever att det finns ett tryck från allmänheten på företagen att ta ett större 
miljömässigt och socialt ansvar och det har bland annat visats under de senaste veckornas 
stora fokusering på klimatfrågorna. Allmänheten är alltmer intresserad av miljö- och 
etikfrågorna vilket syns i den lilla men stadiga ökningen i statistiken över försäljning av 
kravmärkt mat och miljöbilar. Etikfrågornas betydelse för ägarna skiljer sig något åt mellan 
olika typer av investerare. De långsiktiga investerarna, exempelvis pensionsförvaltare, tar 
lättare till sig begreppet etik eftersom de är inne i bolag över en längre och då är det lättare att 
förstå frågornas relevans. För kortsiktiga förvaltare är det mindre viktigt att ta miljö- och 
etikhänsyn för när reaktionen på en händelse väl kommer har investeraren ofta redan sålt. 

Varför eventstudien inte visar någon kraftig reaktion på nyheter om miljö- och 
etiköverträdelser tror Nilsson kan förklaras av att börskurserna beror på så mycket annat som 
händer parallellt, det kan exempelvis ha varit en räntehöjning, räntesänkning eller ha kommit 
nya siffror över företagets framtidsutsikter. Vidare menar Nilsson att kortsiktigheten gör att 
försäljningen i vissa fall inte påverkas då investeraren bedömer att händelsen bara har en 
marginell effekt. Ytterligare en förklaring kan ligga i att de bedömningsmodeller för 
aktiekurserna som investerare använder inte hanterar dessa typer av händelser och att 
händelserna inte slår på de variabler som investerarna kan sätta siffror på. Bolagen går därtill 
ofta ut och lugnar direkt efter en händelse vilket kan få intressenterna att tänka att bolaget har 
ändrat och förbättrats sig. Vid stora händelser som kan medföra väldigt höga kostnader för 
bolaget, till exempel ABBs asbestskandal, skulle det inte förvåna Nilsson om börskursen 
påverkades. Har händelsen en finansiell koppling blir påverkan större. 
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5.5 Intervju 5
Intervju med Carina Silberg, research analyst på GES Investment Services. Intervjuguide till 
denna intervju återfinns i Bilaga 6. 

5.5.1 GES Investment Services
GES Investment Services (GES) är ett företag som tillhandahåller fyra huvudsakliga tjänster 
till olika fondbolag och förvaltare. En tjänst är den traditionella klassiska investeringsstrategin 
vad gäller etik där allt som är dåligt utesluts; vapen, porr, tobak och alkohol. Det kan även 
finnas andra mer specifika kriterier såsom förbehåll mot genmanipulerade produkter eller 
djurtester inom kosmetikabranschen. En andra tjänst är en risktjänst som bygger på en 
riskrating där företagens egen rapportering, policys och material granskas och utifrån detta 
bedöms om företaget är bra eller inte. Riskratingen kan sedan ligga till grund för GESs kunder 
vid beslut om investeringar. Ytterligare en tjänst är en incidentbaserad screening där GES 
tittar på när det sker en händelse och hur företaget hanterar detta. GES granskar då företagets 
policys och jämför hur aktivt de arbetar för dessa. Utifrån krav som är uppställda på vad som 
är en händelse och hur man mäter händelsen sammanställer GES två gånger per år en lista på 
vilka företag de anser ligga utanför gränsen för vad som är etiskt tillåtet och som inte kan 
hantera sina problem. Utifrån den incidentbaserade screeningen finns en fjärde tjänst, ett 
engagementforum som är en plattform där all analysinformation i realtid finns tillgänglig för 
kunderna. Genom detta forum kan kunderna direkt få information om händelser och även få 
kontakt med varandra för att diskutera olika frågor och problem. 

Informationen för GESs tjänster inhämtas genom en systematisk informationsbehandling 
vilken bygger på flera olika verktyg som kontrollerar nyhetskällor samt rapporter från 
frivilligorganisationer, FN-organ, människorätts- och miljörättsorganisationer. En enorm 
mängd information behandlas systematiskt dagligen för att sortera ut de händelser som är av 
betydelse. 

5.5.2 GESs kriterier
De händelser som urskiljs i informationsscreeningen grundar sig på vissa kriterier. GES har 
en uppsättning normer som till största del kan härledas från FN’s Global Compact vilket är att 
ses som deras huvudregelverk. Till Global Compact kan knytas de flesta stora konventionerna 
som merparten av världens länder undertecknat. GES tittar även på OECDs riktlinjer för 
multinationella företag men då dessa är något omfattande tas inte hänsyn till alla 
bestämmelser däri. Slutligen tittar de även på särskilda konventioner som rör speciella vapen, 
till exempel biologiska vapen, atomvapen och landminor. 

För att hamna på GESs lista över företag som inte lever upp till ett bra etiskt och miljömässigt 
arbete krävs en grov överträdelse. GES arbetar här utifrån ett incidentkrav och ett 
rapporteringskrav. Incidentkravet bygger på att händelsen måste bedömas vara grov eller 
väldigt systematisk. Rapporteringskravet utgår ifrån att det måste finnas en omfattande 
dokumentation av företaget och händelsen. Det räcker idag inte med en rapport från en 
frivilligorganisation, även om de oftast har en väldigt bra efterforskning, utan det finns krav 
på mer professionella källor där en neutral part rapporterar. 
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På frågan om fonderna och förvaltarna tar någon hänsyn till GESs lista menar Silberg att de är 
intresserade av listan och hur den berör deras portföljer. Hon skiljer på dem som bara har den 
som en nödvändig del och då möjligtvis även har ett lägre engagemang och de som lägger ned 
mer tid och kraft i frågorna. Silberg tror dock att engagemanget i dessa typer av frågor från 
företagens sida kommer att öka i framtiden. 

5.5.3 Företagens arbete med Corporate Social Responsibility
De svenska företagens arbete med CSR-frågor skiljer sig åt mellan business-to-consumer och 
business-to-business företag. Business-to-consumer företag har kommit betydligt längre då 
det ingår i deras varumärkes uppbyggnad att vara regelrätta samt att de har ett varumärke som 
är mycket känsligare för skandaler än business-to-business företag. Vad som är under 
utveckling inom business-to-business företagen är att det vid olika upphandlingar kommit nya 
typer av krav, till exempel miljökrav, för att komplettera de redan tidigare uppsatta 
kvalitetskraven.

Silberg har observerat att svenska företag har en jämnare nivå på sitt CSR-arbete jämfört med 
amerikanska bolag där det både finns jättebra och jättedåliga företag. Svenska företag är 
bättre på miljö än mänskliga rättigheter vilket är naturligt då man i Sverige inte tidigare ansett 
sig behöva tänka på sådana frågor. I Sverige är vi jämställda, har ett bra sociala skydd och en 
utbredd fackföreningsrörelse vilket kan göra många svenska företag något naiva för de sociala 
frågorna. Under de senaste tre-fyra åren har det dock blivit uppenbart för svenska företag som 
rör sig utanför Sverige att det är rätt viktigt att även ta hänsyn till dessa risker. 

Det är svårt att bedöma huruvida företagen verkligen lever upp till sina uppsatta policys. 
Silberg tycker ändå att det går att se om policyn verkligen är genomarbetad och knyter an till 
företaget eller om det bara är en ”ripp-off”. Det blir tydligt om företagen har arbetat ned 
policyn i organisationen vid rapporteringen eller om det bara är fina ord och de företag som 
faktiskt arbetar med frågorna i sin verksamhet är tämligen duktiga på att rapportera om det. 
Företagen har även kommit på att det genererar relativt mycket goodwill hos de anställda, det 
känns bra att arbeta hos någon som är hederlig och håller sig inom ramarna. 

Silberg tror att företagen tjänar på att ta ansvar för etiska och miljömässiga frågor på samma 
sätt som man tjänar på marknadsföring. Hon tror att det är en goodwill som kanske inte går att 
mäta. Däremot poängterar Silberg att företagen inte skall räkna med det som ett 
marknadsföringsknep, men på samma sätt som det är viktigt att stå i god dager i andra 
hänseenden är det viktigt även i detta hänseende. Det är svårt att mäta men företagen förlorar 
inte på det. En del företag driver det hela lite för långt, på ett kanske missriktat sätt, och då 
börjar det kosta mer än det smakar. Å andra sidan hade dessa företag kanske inte haft en 
chans ändå, då vissa företag kroniskt lider av (ibland oförtjänt) dåligt rykte eller bara är 
hatade. Det spelar ingen roll hur mycket resurser de lägger ner på CSR-frågor, det verkar ändå 
inte hjälpa.

5.5.4 Intressenternas reaktioner på Corporate Social Responsibility
På frågan om vilka intressenter som tar hänsyn till CSR-frågor ser Silberg att konsument-
företag är vettskrämda att förlora konsumenter. Hon noterar även att konsumenterna är ganska 
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lata och att det måste vara någon som visar upp hur det går till i företagen för det är ingenting 
som de tar reda på själva. Kortsiktigt tror Silberg att dålig publicitet kan påverka företagens 
försäljning negativt men att bojkotta ett företag är inte ett lika starkt verktyg idag som 
tidigare, bland annat på grund av ökad individualism bland konsumenterna. Dock tror hon att 
konsumenterna har upptäckt att deras påverkansmöjligheter har ökat. 

Det finns enligt Silberg ett tryck från allmänheten på företagen att ta ett större socialt och 
miljömässigt ansvar. Hon tror att trycket är så pass stort ibland att folk glömmer bort att 
företagens huvudsakliga syfte är att tjäna pengar. 

Vad gäller investerare tror Silberg inte att den stora massan blir upprörda av etiska 
överträdelser då den stora massan ändå består av ganska passiva och ibland anonyma 
fondägare. Däremot tror hon att investerares rykte tillfälligt kan svärtas ned om de investerar 
oetiskt då det är väldigt lätt att skapa stora skandaler i media, men dessa blåser över rätt 
snabbt.

Silberg tror inte att det är någon skillnad i tydlighet i ställningstagandet mot överträdelser av 
etiska och miljömässiga frågor för intressenterna när fonder och förvaltare väljer aktivt 
ägarskap framför uteslutning av företag. Hon menar istället att tydligheten beror på hur 
investeraren kommunicerar ut sitt agerande. För vissa är ”exit-strategier” rätt då det kanske 
inte finns kapacitet i bolaget att driva dessa typer av frågor och att då sälja av aktier i det 
aktuella bolaget visar en tydlig ståndpunkt. Andra fonder har gjort det till sin sak att driva 
vissa frågor och om de då väljer att sälja av aktier istället för att arbeta med företaget skulle
det se väldigt konstigt ut. Mycket grundar sig därmed i vad fonden eller investeraren 
kommunicerar ut och vilka förväntningar som finns på det. 

Att kapitalmarknaden inte reagerar på CSR-information tror Silberg beror på en rad olika 
faktorer. En av dessa är att inte tillräckligt många ägare är intresserade av dessa frågor varför 
aktieomsättningen inte påverkas av dessa händelser. Alternativt är en del av händelserna lite 
för mycket influerade av NGOs (Non-governmental organisation) som resulterar i att 
budskapet blir lite av en anti-företagskampanj vilket inte tilltalar så många investerare. Vidare 
tror Silberg att det är väldigt svårt att få en påverkan om händelserna inte tas upp i vanlig 
klassisk media. Därtill spekulerar Silberg att när händelsen har att göra med företagets 
kärnverksamhet kommer detta att påverka resultatet och då finns det genast ett rent finansiellt 
intresse. Det handlar mycket om kopplingen till det finansiella och finns det stora kostnader 
att vänta på grund av händelsen upprör det investerarna mycket tydligare än vad det gör med 
”mjukare” värden. Ju närmare verksamhetens kärna händelsen ligger eller ju närmare 
geografiskt sätt händelsen ligger konsumenten desto större blir påverkan. 

Investerarvärlden är krassare än vad man tror och även om de på GES tycker att det här med 
CSR är en växande marknad och att det är många som investerar etiskt så är det endast en 
mycket liten del av hela kapitalet. CSR-frågorna har fortfarande en ganska liten betydelse 
jämfört med de finansiella frågorna och mainstream-investerarna tittar inte på CSR-frågor vid 
en bedömning av ett företag utan det är vinstutsikter och finansiella aspekter som då är av 
betydelse.        
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6. Analys
___________________________________________________________________________

Under följande kapitel analyserar författarna det insamlade materialet och kopplar ihop det 
med de teorier som presenterats samt problemområdet.
___________________________________________________________________________

6.1 Framväxten av och behovet av Corporate Social Responsibility
Globaliseringen har möjliggjort för företag att kunna växa sig oerhört stora vilket har lett till 
att deras verksamheter har fått en större påverkan på deras omgivning idag jämfört med 
tidigare. Att påverkan är större innebär både att företagens effekt på omgivningen ökar men 
även att företagets omgivning blivit större. Kraven på företagen har växt i takt med deras 
utbredning och ökade påverkan på samhällen. En del av dessa krav innefattar att de skall ta ett 
större ansvar för en hållbar utveckling och bedriva sin verksamhet på ett etiskt och 
miljömässigt sätt.

En stor del av företagens arbete med corporate social responsible (CSR) sker på frivillig basis 
och de bakomliggande drivkrafterna till detta kan enligt Whitehouse (2006) bland annat vara
att företagen vill upprätthålla ett bra rykte. Vidare upplever företagen krav från sina 
intressenter att uppföra sig på ett socialt och ansvarsfullt sätt. Även intervjuerna åskådliggör 
att det finns ett tryck från allmänheten på företagen att ta ett större miljömässigt och socialt 
ansvar (Bönnelyche, 2006 ; Nilsson, 2006 ; Silberg, 2006). Därtill indikerar både forskning 
och de genomförda intervjuerna att den ökade fokuseringen på CSR-frågor delvis är resultatet 
av de företagsskandaler som bevittnats under senare år (Owen, 2005 ; Whitehouse, 2006 ; 
Bönnelyche, 2006). I och med skandalerna har begreppen etik, moral och förtroende 
aktualiseras vilket vanligtvis sker, som Swift (2001) poängterar, just när förtroende satts på 
prov och när information om oetiska och omoraliska händelser framkommer.

En stor del med CSR-arbetet innebär för företagen en kommunikation med deras intressenter, 
däribland investerarna. Det handlar om att skapa och upprätthålla ett förtroende parterna 
emellan om att företaget agerar på ett ansvarsfullt sätt. I en fungerande bolagsstyrning är 
ägarna medvetna om de aktiviteter som pågår i företagen och företagen kan välja att driva ett 
CSR-arbete och redovisa detta arbete just för att fördjupa förtroendet mellan ägarna och 
bolagets ledning. På detta sätt kan företaget nå en högre grad av transparens i sin verksamhet, 
vilket inte bara gagnar ägarna utan samtliga intressentgrupper. 

6.2 Eventstudien
Enligt Lorraine, Collison och Power (2004) gav negativ publicitet om företags miljömässiga 
prestationer en begränsad effekt på företagens aktiepriser. Detta resultat går emot vad 
författarnas eventstudie totalt sett visade. Rent generellt framkom det i författarnas 
eventstudie att kapitalmarknaden inte reagerar på negativ information om CSR-frågor. Dock 
kunde författarna urskilja begränsade effekter på specifika händelser, framförallt i gruppen 
Hälsofarliga produkter. Att just denna grupp uppvisar en högre grad av aggregerad abnormal 
avkastning än övriga grupper kan förklaras av att dessa händelser ligger mycket nära 
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företagens kärnverksamhet och därmed innebär större finansiella risker. Detta är något som 
Silberg (2006) poängterar och även Nilsson (2006) och Löfving (2006) instämmer när de
menar att om en händelse har en finansiell koppling blir påverkan på aktiepriset större. 
Stämmer detta antagande innebär det att merparten av investerarna inte är intresserade av de 
etiska och miljömässiga frågorna i sig utan bara i de fall dessa frågor utgör en finansiell risk. 
Ytterligare en förklaring som både Löfving (2006) och Silberg (2006) påpekar är att då 
händelserna som valts ut till eventstudien, med undantag för gruppen Hälsofarliga produkter, 
är händelser som inträffat geografiskt långt ifrån både slutkonsument och ägare blir effekten 
på aktiepriset mindre. En skandal i närområdet hade gett en betydligt större effekt.

Löfving (2006) menar vidare att de finansiella analytikerna inte är särskilt känsliga för 
händelser kopplade till CSR och Silberg (2006) påpekar att den stora massan av investerare är 
relativt passiva och okänsliga för etiska och miljömässiga överträdelser varför effekterna på 
företagets marknadsvärde uteblir. Även om det finns investerare som är genuint intresserade 
av frågorna och som investerar med stor hänsyn till frågor av detta slag är de i denna studie på 
den amerikanska börsen oftast alltför små för att utöva en stor påverkan på aktiepriset 
(Bönnelyche, 2006 ; Löfving, 2006). 

6.2.1 Aktivt ägandes påverkan på eventstudien
Den orsak samtliga intervjurespondenter starkt betonar till varför effekt på marknadsvärdet 
uteblir är den ökade trenden bland fondbolag och förvaltare att bedriva ett aktivt ägande 
istället för att utesluta företag som inte agerar i linje med investerarnas krav. Samtliga 
intervjurespondenter poängterade att det aktiva ägandet har ökat i betydelse och framförallt i 
USA där investerarna helt gått från att utesluta till att äga aktivt (Bönnelyche, 2006). Då 
händelserna i eventstudien endast berör företag noterade på den amerikanska börsen uteblir 
effekten på aktiepriset eftersom ytterst få säljer aktier efter att en händelse av det slag som 
eventstudien undersökt inträffat. Det bör understrykas att det faktum att fondförvaltarna 
använder sig av aktivt ägande inte innebär att de fäster lägre betydelse vid dessa frågor. Vid 
aktivt ägande stannar investeraren kvar efter att en händelse inträffat och försöker påverka 
företaget till förändring och större ansvarstagande. Väljer investeraren uteslutning förlorar 
denne all möjlighet att påverka företaget till förbättringar (Bönnelyche, 2006 ; Löfving, 2006 ; 
Nilsson, 2006 ; Silberg, 2006). Å andra sidan kan en uteslutning eventuellt visa ett tydligare 
avståndstagande från vissa beteenden men Silberg (2006) menar att det inte gör någon 
skillnad vilket en investerare väljer utan att det handlar om hur denne kommunicerar ut sitt 
val. Nilsson (2006) understryker att det krävs en kombination av både aktivt ägande och 
uteslutning för att nå ett optimalt resultat.

På lång sikt borde dock ett aktivt ägande vara en bättre väg att gå eftersom en bra 
bolagsstyrning handlar om en tvåvägskommunikation där båda parter måste ta sitt ansvar. I 
och med att styrelsen och ledningen för ett företag skall driva dess verksamhet med ägarnas 
intresse för ögonen måste de veta vad ägarna efterfrågar. Anser ägarna att vissa beteenden är 
oacceptabla måste de föra en dialog om detta och visa hur de vill se att bolaget skall bedrivas i 
framtiden. Detta går i linje med Barnett och Salomons (2003) resonemang om att företag 
kommer att ingå i oetiska aktiviteter för att maximera sina vinster så länge marknaden inte 
tydligt visar hur de vill att företagen skall agera. Ansvaret faller därmed inte bara på 
bolagsledningen utan även på ägarna och resterande intressenter.
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Vid intervjuerna framkom en rad andra tänkbara förklaringar till varför kapitalmarknaden inte 
reagerar på information om etiska och miljömässiga oegentligheter. Rosenqvist (2006) anser
att förvaltare tänker mer långsiktigt, med undantag för vissa hedgefonder, och därmed 
påverkas inte deras köpbeslut av enstaka händelser utan de ser till en helhetsbild av företaget. 
Nilsson (2006) framhåller att då CSR-faktorer inte tas upp i de bedömningsmodeller som 
investerarna använder sig av vid bedömning av aktiers värde får information om CSR inget 
genomslag på aktiepriset. En del händelser är enligt Silberg (2006) möjligtvis även för mycket 
influerade av frivilligorganisationer och då deras budskap inte tilltalar speciellt många 
investerare uppstår ingen effekt på aktiepriset.

6.2.2 Eventstudien i skenet av den effektiva marknadshypotesen
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) innebär att marknaden omedelbart anpassar 
aktiepriset utefter ny information. Skall resultatet i eventstudien endast relateras till EMH 
torde det innebära att marknaden är ineffektiv. Troligtvis är så inte fallet då det aktiva ägandet 
delvis satt EMH ur spel eftersom investerarna inte längre säljer sina aktier så fort ny 
information framkommer om etiska och miljömässiga övertramp. En annan aspekt är att 
denna typ av information är så pass orelevant att marknaden inte reagerar på den, vilket både
Löfving (2006) och Silberg (2006) resonerar kring.

Det finns två olika sätt för företags ägare att reagera på information om etiska och 
miljömässiga frågor. I det första scenariot finns en god bolagsstyrning där ägarna får ta del av 
information om företagets samtliga delar av verksamheten, även den information som för 
företaget är ofördelaktig. När information framkommer om oetiskt agerande kan ägaren 
antingen om denne har så pass mycket förtroende kvar för företaget välja att stannar kvar och 
i de fall ägaren inte har något förtroende kvar säljer denne av sin ägarandel. Är däremot 
bolagsstyrningen i ett andra scenario bristfällig kommer möjligtvis inte information om CSR 
fram till ägarna. Ägarna kan då få reda på företagets övertramp från andra källor och här kan 
en förtroendekris växa till. Risken blir större i dessa fall när bolagsstyrningen inte fungerat att 
förtroendet förloras och ägaren säljer sina aktier. 

Ytterligare en aspekt i det hela är att även om en uteslutning skulle ske hinner inte fonderna 
utesluta inom det för studien valda händelsefönstret. Bönnelyche (2006) och Rosenqvist 
(2006) nämner en uteslutninsfas på sex månader och Löfving (2006) om en fas på upp till ett 
år. Studeras amerikanska bolag kan uteslutningsfasen ta ända upp till mellan tio och tjugo år 
(Löfving, 2006). Hade händelsefönstret gjorts längre hade det troligtvis inte gått att härleda 
händelsen till förändringar i aktiepriset då eventfönstret i så fall borde ha varit på mellan sex 
månader och ett år.

I eventstudien framkom att en del händelser resulterade i att börskursen steg drastiskt under 
händelsefönstret, samt att del sjönk kraftigt. Effekterna på börskurserna behöver inte vara en
reaktion på händelsen i sig utan att marknaden har reagerat på någon annan typ av information 
som framkommit under samma tidsperiod. Resonemanget går i linje med en av förklaringarna 
Nilsson (2006) ger till utfallet i eventstudien, nämligen att börskursen beror på andra faktorer
som inträffar parallellt med den undersökta händelsen. 
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6.3 Behovet av Corproate Social Responsibility 
Eftersom kapitalmarknaden inte reagerar på information om CSR uppstår frågan huruvida 
informationsskapandet kring och arbetet med CSR är nödvändigt. Rosenqvist (2006) anser att 
företag, trots de stora kostnaderna förknippade med CSR, tjänar på att ha ett miljö- och 
etikarbete då han anser att många tycker att dessa frågor är viktiga. Löfving (2006) instämmer 
och menar att företag på lång sikt tjänar på att agera etiskt och miljömässigt, men poängterar 
samtidigt att företag på kort sikt säkerligen kan tjäna på att förfara oetiskt. Långsiktigheten är 
även något som Nilsson (2006) resonerar kring då hon menar att det är självklart för företags 
överlevnad att de tjänar på att hantera sin omvärld och det inkluderar att ta hänsyn till etiska 
och miljömässig frågor. Vidare påpekar hon att företag i alla branscher inte tjänar på ett CSR-
arbete då riskerna i de olika branscherna varierar. Olika branscher har olika krav och företag i 
högriskbranscher har stora krav på sig att bedriva ett bra etik och miljöarbete varför de även 
tjänar på detta. Företag i högriskbranscher har även kommit långt i arbetet med sociala och 
miljömässiga frågor medan företag i branscher som inte involverar stora risker inte kommit 
lika långt. Förklaringen till detta är att behovet av ett arbete med dessa frågor inte är lika stort 
i dessa branscher och då kan det kosta företagen mer än de får igen på ett CSR-arbete. Brown 
och Deegan (2002) såg även att medias intresse för företagen ökar företagens vilja att 
rapportera om frågor rörande deras miljö- och etikarbete. En parallell kan dras häremellan då 
media förmodligen även till största del granskar högriskbranscherna. 

Silberg (2006) drar parallellen att företag tjänar på att agera med hänsyn till sociala och 
miljömässiga frågor på samma sätt som de tjänar på marknadsföring, det skapar en goodwill 
som inte går att värdera. Att företagen tjänar på CSR-arbete är något som Whitehouse (2006) 
observerade i sin studie bland företag där majoriteten ansåg att de genom ett CSR-arbete kan 
vinna nya konkurrensfördelar. Därtill framkom det att CSR skapar lojalitet hos företagens 
anställda vilket fick företagen att betrakta CSR som något de endast vinner på. I den goodwill 
som Silberg (2006) nämner återfinns även de värden som uppkommer av att de anställda 
uppskattar att arbeta för ett hederligt och etiskt agerande företag. 

Enligt Löfving (2006) finns det en generell uppfattning bland allmänheten att det är kostsamt 
att vara etisk. Detta är dock en missuppfattning och Löfving (2006) poängterar att det etiska 
indexet Domini400 under en tioårsperiod gett lika stor avkastning som det vanligaste 
amerikanska indexet S&P 500. Liknande resultat uppvisar Derwall, Guenster, Bauer och 
Koedijks (2005) undersökning där de jämförde två olika aktieportföljer under en 
åttaårsperiod. Den ena portföljen som bestod av företag som tog ett stort socialt och 
miljömässigt ansvar presterade överlägset bättre än den andra som bestod av företag som inte 
tog lika stor hänsyn. Detta visar på att företag som lever upp till sociala och miljömässiga 
krav har presterat lika bra som ”vanliga” företag och enligt en del studier till och med bättre. 
Det finns dock kritiker, till exempel Entine (2003) som menar att den forskning som visar på 
positiv korrelation mellan etiska investeringar och finansiellt resultat är oseriös. Trots de 
motsägelsefulla forskningsresultaten och den fragmenterade bilden av corporate social 
responsibility tror samtliga intervjurespondenter att betydelsen av frågor kopplade till detta 
koncept kommer att öka i framtiden.
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7. Slutsatser
___________________________________________________________________________

Författarna presenterar nedan de slutsatser som kan dras utifrån studien.
___________________________________________________________________________

Uppsatsen syfte är ”att fastställa huruvida företags arbete med corporate social responsibility 
har någon synbar effekt på företags marknadsvärden, eller om företag bara förspiller sina 
resurser på ett ansvarstagande och informationsskapande som deras aktieägare 
nonchalerar”. 

Ur analysen har författarna dragit följande slutsatser:

 Generellt sett har händelser kopplat till CSR ingen synbar effekt på företags 
marknadsvärden.

 Aktivt ägande tar i ett tidigt stadium bort eventuella effekter som företags oetiska
agerande kan ha på börskurserna.

 Då händelsen ligger nära företags kärnverksamhet och därmed har en finansiell 
koppling kan en viss påverkan på marknadsvärdet urskiljas.

 I dagsläget finns ett marginellt intresse för CSR bland ägarna och de är till största del 
intresserade av de rent finansiella konsekvenserna av CSR och inte ansvarstagandet i 
sig.

 Företag i högriskbranscher förspiller på lång sikt inte resurser på ett ansvarstagande 
och informationsskapande kring CSR.

 Högriskbranscherna tjänar mer på ett CSR-arbete än branscher med lägre risker.
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8.  Diskussion
___________________________________________________________________________

En kritisk granskning av uppsatsen presenteras och författarna lämnar sina egna reflektioner 
kring studien samt avslutar med att föreslå fortsatt forskning.
___________________________________________________________________________

8.1 Kritisk granskning
Valet att inte kontakta respondenterna till enkäten personligen före utskicket kan av 
författarna i efterhand ses som ett felaktigt val. Hade kontakten tagits hade troligtvis 
svarsfrekvensen ökat men risken kvarstår ändå att svarsfrekvensen hade blivit alltför låg. 
Förklaringen till valet var dock både en kostnads- och tidsfråga, då respondenterna dels 
befann sig i fyra olika länder och dels till antalet var alltför många. Den låga svarsfrekvensen i 
enkätundersökningen vållade somliga problem för författarna och även för studiens utgång. 
Eftersom resultaten från eventstudien och intervjuerna i vissa delar är motsägelsefulla hade 
resultaten från enkätundersökningen kunnat klargöra dessa motsägelser. Författarna känner att 
det hade gjort mycket för uppsatsen att erhålla fondhandlarnas syn på CSR och slutsatserna 
hade kunna dras med en högre grad av säkerhet.   

Under studiens gång har författarna blivit införstådda med utbredningen av aktivt ägarskap. 
Hade denna kunskap funnits vid beslut om metodval hade författarna troligtvis valt att 
genomföra studien på ett annat sätt. Eftersom en eventstudie normalt sett kräver ett relativt 
kort händelsefönster blir effekten i den här studien inte synbar då det aktiva ägandet förlänger 
eller helt stannar av processen. En eventuell effekt skulle komma först tidigast efter ett halvår. 
Hade dock författarna förlängt händelsefönstret till ett halvår anser de att det skulle bli svårt 
att härleda eventuella effekter tillbaka till den specifika händelsen. Det går inte att bortse från 
faran att mänskliga fel begåtts i eventstudien även om författarna har gjort allt för att 
minimera detta. Dock tror författarna att eventuella fel i data är så pass marginella att de inte 
skulle påverka utgången av studien.

Eventstudiens omfattning skulle kunna ha utökats för att få ett ännu säkrare resultat. Å andra 
sidan visar resultatet entydigt på att kapitalmarknaden inte reagerar på händelser knutna till 
CSR. Vad författarna skulle kunna ha gjort är att utfört en parallell studie med händelser i 
Sverige och Skandinavien för att jämföra med marknader där aktivt ägande ännu inte är lika 
utbrett. Dock hade författarna svårt att finna tillräckligt stort urval av händelser som faller in 
under författarnas definition av CSR. 

8.2 Egna reflektioner
Uppsatsens problemområde har av författarna upplevts som både högaktuellt och mycket 
intresseväckande. Författarna känner att ämnet socialt ansvarstagande är negligerat av 
majoriteten i samhället, vilket är både förvånande och skrämmande. Trots att ämnet CSR 
dagligen diskuteras i media upplever författarna att det är alltför få som faktiskt bryr sig och 
agerar med hänsyn till dessa frågor. Företags främsta mål och uppgift är att generera vinster 
och författarna menar att så länge intressenterna inte aktivt ställer krav på företag om vad som
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är acceptabelt kommer företag att fortsätta bedriva sin verksamhet på det sätt som är minst 
kostsamt, vilket ofta innebär miljömässiga och etiska överträdelser. Debatten kring CSR 
fokuserar alltför mycket på företagen och deras ansvar medan författarna menar att ansvaret 
lika mycket ligger hos konsumenter, ägare, anställda och samhället i stort. Författarna ser 
problemområdet som alltför viktigt för att i fortsättningen nonchaleras av intressenterna.

Ett sätt för allmänheten att själva ta ett större ansvar för miljö och etik är att vid investeringar
placera kapital i etiska fonder och/eller i företag som bedriver ett erkänt bra CSR-arbete. 
Forskningen kring korrelationen mellan etiska investeringar och finansiella prestationer är 
tvetydig och författarna tror att de etiska fonderna går i vågor precis som vanliga fonder och 
under en långsiktig period går det på ett ut. Däremot finns det inga tydliga bevis på att man 
förlorar på att investera etiskt varpå författarna anser att etiska placeringar borde vara det 
naturliga valet.

I denna uppsats har endast effekterna på företags marknadsvärden studerats och utifrån detta 
har författarna tagit ställning till ifall företag tjänar på ett CSR-arbete eller inte. Dock vill 
författarna poängtera att det finns andra aspekter som inte syns i företags marknadsvärden 
men som ändock påverkar huruvida företag tjänar på att ha ett omfattande CSR-arbete eller 
inte. Författarna anser därför att även om börskurserna inte påverkas i någon nämnbar 
utsträckning tjänar företag på att ha ett seriöst CSR-arbete. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning
Ju längre studien fortskred fann författarna alltfler intressanta angreppsvinklar och problem 
inom det valda och närbesläktade problemområdet. Utifrån detta ser författarna en rad möjliga 
förslag till fortsatt studier:

 Om intresset finns att göra eventstudie på området föreslår författarna att om några år 
använda till exempel Folksams index för ansvarsfullt företagande och se hur företags 
placeringar i detta index påverkar deras börskurs. Att denna studie bäst genomförs om 
några år har att göra med att första indexet utkom år 2006.

 Författarna skulle tycka det vore intressant om en eventstudie, liknande den som 
författarna själva genomfört i denna uppsats, genomförs på en marknad där aktivt 
ägande inte är särskilt utbrett.

 Att mäta huruvida företagen tjänar på sina CSR-investeringar kan genomföras på olika 
sätt och med olika intressenter i huvudfokus. Denna uppsats har tittat på 
intressentgruppen ägarna men författarna ser egentligen att gruppen konsumenter är av 
större intresse. Detta eftersom författarna menar att de kommer att ha ett stort 
inflytande på CSR-frågor i framtiden.   

 Då samtliga intervjurespondenter ser ett ökat intresse för CSR-frågor i framtiden vore 
det mycket intressant att följa upp detta och se om frågornas betydelse faktiskt ökar 
och i så fall hur detta har visat sig. 
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Bilaga 1 – Förteckning av valda företag och händelser till eventstudien

Företag Händelsedag Typ av händelse Pressorgan Bransch

Adidas 2000-05-30
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna

Global March Against Child 
Labour Tillverkningsindustri

Bristol-Meyers Squibb 2002-04-09 Hälsofarlig Produkt IrinNews Läkemedel

British Petroleum 2006-10-30
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna Bloomberg News Energi

British Petroleum 2005-06-02 Miljöförstörelse CorpWatch Energi

Chevron (Texaco) 2003-11-30 Miljöförstörelse Los Angeles Times Energi

Chevron (Texaco) 2005-04-27 Miljöförstörelse Independent Energi

Chevron (Texaco) 2005-08-04
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna CorpWatch Energi

Coca Cola 2000-05-30
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna

Global March Against Child 
Labour Livsmedel

Dell Inc. 2002-05-19
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna The Register (UK) Teknik

Exxon Mobile 2005-09-07
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna The Guardian Energi

Gildan Activewear 2004-02-05
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna Inter Press Services Tillverkningsindustri

Goldfields Limited 2001-10-24 Miljöförstörelse Environmental News Services Ädelmetall

Honeywell Inc. 2006-10-13 Miljöförstörelse Environmental News Services Energi

Johnson & Johnson 2006-07-08 Hälsofarlig Produkt Bloomberg News Läkemedel

Khol's Corporation 2000-12-22
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna Washington Post Handelsvaror

McDonald's Corporation 2000-08-27
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna The Associated Press Restaurang

Merck & Co Inc. 2006-06-23 Miljöförstörelse The Associated Press Läkemedel

Merck & Co Inc. 2005-08-22 Hälsofarlig Produkt New York Times Läkemedel

Microsoft 2005-06-17
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna Los Angeles Times Teknik

Newmont Mining Corp. 2004-09-08 Miljöförstörelse New York Times Gruvindustri

Pfizer Inc. 2006-11-01 Hälsofarlig Produkt New York Times Läkemedel

Pioneer Natural Resources Co. 2005-10-18 Miljöförstörelse The Associated Press Energi

Polo Ralph Lauren 2006-05-30
Överträdelse av de mänskliga
rättigheterna Bay City News Services Tillverkningsindustri

Schering-Plough 2004-06-27 Mutor New York Times Läkemedel

Sempra 2002-07-28 Miljöförstörelse CorpWatch Energi

SharperImages 2000-12-22
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna Washington Post Handelsvaror

Shell 2005-05-27
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna BBC News Energi

Shell 2006-02-24 Miljöförstörelse Reuters Energi

Walmart 2004-02-09
Överträdelse av de mänskliga 
rättigheterna Reuters Handelsvaror

Wyeth 2006-05-30 Hälsofarlig Produkt Reuters Läkemedel
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Bilaga 2 – Resultat från enkätundersökningen

1. Do you have an investment policy that takes ethical issues into consideration?

If your answer is no, please move on to question 4

Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 Yes 2 (40%)

2 No 3 (60%)

2. What does Your policy regarding ethical issues look like?

Fritextsvar
- "Vi har ingen uttalad policy för investeringar. "

3. What consequences does Your policy regarding ethical issues have on Your work?

Fritextsvar 
- Inga kommentarer

4. Have You signed The Principles for Responsible Investment initiative? 

Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 Yes 0 (0%)

2 No 5 (100%)

5. Which parts in the annual report are most important for Your investment decision? 

Place in order of precedence, where choice 1 is Your foremost priority and chose 6 Your last priority

Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1

1 board of directors' report 1 (20%)

2 financial information 3 (60%)

3 auditor's report 0 (0%)

4 corporate governance report 0 (0%)

5 internal control report 0 (0%)

6 sustainability report/environmental 
report

1 (20%)

Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)
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2

1 board of directors' report 2 (40%)

2 financial information 1 (20%)

3 auditor's report 1 (20%)

4 corporate governance report 0 (0%)

5 internal control report 0 (0%)

6 sustainability report/environmental 
report

1 (20%)

Besvarad av: 3 (60%) Ej besvarad av: 2 (40%)
3

1 board of directors' report 1 (33%)

2 financial information 0 (0%)

3 auditor's report 0 (0%)

4 corporate governance report 0 (0%)

5 internal control report 1 (33%)

6 sustainability report/environmental 
report

1 (33%)

Besvarad av: 3 (60%) Ej besvarad av: 2 (40%)
4

1 board of directors' report 0 (0%)

2 financial information 0 (0%)

3 auditor's report 0 (0%)

4 corporate governance report 2 (67%)

5 internal control report 1 (33%)

6 sustainability report/environmental 
report

0 (0%)

Besvarad av: 3 (60%) Ej besvarad av: 2 (40%)
5

1 board of directors' report 0 (0%)

2 financial information 0 (0%)

3 auditor's report 0 (0%)

4 corporate governance report 1 (33%)

5 internal control report 1 (33%)

6 sustainability report/environmental 
report

1 (33%)

Besvarad av: 3 (60%) Ej besvarad av: 2 (40%)
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6

1 board of directors' report 0 (0%)

2 financial information 0 (0%)

3 auditor's report 2 (67%)

4 corporate governance report 0 (0%)

5 internal control report 0 (0%)

6 sustainability report/environmental 
report

1 (33%)

6. To what extent do You take into account whether a company has a sustainability 
report/Corporate Social Responsibility report when deciding upon investments in that 
specific company? 
Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 not at all 1 (20%)

2 to a very small extent 1 (20%)

3 to a moderate extent 1 (20%)

4 to a relatively great extent 2 (40%)

5 to a great extent 0 (0%)

7. To what extent do You take into account whether a company is listed in so called 
sustainability indexes, such as Dow Jones Sustainability Index, when deciding upon 
investments in that specific company? 
Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 not at all 2 (40%)

2 to a very small extent 1 (20%)

3 to a moderate extent 2 (40%)

4 to a relatively great extent 0 (0%)

5 to a great extent 0 (0%)

8. To what extent do You change Your investments in a company when information is 
received about that specific company acting unethical?

Unethical behaviour refers to companies´ behaviors that can be seriously questioned by the 
companies´stakeholders and the public opinion
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9. To what extent do You believe investing in unethical companies affect your reputation 
as an investor? 

Unethical companies refers to companies that act unethical in the view of it´s stakeholders and the 
public opinions and/or are active within business sections such as tobacco, alcohol, gambling, 
distribution of pornography and arms industry. 
Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 not at all 1 (20%)

2 to a very small extent 0 (0%)

3 to a moderat extent 2 (40%)

4 to a relatively great extent 1 (20%)

5 to a great extent 1 (20%)

10. Do you consider particular infringements regarding ethical and moral behaviour to be
more severe than others? 

Place in order of precedence, where choice 1 is the foremost severe infringement and choice 4 the 
least.
Besvarad av: 4 (80%) Ej besvarad av: 1 (20%)
1

1 Environmental destruction 1 (25%)

2 Unsafe working conditions 0 (0%)

3 Child labour 2 (50%)

4 Accounting frauds 1 (25%)

Besvarad av: 3 (60%) Ej besvarad av: 2 (40%)
2

1 Environmental destruction 1 (33%)

2 Unsafe working conditions 1 (33%)

3 Child labour 1 (33%)

4 Accounting frauds 0 (0%)

Besvarad av: 3 (60%) Ej besvarad av: 2 (40%)
3

1 Environmental destruction 1 (33%)

2 Unsafe working conditions 2 (67%)

3 Child labour 0 (0%)

4 Accounting frauds 0 (0%)
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Besvarad av: 2 (40%) Ej besvarad av: 3 (60%)
4

1 Environmental destruction 0 (0%)

2 Unsafe working conditions 1 (50%)

3 Child labour 0 (0%)

4 Accounting frauds 1 (50%)

Others, namely 
Fritextsvar
- Inga kommentarer

11. It should be mandatory for companies to present sustainability reports/corporate 
social responsibility reports
Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 I do not agree at all 1 (20%)

2 I agree to a rather small extent 0 (0%)

3 I agree to a moderate extent 3 (60%)

4 I agree to a relatively great extent 0 (0%)

5 I agree to a great extent 1 (20%)

12. In your opinion which is the foremost reason behind investment funds/investment 
companies decision to act according to the information about companies social 
responsibility? 
Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 The market demands it 1 (20%)

2 They do not want to be placed in a 
bad light

3 (60%)

3 They adapt to a trend 0 (0%)

4
They are afraid that the bad 
information will make customers 
flee from the company

1 (20%)

Others, namely
Fritextsvar
- Inga kommentarer
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13. How do You receive information about companies' unethical behaviour? 

Unethical behaviour refers to companies´ behaviors that can be seriously questioned by the 
companies´stakeholders and the public opinion
Besvarad av: 5 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%)

1 Press communiqués from the 
companies themselves 2 (40%)

2 Press communiqués from news 
agencies

1 (20%)

3 From lobbyists representing 
interest groups

1 (20%)

4 When it leaks out through the 
media

3 (60%)

14. If You have any further comments on this subject, please express them below

Further comments
Frititextsvar

- "Fonder med etiska investeringar efterfrågas relativt mycket utomlands, men trenden 
har inte blivit tydlig i Sverige. Även om bedömningen är att det under överskådlig tid 
inte kommer att vara avgörande för ett fondbolag att erbjuda etiska fonder är det 
sannolikt att trenden förtydligas framgent.”
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Förändring genomsnittlig CAR 
- Hälsofarliga Produkter
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Bilaga 3 - Genomsnittlig CAR under händelsefönstret

Förändring genomsnittlig CAR 
- Hela Populationen
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Bilaga 4 – Data från eventstudien

Företag Händelse-
dag

Alfa
(α)

Beta
(β)

Normal 
avkastning

Verklig 
avkastning

____
CAR

Adidas 2000-05-30 -0,000759 0,205339 0,0632 0,0593 -0,0039

Bristol-Meyers 
Squibb

2002-04-09 -0,003357 0,754204 -0,0001 -0,1283 -0,1282

British Petroleum 2006-10-30 -0,001065 0,933576 0,0009 0,0073 0,0064

British Petroleum 2005-06-02 0,000754 0,354453 0,0053 0,0108 0,0055

Chevron (Texaco) 2003-11-30 0,000323 -0,174585 0,0068 -0,0138 -0,0206

Chevron (Texaco) 2005-04-27 -0,000007 0,717084 0,0101 -0,0102 -0,0203

Chevron (Texaco) 2005-08-04 -0,000234 0,410899 -0,0001 0,0680 0,0681

Coca Cola 2000-05-30 -0,001415 0,625013 0,0632 0,1734 0,1102

Dell Inc. 2002-05-19 0,000689 2,135115 -0,0298 0,0058 0,0356

Exxon Mobile 2005-09-07 -0,000359 1,204870 0,0145 0,0433 0,0288

Gildan Activewear 2004-02-05 -0,000209 0,032590 0,0229 0,1054 0,0825

Goldfields Limited 2001-10-24 -0,000161 -0,502129 0,0636 0,0116 -0,0520

Honeywell Inc. 2006-10-13 -0,000546 1,183607 0,0197 -0,0118 -0,0315

Johnson & Johnson 2006-07-08 0,000263 0,174645 0,0120 0,0076 -0,0044

Khol's Corporation 2000-12-22 0,000634 1,000058 0,0107 0,2009 0,1902

McDonald's 
Corporation

2000-08-27 -0,001444 0,224595 0,0031 -0,0587 -0,0619

Merck & Co Inc. 2006-06-23 0,000658 0,961713 0,0249 0,0634 0,0384

Merck & Co Inc. 2005-08-22 -0,000589 0,027698 0,0009 -0,0709 -0,0719

Microsoft 2005-06-17 -0,000149 -0,339542 0,0008 0,0235 0,0228

Newmont Mining 
Corp.

2004-09-08 -0,000989 0,088171 0,0204 0,0439 0,0234

Pfizer Inc. 2006-11-01 0,001307 0,067110 -0,0058 -0,0581 -0,0523

Pioneer Natural 
Resources Co.

2005-10-18 0,002567 0,751172 0,0016 -0,0229 -0,0245

Polo Ralph Lauren 2006-05-30 0,000200 0,537127 0,0016 0,0230 0,0016

Schering-Plough 2004-06-27 0,000030 0,921177 -0,0224 0,0056 0,0279

Sempra 2002-07-28 -0,002515 0,106235 0,0997 0,1787 0,0790

SharperImages 2000-12-22 -0,002095 0,404009 0,0107 0,1476 0,1369

Shell 2005-05-27 0,000311 0,534867 0,0008 0,0065 0,0057

Shell 2006-02-24 -0,000976 1,143592 -0,0087 -0,0348 -0,0261

Walmart 2004-02-09 -0,001374 0,913824 0,0099 0,0604 0,0505

Wyeth 2006-05-30 0,000226 0,740008 0,0016 -0,0555 -0,0570

Hälsofarlig 
Produkt

-0,000744 0,544016 0,0014 -0,0545 -0,0559

Miljöförstöring 0,000100 0,234595 0,0220 0,0064 -0,0157

Överträdelse av de 
mänskliga 
rättigheterna

-0,000475 0,563946 0,0128 0,0531 0,0403

Hela populationen -0,000308 0,423592 0,0137 0,0181 0,0044
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Bilaga 5 – Intervjuguide Fondbolag

1. Hur arbetar du och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni gör bedömningar om ett bolag är respektabelt att 
investera i? Vad samlar ni in för material för att kunna göra era bedömningar och hur 
erhåller ni information om företags oetiska ageranden?

3. Ändrar ni era investeringsråd om det framkommer att ett bolag ni investerar i bedriver 
sin verksamhet oetiskt?

4. (Tror ni att era intressenter skulle uppfatta er ståndpunkt i frågorna tydligare om ni 
helt uteslöt dessa företag jämfört med att arbeta aktivt med dem?)

5. Tror du att det svärtar ner ert rykte som investerare om ni investerar i företag om vilka 
det framkommer agerar oetiskt?

6. Hur viktigt är det för er som ägare att företagen ni investerar i arbetar med miljö- och 
etikfrågor?

7. Ser ni vissa miljömässiga och etiska brott från företags sida som allvarligare än andra? 
Vilka och varför?

8. Enligt din uppfattning, hur långt har företagen själva kommit i sitt arbete med miljö-
och etikfrågor?

9. Vilken uppfattning har du om ifall företagen faktiskt lever upp till sina uppsatta 
policys kring miljö och etik, eller använder företag sig av olika hållbarhetsrapporter
och liknande som ett ”marknadsföringsknep”?

10. I jämförelse med andra länder, hur långt har svenska företag kommit i sitt arbete med 
miljö- och etikfrågor?

11. I jämförelse med andra länder, hur långt har svenska företag kommit i sin rapportering 
om miljö- och etikfrågor?

12. Vilka av företagens intressenter tror du tar störst hänsyn till information om miljö? 

13. Tror du att det är någon skillnad i hur intressenter i Sverige reagerar på miljö- och 
etikinformation jämfört med intressenter i andra länder?

14. Hur stort tryck upplever du att det finns från allmänheten på företagen att ta ett 
miljömässigt och etiskt ansvar?

15. Hur stor betydelse tror du dessa frågor har för ägarna?
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16. Eventstudien vi genomförde visar på att marknaden generellt sett inte reagerar på 
information om företags etiska övertramp, varken vad gäller miljö, barnarbete eller 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Varför tror du inte marknaden reagerar på denna 
typ negativa information? 

17. Om det är så att aktörer på marknaden reagerar på och handlar i överensstämmelse 
med negativa publiceringar om företagens miljööverträdelser, vilken tror du är den 
främsta orsaken till detta? 
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Bilaga 6 – Intervjuguide GES Investment Services

1. Hur arbetar ni och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Vilka tjänster tillhandahåller ni och vad innebär de?

3. Hur många fonder är anslutna till era tjänster?

4. Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni gör bedömningar om ett bolag är respektabelt att 
investera i? Vad samlar ni in för material för att kunna göra era bedömningar och hur 
erhåller ni information om företags oetiska ageranden?

5. Hur går ni till väga när ni rekommenderar vilka företag fonder bör investera i?

6. Vad krävs för att ni skall ändra era investeringsråd?

7. Tror du att det svärtar ner investerares rykte om de investerar i företag som det 
framkommer agerar oetiskt?

8. Ser ni vissa miljömässiga och etiska brott från företags sida som allvarligare än andra? 
Vilka och varför?

9. Enligt din uppfattning, hur långt har företagen själva kommit i sitt arbete med miljö-
och etikfrågor?

10. Vilken uppfattning har du om ifall företagen faktiskt lever upp till sina uppsatta 
policys kring miljö och etik, eller använder företag sig av olika hållbarhetsrapporter 
och liknande som ett ”marknadsföringsknep”?

11. I jämförelse med andra länder, hur långt har svenska företag kommit i sitt arbete med 
miljö- och etikfrågor?

12. I jämförelse med andra länder, hur långt har svenska företag kommit i sin rapportering 
om miljö- och etikfrågor?

13. Vilka av företagens intressenter tror du tar störst hänsyn till information om miljö? 

14. Tror du att det är någon skillnad i hur intressenter i Sverige reagerar på miljö- och 
etikinformation jämfört med intressenter i andra länder?

15. Hur stort tryck upplever du att det finns från allmänheten på företagen att ta ett 
miljömässigt och etiskt ansvar?

16. Hur stor betydelse tror du dessa frågor har för ägarna?
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17. Eventstudien vi genomförde visar på att marknaden generellt sett inte reagerar på 
information om företags etiska övertramp, varken vad gäller miljö, barnarbete eller 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Varför tror du inte marknaden reagerar på denna 
typ negativa information? 

18. Om det är så att aktörer på marknaden reagerar på och handlar i överensstämmelse 
med negativa publiceringar om företagens miljööverträdelser, vilken tror du är den 
främsta orsaken till detta? 


