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Bakgrund: Debatten om miljön, arbetsförhållanden och engagemang i u-länder har 
under de senaste åren varit ett hett ämne. Krav på hur ett företag bör 
handla och dess ansvar börjar nu höras på marknaden. 

Syfte: Att undersöka om detaljhandelsföretags investeringar inom Corporate Social 
Responsibility ger en direkt effekt på börsvärdet. Ett delsyfte är att 
med hjälp av intervjuer undersöka om och hur aktieanalytiker, mäklare 
och specialister inom Corporate Finance värderar företagens CSR 
initiativ.

Teoretiskt 
perspektiv: Beskrivning av ämnet CSR leder vidare till huvudteorierna The Brand 

Value Change och marknadshypotesen. Utöver dessa har teorier om 
konsumentens köpprocess och CAPM-modellen om finansiell risk 
medtagits.  

Metod:En eventstudie på 30 företag genomfördes för att undersöka eventuell 
förändring på aktiemarknaden och tre intervjuer med personer inom 
finanssektorn gjordes för att se deras inställning till CSR. Företagens 
betavärden granskades också för att få en uppfattning om risknivån i 
aktien.    

Resultat: Eventstudiens resultat indikerade entydigt att positiv nyhetspublicering 
om ett företags CSR- arbete inte påverkar aktiekursen.  

 
Empiri: Inom finanssektorn pratades det om CSR för några år sedan men nu- 

mera är intresset svalt. Dock kan en akties värde påverkas indirekt 
beroende på hur konsumenterna reagerar. 

Slutsats: Investerare har inget direkt intresse av företagens CSR- engagemang, 
men CSR kan ha en indirekt påverkan på börskursen genom 
konsumenternas aktiva val och uppfattning om ett företagets 
varumärke. Ett företags varumärke och produkter stärkts på marknaden 
genom CSR- engagemang, främst om CSR- engagemanget är kopplat 
till kärnverksamheten. 



Abstract
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Background:  The debate about  environment, labor conditions and aid to developing 
countries has the last years  been a much discussed subject The 
pressure on the companies to live up to their responsibility is beginning 
to be noticed in the market.      

Purpose:  To find out if a retail company investing in Corporate Social 
Responsibility thereby direct can effect it’s stock value. Using 
interviews to investigate if and how stock analysts and corporate 
finance professionals valuate a company’s CSR initiatives. 

Theoretical 
perspective:  The description of CSR is leading to the main theory, The Brand 

Value Change, and the Market Hypothesis. Additionally a theory of the 
Consumer Buying Process and CAPM-model about financial risks is 
presented.

Method:  An event study of 30 companies to investigate if there is any change in 
their stock values and interviews with three professionals from the 
financial sector to find out about their attitude to CSR. A examine of 
the companies’ β-value was made to get an idea of the risk level in 
their shares.

Results: The result of the event study indicates that there is now clear change in 
the share value when positive news about the company’s CSR- work 
are published.    

Empirical: In the financial sector CSR was discussed a few years ago but today 
the interest is very limited. CSR- work can however have an indirect 
effect on stock prices due to consumer reactions.

Conclusions: The investors do not have any direct interest in the company’s 
commitment to CSR, but CSR may have an indirect effect on stock 
prices if the consumers make an active choice as a result of their 
opinion of the company’s brand. A company’s brands and products are 
strengthened in the market place by CSR- engagement, mainly if the 
CSR- engagement is related to the core business.     
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1 Inledning

Detta kapitel är en introduktion till uppsatsens ämne, dess bakgrund och 

problemområde. Nedan följer ett resonemang av problemet uppsatsen 

behandlar, dess syfte och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

På senare år har frågan om klimathotet debatterats flitigt och vuxit sig allt starkare. 

Samhället har matats med varningssignaler från flera forskare som hävdat att det är 

hög tid att göra något åt den svåra situation som de anser råder.1 Vi påminns ofta om 

vad vi kan göra som samhällsmedborgare för att vara så miljövänliga som möjligt, 

men det är inte bara kring oss som individer som debatten florerat. Ofta har företagen 

utmålats som miljöbovar2, vilket lett till att deras ansvar och engagemang i samhället 

och världen blivit allt viktigare. I takt med detta ökade ansvar har Corporate Social 

Responsibility (CSR), vilket innebär att företagen tar ansvar för sina handlingar i 

miljön och samhället, integrerats allt mer i deras verksamhet.

CSR kan delas in i fyra olika områden. De utgörs av ett ekonomiskt, ett miljöanpassat, 

ett socialt och ett etiskt ansvarstagande. Sammantaget kan detta innebära ökade krav 

på redovisningen, innebärande att företaget upprättar en separat CSR-redovisning, 

ökade krav på en miljövänlig verksamhet, samarbete med välgörenhetsorganisationer 

samt att företaget skriver avtal med underleverantörer t.ex. med mål att förbättra 

arbetsförhållanden och motverka barnarbete. 

Åsikterna om CSR går dock isär. Förespråkarna menar att det krävs att CSR tillämpas 

inom företaget för att skapa en hållbar utveckling och för att det överhuvudtaget skall 

kunna fortsätta att bedriva verksamhet i framtiden.3 Dessutom krävs det för att bemöta 

kundernas krav och samtidigt bygga upp ett varumärke som förknippas med 

välgörenhet, och visa att  företaget ”tar sitt ansvar” samt är en attraktiv arbetsplats. 

Förespråkarna hävdar också att investerare bör ha CSR i åtanke då de gör 

investeringar i företag och satsa på dem som integrerar och arbetar aktivt med CSR.  

1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimathotet/artikel_215801.svd
2 http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_430653.e24
3 Carroll, A. B. (1999) Corporate social responsibility,268-295
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Från investerarnas perspektiv - där börsvärdet och avkastningen är det centrala - är 

frågan om det kan anses att företagets sociala ansvar har någon betydelse, eller om det 

egentligen inte påverkar företagets värde. Eftersom delar av CSR är något som företag 

engagerar sig i frivilligt, är det intressant att undersöka om finansiärerna reagerar 

positivt eller negativt på företagens CSR-satsning. 

1.1.1 Definition av undersökningsproblem

CSR har sen några år tillbaka varit ett hett ämne i företagsvärlden. Efter många 

negativa publikationer och debatter om miljöhot i media har företag börjat jobba för 

en mer hållbar miljö och socialt ansvarstagande. Genom att media uppmärksammar 

vad som händer i världen finns en större risk för negativa reaktioner från 

konsumenter. Konsumenterna eller detaljistkedjor kan bojkotta eller ”lobba” för 

företag, beroende på dess CSR-policy. Om ett företag blir bojkottat kommer 

företagets försäljning givetvis att minska vilket kan leda till en minskad vinst om 

företaget inte lyckas skära kostnader på något vis. Den minskade vinsten medför en 

risk att investerare reagerar och säljer sina andelar. Om analytiker och investerare 

skulle ta mer hänsyn till företagens CSR-arbete i sina värderingar, skulle företag 

kanske ha anpassat sig snabbare.

I denna uppsats är dock inte företagen i fokus utan snarare de som direkt påverkar 

aktiekursen; konsumenter, aktieanalytiker, aktiemäklare och de som jobbar med 

Corporate Finance. Dt är deras beslut som påverkar företagens finansiella möjligheter. 

Föredrar investerare att satsa på ett företag som jobbar med ”välgörenhetsprojekt”, 

eller spelar det ingen roll? 

Reagerar inte konsumenter på företagens engagemang inom CSR, har fonder inriktad 

mot miljö eller etik inte någon framtid. Om inte företag får någon positiv respons på 

sina aktioner är deras investeringar ur ett företagsekonomiskt perspektiv kanske helt 

bortkastade?

1.1.2 Problemformulering 

Det problemområde som denna studie ska undersöka är:
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Påverkas finansiella aktörer och börskurser av företagens olika CSR-aktiviteter.

1.1.3 Problemställning

Problemställningen kommer att delas upp i ett antal frågeställningar som tillsammans 

ska svara på ovan formulerad problemställning.

• Hur mycket påverkas börskurser efter att en positiv CSR-nyhet har publicerats

• Med vilken tidsfördröjning kommer denna effekt

• Ger olika CSR-nyheter olika effekter på börskurserna

• Hur ser olika finansiella aktörer på CSR-nyheter

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka om detaljhandelsföretags investeringar inom Corporate Social 

Responsibility ger en direkt effekt på börsvärdet. Ett delsyfte är att med hjälp av 

intervjuer undersöka om och hur aktieanalytiker, mäklare och specialister inom 

Corporate Finance värderar företagens CSR initiativ.

1.3 Avgränsning 

Eftersom detaljhandelsföretag är beroende av de val som konsumenter gör varje dag 

är denna bransch speciellt lämplig för att undersöka fenomenet CSR. För att få ett 

stort stickprov har slumpmässigt 30 företag valts vars börskurser kan hittas på 

Businessweek.com. och händelsedag på CSRwire.com. På CSRwire publiceras endast 

positiva nyheter om företags CSR-engagemang. Enbart positiva händelser har valts 

till studien för att undersöka om även förebyggande investeringar i CSR kan ha 

positiva effekter. Urvalskriteriet för intervjuerna är att personen inte aktivt arbetar 

med CSR. De flesta som arbetar i finansvärlden arbetar inte direkt med CSR. 
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2 Teori

I detta kapitel presenteras de valda teorierna för att belysa relationen och 

kopplingen mellan marknadsföring och finansiering gällande CSR. Med teorin 

om Brand Value Change belyses relationen och kopplingen mellan 

marknadsföring och det finansiella värdet på ett företag .

2.1 Marknadsföringsmodeller  

2.1.1 Den holistiska marknadsföringen

Holistisk marknadsföring innebär att man ser företaget som en stor enhet, inte som 

många små avdelningar. Holos kommer från grekiskan och betyder odelbar, eller hel. 

Det som menas är att i företaget måste man samarbeta mellan de olika avdelningarna 

med exempelvis utveckling, design, genomförandet av marknadsprogram, processer 

och aktiviteter. Alla delar är viktiga i ett företag, ett brett integrerat perspektiv på 

verksamheten är oftast nödvändigt för ett alert och effektivt företag. 

I modellen ser man på hela företaget och försöker beskriva hur man använder sig av 

marknadsföring uppdelat i fyra stora kategorier som företag interagerar inom. 

Figur 1 Holistiskt markandsföringsmodellen

Integreringskategorierna
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•  Integrerad marknadsföring: hur produkten ute på marknaden, exponeras och 

dess budskap.

•  Relationsmarknadsföring: byggandet av långvariga relationer med kunder, 

partners, olika marknadskanaler och de finansiella grupperna aktieägare, 

analytiker och investerare.

• Intern marknadsföring: kommunikation mellan de olika avdelningarna i 

företaget.

• Performance (uppträdande) marknadsföring: att observera faktorer som 

försäljning och kundgrupper samt de krav som ställs angående etiskt 

uppträdande, miljö, legala handlingar och samhällsansvar, vilket Corporate 

Social Responsibility handlar om.

Dessa fyra delar är alla lika viktiga och skall integreras för att skapa en bra balans 

inom företaget.4

4 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2009) Marketing management, 59-68
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2.1.2 CSR-arbete och CSR-marknadsföring

Denna modell är ett övergripande exempel på vad de fyra olika kategorierna inom ett 

företags Corporate Social Responsibility-arbete innehåller.

Figur 2 CSR-modellen för företag

• Miljöansvaret, vilket kortfattat innebär hur företagen ser på och arbetar med 

klimat- och miljöpåverkan. 

• Etiskt ansvar vilket omfattar företagens värdegrunder och användning av 

leverantörer med godtagbara arbetsförhållanden, med hänsyn till mänskliga 

rättigheter och förbudet mot barnarbete.

• Ekonomiskt ansvarstagande vilket inkluderar företagens lönsamhet på lång 

sikt. 

• Socialt ansvarstagande som innefattar sponsring och samarbete med 

välgörenhetsorganisationer men även att företagen t.ex. strävar efter en 

mångfald bland de anställda.
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Nedan nämnda fyra kategorier är ett exempel på hur företag använder Corporate 

Social Responsibility i marknadsföring. (Dessa tillhör ej modellen ovan.)

• Hållbarhetsutveckling: företagens arbetsprocess i perspektivet för ett 

långsiktig hållbart samhälle och miljö.

• Legalt uppförande: företaget är noga med att deras anställda följer regler och 

lagar. En säljare får till exempel inte ljuga eller vilseleda kunder.

• Etiskt uppförande: företaget arbetar medvetet med etiska riktlinjer och 

uppförandekoder och minskar därigenom risken för felsteg och att bli 

uthängda i media.

• Socialt ansvarstagande: företaget arbetar för att dess leverantörer och kunder 

också skall arbetar mot ett mera miljövänligt och socialt ansvarstagande.5

 Corporate Social Responsibility stärker företagen på många sätt. Det ökar kundernas 

förväntningar, utvecklar de anställdas mål och ambitioner, involverar investerares 

intresse i sociala frågor, minskar medias granskning och förändrar företagens 

sortiment.

2.1.3 Brand Importance

 Ett företags varumärke är värdefullt inte bara för att konsumenten skall känna igen 

produkten, utan också för möjligheter att differentiera sig mot konkurrenter. Det är 

kvalitéer och förpliktelser som varumärket relateras till. De tre viktigaste elementen i 

ett märke är; lojalitet, kännedom, kvalitets- och varumärkesassociationer. 

• Konsumentens lojalitet till varumärket. Hur lätt väljer konsumenten något 

annat märke?

• Konsumentens kännedom om varumärket. Vilket varumärke är det första 

kunden tänker på i en produktkategori?

• Konsumentens kvalitetsuppfattning Når produkten den förväntade kvaliteten? 

• Konsumentens association till varumärket Vilka minnen och erfarenheter har 

konsumenten av varumärket?6

5 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2009) Marketing management, 675-680
6 David Aaker (1991) Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of A Brand Name 
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2.1.4  Brand Value Change

Figur 3 Brand Value Change

I varumärkesvärdekedjan uppskattas resurser och resultat av varumärkets nettovärde 

och var marknadsföringen genererar varumärkesvärde. Det består av en kedja med 

fyra länkar. Det börjar med att företaget satsar på direkta eller kundinriktade 

marknadsföringsprogram som bidrar till ett ökat varumärkesvärde exempelvis 

produktundersökningar, utveckling, design, produktunderhållning och 

marknadskommunikation. Marknadsföringsprogrammens undersökningsresultat 

påverkas av programmultiplikaten. Företagets CSR- arbete ligger till stor del under 

denna del; vad det är för produkt, hur den produceras, av vem, materialval och 

arbetsförhållanden. Beroende på i hur stor utsträckning resultaten av undersökningen 

är begripbara, utmärkande och om det har samband med vad markanden efterfrågar, 

påverkar det nästa steg i modellen om konsumentens tankegångar. Vad kunden tänker 

om produkten kommer att fastställas av kundmultiplikaten, vilket visas via 

köpkraften, konkurrenten och distributörens intresse. Det kommer att ge inflytande på 
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varumärkets prestation på marknaden, produktens pris, priselasticitet, kostnaderna och 

lönsamheten. Marknadsmultiplikaten avgör utifrån varumärkets prestation potentialen 

för att öka marknadsandelen, varumärkets insats och vilka risker det finns. Utifrån 

detta analyseras företagets finansiella status, aktieägare värde och möjligheter till 

nyinvesteringar. Här beaktas företagets risk och riskvärderingen vilket är det 

intressanta sett ur ett CSR intresse då CSR riskreduceringen kan härledas härifrån. 

Den första och den sista delen i modellen är de intressanta delarna för denna uppsats.7 

2.1.5 Fem-stegs modellen för konsumenters köpprocess

Figur 4 Fem stegs modellen av kundens köpprocess

Beslutet om köp uppstår långt innan köpbeslutet. Men inte vid varje köp, som när en 

produkt väljs som brukar väljas, exempelvis det vanliga märket av mjölk. 

Informationsletande och värdering av alternativ hoppas då över. Är behovet av en 

produkt utöver det vanliga genomgås dessa faser med eftertänksamhet. 

7 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2009) Marketing management, 292
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Problemigenkännande

Problemet känns igen genom en extern eller intern faktor, exempelvis påverkar 

bekantas bilköp lusten att köpa en likadan, vilket är en extern faktor. Interna faktorer 

är till exempel när kroppen signalerar ett begär som att äta. Marknadsförarens uppgift 

är att förstå vilka omständigheter som väcker olika behov och hur de kan uppmuntras.

Informationsletande

Det har visats i undersökningar att konsumenters informationsletande är mycket 

begränsat. Den största mängden information kommer från reklam vilken är den 

marknadsdominerade källan.  Den mest effektiva informationsbäraren är dock 

personliga eller fria auktoritära kommersiella källor. Den kommersiella källan verkar 

som en informationskälla, medan den personliga källan motiverar eller ger alternativ. 

Stella McCartney är en auktoritär kommersiell källa med sitt märke på smink och 

modedesign utan djurtester eller päls och skinn i sina kollektioner8 liksom Patagonia, 

ett sport- och fritidsklädesmärke som arbetar för en hållbar utveckling9. Det finns flera 

olika konsumentsegment, vissa är produkt-, märkes- och pris- dominerade, medan 

andra väljes efter kvalitet och service eller kvalitet och ett gott samvete för en hållbar 

miljö. Dessa grupper måste företag urskilja, och därefter välja vilket segment 

företaget vill sälja till. 

Värdering av alternativ

Det är alltid olika faktorer som påverkar värderingen av köpet. Men grunden i 

värderingen är att tillfredställa ett behov. Konsumenten försöker därefter dra nytta av 

valmöjligheten och ser produktens olika utmärkande egenskaper, som möjligheter till 

att tillfredställa olika behov . Ur erfarenhet kommer tillit och attityd till nästan allt; 

politik, färg, mat, länder, företag och så vidare. Den förvärvade attityden leder 

personer till ett visst beteende för liknade objekt. Om kunder är ute efter en 

fritidsjacka och valet ligger mellan en jacka från Patagonia och en från ett annat 

fritidsmärkesföretag vars priser ej skiljer sig kan den avgörande skillnaden mellan 

företagen vara den image som Patagonia byggt upp genom sin samhällsinställning. 

Företag måste placera sina produkter så på marknaden att de når konsumenter med 

den attityd som de strävar att nå. Konsumenten värderar produkter och service i 

8 http://www.stellamccartney.com 
9 http://www.patagonia.com
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relation till den tillit de har till varumärkets; positivt eller negativt beroende på vad 

konsumenten anser vara viktigt, exempelvis klädesföretagens hänsyn till miljön.

Köpbeslut

Vid köptillfället gör konsumenten fem underliggande val; varumärke, leverantör, 

kvantitet, tid och betalningsmetod. Men konsumenten brukar ofta använda förenklade 

tankegångar. 

• Konsumenten nöjer sig med den lägsta nivå på produktens utmärkande 

egenskaper som hon kan tänka sig, exempelvis fritidsjackan ska andas och 

vara vattentät. 

• Konsumenten väljer det bästa varumärket relaterat till de viktigaste attributen 

hon tänkt sig, exempelvis att jackan ska andas, vara vattentät och komma från 

ett miljövänligt företag.

• Konsumenten jämför varumärkens attribut och exkluderar de som inte 

överskrider hennes lägsta krav.

Förutom dessa möjliga tankegångar har andras attityd till produkten inflytande. 

Tidningar, bloggar, recensioner och experters uttalanden är några som påverkar 

köpvalen. Kommer Patagonias jacka upp i många tidningstester och bloggar om 

företagets samhällsinställning påverkas konsumenten beroende på hur stor tillit som 

finns till källan. Oförberedda händelser som otrevligt uppträdande hos en säljare eller 

rykten kan minska köpintresset.

Risk

Det finns många risker som kunder uppfattar vid köp och konsumtion av produkter.

• Funktionell risk – produkten når ej upp till funktionskraven, jackan är inte 

regntätt. 

• Fysisk risk – produkten utgör en fara för köparens eller andras välbefinnande 

eller hälsa, jackan andas inte vilket bidar till att kroppskondensen stannar inne 

och det blir blött och kallt.

• Finansiell risk – produkten är inte värd priset, jackans fungerar ej nog bra. 
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• Psykisk risk – produkten påverkar köparens välbefinnande, den tappar 

passform och köparen känner sig ful. 

• Tidsrisk – att inte köpa produkten leder till en alternativ kostnad för att hitta en 

annan tillfredsställande produkt, en annan jacka måste hittas och provas.  

Efterhand lär sig konsumenter att undvika så mycket risktagande som det går genom 

att leta information, höra sig för och välja sina prefererade märken. Men det hänger 

också på konsumentens självtillit, alternativa val som finns och hur mycket det kostar 

för att minska de uppfattade riskerna. 

Efterköpsbeteende 

Det finns risk att kunden efter köpet inte är nöjd med produkten eller hör bättre saker 

om andra produkter. Det är marknadsförarnas uppgift att se till att kunden fortfarande 

känner sig tillfreds med sitt val av produkt och varumärke. I Patagonias fall är det bra 

att påminna köparen om företagets strävan för ett hållbart samhälle och hur bra deras 

produkter är. Om kundens förväntningar tillfredsställs kommer hon sprida ett gott 

rykte och återvänder, är hon missnöjd repeteras inget köp och hon kommer inte att 

prata positivt om köpet. Det finns en risk att kunder skapar negativ uppståndelse på 

grund av missnöje genom att gå ut i media, anlita en advokat eller beklaga sig hos 

agenturer och lobbygrupper. Privatpersoners makt ligger i bojkotter och att bland 

vänner och bekanta sprida sitt missnöje.10 

2.2 Finansieringsmodeller 

2.2.1 Capital Asset Pricing Model

CAPM är en riskmodell som beskriver relationen mellan risken i en investering och 

den förväntade avkastningen. Investerare vill bli kompenserade för två saker vilket 

ger den förväntade avkastningen (de investerade pengarnas värde) under en 

tidsperiod. Den första delen i CAPM-modellen är den riskfria avkastningen ( ) som 

investerarna kräver att få som kompensation för placeringarna. Den andra delen i 

modellen står för investerarnas risk och beräknar kompensationen för den ökade 

10 Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2009) Marketing management, 208-214
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risken. β-värdet ( ) är tillgångens volatilitet, ett systematiskt riskmått som bräknar 

marknadens avkastning på tillgångarna och påverkar varje individuell aktie. 

Subtraheras förväntad marknads avkastning ( ) med den riskfria avkastningen ( ), 

blir det tillsammans riskpremien, som exempelvis kan vara branschindex, vilket 

multipliceras med β-värdet. Adderas den riskfria avkastningen ( ) med β-värdet som 

multiplicerats med riskpremien blir det den förväntade avkastningen av en tillgång. 

Där: 

 = förväntade avkastningen

 = riskfri avkastning (räntan) (kapitalast tillgång)

= Beta av risken

= förväntad marknadsavkastning (räntan)

Om den förväntade avkastningen av en tillgång inte är lika med eller större än den 

riskfria avkastningen ( ), vilket är den krävda avkastningen, kommer investeringen 

inte att genomföras. Vad som kan observeras med CAPM är att om ett företags β-

värde sjunker, då sjunker också företagets risk. Är tillgångens β-värde mindre än noll 

är volatiliteten lägre än marknadens, är den lika med ett är deras risk lika som 

marknadens risk och är den större är aktiens volatilitet större än marknadens. Vilket 

innebär att företagets risk är låg när företagets β-värde är lågt och tvärt om.11  

2.2.2  Den effektiva marknadshypotesen 

På aktiemarknaden runt om i världen finns det miljontals investerare. De 

professionella placerarna har möjlighet att utnyttja all tänkbar information, 

dataprogram och datautrustning i sitt arbete vid hantering av nyheter som påverkar 

aktiemarknaden. Utfallet av deras företagsanalyser och bedömningar påverkar 

börsvärdet. I enlighet med denna teori är börsmarknaden effektiv i den bemärkelsen 

att informationen om företagen alltid speglas i kursvärdet. Lektorn Sigurd Hansson, 

(Ekonomiska institutionen, Lunds Universitet) anser inte att det finns någon mening 

att göra en egen analys eller bedömning, då aktiekursen är produkten av den 

11 Elton E., Gruber M., Brown S. & Goetzmann W. (2003) Modern Portfolio Theory and Investment  
Alnalysis
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tillgängliga information som finns12. Modellen präglas dock av att alla aktörer är 

vinstmaximerande och att en enskild aktör inte kan påverka aktiekursen. Den 

effektiva marknadshypotesen (hädanefter förkortad EMH) har delats in i tre nivåer 

beroende på informationens tillgänglighet13. 

• I den starka formen har kunderna tillgång till all information, även den som 

ännu inte har publicerats. Vilket innebär att insiderinformation inte skulle 

finnas. Den starka formen är i praktiken ingen realitet men med det ökade 

informationsflödet har marknadens effektivitet stigit. 

• Den halvstarka formen speglar all publik information som finns tillgänglig i 

aktiekursen. Professor Brad M. Barber, (Finance Graduate School of 

Management, UC Davis University), anser att det är den formen som fungerar 

i praktiken. Offentlig informationen som årsredovisningar och aktieanalyser 

sprider sig mycket snabbt och påverkar kursen direkt14. 

• I den svaga formen ser man till den historiska information som finns. Har 

aktien stigit under några dagar rekommenderas köp och går den ner under 

några dagar rekommenderas försäljning. Reaktionerna på aktiemarknaden är 

försenad.15 

12 Hansson, Sigurd (2001). Aktier, Optioner, Obligationer – En Introduktion
13 Ross, S., R. Westerfield J. Jaffe och B. Jordan, 2008, Modern Financial Management
14 Barber B, Lehavy R, McNichols M, Trueman B. 2001, Can Investors Profit from the
Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns.531-563
15 Ross, S., R. Westerfield J. Jaffe, B. Jordan, 2008, Modern Financial Management
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Figur 5 Den effektiva Marknadshypotesen

Kritik mot den effektiva marknadshypotesen

En svaghet som EMH anses ha är att den inte tar hänsyn till om informationen är rätt 

integrerad i priset. Det mäter bara hur snabbt nyheten absorberas i priset.16 

Kapitalmarknaden kan inte ses som effektiv så länge avvikelser uppkommer anser 

Jeffrey H. Rattiner (verkställande direktören av JR Financial Group, Inc.). Teorin om 

den svaga formen av EMH som innebär att reaktionerna är fördröjda anser Rattiner 

dock stämma. I den halvstarka formen av EMH finns det inte några klara bevis på att 

marknaden konstant ses som effektiv ur time-serietester och cross-sectionaltester. 

Time-serietester har visat att avkastningen är bättre i vissa perioder och under vissa 

veckodagar. I cross-sectionaltester har framkommit att alla aktier inte följer 

aktiemarknadslinjen utan företag med höga P/E – tal (marknadsvärdet per aktie delat 

med vinst per aktie) lutar åt att ge en högre avkastning än aktiemarknadslinjen 

(CAPM) och tvärt om. Företag med låga P/E – tal lutar åt att ge lägre avkastning.17   

2.3 Tidigare forskning 

Under 50-talet inleddes det forskning runt CSR, dessförinnan var intresset för ämnet 

nästintill obefintligt. Det dåvarande namnet var Social Responsibility (förkortat SR), 

Corporate användes inte än. Förklaringen till det är att globaliseringen ännu inte 

börjat breda ut sig och att företagens dominans i samhället inte var lika betydande 

som idag. 18

Howard R. Bowen publicerade boken Social responsibilities of the businessman 1953. 

Det är troligen den första litteraturen som har försökt definiera SR. Definitionen 

lyder: 

16

1

Findlay M. & Williams E. (2000-2001). A fresh look at the efficient market hypothesis: how
the intellectual history of finance encouraged a real “fraud-on-the-market”, 181-199.
17 Rattiner J. (2002). Efficiency Expertise, 79-80
18 Carroll, A. B. (1999) Corporate social responsibility, 5-30 
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”It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies,  

to make those decisions, or to follow those lines of actions which are 

desirable in terms of the objectives and values of our society”.19 

I artikeln: Corporate social responsibility and firm financial performance

1988 föreslår docent Jean McGuire,( Faculty of Commerce, Concordia University), 

att studier inom ämnet CSR bör fokusera på företagens tidigare finansiella resultat och 

rykte. Studier tydde på att tidigare resultat influerar och ger indikationer på hur 

företagen arbetar med CSR. Det är nytt då man tidigare har antagit att det är de 

framtida finansiella resultaten som har påverkat företagens CSR-engagemang. 

McGuire kom också fram till i studien att företagens satsningar på CSR är 

riskreducerande. Har företaget en positiv korrelation mellan CSR och dess finansiella 

prestation är de en mindre riskfylld investering än ett företag med låg korrelation. En 

anledning kan vara att företagen minskat risken att bli bötfällda eller bli stämda för 

brott eller handla felaktigt.  Företag med lågt CSR-engagemang borde enligt teorierna 

om riskavkastning ha högre risk vilket betyder högre avkastningskrav för 

investerarna. McGuires studie visar dock att företag med lågt CSR-engagemang har 

svagare värdeutveckling på aktien och lägre ROA (return on assets) än företag med ett 

större CSR-engagemanget vilket innebär att företag som satsar på CSR är 

attraktivare.20

Från boken: CSR – från risk till värde

Forskarassistent Tommy Lundgren och universitetslektor Rickard Olsson, 

(Handelshögskolan i Umeå), har i en studie kommit fram till att negativ information 

påverkar aktiepriset men inte förrän informationen nått ut till allmänheten. Om 

företaget inte åtgärdar incidenten från vilket den negativa informationen härstammar 

kan detta leda till att SRI- analytiker rekommenderar fondförvaltare att exkludera 

företagets aktier. Studien visar också att europeiska aktiemarkanden reagerar tidigare 

på dåliga nyheter än den amerikanska aktiemarknaden.21 

19 Howard R. Bowen (1953) Social responsibilities of the businessman 
20 McGuire, J. B., Sundgren, A. & Schneewis, T. (1988) Corporate social responsibility and firm 
financial performance, 854-873.
21 Lars G. Hassel (2008) CSR- från risk till värde 

22



Från artikeln: Förtroendet för ICA rasade 

Förtroendet för ICA sjönk kraftigt efter köttfärsskandalen, men då företaget hade 

byggt upp ett starkt förtroendekapital i varumärket klarade de sig genom krisen lättare 

än företag utan starka varumärken. Efter att Tvprogrammet ”Uppdrag granskning” 

avslöjade köttfärsskandalen inom ICA rasade företagets anseende. Från att ha varit ett 

bland de tio högst ansedda svenska företagen halkade ICA långt ner på listan och 

Coop tog över platsen som den livsmedelskedja som hade det bästa anseendet . 

Konsumenterna ansåg de stora ICA handlarna och ICAs centrala ledning varit giriga 

vilket ledde till tappat förtroende, medan de lokala handlarna fortfarande behöll 

förtroende. Ingrid Jonasson Blank, marknads direktör på ICA, berättar att 

återhämtningen har gåt relativt fort, tack vare fokus på och viljan att komma tillbaka 

till toppen igen.22

Från artikel: ICA har putsat upp sitt anseende

ICA har gjort en enorm förbättring från att ha befunnit sig i den alvarligaste krisen i 

företagets historia med köttfärsskandalen, med den förstklasig krishantering anser 

Tony Apéria ekonomisk doktor och grundare av Nordic Brand Academy. 

Konsumenter är väldigt känsliga mot beteenden som de uppfattar som oanständiga 

eller oärligt, det handlar om att bygga ett varumärke som konsumenten själv får 

förtroende för påpekar Tony Apéria. Nordic Brand Academys mätning av de mest 

ansedda företagen i Sverige tar bland annat hänsyn till hur företaget produkter, 

kommunikation, ärlighet och arbetsvillkor uppfattas av konsumenten. Företagen 

värdesätts utifrån bland annat dessa punkter med en skala från noll till hundra, där 

hundra är högsta betyg.23 

Sveriges tio mest ansedda företag 2009 
(förändring från föregående år)

1.IKEA 84.0 - 0.1
2.Google 82.9 +2.9
3.Apoteket 82.3 +2.4
4.SKF 80.3 +5.8
5.Nokia 76.2 - 0.6
6.Scania 75.1 +0.3
7.ICA 74.7 +10.0
8.Arla Foods 74.3 - 1.2
9.Apple 73.9 +5.7

22 Charlotta Nilsson (2008) Icanyheter Förtroendet för ICA rasade
23 Daniel Mathisen (2009) Ica har putsat upp sitt anseende hämtad den
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10.Fazer 73.8 -

Tabell 1 Rankning av Sveriges tio mest ansedda företag

Kritik mot Corporate Social Responsibilty 

Företagen har inget annat ansvar än att leverera vinst till sina ägare utifrån de regler 

marknaden fastställt anser Milton Friedman i sitt verk ”Capitalism and Freedom” från 

1962.24 Att använda sig av företagets resurser för att ta ett socialt ansvar betraktar 

Friedman som stöld. Företag kan inte agera moraliska agenter – det kan de anställda 

göra på fritiden.

Ett annat problem med CSR-modellerna anser professor Max B. E. Clarkson, (Faculty 

of Management, University of Toronto), är att begreppet CSR har uppkommit bredvid 

företagen, vilket leder till att det är svårt att förstå vad forskarna menar med begreppet 

CSR och vad det innefattar. Framförallt kritiserar Clarkson forskarnas definition av 

vad som är en social fråga då det ingår i alla kategorier och nästan är omöjligt att 

kunna urskilja. 25

24 Friedman, M (1962) Capitalism and freedom
25 Clarkson,M. B. E. (1995) A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Coprate Social  
Preformance, 92-117
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3 Metod

Undersökningen började med genomförande av semistrukturerade intervjuer 

för att få en uppfattning om hur personer som arbetar inom finansvärden ser på 

ämnet CSR. Därefter har en eventstudie gjorts som undersöker sambandet 

mellan positiva nyhetspublikationer angående företagens CSR-satsning. För att  

se på aktiernas risk nivå togs företagens β-värde fram.

3.1 Intervjuer

Under den tid dataanalysen av eventstudien pågick har intervjuer med en 

fondanalytiker, en aktiemäklare och en person som arbetar med ”Corporate Finance” 

gjorts. Intervjuerna var av explorativ karaktär. 

 Datainsamling 

Intervjuerna är semistrukturerade. Personer med olika bakgrund och erfarenhet 

intervjuas för att få fler och djupare perspektiv på ämnet. Genom en öppen intervju 

med bara några enstaka frågor tillåts respondenterna att fritt berätta om sina 

erfarenheter och åsikter. För att minska risken för fel och öka validiteten läser 

respondenterna genom sammanställningarna av intervjuerna och ges möjlighet att 

påpeka felaktigheter eller klargöra tvetydigheter. Tanken är att dessa intervjuer 

tillsammans med den statistiska undersökningen skall hjälpa till att ge en bredd i 

studien. 

Urval 

Personer med en mer än 10 år lång yrkeserfarenhet bedöms kunna ge en bra 

beskrivning av hur deras arbeten går till och hur de ser på CSR. Personer med CSR 

som utgångspunkt i sitt arbete valdes medvetet bort för att mera rättvisande spegla 

situationen på finansmarknaden där fortfarande endast ett fåtal har denna inriktning. 

Kritik av intervjutekniken

Att genomföra en semistrukturerad intervju ger styrkan att samtliga respondenter får 

samma frågor men också får möjlighet att ge svar vilka de kan fördjupa och 

förtydliga. Detta är en tidskrävande metod vilket bidrar till att antalet respondenter 
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blir begränsat. Förfarandet medför också en större risk att intervjuaren inte får svar på 

alla sina frågor. Intervjuande är en subjektiv metod, från båda intervjuarens och 

respondentens sida. Respondenten ger svar utifrån sin erfarenhet och sina illusioner, 

och intervjuaren tolkar svaren på sitt sätt. Enligt Professor Steinar Kvale,( institution 

pedagogisk psykologi, Aarhus Universitet) påverkar intervjuaren alltid respondentens 

svar. Intervjuaren använder sig alltid av sina subjektiva upplevelser i 

intervjusituationen. Således uppstår nya dialoger med ny information.26 

3.2 β-värde

Betavärdet indikerar aktiens risknivå. Värdena för företagens beta har hämtas från 

Nasdaq den 6 maj 2009.27 

Kritik β-värde 

Dessa β-värde går inte att använda i eventstudiens för att de inte är de undersökta 

datumens β-värde, utan β-värde är alla från 6 maj 2009. Detta kommer att medföra att 

det inte går att göra några säkra kopplingar mellan företagens aktiers risknivå och 

utfallet från eventstudien.   

3.3 Eventstudie 

Eventstudier är en vanlig undersökningsmetod inom bland annat. finansiering och 

redovisning, men har även använts inom juridik. Med hjälp av eventstudier kan 

specifika händelsers påverkan på företags värdering mätas. Genom att observera 

marknaden, givet att den är rationell, kommer effekten av en händelse att kunna 

observeras omedelbart. 28

Till en början utvecklades metoden för att påvisa att börsen är effektiv, (EMH, den 

effektiva marknadshypotesen), när detta resonemang visades stämma började man 

26 Tufft (2002) Introduktion Till Samhällsvetenskaplig Metod  
27 http://www.nasdaq.com 
28 A. Craig MacKinlay (1997) Event Studies in Economics and Finance, 13–39

26

http://no.wikipedia.org/wiki/Aarhus_Universitet


använda eventstudier för enstaka händelser inom finansiering29. Men för att kunna 

visa att börsen är effektiv måste den normala avkastningen definieras för att den 

avvikande avkastningen ska kunna definieras30. I detta fall efterfrågas den avvikande 

avkastningen. 

Undersökningar relaterade till direktproduktivitet eller fallstudier kan vara väldigt 

tidskrävande då en längre tid av observationer behövs. För eventstudier är så inte 

fallet då undersökningen begränsas till en viss tidsperiod, t ex en viss tid innan 

händelsen inträffat och fram till att händelsen ägt rum.31 I denna studie har professor 

A. Craig MacKinlays (Faculty of Finance, Wharton School University of 

Pennsylvania) sjustegs eventsudie valts som utgångspunkt för undersökningen.

A. Craig MacKinlays 7 stegs eventsudie 

Figur 6 Sju stegs eventstudie
                           

29 Bhagat, Sanjai & Roberta Romano (2001) Event Studies and the Law: Part I: Technique and 
Corporate Litigation, 00-31
30 P Khotari, Jerold B. Warner (2006) Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate 
Finance,10   
31 A. Craig MacKinlay (1997) Event Studies in Economics and Finance, 13–39
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3.3.1 Val av händelse

30 positiva nyhetspublikationer angående CSR undersöks. Publikationerna hämtas 

från CSRwire, ett ledande företag på Internet inom hållbarhetsnyheter, Corporate 

Social Responsibility-rapporter och information.32 

3.3.2 Val av händelsedag 

Dagen nyheten publiceras klassificeras som händelsdag. Om detta inträffar på en dag 

då börsen är stängd räknas nästkommande dag som händelsdag.33  

3.3.3 Val av tidsintervall:

Händelsefönstret består av elva dagar, fem börsdagar före och fem börsdagar efter 

händelsen. För att kunna uppskatta normalavvikelsen behövs ett estimeringsfönster 

vilket är 90 dagar före händelsen. 

Det har påvisats att längden på ett estimeringsfönster inte har någon betydande 

skillnad vid uträkning av normalavvikelsen, men observationer på ca 100 dagar ger en 

tillförlitlig uppskattning.34 Motivet för att observera fem börsdagar före händelsen 

görs för att se att det inte finns någon tidigare faktor som skapat en förändring på 

börsvärdet. Händelserna är alla utspridda över en åttaårs-period men flertalet av 

observationerna kommer från de senare åren, detta för att minska risken för andra 

eventuella underliggande faktorers påverkan. 

3.3.4 Reell avkastning  

 Den reella avkastningen från en aktie är skillnaden på marknadspriset från den ena 

dagen till nästa dag. Stängningskursen för aktien, som är hämtad på internetsidan 

32  www.CSRwire .com
33 A. Craig MacKinlay (1997) Event Studies in Economics and Finance, 15
34 Armitage (1995) Event Study methods and evidence on their performance, 25-52
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Businessweek35, används som pris för beräkningarna. Avkastningen beräknas enligt 

denna formel:

Rit = P  it   – P  it-1  

Pit-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

Ett normalvärde behövs för att i nästa steg kunna beräkna normalavkastningen. Som 

normalvärde används medelvärdet på varje företags 90 undersökta stängningskurser. 

Rmt = I  it   – I  it-1  
Där:            Iit-1
Rmt = avkastning på normalvärdet i vid tidpunkt t

Iit-1 = normalvärdet i stängningskurs vid tidpunkt t-1

Iit = normalvärde i stängningskurs vid tidpunkt t

3.3.5 Normal- och avvikelseavkastning 

Normalavkastning definieras som den förväntade avkastningen på aktien då ingen 

händelse inträffat. Avvikelseavkastning är den avkastning aktien ger då händelsen 

inträffar. Det finns flera beräkningsmetoder, motiveringen till valet av en statistisk 

metod och den effektiva marknadshypotesen är att de har störst empiriskt stöd enligt 

professor Seth Armitage, (School of Management and Languages, Heriot-Watt 

University) 36 

Beräkning av en akties normalavkastning sker enligt professor John Young Campbell, 

(Fakulty of Economics, Harvard University) med formeln37:

Där:        Rit = αi + βi Rmt + εit

Rit = avkastning på aktie i vid tidpunkt t

35 http://www.businessweek.com/

36 Armitage (1995) Event Study methods and evidence on their performance, 25-52
37 Campbell J., Lo A. & MacKinlay C. (1997) The Econometrics of Financial Markets,155
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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 iRmt

εit = slumpvariabel som antas vara noll

När parametrarna har blivit skattade kan aktiens normalavkastning skattas.38

αi och βi är konstanter och de antas i denna studie som βi = 1 och αi gå mot noll.

Rit = αi + βi Rmt

Den avvikande avkastningen är skillnaden mellan den verkliga och den normala 

avkastningen och beräknas: 39

Där:        ARit = Rit – (αi + βi Rmt )
ARit = abnormal avkastning

Rit = verklig avkastning

(αi + βi Rmt ) = normal avkastning

vilket kan förkortas enligt följande: ARit = Rit – Rmt

3.3.6 Aggregerad avvikelseavkastning  11 dagar  

För att få en bild av hur aktiens avkastning har förhållit sig till marknadens normala 

värde över händelseförloppet gör man en aggregerad avvikelseavkastning (CAR), 

detta för att kunna nå en övergriplig slutsats över händelsen i hypotesprövningar. 40 

Där:        CAR (t1,t2) = Σ ARi,t

t1 = händelsefönstrets första dag

t2 = händelsefönstrets sista dag

     

CAR (t1,t2) = 1/n Σ CARi (t1,t2) 
            

38 Körner S. & Wahlgren L. (2006) Statistisk Dataanalys, 360
39 Elton E., Gruber M., Brown S. & Goetzmann W. (2003) Modern Portfolio Theory and Investment  
Alnalysis ,423
40 Elton E., Gruber M., Brown S. & Goetzmann W. (2003) Modern Portfolio Theory and Investment  
Alnalysis 424
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Genomsnittet av CAR beräknas så att hela eller delar av populationens genomsnittliga 

avvikelseavkastning erhålls för att sedan kunna användas i hypotesprövningarna. 

3.3.7 Hypotesprövning 

Det sista steget är att ställa upp en hypotesprövning på den aggregerade avvikande 

avkastningen för att se om det finns statistisk signifikans. T-test variabeln är vald för 

att stickprovet är stort, och därför används en normalfördelning för att se om 

nollhypotesen bör accepteras eller förkastas. Det finns olika fördelningar men T-test 

rekommenderas av statistiker vid stora stickprov, där av valet.41   

               ____

Testvariabel  = CAR – μ

Där:   σ/ √n_____

CAR = den genomsnittliga CAR

μ = väntevärdet specificerat i nollhypotesen, i detta fall noll

σ = standardavvikelsen för populationen

n = antalet observationer

Standardavvikelsen beräknas enligt formeln:42 

Där:

σ = standardavvikelsen för populationen

X = CAR för händelse i

μ = genomsnittlig CAR för populationen

N = antalet observationer i populationen

T-fördelning har valts med ett 95 % konfidensintervall för att med 5 % 

signifikansnivå kunna säkerställa huruvida hypotesen bör accepteras eller förkastas. 43

Hypotesprövning 1: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående företags CSR- engagemang i det generella.

       ____

41 Agresti, Alan & Franklin, Chris (2009) Statistics: The Art and Science of Learning from Data
42 Kohler H. (1994) Statistics for Business and Economics, 114
43 Agresti, Alan & Franklin, Chris (2009) Statistics: The Art and Science of Learning from Data
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H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

Hypotesprövning 2: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående sociala CSR- engagemang.

       ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

Hypotesprövning 3: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående etiska CSR- engagemang.

       ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

Hypotesprövning 4: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående miljö CSR- engagemang.

       ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

3.3.8 Kritiska granskningar av metoden för eventstudie 

Validiteten i eventsudien kan anses vara förhållandevis god då det inte finns för 

många yttre faktorer som kan påverka undersökningen på ett negativt sätt, till skillnad 

mot subjektiva undersökningar som intervjuer där flera personer är delaktiga. Det 

finns dock risk för försämrad realabilitet då det finns utrymme för mänskligt fel vid 

den stora mängd data som behandlas. Det kan vara lätt att skriva in ett fel, till exempel 

ett felaktigt börsvärde. Risken finns också att formlerna matats in inkorrekt vilket 

leder till felaktiga resultat. För att försöka minska dessa risker har Excel använts. Det 

ger ingen garanti för felfria inmatningar eller inkorrekta formler men extrem 

försiktighet har använts. Vad som även kan kritiseras i eventstudien är val av 

händelser. De händelser som valts ut hade redan kategoriserat in under CSRwires 

egna kategorier efter deras kriterier på hemsidan. Då dessa är många grupper används 
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modellen om företagens CSR arbete för att kunna få fram avvikelser. Till vilken 

kategori en händelse hör kan dock ibland vara svårt att fastställa då den passar in 

under flera kategorier. 
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4 Empiri och resultat

Detta kapitel redogör för den kvantitativa metoden, eventstudien, och 

resultaten. Här presenteras även en sammanställning av det relevanta som 

framkom i de kvalitativa intervjuerna som genomförts.

4.1 Resultatredovisning och analys av data

För att ge en övergripande bild av eventstudien valdes att presentera företagens etiska 

ansvar, sociala ansvar och miljöansvar, samt en generell sammanfattning av hela 

populationen i studien. Under kategorin ”ekonomiskt ansvarstagande” platsade enbart 

två observationer, vilka omplaceras till andra passande kategorier för att kunna 

användas på ett rationellt sätt. Uträkningarna är justerade för extremvärden, vilka 

definierades som två standardavvikelser över. Detta är dock inte nödvändigt då det 

inte förändrar signifikansen på undersökningen.

Uträkningen av avvikelseavkastningen i de enskilda företagen ligger som bilaga 1. 

Hypotesprövning 1: Det finns generellt ingen genomsnittlig aggregerad 

avvikelseavkastning vid positiva nyhetspublikationer angående företags CSR- 

engagemang i det generella. 

      ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

KATEGORI

_____

CAR Μ σ FRIHETSGRAD

KRITISKA 

VÄRDET TESTVARIABEL H0:
Hela 

populationen -0,0001 0 0,0044 26 2,045 1,0385 Accepteras
            Tabell 2: Hypotesprovning 1 (generellt)

T-testet visar en mycket låg nivå av genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

(CAR) . Detta resultat visar att den finansiella marknaden inte tar någon hänsyn till 

positiva nyhetspublikationer inom företagens CSR- engagemang. Den genomsnittliga 

CAR är 0,0076 % under det normala vilket är mycket nära noll.

Det är bara två företag med extremvärden under det genomsnigliga CAR på 10,02 % 

Orbitz Worldwide och 10,12 % Marks & Spencer Group vilket skulle betyda att 
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denna positiva nyhet påverkade företagens börsvärde negativt. Rite Aid Corporation 

genomsnittliga CAR på 17,83 % är det enda med ett extremvärde som med mer än en 

procent överstigit det normala, alla de andar ligger runt ± noll. 

Hypotesprövning 2: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående etiska CSR-engagemang. 

      ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

KATEGORI

———

CAR μ σ FRIHETSGRAD

KRITISKA 

VÄRDET TESTVARIABEL H0:
Etiska 0,001 0 0,0019 5 2,571 1,2 Accepteras

Tabell 3: Hypotesprövning 2 (etisk)

T-testet visar även här ett lågt värde vilket innebär att finansmarknaden inte reagerar 

om företagen får en positiv nyhetspublikation angående sitt etiska CSR- engagemang. 

Den genomsnittliga CAR ligger strax under det normala med 0,10 % och det är inget 

av företagen som har någon avvikande genomsnittlig CAR i förhållande till de andra.

 

Hypotesprövning 3: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående miljö CSR-engagemang.     

       ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

KATEGORI

———

CAR μ σ FRIHETSGRAD

KRITISKA 

VÄRDET TESTVARIABEL H0:
Miljö 0,0014 0 0,0036 7 2,365 1,1667 Accepteras

   Tabell 4: Hypotesprövning 3 (miljö)

Det låga T-testsresultatet antyder att företagens miljösatsningar inte heller har någon 

påverkande effekt på börsmarknaden. Det genomsnittliga CAR är 0,14 % under det 

normala efter att justerats från extremvärden. I denna kategori finns det ett företag, 

Marks & Spencer Group, vars genomsnittliga CAR avviker markant till 10,12 % 

under det normala men eftersom det är ett extremvärde har det borttagits. 
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Hypotesprövning 4: Det finns ingen genomsnittlig aggregerad avvikelseavkastning 

vid positiva nyhetspublikationer angående sociala CSR-engagemang

       ____

H0 : CAR = 0

H1 : CAR ≠ 0

KATEGORI

——

CAR μ σ FRIHETSGRAD

KRITISKA 

VÄRDET TESTVARIABEL H0:
Socialt -0,0008 0 0,0031 13 2,16 -1 Accepteras

 Tabell 5: Hypotesprövning 4 (socialt)

T-testresultatet angående de sociala nyhetspublikationerna om företagens CSR-

engagemang är även detta lågt och ger inga indikationer på någon reaktion från 

börsmarknaden. I denna kategori fanns det två extremvärden som borttagits i 

ovanstående. Det var företaget Orbitz Worldwide som hade en genomsnittlig CAR på 

10,02 % under det normala och Rite Aid Corporation vars genomsnittliga CAR 

översteg det normala med 17,83 %. 

4.2 Intervjuer

Intervjuerna med en aktieanalytiker, en aktiemäklare och en Corporate Finance 

ansvarig syftar till att ge en djupare förståelse för ämnet. Dessa personer har 

inflytande på investerarnas handlingar. 

4.2.1 Intervju med Michael Andersson, aktieanalytiker på Evli 
Bank.

Evli Bank Plc, en investment bank som inriktat sig mot klienter som är entreprenörer, 

professionella investerare och kooperativa organ. Evli Bank Plc grundades i Finland 

1985 och har sen dess varit en pionjär i de snabbt utvecklande kapitalmarknaderna 

runt östersjön. I Sverige har företaget 300 anställda.44 

44 www.evli.com
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En aktieanalytiker följer ett visst antal bolag i deras produktion, utveckling, utsikter, 

konkurrenter och omvärlden för att sedan göra en prognos på hur han/hon tror 

företagens framtid ser ut. Även om det är aktiemäklarnas uppgift anser Andersson att 

man själv måste försöka sälja till portföljförvaltare för att klara sig i branschen. 

Analytikerna är vinstjagande och Andersson anser inte att det tas någon märkbar 

hänsyn till publicitet angående CSR, om det inte är någon jätteskandal. Andersson 

säger - Det är svårt att hitta företag som lyckats riskreducera så mycket att de inte har 

några oetiska eller miljöskadliga kopplingar alls. 

Andersson tog som exempel en stor institutionell fond som anser att TeliaSonera 

accepterar porr, då kablar som transporterar deras tjänster inte har blockerats för det 

och därför exkluderar företaget i fonderna. Anderson säger - Det ligger på ens 

personliga samvete vad man tycker är acceptabelt, utifrån det kommer 

rekommendationerna, sälja/ köpa vid en jätte skandal. 

Men det handlar också om ens personliga samvete för aktieanalytikerna tror 

Andersson. Beroende på vad man själv som analytiker anser är acceptabelt eller inte 

kommer rekommendationerna vara att köpa eller sälja. 

I Sverige har de flesta stora företag en hållbarhetsredovisning, bland annat för att CSR 

var ett hett ämne för cirka fyra till fem år sedan berättar Andersson. Men idag är det 

inte ett lika aktuellt tema i branschen. Dels för att det är svårare för media att hitta 

några skandaler då företagen har förbättrats, men även för att ämnet har varit på 

tapeten länge och nyheterna inte är sensationella nu. 

Skandaler kan påverka börsvärdet, men det är indirekt menar Andersson. Genom 

konsumenternas reaktioner påverkas företagets resultat, som i sin tur påverkar börsen. 

Om ett företag riskreducerar genom att komma ut med en hel serie ekologiska 

produkter och den slår igenom och blir en bästsäljare ökar företagens vinst, vilket 

leder till en värdeökning på aktien.    
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4.2.2 Intervju med Björn Sjönell aktiemäklare på Evli Bank.

Aktiemäklare säljer aktier efter rekommendationer av aktieanalytikernas rapporter. 

Deras kunder är till huvudparten fondförvaltare. Sjönell säljer aktier till fondförvaltare 

vars huvudsakliga intresse rör sig om risk och avkastning. Få fonder väljer bort 

företag på grund av oetiska och miljöförstörande handlingar, men det finns några 

branscher som är mindre omtyckta och utesluts av flera fonder som porr, vapen och 

tobaksindustrin.

Publicerade skandaler glöms i allmänhet bort bara efter några dagar även om de är 

iögonfallande hemska. Sjönell säger:

 När en stor skandal kommer ut håller man företagets aktier lågt, 

Att försöka sälja företagets aktier de närmaste dagarna gör man inte. 

Men sen efter några dagar så är det bortglömt och ingen funderar längre på 

hur företaget beter sig. Då är det bara att köra på som förut.

Sjönell säger även:

Företagens CSR-arbete (kopplat till kringverksamheten1) ses inte som 

intressant vid försäljningen. Däremot skulle t ex miljövänliga produkter vara 

något som går att trycka på och som kan ses som en satsning inom CSR. 

Ett exempel är ABB som har kommit med stora kablar för att föra el från kraftverk till 

fabriker. Dessa kablar har konstruerats för att minska elspillet vid överföringen. 
1  författarens anmärkning 
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 Detta kan anses vara en miljövänlig produkt. Ett annat exempel på en miljövänlig 

produkt som nyligen framtagits är bättre rullande kullager som minskar 

energiförbrukningen med 30 %. Men då de även används i krigsdrabbade zoner av 

bl.a. militär så är det svårt att anse företaget handla etiskt rätt. Sjönell tror inte att de 

etiska fonderna kommer ha en lång livslängd för att det är så svårt att kontrollera 

företags riskreducering och deras underleverantörers, så att de exempelvis inte 

använder barnarbete eller har dålig arbetsmiljö. 

Hur arbetarna behandlas och deras arbetsförhållande ger inte någon direkt  

synlig riskreducering i ett företag, vilket gör det mycket svårare att värdera 

vikten av dessa handlingar i pengar.

Miljöfonder är lättare att kontrollera och Sjönell anser att dessa är hållbara fonder. 

Främst för att de producerar något som ger synlig riskreducering i företaget.

4.2.3 Intervju med Kenneth Westlund ansvarig för Corporate 
Finance på Kaupthing Bank Sverige AB.

Kaupthing Bank Sverige AB, med cirka 350 anställda, sköter verksamheten från 

kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bankens verksamhet är indelad i fyra 

affärsområden: Capital Markets, Corporate Banking, Investment Banking samt 

Private Banking & Asset Management.45 Det ingår i den isländska Kaupthing Bank 

hf-koncernen, men är ett svenskt bankaktiebolag. 

Kenneth Westlund är ansvarig för en liten grupp som arbetar på Kaupthing Bank med 

Corporate Finance. Corporate Finance innefattar rådgivning vid företagsöverlåtelser 

och omstruktureringar (M & A), samt olika former för anskaffande av riskkapital 

(emissioner).

Vid frågan om det vid Corporate Finance arbete tages hänsyn till företagens Corporate 

Social Responsibility satsning svarar Westlund att det inte utgör någon direkt 

påverkan vid värdering av företag. Det är främst de synliga företagsvinsterna samt 

prognoser för framtida vinst eller aktieutdelning som är av intresse. Men Westlund 

45  http://www.kaupthing.se/Hem/Om-Kaupthing-Bank-Sverige/About-Kaupthing 



anser att det finns flera indirekta faktorer som ändå påverkar värderingen. Två 

exempel är: 

Efterfrågan/Intäkter - Kunder är medvetna och gör aktiva val när de köper produkter 

och av vilka företag de produceras vilket kan innebära ökad eller minskad försäljning 

för ett företag som har bra eller dålig CSR.

Produktion/kostnader - Företag kan öka sin CSR genom att flytta sin produktion till 

en annan fabrik (utan till exempel barnarbete) vilket ökar produktionskostnader = 

minskad vinst (allt annat lika) som i sin tur påverkar analytikernas värdering på 

företaget. 

Världen i dag är så transparent med Internet och andra lättillgängliga 

kommunikations och informations källor vilket för konsumenten gör det lätt  

att jämföra priser och företag och att få reda på skandaler.

Westlund menar vidare självkritiskt att de inom Corporate Finance samt analytiker 

och andra s.k. experter inte är de som först förstår och reviderar nya värden i företag 

som kommer av bra CSR.

Vi är ganska fyrkantiga i vårt tankesätt och tänker mer kortsiktigt då det  

handlar om investeringar istället för att se en större helhetsbild och tänka mer 

långsiktigt. 

Värderingsmodellernas prognoser är visserligen långsiktiga men grundar sig sällan på 

ny information eller nya tankesätt om hur kapitalmarknaden och investerarna 

fungerar.

När institutionerna på allvar lägger värde i att företagen har en bra CSR som bidrar till 

riskreducering kommer antagligen även värderingsmodellerna att påverkas.



5 Analys och tolkning

I detta kapitel kopplas teori och metod tillsammans och försöker förklara utfallet  

på studiens empiri och resultat. Grund teorin är Brand Value Change vadan fyra 

olika resonemang har framkommit där även tolkningen på problemområdet 

framförs.   

Leder en positiv CSR-händelse till stigande börskurser?

Mc Guires studie 1988 visar att företag med lågt CSR-engagemang har en svagare 

värdeutveckling på aktien och lägre ROA än företag med ett större CSR-engagemang. 

Detta tyder på att företag med ett större CSR-engagemang har attraktivare aktie . 

Även de svenska forskarna Lundgren och Olsson kom  i sin studie fram till att CSR 

har en positiv effekt, vid skandaler rekommenderar fondförvaltare SIR-analytiker att 

exkludera företags aktier, om företaget inte förbättra sig. Milton Fridman anser inte att 

företag ska använda sina resurser för CSR, de ända ansvaret ett företag har är att 

leverera vinst menar han. Det finns ett vist belägg att det teoretiskt skulle kunna vara 

så att CSR indirekt stärker börskursen, det vill säga att CSR stärker varumärket som i 

sin tur har en positiv effekt på börskursen. Se utförligare resonemang om modellen 

Brand Value Change. Docka tyder empirin och analysen inte på någon sådan effekt i 

det korta perspektivet, det vill säga under ett händelsefönster på 5 dagar, vilket 

undersökts i denna studie. Men nedan kommer tre olika resonemang om hur CSR ger 

en påverkan på företagets värde. 

5.1 Tre möjliga påverkanskedjor

Kedja 1: En CSR-händelse stärker varumärket och reducerar den börsspecifika risken 

för den relaterade aktien. Denna lägre risk kommer att förbättra relationen mellan 

avkastning och risk, vilket kommer att locka placerare att investera och därmed driva 

aktiekurserna uppåt.

Kedja 2: En CSR-händelse kommer att stärka varumärket och därmed reducera den 

konsumtionsspecifika risken för konsumenterna. Detta leder till en högre tilltro till 



företaget, dess varumärke och dess produkter, som leder till en ökad försäljning och 

ökad omsättning och vinster, vilket i sin tur leder till högre börskurser för den 

specifika aktien.

Kedja 3: Positiva CSR-händelser påverkar varumärket, företaget och dess produkter i 

en positiv riktning. Detta reducerar risken för såväl konsumenter som placerare. Detta 

leder dock inte i sig till ökade börskurser, men den reducerade risken leder till ett 

sänkt β-värde, vilket i sin tur kan skydda aktien från kraftigare fall vid eventuella 

negativa framtida nyheter

5.1.1 Den direkta påverkanseffekten – kedja 1

En CSR-händelse kommer att reducera risken för en specifik aktie, dvs. reducera 

riskpremien i ekvationen: 

Där :

 = förväntade avkastningen

= riskfri avkastning (räntan) (kapitalast tillgång)

= Beta av risken

= förväntad marknadsavkastning (räntan)

β-värdet ( ) är aktiens volatilitet, ett systematiskt riskmått som beräknar marknadens 

avkastning på aktien och påverkar varje individuell aktie. Om den förväntade 

avkastningen på marknaden ( ) sjunker blir riskpremien mindre vilket ger en lägre 

riskpremie att multiplicera med β-värdet, dvs. risken kommer att sjunka vilket leder 

till att avkastningen också sjunker. Det innebär en minskad risk för att aktiens värde 

skulle sjunka. Aktien blir stabilare vilket kan förväntas attrahera investerare som då 

väljer att öka sina placeringar, om de inte är ute efter högrisk investering vill sägas. 

En ökning av investering i aktien kommer att driva upp aktiekursen. Det kan antas ske 

inom en snar framtid.

I eventstudien visade det sig inte föreligga en sådan effekt inom de studerade 

händelsrum, det vill säga de närmast fem dagarna efter nyhetspublikationen. Det kan 



antas att studiens händelserum är för kort för att se någon reaktion eller så är det ingen 

reaktion på börsen när positiva CSR-nyheter presenteras. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att investerarna inte tar hänsyn till denna typ 

av information på kort sikt. Detta bekräftades av de intervjuer med personer inom 

finans sektorn som skedde inom ramen för studien. 

Där framkom att aktieanalytiker tycker det är svårt att urskilja vilka företag som kan 

klassas som CSR- engagerade. Michael Andersson aktieanalytiker på Evil Bank säger:

 

Det är svårt att hitta företag som lyckats riskreducera så mycket att de 

inte har några oetiska eller miljöskadliga kopplingar alls.

Det finns inga regler på vad CSR egentligen innefattar. Forskaren Clarkson och flera 

med honom kritiserar de som har undersökt fenomenet CSR att de misslyckats 

beskriva och definierar vad som menas med begreppet CSR. Detta kan vara en 

bakomliggande orsak till varför CSR inte är av intresse för investerare. 

Andersson berättade att CSR var ett hett ämne för några år sedan i finanssektorn. Med 

tiden har dock medias skriverier minskat gällande skandaler vilket kan ha ett samband 

med att de flesta större företagen har hållbarhetsrapporter och är mer medvetna i sina 

handlingar. Det finns en indirekt påverkan på börskursen när det gäller skandaler men 

vad gäller en analytiker så säger Andersson:

Det ligger på ens personliga samvete vad man tycker är acceptabelt,  

utifrån det kommer rekommendationerna, sälja/köpa vid en  

jätteskandal. 

Björn Sjönell, aktiemäklare, säger:

När en stor skandal kommer ut håller man företagets aktier lågt, 



Att försöka sälja företagets aktier de närmaste dagarna gör man inte. 

Men sen efter några dagar så är det bortglömt och ingen funderar längre på 

hur företaget beter sig. Då är det bara att köra på som förut.

När det gäller positiva CSR-nyheter tyder denna studie dock inte på att det sker någon 

reaktion på finansmarknaden. 

Kenneth Westlund, ansvarig för Corporate Finance på Kaupthing Bank Sverige, 

berättar att det finns indirekta faktorer med CSR som påverkar företagens börskurser 

vilket även Andersson håller med om. I deras arbete tas dock ingen hänsyn till CSR. 

-Det är främst de synliga företagsvinsterna samt prognoser för framtida vinst eller  

aktieutdelning som är av intresse. (Westlund) Värderingsmodeller som används i dag 

analyserar inte en helhets syn för ett långt och hållbart företag. Westlund säger: 

Vi är ganska fyrkantiga i vårt tankesätt och tänker mer kortsiktigt då det  

handlar om investeringar istället för att se en större helhetsbild och tänka mer 

långsiktigt. 

Aktiemäklare Björn Sjönell berättar att fondförvaltare intresserar sig för risk och 

avkastningen beroende om de förvaltar högriskfonder eller mer stabila fonder. När det 

gäller etiska fonder har Sjönell ingen högre tilltro till dem och säger:

Hur arbetarna behandlas och deras arbetsförhållande ger inte någon direkt  

synlig riskreducering i ett företag, vilket gör det mycket svårare att värdera 

vikten av dessa handlingar i pengar.

 

Det är dock svårt att kontrollera då de flesta företag har någon länk i sin produktion 

eller kontaktnät som inte stämmer med reglerna för etiska fonder. Det finns mindre 

omtyckta branscher som fondförvaltare utesluter som t ex, pornografi-, tobak- och 

vapenindustrin, för att nämna de vanligaste. Andersson hade ett exempel på en stor 

institutionell fondförvaltare som uteslöt Tele Sonera ur sina fonder då företaget inte 

blockerade pornografi igenom sina kablar. Detta är ett exempel på hur svårt det kan 

vara att tydligt kunna urskilja vilket företag som passar, eller inte, i etiska fonder. 



5.1.2 Den indirekta påverkanseffekten – kedja 2

En CSR-händelse kommer att stärka varumärket och därmed reducera den 

konsumtionsspecifika risken för konsumenterna. Detta leder till en högre tilltro till 

företaget, dess varumärke och dess produkter. I sin tur leder detta till en ökad 

försäljning, omsättning och ökade vinster, som i sin tur leder till högre börskurser för 

den specifika aktien.

En positiv CSR-nyhet kommer att övertyga konsumenterna om att det aktuella 

företaget bedriver en ansvarsfull verksamhet och produktion, vilket i kundens ögon 

reducerar riskerna, framför allt den psykologiska och sociala risken, som ett köp 

medför. I takt med att dessa risker reduceras ökar också det upplevda värdet av 

produkten. Detta ökade värde kommer, allt annat lika, att påverka 

nyttomaximeringsprincipen, det vill säga att kunden väljer den produkt som ger det 

högsta värdet jämfört med priset. En förbättrad värde/pris-relation för det specifika 

företagets produkter visavi konkurrenternas motsvarande erbjudanden kommer att 

innebära en ökad försäljning och ökade marknadsandelar. En alternativ möjlighet för 

företaget är att växla ut detta högre upplevda värde i ett högre pris. I bägge fallen 

kommer detta dock att resultera i en ökad omsättning och högre vinster, allt annat 

lika. Dessa förbättrade omsättningssiffror kommer att attrahera investerares pengar, 

men först när de ser tecken på ökade vinster.

Denna påverkan på aktiekurserna sker därmed först i ett längre tidsperspektiv. Innan 

företagets CSR-aktiviteter kan generera en eventuell vinst kan det ha gått en längre 

tid. Produkterna måste först ut på marknaden och kunderna måste hinna reagera och 

få informationen om produkternas CSR-inslag. Först när de har reagerat så kommer 

reaktionen på börsen då företagets omsättning och eventuella vinst stiger. 

Belägg för denna påverkan finner vi också i intervjuerna. Aktieanalytiker Michael 

Andersson påpekade att ett företags handlingar kommer att påverka aktiekursen 

indirekt. Lanserar ett företaget en serie ekologiska produkter som säljer bra kommer 

det leda till en ökad omsättning, allt annat lika, som ger en ökad vinst vilket kommer 

att ge en värdeökning på aktien eftersom det är vinsten som påverkar aktiekursen. 



Företagsanalytikern Kenneth Westlund poängterade, precis som Michael Andersson, 

att allt annat inte alltid är lika. Westlund anser att det finns indirekta faktorer som 

påverkar företagens värdering och som är kopplade till CSR. Efterfrågan och intäkter 

är kopplade till varandra och påverkas av kundernas medvetna och aktiva val vid köp 

av produkter. I konsumentens val av varumärke påverkar CSR i hög grad. 

Om kundernas val är aktivt, kan det vara värt för ett företag att satsa på CSR för att 

reducera risken för skandaler eller bojkotter. Om ett företag väljer att flytta produktion 

från en billigare, men ur ett CSR-perspektiv mindre lämplig anläggning, till en dyrare 

och säkrare, för att stärka sin CSR-profil, så kan detta öka produktionskostnaderna. 

Ökade kostnader leder till minskade omsättning vilket påverkar analytikernas 

värdering. 

Fortsätter konsumenterna att välja aktivt, vilket Westlund kommenterar med; 

Världen i dag är så transparent med internet och andra lättillgängliga 

kommunikations och informations källor vilket för konsumenten gör det lätt  

att jämföra priser och företag och att få reda på skandaler.

Företagens satsningar på CSR kommer till en början att minska omsättningen, men i 

längden skydda mot skandaler och bojkott på grund av oetiska handlingar. Detta 

kommer att stabilisera aktien i längden och ge en starkare utveckling på företagets 

ROA (return on assets) än företag som inte arbetar med CSR enligt McGuires studie 

som tidigare nämnts.  

5.1.2.1 CSR som kärn- respektive kringverksamhet

Intressant är den skillnad i syn rörande CSR-nyheter kopplade direkt till företagens 

kärnverksamhet respektive kringverksamhet, som gavs i intervjuerna.

CSR-Kärnverksamhet

Kärnverksamheten i ett företag är den verksamhet företaget har sin huvudsakliga 

kompetens och produktion inom och som gör företaget konkurrensdugligt. CSR i 



kärnverksamheten innebär att företaget arbetar enligt tidigare nämnda begrepp 

berörda i kapitel två. Som tidigare nämnts kan dessa avgränsningar vara svåra att 

definiera. Ett exempelvis kan vara när ett klädföretag använder sig av ekologiskt 

bomull i sin produktion.

CSR-Kringverksamhet

Kringverksamhet i ett företag kan förklaras med den verksamhet där företagets 

specialkunskap inte längre rör sig inom. CSR i kringverksamheten innebär att 

företaget skänker bort eller investerar i något som inte direkt är knutet till dess 

produktion. Ett exempel kan vara ett klädföretag som ger bort gamla kollektioner till 

hjälporganisationer.

En intressant observation har framkommit från intervjun med aktiemäklare Björn 

Sjönell. Uppsatsens eventstudie visade att majoriteten av företagens 

nyhetspublikationer rörde CSR kopplat till företagets kringliggande verksamhet. 

Sjönells uttalande angående kärnverksamheten i ett företag tyder på ett annat synsätt 

vad eventstudien resulterade i. 

 

Enligt teorin ska CSR kopplat till företagets kärnverksamhet påverka såväl investerare 

som konsumenter. För investerare minskar risken för skandaler, bojkotter, strejker och 

liknande. Detta minimerar risk i form av ekonomiska skäl, vilket väcker ett intresse 

hos placerare som ej vill ha en högriskaktie.

Björn Sjönell säger: 

Företagens CSR-arbete (kopplat till kringverksamheten2) ses inte som 

intressant vid försäljningen. Däremot skulle t ex miljövänliga produkter vara 

något som går att trycka på och som kan ses som en satsning inom CSR. 



Som exempel, gav Sjönell, verkstadskoncernen ABB som investerat i att få fram 

kablar med ett mindre energispill. Detta har direkt att göra med företagets 

kärnverksamhet och är samtidigt en miljövänligare produkt än vad som funnits 

tidigare på marknaden. ABB satsar därmed på en produkt som bättre matchar 

marknadens efterfrågan på miljövänligare produkter och konkurrenternas utbud av 

denna typ av produkter är inte så stor ännu. Detta resulterade i att företagets aktie steg. 

Huruvida denna produktanpassning var ett medvetet val för att stärka ABBs CSR-

image, eller endast en ren marknadsanpassning av en produkt, är svårt att dra några 

entydiga slutsatser om. Att intresset och efterfrågan på miljövänligare produkter har 

ökat står dock helt klart.

CSR som kringverksamhet är mindre intressant för placerare, men kan ha stor 

betydelse för konsumenterna via varumärket. Företagens investeringar i CSR-

kringverksamhet är i första hand i form av välgörenhet och sponsring riktad direkt till 

något behjärtansvärt ändamål, som i sin tur inte behöver ha något direkt med företaget 

eller om företagets verksamhet att göra. De stora CSR-nyheterna handlar ofta om 

företag som har satsat pengar i till exempel skolor i tredje världen eller företag som 

ger stora summor för miljöarbete. Dessa pengar går inte till att förbättra företagets 

egentliga produktion och kommer inte att generera någon direkt omsättningsökning för 

företaget. Det kan ses som en markandsföringsåtgärd vilket indirekt kommer att öka 

omsättningen om konsumenterna väljer företagets produkt före någon annan. 

Sjönell gör affärer med fondförvaltare vars primära intresse är avkastningen. 

Miljöfonder har en stor potential i och med att de är lättkontrollerade och företagen i 

fonden producerar något som ger en synlig riskreducering, exempel ABB. 

Kärnverksamhet inom ett företag ger en synligare riskreducering än vad 

kringverksamheten gör. Sjönell tror inte att etiska fonder kommer att ha någon större 

livslängd på marknaden. Att kontrollera företagens verksamhet ur ett etiskt perspektiv 

är alltför svårt och det ger ingen direkt riskreducering, vilket i sin tur gör det 

komplicerat att beräkna ett reellt värde i handlingarna. 

Detta kanske ger en förklaring till varför denna studie inte finner något utslag av 

CSR-nyheter på aktiekurserna.



5.1.3 Försäkringseffekten - kedja 3

Positiva CSR-händelser kommer att påverka varumärke, företag och dess produkter i 

en positiv riktning. Genom positiva CSR-nyheter upplevs eventuella risker för 

exempelvis skandaler och negativ publicitet som mindre. Detta gäller för såväl 

konsumenter som placerare. Detta leder dock inte i sig till ökade börskurser, men den 

reducerade risken leder till ett sänkt β-värde för företaget, vilket i sin tur kan skydda 

aktien från kraftigare fall vid eventuella negativa framtida nyheter. Detta skulle 

därmed inte leda till högre börsvärden ens på lång sikt, men skulle stabilisera och 

skydda börskursen vid negativa nyheter. Ett starkt varumärke, stärkt av olika CSR 

aktiviteter, kommer skydda företagets verksamhet och försäljning vid olika kriser. Att 

belägga ett sådant samband har dock inte gjorts inom denna studie.

Ett liknande förlopp kunde skönjas vid den skandal rörande förpackning av köttfärs 

som drabbade ICAs verksamhet. ICA hade sedan tidigare det starkaste varumärket av 

livsmedelskedjorna. Mycket tyder på att detta innebar att ICA omgående kunde 

avgränsa skadan och relativt snabbt återhämtade sin försäljning och marknadsandelar. 

ICAs varumärke var innan skandalen det starkaste bland livsmedelskedjorna. I och 

med skandalen föll det i ranking och Coop rankades högst under en kortare period. 

Drygt ett och ett halvt år senare hade ICA vunnit tillbaka kundernas förtroende och 

ligger som etta bland livsmedelskedjorna och på sjunde plats på anseendebarometern 

rörande samtliga dagligvaruhandelskedjor. Detta är på samma plats som innan 

skandalen. Coop, tvåa bland livsmedelskedjorna, ligger på 23.e plats bland 

dagligvarukedjorna. Tack vare att ICAs starka varumärke klarade de att få tillbaka 

förtroendet så fort. Ett företag med ett starkt och pålitligt varumärke klarar att 

återhämta sig från skandaler lättare än ett företag vars varumärke inte är lika starkt 

och pålitligt.

I en intervju från tidskriften Aktiespararna med Claes-Görana Sylén, VD i ICA AB, 

berättar han att köttfärsskandalen inte blev en stor ekonomisk förlust utan främst en 

kostnad i kundförtroende. Som nämnts ovan har förtroendet för ICAs varumärke 

kommit tillbaka. ICAs volatilitet ligger i dag på 28,85 % vilket är relativt lågt. Ett 



värde på 50 % eller högre tyder på en hög volatilitet, som kan kopplas med kursrisken 

på aktien. Ett starkt varumärke ger en stabilitet i företagets värdepapper.

 

CSR hjälper till att stärka varumärken. Enligt teorin om riskavkastning bör företag 

med ett lågt CSR-engagemang ha en större risk som innebär högre avkastningskrav. 

McGuires studie tyder på att det inte alltid stämmer, företag med högt CSR-

engagemang har en starkare utveckling på aktien, högre avkastning på tillgångar och 

en lägre risk. Bland företagen i eventstudien vars CSR-nyheter publicerades under 

2008 har majoriteten β-värde under ett vilket tyder på en låg risk. Är aktiens β-värde 

lika med ett eller lägre är företagets risk lägre än marknadens och volatiliteten lägre 

vilket innebär att snabba förändringar på aktiekursen inte är vanligt förekommande. 

Dessa aktier bör vara attraktiva för placerare som satsar på en långsiktig investering. 



6 Slutsatser

Detta kapitel ger en presentation på de slutsatser som framkom i denna studie.

Uppsatsens syfte är ”Att undersöka om konsumentföretags investeringar inom 

Corporate Social Responsibility ger en direkt effekt på börsvärdet. Ett delsyfte är att  

med hjälp av intervjuer undersöka om och hur aktieanalytiker, mäklare och 

specialister inom Corporate Finance värderar företagens CSR initiativ.”

Ur analysen har följande slutsatser och antaganden kunnat dras:

• Investerare tar inte direkt hänsyn till positiva nyhetshändelser angående 

företags CSR- engagemang. Detta på grund av att det inte blir någon reaktion 

på aktiekurserna inom det närmaste händelserummet efter händelsen. CSR är 

ett svårdefinierat begrepp och det kan också vara en orsak till varför 

investerare inte intresserar sig. 

• CSR bör ha en indirekt påverkan på börskursen om konsumenternas köpval är 

aktiva. Intervjuresultaten tyder på ett sådant sammanhang. Effekterna på 

aktiekurserna skulle dock komma på en längre tidshorisont än vad denna 

studie täckte. Om de uppmärksammas på företagets CSR- engagemang som är 

riskförebyggande och ge produkten ett mervärde, kommer det att öka 

konsumenternas intresse för produkten och omsättningen stiger vilket leder till 

en stigande vinst, allt annat lika. Den ökade vinst påverkar börskursen. Även 

om allt annat ej är lika kommer det i längden att stabilisera aktiekursen om 

företaget arbetar med CSR. 

• Företag vars CSR-arbete är direkt kopplad till företagets kärnverksamhet 

påverkar troligtvis intressenter mer än företag vars CSR- engagemang är 

förenad till dess kringverksamhet. CSR- engagemang riktat till 

kärnverksamheten ger en avkastning till företaget medan CSR till 

kringverksamheten inte direkt ger en avkastning till företaget. 

Positiva CSR- händelser påverkar företagets varumärke och produkter i en positiv 

riktting. När en skandal eller negativ publikation drabbar ett företag är det mycket 



lättare för ett företag med ett starkt och pålitligt varumärke att tvätta bort den negativa 

publiciteten



7 Avslutande diskussion 

I detta sista kapitel reflekteras över uppsatsens tillvägagångssätt och de tankar 

och reflektioner kring ämnet som uppkommit, vilket i sin tur leder vidare till nya 

förslag som kan undersökas rörande fenomenet Corporate Social Responsibility.

7.1 Metodkritik 

Eventstudien visade inget samband på att aktiekurser skulle påverkas eller förändras 

vid positiva nyhetspublikationer rörande företagens CSR-arbete. Enligt 

marknadsföringsteorin ska CSR-aktiviteter leda starkare varumärken och därigenom 

högre börskurser. Detta ledde till valet att kombinera marknadsföring med finansiella 

teorier. Uppsatsens karaktär blev därigenom ämnesinriktningsöverbryggande. 

Eventstudiens händelserum på fem dagar valdes för att kunna se direkta effekter av en 

positiv CSR-nyhet. Detta händelserum är dock för kort för att belysa effekter av CSR 

på lång sikt. Vid bedömning av de mer långsiktiga effekterna grumlas dock de 

statistiska sambanden av den stora mängd andra händelser som kan påverka 

resultaten. Om en positiv CSR-nyhet publicerades i mars månad och en positiv effekt 

på aktiekursen skulle ske i juni månad, så skulle det kunna vara vanskligt att dra 

entydiga slutsatser och korrelationer mellan dess händelser. Intressant vore dock om 

någon annan liknande studie tog upp även dessa möjliga samband som presenterades i 

uppsatsen som händelsekedja 2 och 3. 

Antalet intervjuobjekt skulle ha kunnat utökas för att få en mer mångfacetterad och i 

högre grad överföringsbar bild av olika aktörers syn på och bedömning av aktiers risk 

och hur de värderas. De observerade företagen kommer alla från den amerikanska 

börsen och samtliga intervjuade personer arbetade i Sverige för nordiska banker. 

Intressant skulle ha varit att intervjua personer verksamma på den amerikanska 

marknaden, som ligger före den svenska rörande CSR. Detta alternativ var dock 

betydligt mer komplicerat och kostsamt. För att kunna få en klarare helhetsbild av 

CSRs förmåga till värdegenerering på ett företags aktiekurs hade en 

konsumentundersökning kunnat vara intressant. Teorin om riskreducering, 



händelsekedja 2, vid köp av produkter från företag som arbetar med CSR skulle då ha 

kunnat värderas.

Att betavärdena inte är de samma som händelsedagen för eventstudier gjorde det svårt 

att koppla samman resultaten. Resonemanget om företagets risk och CSR- nyheterna 

kan bara ses som en tolkning av de olika teorierna. Orsaken till att betavärdena inte är 

samma datum som eventstudens data beror på att de inte gick att hitta på Internet. 

7.2 Implikationer diskussion

CSR- ger inga påvisade omedelbara förändringar på företagens börskurs. Varför 

lägger då så många företag ner så mycket pengar på CSR? En förklaring skulle kunna 

vara att företagen såg CSRs värde som varumärkesbyggande- och förstärkande på 

lång sikt. Dessa starkare varumärken kanske inte skulle ge i sig högre börskurser, men 

de skulle kunna fungera som skydd för företaget, dess varumärke och dess försäljning 

mot de negativa effekter som en eventuell framtida skandal eller negativ publicitet 

skulle kunna innebära. CSR skulle därmed kunna fungera som en försäkring och 

stabilisator för varumärket och börskurserna, som exemplet med ICA tydde på. 

Intervjuerna visade på att CSR-arbete knutet till företagets kärnverksamhet var 

intressantare och mer betydelsefullt för investerare än CSR enbart kopplat till 

kringverksamheten.

Aktieanalytiker, mäklare och Corporate Finance arbetare uppgav att de inte hade 

något direkt intresse i företagens CSR- engagemang. Först om försäljningen ökar i 

och med att kunderna föredrar produkter med ett större CSR-innehåll kommer detta 

värde att växlas ut i högre börskurser. Aktiemäklaren Björn Sjönell berättade att 

företag som utvecklar miljövänligare produkter inom industrin är intressanta och att 

miljöfonder är hållbara medan etiska fonder, enligt honom, inte har någon ljusare 

framtid. Björn Sjönells tar exemplet om ABBs energisparande kablar som kan 

förknippas med CSR- arbete och är en av deras kärnverksamhet. Det är möjligt att 

börskursen påverkas om företagens kärnverksamhet skulle förändras med CSR- 

arbete. 



Värderingsmodellerna som Coporate Finance arbetare använder finns det inget som 

tar hänsyn till företagens CSR- engagemang enligt Kenneth Westlund. Går det att 

förändra värderingsmodellerna så att företagens CSR- arbete får en påverkan på 

börsvärdets? Det skulle kunna förutspå om en ett företags kurs är mer stabil då risken 

troligen är lägre än för ett företag utan CSR- engagemang. 

7.3 Rekommendationer till vidare forskning

Under den tid som arbetet med denna uppsats har inneburit har en mängd spännande 

frågeställningar, uppslag och idéer uppstått. Denna eventstudie berörde i första hand 

de direkta effekterna av CSR-nyheter på aktiekurserna. Arbetet berörde även hur olika 

finansiella aktörer såg på och värderade dessa CSR-aktiviteter. Utifrån mitt arbete 

finner jag en mängd intressanta närliggande och till ämnet kopplade frågor som gärna 

framtida forskning skulle kunna belysa och därigenom lägga de viktiga pusselbitar 

som bygger akademisk kunskap.

Det vore intressant att belysa: 

 

• Vad driver företagen till att arbeta med CSR och hur räknar de på utfallet och 

hur ser och utvärderar de resultaten av dessa aktiviteter?

• Hur ser företagen på CSR- engagemang direkt kopplat till kärn- respektive 

kringverksamheten? 

• Hur mycket och vilken publicitet genererar företagens olika CSR-aktiviteter?

•  Värderingsmodellerna som används vid företagsvärdering, går det att få med 

företagens CSR- arbete? 



• Hur konsumenter ser och värderar CSR-aktiviteter. Hur påverkar dessa 

konsumenters bild och värdering av företaget, varumärket, risken och 

produkterna (enligt uppsatsens händelsekedjor 2)?

• Finns och hur ser sambanden ut mellan CSR-aktiviteter, varumärken och 

kursutveckling på längre tidshorisonter ut (enligt uppsatsens händelsekedjor 2 

och 3)?
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Definitioner & förklaringar

-ROA - Return On Assets
En indikator på hur lönsamt ett företag är i förhållande till dess totala tillgångar. ROA 
ger en uppfattning om hur effektiv ledningen är på att använda sina tillgångar för att 
generera inkomster. Beräknas genom att dividera bolagets årliga resultat av dess totala 
tillgångar, ROA visas i procent. Det refereras ibland även till avkastningen på 
investeringen.

 -CSRwire - är ett ledande företagen inom Corporat Social Resposnsibility och 
hållbarhets nyheter, rapporter och information, vars moderbolag Meadowbrook Lane 
Capital, LLC har beskrivits som en ansvarstagande investment bank av Wall Street 
Journal. CSRwire strävar efter att främja tillväxten av företagens ansvarstagande och 
hållbarhets utveckling genom bl.a. lösnings-baserade information och positiva 
exempel på ansvarstagande. Deras verksamhet bygger på medlemmar som företag och 
NGOs, agenturer och organisationer som är intresserade av att kommunicera sitt 
ansvarstagande.

-Cross-sectional – studier som observerar fenomen men det behöver ej var i
sammanhängande tidsperiod.

-Time-serie – studier under en sammanhängande tidsperiod

-SRI analytiker - hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning 

Bilagor
Intervjufrågor 

I viken bank arbetar du, vad är dina arbetsuppgifter?

Hur använder du dig av CSR i ditt arbete av värdering/försäljning av företag.  

Vilken betydelse tror du CSR- frågor har för investerare?

Hur ser du på företagens CSR statning?

Vad anser du om CSR? 



Förteckningar av valda företag, bransch och händelser 

Företag Bransch Kategori enligt CSRwire

Event-
studiens 

kategorier
Chiquita Brands International Food Products Workplace Issues etiskt
Colgate-Palmolive Company Household Products Health & Wellness, CSR - General etiskt
General Mills Food Products Business Ethics, Ratings & Awards etiskt
Molson Coors Brewing Company Beverages Health & Wellness, CSR - General etiskt
Safeway Inc. Food & Staples Retailing Health & Wellness, CSR - General etiskt

Starbucks
Restaurants & Leisure 
Industry Fair Trade, Business Ethics etiskt

Coca-Cola Enterprises Inc Beverages Environment miljö
The Coca-Cola Company Beverages Environment miljö
Green Mountain Coffee Roasters Food Products Environment miljö

Marks & Spencer Group Multiline retail industry 
Research, Reports & Publications, 
CSR - General, Sustainability miljö

NIKE, Inc
Textiles, Apparel & 
Luxury Goods Sustainability, CSR – General miljö

Procter & Gamble Company Household Products Ratings & Awards, Clean Technology miljö
Smithfield Foods Food Products Environment miljö
Wal-Mart Stores Inc Food & Staples Retailing Sustainability, Corporate Governance miljö
Kimberly-Clark Corporation Household Products Community Development socialt
Avon Prods Inc Household Products Philanthropy/ Corporate Contributions socialt

Kraft Foods Inc Food Products
Philanthropy/ Corporate 
Contributions, Health & Wellness socialt

Heinz Company Food Products

Philanthropy/ Corporate 
Contributions, Research, Reports & 
Publications socialt

ConAgra Foods Food Products Community Development socialt

Campbell Soup Company Food Products
Ratings & Awards, CSR - General, 
Community Development socialt

Whole Foods Market Food & Staples Retailing
Philanthropy/ Corporate 
Contributions, CSR – General socialt

Walgreen Co Food & Staples Retailing Philanthropy/ Corporate Contributions socialt
Rite Aid Corporation Food & Staples Retailing Philanthropy/ Corporate Contributions socialt
Nash Finch Company Food & Staples Retailing Philanthropy/ Corporate Contributions socialt
The Kroger Co Food & Staples Retailing Philanthropy/ Corporate Contributions socialt
PepsiCo Beverages Philanthropy/ Corporate Contributions socialt

Gap Inc
Textiles, Apparel & 
Luxury Goods

Volunteerism, Philanthropy/ 
Corporate Contributions socialt

Columbia Sportswear Company
Textiles, Apparel & 
Luxury Goods Community Development socialt

Peet's Coffee & Tea, Inc
Restaurants & Leisure 
Industry Community Development socialt

Orbitz Worldwide 
Internet & Catalog Retail 
Industry Volunteerism, CSR - General socialt



Data från eventstudie

Företag Datum
Normal 

avkastning $
Verklig 

avkastning $
___
CAR

Standard 
avvikelsen

Chiquita Brands International 17-02-2004 0,0503 0,0445 -0,0044 0,0132
Colgate-Palmolive Company 01-12-2008 0,0129 0,0165 0,0032 0,0098
General Mills 15-02-2007 0,0180 0,0176 -0,0002 0,0007
Molson Coors Brewing Company 16-12-2008 0,0229 0,0218 -0,0003 0,0009
Safeway Inc. 04-09-2007 0,0300 0,0325 0,0029 0,0088
Starbucks 01-12-2007 0,0393 0,0500 0,0067 0,0203
Coca-Cola Enterprises Inc 06-09-2007 0,0451 0,0434 -0,0016 0,0049
The Coca-Cola Company 05-06-2006 0,0243 0,0235 -0,0009 0,0028
Green Mountain Coffee Roasters 12-07-2006 0,0827 0,0870 0,0054 0,0163
Marks & Spencer Group 29-10-2008 0,2497 0,3500 0,1012 0,3051
NIKE, Inc 28-10-2008 0,0170 0,0190 0,0023 0,0069
Procter & Gamble Company 15-12-2008 0,0153 0,0170 0,0016 0,0050
Smithfield Foods 27-04-2005 0,0334 0,0340 0,0009 0,0028
Wal-Mart Stores Inc 02-12-2008 0,0178 0,0190 0,0006 0,0019
Kimberly-Clark Corporation 18-05-2006 0,0193 0,0160 -0,0025 0,0076
Avon Prods Inc 10-09-2001 0,0408 0,0450 0,0049 0,0149
Kraft Foods Inc 03-08-2008 0,0336 0,0320 -0,0014 0,0041
Heinz Company 10-01-2008 0,0222 0,0210 0,0002 0,0005
ConAgra Foods 03-11-2003 0,0460 0,0430 -0,0022 0,0066
Campbell Soup Company 07-10-2008 0,0288 0,0265 -0,0014 0,0042
Whole Foods Market 29-04-2008 0,0280 0,0310 0,0034 0,0101
Walgreen Co 01-09-2005 0,0223 0,0223 0,0001 0,0002
Rite Aid Corporation 24-05-2003 0,5530 0,0370 -0,1783 0,5377
Nash Finch Company 11-06-2007 0,0289 0,0200 -0,0082 0,0246
The Kroger Co 18-12-2000 0,0459 0,0390 -0,0055 0,0167
PepsiCo 22-01-2008 0,0137 0,0146 0,0005 0,0015
Gap Inc 09-12-2008 0,0672 0,0800 0,0142 0,0428
Columbia Sportswear Company 02-11-2003 0,0193 0,0170 -0,0016 0,0047
Peet's Coffee & Tea, Inc 06-07-2006 0,0348 0,0340 -0,0002 0,0006
Orbitz Worldwide 17-12-2008 0,2669 0,3180 0,1002 0,3022

Hela populationen 0,0286 -0,0008 0,0044

Etiskt 0,0252 0,0010 0,0019

Miljö 0,0268 0,0014 0,0036

Socialt 0,0295 -0,0008 0,0031



Beta värdena 

Företag Symbol Beta
Chiquita Brands International CQB 1,79
Colgate-Palmolive Company CL 0,46
General Mills GIS 0,30
Molson Coors Brewing Company TAP 0,53
Safeway Inc. SWY 0,72
Starbucks Corporation SBUX 1,27
Coca-Cola Enterprises Inc CCE 0,84
The Coca-Cola Company KO 0,47
Green Mountain Coffee Roasters GMCR 0,48
Marks & Spencer Group MAKSF 0,00
NIKE, Inc NKE 1,00
Procter & Gamble Company PG 0,60
Smithfield Foods SFD 1,95
Wal-Mart Stores Inc WMT 0,35
Kimberly-Clark Corporation KMB 0,44
Avon Products Inc AVP 1,23
Kraft Foods Inc KFT 0,56
Heinz Company HNZ 0,60
ConAgra Foods CAG 0,51
Campbell Soup Company CPB 0,33
Whole Foods Market WFMI 1,05
Walgreen Co WAG 0,69
Rite Aid Corporation RAD 2,44
Nash Finch Company NAFC 0,56
The Kroger Co KR 0,58
PepsiCo PEP 0,44
Gap Inc GPS 1,04
Columbia Sportswear Company COLM 0,76
Peet's Coffee & Tea, Inc PEET 0,48
Orbitz Worldwide OWW 1,24
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