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Sammandrag 

Företag handlar emellanåt ansvarslöst gällande miljömässiga och sociala aspekter vilket 

skapar reaktioner hos intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier på den amerikanska 

aktiemarknaden har funnit att aktiekursen påverkas negativt vid offentliggörandet av 

ansvarslösa handlingar. Syftet med studien är att undersöka huruvida offentliggörande av 

ansvarslösa handlingar, gällande miljööverträdelser och sociala överträdelser, har en direkt 

negativ effekt på aktiekursen för företag på den svenska aktiemarknaden samt se om det finns 

en fördröjd effekt av reaktionen. Studien bidrar således med ett svenskt perspektiv men även 

med forskning om den fördröjda effekten gällande miljömässiga och sociala överträdelser 

vilket det saknas forskning om idag. För att kartlägga effekten genomförs en eventstudie och 

för att testa signifikansen tillämpas ett z-test. Resultaten indikerar att aktiekursen påverkas 

negativt vid eventdagen men är inte av statistisk signifikans vilket gör att inga säkra slutsatser 

kan dras. Däremot finner studien belägg för att det finns en fördröjd negativ effekt av 

offentliggörandet.  
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1. Inledning 

Hennes & Mauritz beskylls för barnarbete (2015 och 2016), SCA kritiseras för utsläpp eftersom 

deras flygplan har flugits utan passagerare vid över 100 tillfällen under några få år (2015) och 

Securitas anmäls till Diskrimineringsombudsmannen för rasistisk diskriminering och 

särbehandling (2016). I dagens media rapporteras det ofta om företag som anses agera 

ansvarslöst. En ansvarslös handling definieras i denna uppsats som en handling som innehåller 

miljömässiga och sociala överträdelser, både juridiska och oetiska, såsom föroreningar, utsläpp 

och dåliga arbetsförhållanden. Den 5 mars 2014 avslöjas att en av Stora Ensos 

underleverantörer använt sig av barnarbetare i Pakistan och några dagar senare diskuteras det 

även i programmet Kalla Fakta (Eklund, 2014). En vecka efter avslöjandet hade Stora Ensos 

aktiekurs sjunkit med ungefär 4,5 procent (Avanza, 2014), vilket indikerar, allt annat lika, att 

ansvarslösa handlingar har en negativ effekt på företags aktiekurs. 
 

Sedan 1980-talet har intresset och medvetenheten för etiska handlingar som företag gör ökat 

drastiskt (Gunthorpe, 1997; Hannafey, 2003; Harris, Sapienza & Bowie, 2009). Corporate 

Social Responsibility (CSR) är det arbete företag gör för att bidra till en hållbar utveckling och 

inkluderar arbete för att förbättra miljömässiga och sociala förhållanden (Mackey, Mackey & 

Barney, 2007). CSR har de senaste årtionden fått mer uppmärksamhet, främst gällande den 

sociala aspekten, men nu på senare tid har även miljöaspekten belysts allt mer (Flammer, 

2013).  Hur företag tolkar vilket ansvar som bör tas för CSR kan skilja sig länder emellan, både 

när det gäller regler och omfattning (Fortanier, Kolk & Pinkse, 2011). Sverige anses vara ett av 

de bättre länderna i världen sett till att upprätthålla bra riktlinjer för miljön (OECD, 2014, s. 3) 

och ligger även i framkant när det kommer till bra arbetsförhållanden (Thakur, Cerra, Horváth 

& Keen, 2003, s. 1–2). Det är inte bara Sverige som land som ligger i topp utan även svenska 

företag, som är bland de tio bästa i världen på hållbarhetsrapportering enligt en undersökning 

av KPMG (KPMG, 2015).  

 

Corporate Social Irresponsibility (CSI) har på senare år växt fram och är motsatsen till CSR 

(Price & Sun, 2017). CSI kan ses som handlingar företag gör som skadar det sociala välståndet 

(Kang, Germann & Grewal, 2016) och de kan därmed sägas vara ansvarslösa handlingar. 

Murphy och Schlegelmilch (2013) har sammanställt olika ansvarslösa handlingar företag gör 

som klassas som CSI. Det första är att företag inte tar hänsyn till miljön och inte heller tar några 

försiktighetsåtgärder gällande utsläpp. Det andra är att företag ser arbetstagarna som en resurs 



2 
 

som kan utnyttjas hur som helst. Det tredje är att företag är motvilliga att hålla sig till de regler 

om CSR som finns. Det som bestämmer om en handling kan klassificeras som CSI beror på hur 

de som tar del av innehållet uppfattar handlingen (Lange & Washburn, 2012).  

 

Flera tidigare studier har fokuserat på att undersöka hur offentliggörande av nyheter relaterat 

till CSR, alltså bra handlingar som företag gör, har en effekt på aktiekursen (Murray, Sinclair, 

Power & Gray, 2006; Mitsuyama & Shimizutani, 2015; Flammer, 2013; Krüger, 2015). Det 

finns även studier, dock färre till antalet, som undersöker hur aktiekursen påverkas av 

offentliggörandet av nyheter relaterat till CSI, alltså ansvarslösa handlingar som företag gör 

(Karpoff, Lott & Wehrly, 2005; Flammer, 2013; Krüger, 2015). Både Karpoff et al. (2005) och 

Flammer (2013) studerar hur aktiekursen påverkas av offentliggörandet av miljööverträdelser 

och finner ett signifikant negativt samband mellan offentliggörande av miljööverträdelser och 

aktiekursen. Även Krüger (2015) undersöker hur offentliggörande av negativa nyheter påverkar 

aktiekursen, dock studeras nyheter relaterade till CSI-frågor i allmänhet och inte endast 

miljörelaterade. Han finner ett signifikant negativt samband mellan negativa nyheter och 

aktiekursen. Ovanstående studier av Karpoff et al. (2005), Flammer (2013) och Krüger (2015) 

har alla genomförts på den amerikanska marknaden.  

 

Det saknas forskning på den svenska aktiemarknaden om hur ansvarslösa handlingar påverkar 

aktiekursen. Sverige är rankat topp två i världen gällande hållbarhet inom ett brett spektrum av 

miljöfaktorer, sociala faktorer och styrelseskicksfaktorer (Phillis, Grigoroudis & Kouikoglou, 

2011; Robecosam, 2016), vilket är en hög placering särskilt i jämförelse med USA som är 

rankat på plats 29 (Phillis et al., 2011). Flammer (2013) menar att pressen på företag att agera 

ansvarsfullt har ökat drastiskt de senaste åren och att det mer och mer blir en norm att föra CSR-

arbete. Eftersom det ses som norm att jobba med CSR bestraffas företag som agerar ansvarslöst 

i större utsträckning eftersom deras handlande går emot normen (Flammer, 2013). Eftersom 

Sverige är högt rankat gällande hållbarhet kan det vara så att normen om att företagen ska 

handla ansvarsfullt är ännu mer utbredd i Sverige än i USA. Det kan därmed tänkas att 

aktieägare i Sverige reagerar starkare på nyhetsrapportering om hur ett företag agerar 

ansvarslöst i form av miljömässiga och sociala överträdelser än på den amerikanska marknaden 

som tidigare studerats.  

 

Om ny information om ett företag publiceras bör aktiekursen röra sig positivt eller negativt 

beroende på innehållet i informationen, baserat på antagandet om att marknaden är effektiv 
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(MacKinlay, 1997), vilket grundar sig i den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970). 

Lange och Washburn (2012) menar att intressenter brukar reagera på just ansvarslösa 

handlingar, eftersom att de anses som betydande. Även detta motiverar varför det kan förväntas 

en negativ reaktion på ansvarslösa handlingar. Det kan tyckas självklart att aktieägare skulle 

reagera negativt på ansvarslösa handlingar men det saknas tidigare studier på området på den 

svenska marknaden. Därav kan denna studie bidra med att förtydliga för företagen vilken effekt 

deras ansvarslösa handlingar har.  
 

Kritiker till den effektiva marknadshypotesen anser att marknaden inte är fullt effektiv (Malkiel, 

2003) och tidigare studier har funnit stöd för att det finns en fördröjd effekt på marknaden (Ball 

& Brown, 1968; Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou, Hung & Gao, 2014). Ball 

och Brown (1968) var först med att upptäcka den fördröjda effekten på marknaden då den 

abnorma avkastningen fortsatte att gå ner efter annonseringen av en negativ nyhet. De 

undersökte den fördröjda effekten vid vinstvarningar, även känt som post earnings 

announcement drift (PEAD) (Ball & Brown, 1968). Senare studier som undersökt huruvida det 

finns en fördröjd effekt på marknaden eller inte, exempelvis Bernard och Thomas (1989) och 

Hou et al. (2014), har kunnat ge empiriskt stöd för Ball och Browns (1968) resultat. Dessa 

studier har studerat den fördröjda effekten på 60 dagars sikt eller längre. Gunthorpe (1997) som 

har studerat den fördröjda effekten vid offentliggörande av oetiska handlingar med en 

ekonomisk brottslig karaktär har studerat effekten på 5 dagars sikt. Oetiska handlingar med en 

ekonomisk brottslig karaktär kan klassas som ansvarslösa handlingar medan vinstvarningar inte 

anses som ansvarslösa handlingar. Trots att dessa oetiska handlingar inte är miljööverträdelser 

eller sociala överträdelser, motiverar det oss att studera om det en fördröjd effekt på kort sikt 

för just denna typ av ansvarslösa handlingar. 

 

I och med att Sverige är ett land med hög medvetenhet gällande hållbarhet och att det saknas 

forskning på den svenska aktiemarknaden motiverar det oss till att utföra en liknande 

undersökning i Sverige. Det är även intressant att undersöka huruvida det finns en fördröjd 

effekt vid offentliggörande av miljööverträdelser och sociala överträdelser eftersom forskning 

inom även detta område saknas. Studien kommer således bidra med ytterligare empiriskt stöd 

inom ämnet om huruvida offentliggörandet av ansvarslösa handlingar har en direkt negativ 

effekt på aktiekursen, men även ett svenskt perspektiv i och med avsaknad av tidigare forskning 

på just den svenska marknaden. Studien kommer även bidra med forskning om den fördröjda 

effekten gällande miljömässiga och sociala överträdelser vilket det saknas forskning om idag.   
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka huruvida offentliggörande av ansvarslösa handlingar, 

gällande miljööverträdelser och sociala överträdelser, har en direkt negativ effekt på 

aktiekursen för företag på den svenska aktiemarknaden samt se om det finns en fördröjd effekt 

av reaktionen. De företag som kommer studeras är företag listade på Stockholmsbörsen under 

tidsperiod mellan 2007 och 2016.  

2. Teori   

I avsnittet presenteras den teoretiska referensramen, tidigare forskning samt studiens 

hypoteser. Till att börja med redogörs för intressentteorin. Därefter presenteras 

bakomliggande orsaker till varför negativa nyheter får stor uppmärksamhet samt den effektiva 

marknadshypotesen. Dessa teorier leder fram till studiens första hypotes. Slutligen diskuteras 

varför det kan finnas en fördröjd effekt av reaktionen vid offentliggörandet av ansvarslösa 

handlingar, vilket leder fram till studiens andra hypotes.  

 

2.1 Intressentteorin  

Freemans (1984) intressentteori förespråkar att företag ska ta hänsyn till alla intressenter som 

kan ha en påverkan och som kan påverkas av företagets val, både interna och externa 

intressenter. En utveckling av intressentteorin av Jones (1995) menar att flera olika etiska 

aspekter kan medföra en stark konkurrensfördel, vilket även stöds av Porter (1991) och Porter 

& van der Linde (1995a, 1995b). På motsatt sätt kan ett företags konkurrenskraft minska om 

företaget agerar ansvarslöst, exempelvis om företagets hantering av farligt avfall är dåligt 

(Flammer, 2013). Karpoff et al. (2005), som studerar hur offentliggörandet av ansvarslösa 

miljörelaterade handlingar påverkar aktiekursen, diskuterar i linje med ovanstående forskare att 

hur ett företag arbetar med miljöfrågor kan påverka både kunder, anställda och leverantörer. 

Exempelvis kan ett negativt engagemang leda till minskad efterfrågan hos konsumenterna 

(Karpoff et al., 2005). Flammer (2013) menar att det finns ytterligare negativa aspekter som 

kan uppstå i samband med negativt engagemang i CSR från företag. Det kan bland annat ge 

företaget dåligt rykte vilket kan avskräcka både kunder, leverantörer och andra intressenter 

samtidigt som det kan medföra stora kostnader för företaget för att exempelvis rätta till ett farligt 

utsläpp (Flammer, 2013).  
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Eftersom det idag ses som en norm att arbeta med CSR reagerar marknaden i allt större 

utsträckning på ansvarslösa handlingar (Flammer, 2013). I och med detta kommer studien, som 

tidigare nämnts, endast att fokusera på effekten av negativa nyheter, det vill säga ansvarslösa 

handlingar. För att förklara varför negativa nyheter bör ha en negativ reaktion är det relevant 

att sätta dem i relation till positiva, trots att reaktionen av positiva nyheter inte kommer att 

studeras i denna studie. Detta presenteras i nedanstående avsnitt.  

2.2 Negativa nyheter får stor uppmärksamhet  
Det finns betydande stöd, både gällande finansiella beslut och personliga uppfattningar, att 

negativa stimuli har större affektiva, kognitiva och beteendemässiga inverkningar än vad 

motsvarande positiva stimuli har (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs, 2001). Att 

negativa händelser har en större inverkan än positiva kan exemplifieras i Kahneman och 

Tverskys Prospect Theory (Rozin & Royzman, 2001). Enligt Kahneman och Tverskys (1979) 

teori värderas vinster och förluster olika. Till exempel kommer folk kräva mer för att ge upp 

något man redan har (en förlust) än vad de är villiga att betala för att få samma föremål (en 

vinst) (Rozin & Royzman, 2001). Den negativa upplevelsen då man förlorar något är således 

starkare än den positiva upplevelsen man får om man vinner. Rozin och Royzman (2001) ger 

fyra förklaringar till varför negativa händelser kan ha en större inverkan än positiva. Det kan 

sägas att 1) Negativa händelser är starkare och mer utmärkande än positiva, 2) Negativiteten i 

negativa händelser växer i snabbare takt än vad positiviteten i positiva händelser gör, 3) I en 

händelse med både negativa och positiva stimuli har de negativa stimulis en tendens att 

dominera, och 4) De negativa stimuli är konstruerade på ett mer detaljerat och differentierat sätt 

i och med att ordförrådet för de negativa stimulis är större och mer varierat än för positiva 

stimulis (Rozin & Royzman, 2001). Kahneman och Tverskys (1979) Prospect Theory kan sägas 

vara en grund i att negativa händelser har större inverkan än positiva (Rozin & Royzman, 2001). 

Visserligen kan inte Kahneman och Tverskys (1979) teori appliceras direkt på att reaktion av 

negativa nyheter är starkare än positiva nyheter, men den är trots det en bra hjälp för att förklara 

själva grunden i teorin att negativa händelser har en större inverkan än positiva.  

 

En studie av Soroka (2006) applicerar teorin om negativa händelser vid undersökande gällande 

hur individer reagerar på bra respektive dåliga nyheter som innehåller ekonomisk information. 

Resultatet visar att den allmänna reaktionen på negativ ekonomisk information är starkare än 

den allmänna reaktionen för positiv ekonomisk information. Flera av de tidigare studierna som 

har undersökt huruvida offentliggörande av positiva nyheter gällande miljömässiga och sociala 
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handlingar har en effekt på aktiekursen, har inte kunnat finna något samband, exempelvis 

Murray et al. (2006) och Mitsuyama och Shimizutani (2015). Karpoff et al. (2005), Flammer 

(2013) och Krüger (2015) som undersökt hur offentliggörande av negativa nyheter gällande 

ansvarslösa handlingar har en påverkan på aktiekursen har däremot funnit ett negativt samband. 

Enligt Lange och Washburn (2012) uppfattas CSI-handlingar (ansvarslösa handlingar) som mer 

allvarliga och får mer uppmärksamhet än motsvarande positiva får. CSI-handlingar resulterar 

därför i starkare reaktioner hos intressenter än vad CSR-handlingar gör. Detta är i linje med 

resonemangen av Baumeister et al. (2001), Rozin och Royzman (2001) och Soroka (2006) och 

således kan det tänkas att det finns ett negativt samband mellan offentliggörande av ansvarslösa 

handlingar och aktiekursen eftersom ansvarslösa handlingar bör ha en tydlig inverkan hos 

aktieägarna.  

2.3 Effektiva marknadshypotesen  
Den effektiva marknadshypotesen utvecklades på 1970-talet av Eugene Fama och innebär att 

aktiekursen hela tiden reflekterar all tillgänglig information. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen råder det tre olika former av effektivitet på aktiemarknaden, svag form, 

halvstark form och stark form. I den svaga formen reflekterar aktiekursen all historisk 

information, det innebär att det är omöjligt att ha en högre avkastning än marknaden genom att 

titta på historiska aktiekurser. I den halvstarka formen återspeglar aktiekursen förutom all 

historisk information även offentliga nyheter som allmänheten kan ta del av, det betyder att 

man inte kan prestera bättre än marknaden genom att exempelvis läsa nyheter och studera 

företags årsredovisningar. Den starka formen reflekterar, förutom den information som 

återspeglas i svag och halvstark form, även sådan information som inte är offentlig såsom 

insiderinformation. Det innebär att det inte finns någon mer information att ta del av och således 

går det inte att ha en bättre avkastning än marknaden. (Brealey, Myers & Allen, 2014; Fama, 

1970)  

 

Fama (1970) nämner tre förhållanden på aktiemarknaden när marknaden kan sägas vara effektiv 

med säkerhet och att priset därmed helt speglar den tillgängliga informationen: 1) Inga 

transaktionskostnader råder på aktiemarknaden, 2) All information är tillgänglig för alla utan 

kostnad, och 3) Alla aktörer på marknaden är överens om hur informationen ska påverka priset 

på en aktie. Fama (1970) anser att marknad fortfarande kan vara effektiv även om alla 

ovanstående förhållanden inte är uppfyllda. Kritiker till den effektiva marknadshypotesen 

hävdar att aktiemarknaden inte kan vara fullt effektiv med bevis i de anomalier som funnits. 
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Med en fullt effektiv aktiemarknad hade det heller inte funnits några incitament för 

professionella aktiehandlare att försöka hitta information och därmed få en bättre avkastning än 

marknaden. Utan detta incitament blir inte marknaden effektiv eftersom aktiekursen inte kan 

reflektera alla nyheter om ingen är villig att avslöja nyheterna. (Brealy et al., 2014, s. 328; 

Malkiel, 2003)  
 

Eventstudier på aktiemarknaden är baserade på antagandet att marknaden är effektiv och 

reflekterar nuvarande information och förväntningar. Det innebär att om det kommer ny och 

oväntad information om ett företag bör aktiekursen röra sig positivt eller negativt beroende på 

informationen. (MacKinlay, 1997) Om det således släpps nyheter om att exempelvis H&M 

använder sig av barnarbete och att SCA:s flygplan har flugits tomma över 100 gånger under 

några få år kan det antas att dessa nyheter ska reflekteras i företagens aktiekurs.    
 

Intressentteorin, teorin om att negativa handlingar bör ha en betydande inverkan, den effektiva 

marknadshypotesen samt tidigare studier som finner ett negativt samband mellan ansvarslösa 

handlingar och aktiekursen (Karpoff et al., 2005; Flammer, 2013; Krüger, 2015) leder fram till 

studiens första hypotes.  

 

Hypotes 1: Offentliggörande av ansvarslösa handlingar har en direkt negativ effekt på 

aktiekursen. 

2.4 Fördröjd effekt av reaktionen  
Tidigare studier har funnit stöd för att det finns en fördröjd effekt på marknaden (Ball & Brown, 

1968; Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou et al., 2014). Det saknas studier som 

har undersökt om det finns en fördröjd effekt vid annonseringen av just ansvarslösa handlingar 

gällande miljööverträdelser och sociala överträdelser. Däremot har den fördröjda effekten 

studerats inom andra områden (se Ball & Brown, 1968; Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 

1997; Hou et al., 2014). Ball och Brown (1968) var först med att upptäcka den fördröjda 

effekten på marknaden då den abnorma avkastningen fortsatte att gå ner efter annonseringen av 

en negativ nyhet. De undersökte den fördröjda effekten vid vinstvarningar, även känt som post 

earnings announcement drift (PEAD) (Ball & Brown, 1968). Senare studier som undersökt 

huruvida det finns en fördröjd effekt på marknaden eller inte, exempelvis Bernard och Thomas 

(1989) och Hou et al. (2014), har kunnat ge empiriskt stöd för Ball och Browns (1968) resultat. 

Dessa studier har studerat den fördröjda effekten på 60 dagars sikt eller längre. Förutom att 
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kunna urskilja en fördröjd effekt har de även studerat möjliga förklaringar till varför denna 

fördröjda effekt finns. Bernard och Thomas (1989) finner en fördröjd effekt av vinstvarningar 

på aktiekursen och förklarar att effekten kan bero på transaktionskostnader som uppstår i 

samband med aktiehandel. Detta eftersom transaktionskostnaderna som kan uppstå när man 

säljer en aktie kan vara större än den negativa inverkan som vinstvarningen har (Bernard & 

Thomas, 1989), vilket gör att aktieägare ibland avvaktar med att sälja aktierna. En ytterligare 

förklaring till den fördröjda effekten presenteras av Hou et al. (2014) som menar att aktieägare 

tenderar att underskatta information. Ett argument som kan stärka idéen om att aktieägare 

underskattar informationen är Barnett och King (2008) som menar att omfattningen av en 

händelse ibland kan ta flera dagar att tydliggöras för marknaden. Visserligen färdas nyheter 

snabbt, men trots det kan det ta flera dagar för händelsens karaktäristiska att etableras och för 

informationen att få spridning bland intressenter (Barnett & King, 2008). 

 

Som tidigare nämnts saknas studier som har undersökt om det finns en fördröjd effekt vid 

annonseringen av ansvarslösa handlingar gällande just miljööverträdelser och sociala 

överträdelser. Däremot har Gunthorpe (1997) undersökt hur offentliggörande av oetiska 

handlingar med en ekonomisk brottslig karaktär påverkar aktiekursen och finner att den 

negativa effekten har växt sig större fem dagar efter eventdagen vilket tyder på en fördröjd 

effekt av reaktionen. Även om Gunthorpe (1997) har studerat ansvarslösa handlingar med 

ekonomisk brottslig karaktär medan denna studie ämnar undersöka miljööverträdelser och 

sociala överträdelser kan det finnas en viss likhet mellan dem då båda studerar ansvarslösa 

handlingar som företag gör. Då Gunthorpe (1997) undersöker ansvarslösa handlingar och 

tidigare studier (Ball & Brown, 1968; Bernard & Thomas, 1989; Hou et al., 2014) har studerat 

andra områden, väljs tidshorisonten för den fördröjda effekten i linje med Gunthorpe (1997).  
 

Med stöd av att tidigare studier har funnit en fördröjd effekt på aktiemarknaden vid annonsering 

av negativa nyheter (Brown & Ball, 1968; Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou et 

al., 2014) formuleras följande hypotes:  
 

Hypotes 2: Den negativa effekten av offentliggörandet av ansvarslösa handlingar har en 

fördröjd effekt. 
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3. Metod  

I följande avsnitt presenteras studiens metod. Avsnittet inleds med en redogörelse för metoden 

eventstudie följt av operationalisering av begreppet ansvarslösa handlingar. Därefter beskrivs 

hur datainsamlingen har gått tillväga och det slutgiltiga datamaterialet. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet för studiens genomförande. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och 

validitet.  

 

3.1 Forskningsmetod 
Studiens ansats utgår från ett deduktivt perspektiv, vilket innebär att hypoteser tar sin grund i 

tidigare teorier (Bryman & Bell, 2015, s. 23). För att testa hypoteserna och därmed undersöka 

studiens syfte används en kvantitativ metod, vilket enligt Bryman och Bell (2015, s. 38) är en 

passande metod vid en deduktiv ansats. Studien ämnar undersöka huruvida offentliggörande av 

ansvarslösa handlingar, gällande miljööverträdelser och sociala överträdelser, har en direkt 

negativ effekt på aktiekursen för företag på den svenska aktiemarknaden samt se om det finns 

en fördröjd effekt av reaktionen. MacKinlay (1997) hävdar att eventstudier är lämpliga att 

genomföra när en effekt på aktiekursen ska förklaras. Därmed tillämpas en sådan studie, vilket 

även stöds av Gunthorpe (1997), Karpoff et al. (2005), Flammer (2013) och Krüger (2015) som 

har genomfört eventstudier på området som ska studeras i denna uppsats.  

 

3.1.1 Eventstudie 

MacKinlay (1997) beskriver att en eventstudie mäter inverkan av ett specifikt event på 

marknadsvärdet. För att mäta den ekonomiska inverkan en händelse har är det relevant att 

studera eventuella förändringar i aktiekursen. En eventstudie följer sju steg. Det första steget är 

att identifiera de event som ska studeras (MacKinlay, 1997), vilket i denna studie kommer att 

identifieras i tidningarna Dagens Industri, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet. Vidare ska 

ett eventfönster bestämmas, vilket är den period då aktiekurserna för företagen involverade i 

eventen undersöks (MacKinlay, 1997). Därefter måste ett estimeringsfönster bestämmas för att 

beräkna den normala avkastningen, vilket är den avkastning som skulle varit om eventet inte 

skett. För att mäta inverkan av ansvarslösa handlingar på aktiekursen skattas sedan den abnorma 

avkastningen för samtliga event. Därefter beräknas ett medelvärde av den abnorma 

avkastningen för varje dag i eventfönstret. (MacKinlay, 1997) För att testa signifikansen 
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beräknas z-värden (Triola, 2015). I avsnitt 3.4 följer en mer detaljerad genomgång över varje 

moment i genomförandet.  
 

Den största kritiken mot eventstudier är att andra händelser än den som studerats kan påverka 

aktiekursen (McWilliams & Siegel, 1997). Andra händelser kan exempelvis vara annonsering 

om utdelning, sammanslagning eller förvärv, ny produkt, stämning eller böter, vinstvarning 

eller förändring i ledningen (McWilliams & Siegel, 1997). Risken att andra händelser än den 

som studerats påverkar aktiekursen ökar självklart vid längre eventfönster då det är fler dagar 

att ta hänsyn till. För att undvika event där andra händelser som kan påverka aktiekursen har 

inträffat bör event där andra händelser inträffat under eventfönstret uteslutas, vilket är i enlighet 

med Flammer (2013). Se avsnitt 3.3.3 för hur detta har genomförts.  
 

En annan vanligt förekommande kritik som framförts mot eventstudier påvisar att långa 

eventfönster till viss del motsäger att marknaden är fullt effektiv. Den traditionella synen är att 

aktiekursen bör reflektera händelsen samma dag som den offentliggörs om marknaden ska anses 

vara helt effektiv. (McWilliams & Siegel, 1997) Tidigare studier (Ball & Brown, 1968; Bernard 

& Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou et al., 2014) har funnit stöd för en fördröjd effekt på 

marknaden, vilket inte säger emot att marknaden är effektiv, dock antyder det att reaktionen 

kan några dagar för att göras tydlig. För att fånga denna effekt är ett längre eventfönster av 

intresse. 

3.2 Operationalisering av ansvarslösa handlingar  
För att förklara hur aktiekursen påverkas av ansvarslösa handlingar företag gör är det essentiellt 

att definiera begreppet ansvarslösa handlingar. Ansvarslösa handlingar definieras i denna 

uppsats som miljömässiga och sociala överträdelser, både juridiska och oetiska, såsom 

föroreningar, utsläpp och dåliga arbetsförhållanden. För att få fram nyhetsartiklar om 

ansvarslösa handlingar som företag gör behöver definitionerna brytas ner i nyckelord vilket 

kommer innefatta alla begrepp vi anser ligga inom respektive definition med stöd i hur tidigare 

forskare, Karpoff et al. (2005), Flammer (2013) och Price och Sun (2017), har definierat 

begreppen. 
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3.2.1 Miljööverträdelser  
Karpoff et al. (2005) och Flammer (2013) har båda undersökt huruvida offentliggörande av 

miljööverträdelser har haft en negativ effekt på aktiekursen. Flammer (2013) har i 

urvalsprocessen listat nyckelord som kopplas till miljööverträdelser och med hjälp av dessa 

sökt upp nyheter om företag som handlat i strid med god miljöhållning. I sin studie har hon 

bifogat en tabell med sina nyckelord som inkluderar följande: farligt avfall, oljeläckor, utsläpp, 

föroreningar, strålning, återvinning och global uppvärmning. Karpoff et al. (2005) har inte sökt 

på specifika nyckelord utan har endast letat i tidningen The Wall Street Journal under kategorin 

miljö. De har därefter sammanställt händelser i en tabell där de kategoriserar dem under vissa 

typer av miljööverträdelser. Som en vidareutveckling av Flammers (2013) nyckelord 

förorening kan vi klassa in luft- och vattenföroreningar, vilket är två kategoriseringar Karpoff 

et al. (2005) finner. Flammer (2013) nämner att antalet nyckelord kan anses vara något få, men 

att det inte finns någon anledning att tro att det skulle medföra systematisk snedvridenhet i 

analysen. Flammer (2013) hävdar vidare att fler nyckelord kan stärka resultatet i och med att 

fler event då är möjligt att samla in. I och med denna kritik mot Flammers (2013) egna metod 

utvidgar vi antalet nyckelord för att minska risken att missa event som kan ha betydande effekt 

på aktiekursen.   
 

Forskare vid Yale University (2016) har sammanställt ett Environmental Performance Index 

där Sverige är rankat på plats 3 och USA på plats 26, vilket får stöd i tidigare nämnda 

undersökningar av Phillis et al. (2011) och Robecosam (2016) där Sverige och USA hamnar på 

liknande placering som i Yale Universitys undersökning. Flammer (2013) undersöker 

miljööverträdelser på den amerikanska marknaden och i denna uppsats undersöks den svenska 

marknaden. I och med skillnader i ranking i ovannämnda studier kan det innebära att 

intressenter i Sverige och USA har olika syn på vad en miljööverträdelse innebär och därmed 

kan definitionerna av nyckelorden skiljas åt. Således kollar vi även på vad Naturvårdsverket 

klassar som miljööverträdelser, som är en statlig myndighet för miljöfrågor (Naturvårdsverket, 

2016). Naturvårdsverket hänvisar till Miljöbalken där miljööverträdelser som kan leda till straff 

har definierats, dessa inkluderar bland annat: miljöbrott, brott mot områdesskydd, 

artskyddsbrott, miljöfarlig kemikaliehantering, vållande till miljöstörning, otillåten 

miljöverksamhet, försvårande av miljökontroll, bristfällig miljöinformation och nedskräpning 

(Naturvårdsverket, 2016).  
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Vi anser att Miljöbalkens begrepp faller inom ramarna för Flammers (2013) nyckelord. Många 

av begreppen från Miljöbalken är breda och inte direkt något som används i dagligt språk och 

kan därmed bli svåra att använda som sökord för att hitta event. Flammers (2013) nyckelord 

kan snarare ses som förtydligande och exempel på miljööverträdelser, vilket är mer vanligt 

förekommande i dagligt språk. För att bekräfta det gjordes en sökning i mediearkivet Retriever 

Research på Miljöbalkens begrepp där inga eller väldigt få artiklar hittades genom flera av 

begreppen, vilket bekräftar vad som förutsågs. Därmed uteslöts möjligheten att använda vissa 

av begreppen som nyckelord. Miljöbrott, vilket är ett av Miljöbalkens begrepp, är en allmän 

definition som kan vara bra att inkludera i sökningen då alla nyckelorden kan inkluderas i det 

samtidigt som de är vanligt förekommande i media och dagligt tal. Även många av Flammers 

(2013) begrepp kan klassas som miljöbrott. Miljöbalkens begrepp artskyddsbrott och 

nedskräpning inkluderas också som nyckelord i denna studie, då det är svårt att se att det faller 

inom någon av Flammers (2013) begrepp samt återfinns i ett antal artiklar.  
 

Nyckelorden relaterade till miljööverträdelser som har använts i vår sökning av event har 

sammanställts nedan i tabell 1. I tabellen presenteras även förklaringar och synonymer till 

nyckelorden, vilka också kommer att användas i sökningen av eventen i enlighet med Flammers 

(2013) metod. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.2.2 Sociala överträdelser  
Price och Sun (2017) har undersökt hur Corporate Social Irresponsibility påverkar företags 

marknadsvärde. Dock har de inte studerat effekten på aktiekursen och heller inte genomfört 

studien på samma sätt som denna studie ska genomföras. Däremot har de tydligt förklarat vilka 

nyckelord de klassar som sociala överträdelser vilket gör att dessa är en bra grund i denna studie. 

För att definiera sociala överträdelser har Price och Sun (2017) använts sig av följande 

Tabell 1. Nyckelord för miljööverträdelser (eventuella förklaringar och synonymer i parantes) 
Farligt avfall (giftigt avfall) 
Oljeläckor (oljeutsläpp, utsläpp av olja) 
Utsläpp (koldioxidutsläpp, avgasutsläpp, utsläpp av växthusgaser) 
Föroreningar (miljöförstöring, luftföroreningar, vattenföroreningar, markföroreningar) 
Strålning (radiering) 
Återvinning 
Global uppvärmning (klimatförändring) 
Miljöbrott 
Artskyddsbrott 
Nedskräpning 
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nyckelord: fackförbindelser, hälsa och säkerhet, minskning av arbetskraft, pensionsfördelar, 

arbetsrättigheter samt relation till ursprungsbefolkning.  
 

Som tidigare presenterats är det skillnader i ranking gällande hållbarhetsarbete mellan Sverige 

och USA vilket gör att definitionerna av sociala överträdelser kan skilja sig åt länderna emellan. 

Således tas även en svensk källa i beaktning. Svensk Handel är en organisation som förhandlar 

kollektivavtal med fackförbund (Svensk Handel, 2015) och har därmed insikt i många företag 

i Sverige. De listar i en av sina rapporter vanliga sociala överträdelser och nämner följande: 

barnarbete, orimliga arbetstider, organisationsförbud, diskriminering/trakasserier, 

tvångsförflyttning, tvångsarbete, oskäliga löner, farliga och smutsiga fabriker samt begränsad 

yttrandefrihet. Då nyckelorden från Price och Sun (2017) är direktöversatta från engelskan kan 

det betyda att de inte riktigt passar att använda som sökord i denna studie och att nyckelorden 

från rapporten av Svensk Handel således kan vara bättre lämpade. Dock faller vissa av 

nyckelorden från Price och Sun (2017) in under begreppen som Svensk Handel listat, vilket 

stärker användandet av motsvarande ord i just denna studie. Exempelvis kan vi se att Price och 

Suns (2017) begrepp relation till ursprungsbefolkning kan falla inom ramen för Svensk Handels 

begrepp tvångsförflyttning. Även begreppen hälsa och säkerhet, arbetsrättigheter och 

minskning av arbetskraft anses falla inom ramen för dåliga arbetsförhållanden, där även 

majoriteten av Svensk Handels begrepp inbegrips. Dock är de tre nyckelorden hälsa och 

säkerhet, arbetsrättigheter och minskning av arbetskraft av Price och Sun (2017) svåra att hitta 

en bra definition för på svenska och kommer därför inte att användas som nyckelord i 

sökprocessen. Begreppen fackförbindelser och pensionsfördelar, som vi tolkar som dålig 

relation till facket och oskälig pensionsersättning, exkluderas med anledning av att inga eller få 

sökningar hittades i en första sökning i Retriever Research. 
 

Nyckelorden relaterade till sociala överträdelser som används i sökningen av event har 

sammanställts nedan i tabell 2. I tabellen presenteras även förklaringar och synonymer till 

nyckelorden. 
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Tabell 2. Nyckelord för sociala överträdelser (eventuella förklaringar och synonymer i parentes) 
Dåliga arbetsförhållanden (dåliga arbetsvillkor)  
Barnarbete  
Orimliga arbetstider  
Diskriminering (orättvis behandling)  
Trakasserier (mobbning)  
Tvångsförflyttning 
Tvångsarbete  
Oskäliga löner  
Farliga och smutsiga fabriker 
Begränsad yttrandefrihet 
 

3.3 Datainsamling  
3.3.1 Urval  
För att undersöka hur den svenska aktiemarknaden reagerar på ansvarslösa handlingar utgår 

studien från alla börsnoterade företag på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) under 

tidsperiod mellan 2007 och 2016. Det innebär att studien bättre representerar den svenska 

aktiemarknaden än om enbart ett eller ett fåtal år undersökts. För att bli representerat i studiens 

urval i sökningen i tidningarna Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet krävs 

att det finns en nyhetsartikel som innehåller något av alla nyckelorden som definierats i 

operationaliseringen i avsnitt 3.2 och att företaget är börsnoterat. Det krävs även att det ska 

framgå att det är det specifika företaget i sökningen som har begått handlingen. Exempelvis är 

det flera nyheter i sökningen som innehåller nyckelord och företag som inte har någon koppling 

till varandra och därmed utesluts. Ett ytterligare krav är att nyckelordet och företaget ska 

omnämnas tidigt i artikeln, helst i rubriken eller ingressen, annars i första stycket, eftersom att 

det tydligt ska ha framgått för läsaren vad som har skett. I vissa fall har det publicerats flera 

artiklar om samma händelse och i enlighet med Flammer (2013) väljs den första ut medan 

resterande artiklar utesluts. Även event där det saknas nödvändig data om företagets 

aktieavkastning utesluts. När alla event samlats in enligt ovanstående beskrivning utesluts även 

event där andra händelser inträffat under eventfönstret i linje med Flammer (2013), så som 

vinstvarningar och annonsering av sammanslagning (McWilliams & Siegel, 1997). Se avsnitt 

3.3.3 för djupare förklaring om samtliga händelser som har tagits i beaktning vid uteslutandet 

av event.  
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3.3.2 Insamling av data 
För att samla in event till studien har sökningar gjorts i databasen Retriever Research vilket är 

ett mediearkiv som bland annat innehåller artiklar från alla stora dagstidningar i Sverige både i 

tryckt och digital press. För att nyheter ska få spridning krävs det att nyheterna har publicerats 

i välkända och ansedda tidningar. Därför har Dagens Industri, Dagens Nyheter samt Svenska 

Dagbladet använts i denna studie för att söka efter relevanta nyhetsartiklar. Att eventen hämtas 

från nyhetsartiklar motiveras med tidigare forskning, bland annat Gunthorpe (1997), Karpoff et 

al. (2005) och Flammer (2013), som har hämtat eventen de studerat från The Wall Street 

Journal. För att undersöka vilken effekt eventen har på aktiekursen krävs data om företagens 

aktieavkastning. För att få tillgång till företagens aktieavkastning och marknadens avkastning 

har databasen Thomson Reuters Eikon använts. För företagens aktieavkastning har indexet RI 

(Total return index) använts och för marknadens avkastning har indexet SIXRX använts, som 

visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Sökningen efter event kommer ha 

startdatum första januari 2007 och slutdatum 31 december 2016.  
 

För att hitta artiklar som innehåller ansvarslösa handlingar som företag gjort har vi i linje med 

Flammer (2013) identifierat nyckelord som kommer vara grunden i sökningen. Då Dagens 

Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet innehåller många andra artiklar än de som 

behandlar börsnoterade företag kommer sökningen att göras för respektive företag som varit 

börsnoterade under tidsperioden på Stockholmsbörsen, istället för att endast söka på varje 

enskilt nyckelord. I databasen Retriever Research kommer vi därför söka på både företag samt 

alla identifierade nyckelord, se bilaga 1 för nyckelordsfrasen. Hänsyn har tagits till namnbyten 

för företagen och således har alla företagsnamn de haft under tidsperioden inkluderats i 

sökningen. Detta för att inte riskera att gå miste om event. Det kan även vara så att företagen 

benämns i någon förkortning och därför har även förkortningar inkluderats i sökningen, 

exempelvis “Skandinaviska enskilda banken” som oftast går under namnet SEB. För att hitta 

om företagen benämns i någon förkortning har en sökning gjorts på företagens hemsida. 

 

Ett företag kan utgöra flera event då de kan ha begått olika ansvarslösa handlingar vid olika 

tidpunkter. Ibland är det även flera artiklar som handlar om samma enskilda ansvarslösa 

handling vilket innebär att det är viktigt att lokalisera vilken dag som faktiskt är den första 

publiceringsdagen, och sedan välja denna. Eftersom sökningen gjorts i datumordning har denna 

första publiceringsdag funnits genom att identifiera den första nyheten och sedan utesluta 

nyheter om samma händelse som publicerats senare. För att underlätta sökprocessen samt 
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minska risken för bortfall har nyckelorden sökts med hjälp av (*) vilket innebär att ordets alla 

ändelser inkluderas i sökningen. Exempelvis nyckelordet oljeläck*, innebär att sökningen 

inkluderar orden oljeläckor, oljeläcka och oljeläckage. För att se samtliga nyckelord och hela 

sökfrasen, se bilaga 1. Varje artikel som identifieras läses igenom för att försäkras om att 

artikeln handlar om en miljööverträdelse eller en social överträdelse och sedan vilken specifik 

överträdelse. När det är gjort identifieras ett datum för den ansvarslösa handlingen för att senare 

kunna mäta effekten på aktiekursen vid eventdagen.  

 

3.3.3 Uteslutning av event där andra händelser inträffat 
Efter sökningen i Retriever Research hittades totalt 41 event där företag gjort en 

miljööverträdelse eller en social överträdelse under åren 2007 till 2016. För att bemöta den stora 

kritiken mot eventstudier om att andra händelser än den som studerats kan påverka aktiekursen 

(McWilliams & Siegel, 1997) bör som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.1 event där andra händelser 

inträffat under eventfönstret uteslutas, vilket är i enlighet med Flammer (2013).  
 

För att utesluta event där andra händelser inträffat görs en ytterligare sökning i Retriever 

Research. Sökningen genomförs på liknande sätt som för insamlingen av eventen men med 

andra nyckelord samt endast de datumen i eventfönstret för respektive event. Nyckelorden är 

baserade på en översättning av McWilliams och Siegels (1997) exempel på händelser som kan 

påverka aktiekursen. De följer: annonsering om utdelning, sammanslagning eller förvärv, ny 

produkt, stämning eller böter, vinstvarning eller annonsering av en förändring i ledningen. Se 

bilaga 2 för den exakta nyckelordsfrasen och bilaga 3 för att se om andra händelser inträffat 

eller ej under respektive event. Dock kommer inte nyckelordet utdelning inkluderas i sökningen 

då indexet för företagens aktieavkastning som används i studien redan tagit hänsyn till 

utdelningar.  

 

3.3.4 Slutligt datamaterial  
Efter sökningen i Retriever Research för andra händelser fick Atlas Copcos event uteslutas 

eftersom en annan händelse hade skett under eventfönstret. Även Cloettas event fick uteslutas 

på grund av att data om aktiekursen inte fanns tillgängligt för estimeringsfönstret. Det slutgiltiga 

datamaterialet slutade därmed på 39 event. Eventen har sammanställts i en tabell med datum, 

företag, nyckelord, tidning samt rubrik på artikeln, se bilaga 4.  
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3.4 Genomförande 
3.4.1 Eventfönster och estimeringsfönster   
Enligt MacKinlay (1997) ska ett eventfönster bestämmas efter att alla event har identifierats, 

vilket är den period då aktiekursen för företagen involverade i eventen undersöks. Eventfönstret 

kan utökas till mer än bara den dagen eventet inträffar, vilket är vanligt förekommande eftersom 

det är av intresse att undersöka tiden runt eventet. MacKinlay (1997) menar vidare att det är 

vanligt att eventfönstret inkluderar åtminstone dagen då eventet inträffar och dagen efter, då det 

fångar reaktionen som sker efter att börsen har stängt under eventdagen. Även en kortare period 

med fler dagar både före och efter eventet kan vara intressant att studera eftersom exempelvis 

prisförändringar kan ske några dagar i förväg i och med att information kan ha läckt ut innan 

offentliggörandet (MacKinlay, 1997). Flammer (2013) använder eventfönstret (-1, 0), men 

menar att resultatet var ungefär detsamma vid en jämförelse med eventfönstren (-1, 1) och (0, 

1). Även Karpoff et al. (2005) använder sig av eventfönstret (-1, 0). Gunthorpe (1997) som 

undersöker huruvida oetiska handlingar har en fördröjd effekt på aktiekursen, har ett utvidgat 

eventfönster (-5, 5). Eftersom denna studie i linje med Gunthorpe (1997) studerar en fördröjd 

effekt på kort sikt utvidgas eventfönstret till (-5, 5). Barnett och King (2008) menar att ett så 

kort eventfönster som möjligt som fångar reaktionen till fullo är önskvärt. Vidare hävdar de att 

den största effekten av eventet har inträffat inom fem dagar, vilket styrker valet av eventfönster 

(-5, 5) i denna studie. 

 

Efter att ett eventfönster har bestämts ska ett estimeringsfönster bestämmas för att beräkna den 

normala avkastningen, vilket är den avkastning som skulle varit om eventet inte skett 

(MacKinlay, 1997). MacKinlay (1997) och Gunthorpe (1997) förespråkar ett 120 dagars långt 

estimeringsfönster, medan Karpoff et al. (2005), Flammer (2013) och Krüger (2015) använder 

sig av ett 200 dagars långt estimeringsfönster. I och med att Karpoff et al. (2005), Flammer 

(2013) och Krüger (2015) är nyare studier kommer estimeringsfönstret i denna studie vara 200 

dagar. Dagarna i estimeringsfönstret och dagarna i eventfönstret bör inte överlappa varandra då 

den normala avkastningen inte ska vara påverkad av avkastningen dagarna kring eventet 

(MacKinlay, 1997). Därmed är dagarna i estimeringsfönstret i denna studie (-6, -205). I figur 1 

nedan presenteras en tidslinje för eventfönstret och estimeringsfönstret.  
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Figur 1. Tidslinje för eventstudien  

 

 

 

 

 

 

 

Tidslinjen illustrerar estimeringsfönstret som infaller 205 dagar före eventet inträffar (T0) och slutar 6 dagar före 

eventet inträffar (T1). Eventfönstret infaller fem dagar före eventet inträffar (T1+1) och slutar 5 dagar efter eventet 

har inträffat (T2).  

 

3.4.2 Marknadsmodellen 
I enlighet med MacKinlay (1997) samt med stöd i tidigare studier (Gunthorpe, 1997; Karpoff 

et al., 2005; Flammer, 2013; Krüger, 2015) används marknadsmodellen för att räkna ut den 

normala avkastningen (se ekvation 1). Den normala avkastningen är den avkastning som skulle 

varit om eventet inte skett, vilket relaterar avkastningen för en aktie till marknadsportföljens 

avkastning (MacKinlay, 1997). När alfa, 𝛼, och beta, 𝛽, är beräknat för respektive företag vid 

rätt tidpunkt beräknas den normala avkastningen, 𝑅𝑖,𝑡, med hjälp av följande ekvation:  
 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡     (1) 

𝑅𝑖,𝑡 = Normal avkastning för aktie 𝑖 vid tidpunkt 𝑡 
𝛼𝑖  = Icke-systematisk risk för aktie 𝑖 
𝛽𝑖 = Systematisk risk för aktie 𝑖  
𝑅𝑚,𝑡 = Avkastningen för marknadsportfölj 𝑚 vid tidpunkt 𝑡  
𝜀𝑖,𝑡 = Felterm som antas ha värdet 0 i marknadsmodellen för att beräkna den normala avkastningen 
 

3.4.3 Abnorm avkastning (AR) 
För att beräkna den abnorma avkastningen krävs den normala avkastningen. Den abnorma 

avkastningen skattas för respektive event och dag i eventfönstret genom att subtrahera den 

faktiska avkastningen med den normala avkastningen enligt följande ekvation:  
 

𝐴𝑅𝑖,𝜏 =  𝑅𝑖,𝜏 − (�̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚,𝜏)   (2) 

𝐴𝑅𝑖,𝜏  = Abnorm avkastning för aktie 𝑖 period 𝜏 
𝑅𝑖,𝜏  = Faktisk avkastning för aktie 𝑖 period 𝜏 
�̂�𝑖 = Icke-systematisk risk för aktie 𝑖  
�̂�𝑖 = Systematisk risk för aktie 𝑖  
𝑅𝑚,𝜏 = Avkastningen för marknadsportfölj  

      T0         T1    0                 T2 

   -205         -6    W                 5 

             [Estimeringsfönster]            [Eventfönster] 
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3.4.4 Genomsnittlig abnorm avkastning (AAR) 
Därefter beräknas den genomsnittliga abnorma avkastningen för varje dag i eventfönstret 

genom att räkna ut medelvärdet av den abnorma avkastningen för respektive dag för samtliga 

event den dagen, enligt följande ekvation:  

𝐴𝐴𝑅𝜏 =  
1
𝑁 ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝜏

𝑁

𝑖=1

 

𝐴𝐴𝑅 = Genomsnittlig abnorm avkastning period 𝜏 
𝐴𝑅 = Abnorm avkastning för aktie i period 𝜏 
𝑁 = Antal event  
 

3.4.5 Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning (ACAR) 
Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen är den summerade genomsnittliga 

abnorma avkastningen för de dagar som studeras. Den beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝐴𝐶𝐴𝑅(𝜏1,𝜏2) =  ∑ 𝐴𝐴𝑅𝜏

𝜏2

𝜏= 𝜏1

 

𝐴𝐶𝐴𝑅 = Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning från 𝜏1 till 𝜏2 i evetfönstret  
𝐴𝐴𝑅 = Genomsnittlig abnorm avkastning period 𝜏 
 
3.4.6 Z-test av genomsnittlig abnorm avkastning och genomsnittlig kumulativ abnorm 

avkastning 
I linje med Gunthorpe (1997) och Flammer (2013) har ett z-test genomförts för att testa den 

statistiska signifikansen av den genomsnittliga abnorma avkastningen och den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen. Ett z-test är lämpligt när antalet event är över 30 och när 

standardavvikelsen är känd (Triola, 2015, s. 354). Eftersom antalet event i denna studie är 39 

och standardavvikelsen kan skattas kan således ett z-test användas. För att beräkna z-värden för 

genomsnittlig abnorm avkastning och för genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning används 

följande ekvationer:  
 

𝑍𝑡 =  √𝑁𝑡 (𝐴𝐴𝑅𝑡/𝜎𝑡)        (5) 

𝑍 = Z-värde 
𝑁 = Antal event  
𝐴𝐴𝑅 = Genomsnittlig abnorm avkastning  
𝜎 = Standardavvikelse  
 

(3) 

(4) 
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𝑍𝑡 =  √𝑁𝑡 (𝐴𝐶𝐴𝑅𝑡/𝜎𝑡)                (6) 

𝑍 = Z-värde  
𝑁 = Antal event  
𝐴𝐶𝐴𝑅 = Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning  
𝜎 = Standardavvikelse 
 

Ett z-värde beräknas för respektive dag samt för de olika perioder som studeras i eventfönstret 

vilket sedan jämförs med det kritiska värdet för att se om det är statistiskt signifikant eller ej. I 

och med att hypotesen är enkelriktad gör vi ett ensidigt test. För att vara signifikant på 5-

procentsnivån ska z-värdet vara mindre än -1,645 (*), för att vara signifikant på 1 procentsnivån 

ska z-värdet vara mindre än -2,33 (**) och för att vara signifikant på 0,1 procentsnivån ska z-

värdet vara mindre än -3,09 (***) (Newbold, Carlson & Thorne, 2007, s. 841–842).  

 

3.4.7 Ytterligare test  
En kritik mot genomförandet av studien är att 8 av de 39 event är från ett och samma företag, 

Hennes & Mauritz (H&M). Därför har ett ytterligare test genomförts där alla H&Ms event 

uteslutits för att se om det gör någon skillnad i resultatet i den genomsnittliga abnorma 

avkastningen och den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen. Resultatet för detta 

test rapporteras i avsnitt 4.3.1.  
 

En annan kritik är att det år 2008 bröt ut en omfattande finanskris runt om i världen vilket 

påverkade den svenska aktiemarknaden. Effekten av kreditproblemen som uppstod i och med 

finanskrisen visade sig under hösten 2008 och våren 2009. Därmed görs ett ytterligare test där 

eventen som inträffade under hösten 2008 och våren 2009 utesluts, för at se om det finns 

skillnader i resultaten. Detta eftersom det kan ha varit mycket annat än ansvarslösa handlingar 

som påverkade utvecklingen på aktiemarknaden under eventfönstren. Sammanlagt uteslöts 5 

av 39 event. Resultatet för detta test rapporteras i avsnitt 4.3.2. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Att en studie har hög reliabilitet och validitet indikerar att det är en väl genomförd studie som 

är pålitlig. Reliabilitet innebär att resultatet av studier kan anses vara replikerbart (Bryman & 

Bell, 2015, s. 49). En förutsättning för att resultatet ska vara replikerbart är enligt Bryman och 

Bell (2015, s. 49) att metoden som använts är förenlig med tidigare studier. I denna studie har 

metoden genomförts i linje med MacKinlay (1997) och är en väl använd metod inom området 
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som studeras i denna uppsats (Gunthorpe, 1997; Karpoff et al., 2005; Flammer, 2013; Krüger, 

2015), vilket stärker reliabiliteten. Denna studie är replikerbar eftersom samma data kan hittas 

igen tack vare att urvalet har beskrivits noga. Genom att söka på samma nyckelordsfraser som 

redovisas i bilaga 1 och bilaga 2 samt genom att sålla enligt beskrivningen av datainsamlingen 

i avsnitt 3.3 bör exakt samma artiklar kunna hittas.     
 

Validitet innebär att en studie mäter det den faktiskt avser att mäta (Bryman & Bell, 2015, s. 

50). För att säkerhetsställa detta är det viktigt att se till att måtten som används fångar det som 

avses att fånga, vilket i denna studie innebär att nyckelorden som använts verkligen 

representerar miljömässiga och sociala överträdelser. Eftersom nyckelorden som använts, som 

presenteras i avsnitt 3.2, tabell 1 och 2, till stor del kan härledas från tidigare studier stärker 

detta validiteten.  

 

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Till att börja med redogörs för resultat och 

analys av hypotes 1. Därefter redogörs för resultat och analys av hypotes 2. Slutligen 

presenteras resultaten av de två ytterligare test som genomförts där resultaten diskuteras 

löpande.  

 

4.1 Hypotesprövning av huruvida offentliggörande av ansvarslösa 
handlingar har en direkt negativ effekt på aktiekursen  
Hypotes 1 avsåg att undersöka huruvida offentliggörande av ansvarslösa handlingar har en 

direkt negativ effekt på aktiekursen. Som kan utläsas från tabell 3 är den genomsnittliga 

abnorma avkastningen negativ under eventdagen, och även dagen efter. Resultatet indikerar 

således att offentliggörandet av ansvarslösa handlingar kan ha en direkt negativ effekt på 

aktiekursen. Att effekten är negativ är i linje med Lange och Washburn (2012) som menar att 

intressenter brukar reagera speciellt på just ansvarslösa handlingar, eftersom att de anses som 

betydande. Den negativa effekten är även i linje med tidigare studier (Karpoff et al., 2005; 

Flammer, 2013; Krüger, 2015). Dock är den genomsnittliga abnorma avkastningen ej av 

statistisk signifikans och den direkta negativa effekten kan därmed inte fastställas med säkerhet. 
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Tabell 3. Genomsnittlig abnorm avkastning för eventfönstret (-5, 5) 

Dag AAR Z-värde  
-5  0,08%  0,36 
-4  0,12%  0,43 
-3   0,15%  0,63 
-2 -0,27% -1,22 
-1  0,28%  0,71 
0 -0,09% -0,57 
1 -0,17% -0,56 
2  -0,17% -0,51 
3 -0,35% -1,28 
4 -0,22% -0,91 
5 -0,15% -0,65 
   Dag 0 avser själva eventdagen och dag -5 till -1 avser dagarna före eventet medan dag 1 till 5 avser dagarna efter 

eventet. AAR är den genomsnittliga abnorma avkastningen för samtliga event i procent för respektive dag i 

eventfönstret.   

 

I och med kritiken mot eventstudier som bland annat består av att det kan vara svårt att fastställa 

den exakta dagen ett event inträffar används ofta längre eventfönster än bara eventdagen. 

Flammer (2013) har i sin studie använt sig av ett utvidgat eventfönster (-1, 0) för att beräkna 

den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen (ACAR) men har också gjort det för 

eventfönstren (-1, 0, 1) och (0, 1) för att se om hon kan utläsa någon skillnad mellan dessa 

eventfönster. Flammer (2013) kommer fram till att det inte är så stora skillnader i ACAR eller 

i z-värdet för respektive eventfönster. För att undersöka om detta stämmer även i denna studie 

studeras olika perioder som presenteras i tabell 4. Resultaten för ACAR perioderna (-1, 0, 1) 

och (-1, 0) är båda positiva medan (0, 1) är negativ. Att (-1, 0, 1) och (-1, 0) är positiva beror 

på att den genomsnittliga abnorma avkastningen (AAR) dag -1 är positiv (0,28%), se tabell 3, 

vilket gör att ACAR blir mindre negativt för dessa perioder, då båda inkluderar dag -1. Våra 

resultat går således i strid med det Flammer (2013) finner eftersom vi ser att ACAR under 

perioderna runt eventdagen skiljer sig åt något, se tabell 4 nedan. Detta motiverar varför flera 

perioder ska studeras. Skillnaden i ACAR för perioderna (-1, 0, 1), (-1, 0) samt (0, 1) kan bero 

på flera saker. Dag -1 är dagen innan eventet inträffar och enligt McKinlay (1997) är det bra att 

utvidga eventfönstret till -1 eftersom det tar hänsyn till att information kan spridas innan själva 

eventdagen. Det kan vara så att information om de ansvarslösa handlingar vi studerar inte har 

spridit sig innan eventdagen, medan detta kan ha varit fallet för de event Flammer (2013) funnit. 

Det kan också vara så att vi under datainsamlingen har lyckats pricka in de flesta av 

eventdagarna mer exakt. Flammer (2013) har i sin studie endast valt att söka efter event i The 

Wall Street Journal, vilket inte utesluter att andra stora tidningar hunnit publicera nyheten dagen 

eller dagarna före. I denna uppsats har tre av Sveriges största dagstidningar använts för att söka 
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efter eventen. Att tre tidningar har valts och inte bara en minskar risken för att en annan tidning 

ska ha publicerat nyheten innan, vilket ökar chansen att pricka in den exakta eventdagen. Detta 

kan alltså vara en tänkbar förklaring till varför denna studie finner skillnad mellan de olika 

perioderna runt eventdagen.  

 

Tabell 4. Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för perioden precis vid eventdagen 
Period ACAR Z-värde 
Dag -1, 0, 1  0,02% -0,06 
Dag -1, 0  0,19%  0,62 
Dag 0, 1 -0,27% -1,09 
   

Dag 0 avser själva eventdagen och dag -1 avser dagen före eventet medan dag 1 avser dagen efter eventet. ACAR 

är den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för samtliga event i procent för de olika perioderna i 

eventfönstret.   
 

Hypotesen om huruvida offentliggörande av ansvarslösa handlingar har en direkt negativ effekt 

på aktiekursen grundar sig i resultaten av liknande studier där samtliga har funnit ett statistiskt 

signifikant negativt samband (Karpoff et al., 2005; Flammer, 2013; Krüger, 2015). Att denna 

studie inte finner ett signifikant samband medan tidigare studier gör det kan bero på flera saker. 

För det första kan graden av hur allvarliga händelserna är skilja sig i vilka event som har 

inkluderats i studierna. Även om denna studie har använt sig av liknande nyckelord som bland 

annat Flammer (2013) har använt kan det fortfarande skilja sig i hur allvarliga överträdelser det 

handlar om. Aktieägare kan tänkas reagera starkare på mer allvarliga händelser. Flammer 

(2013) kan ha haft hårdare krav i sitt urval för att händelsen ska bli utvald som event jämfört 

med denna studie och därför kan hennes event få större negativ effekt på aktiekursen. 

Exempelvis kan Flammer (2013) ha haft krav på att artikeln endast ska handla om ett företag 

som har handlat ansvarslöst och inte fler företag. I insamlingen av event i denna studie har vissa 

artiklar inkluderats där fler företag var omnämnda i samma artikel.   
 

För det andra kan de typer av event som studerats i denna studie och i tidigare studier skilja sig 

åt, vilket är en tänkbar förklaring till varför ett signifikant samband ej funnits. Flera av de 

tidigare studierna har fokuserat på att undersöka hur just miljömässiga överträdelser påverkar 

aktiekursen (ex. Karpoff et al., 2005; Flammer, 2013) medan denna studie både inkluderar 

miljööverträdelser och sociala överträdelser. Att Karpoff et al. (2005) och Flammer (2013) 

finner signifikanta resultat medan denna studie inte gör det kan indikera att människor reagerar 

hårdare på miljööverträdelser än sociala överträdelser. Flera av de sociala överträdelserna 

handlar om att företagets underleverantörer gjort något fel, exempelvis att bomullen som 
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företagets underleverantörer använder sig av är plockat av barn. Det kan tänkas att aktieägarna 

inte reagerar så hårt på en sådan händelse då det inte kan styrkas att det är företaget i sig som 

gjort fel och att denna studie därför inte finner ett signifikant resultat, även om resultatet är 

negativt och pekar åt samma håll som tidigare studier. Visserligen har Krüger (2015) studerat 

CSI-relaterade händelser där både miljööverträdelser och sociala överträdelser ingår. Dock 

inkluderar Krüger (2015) mer i CSI än miljööverträdelser och sociala överträdelser, vilket gör 

att det finns skillnader i vilka typer av event som studerats i vår studie och tidigare studier.  
 

En möjlighet är att typerna av event skiljer sig åt från tidigare studier i det hänseendet att 

händelserna inte har ådragit sig lika stora kostnader, som en konsekvens av det ansvarslösa 

handlandet. Både Karpoff et al. (2005) och Krüger (2015) finner bevis för att nyheter om 

ansvarslösa handlingar som innehåller stark rättslig och ekonomisk information resulterar i en 

starkare reaktion hos aktieägarna än nyheter som inte gör det. Det betyder att om ett företag 

exempelvis har blivit dömda till att betala böter för ett miljöbrott har detta en större effekt på 

aktiekursen än om det bara ryktas om att företaget har begått ett miljöbrott. Det kan alltså vara 

fallet att de event som har inkluderats i denna uppsats inte karaktäriseras som lika starka 

rättsliga och ekonomiska händelser som de som studerats i tidigare studier (Karpoff et al., 2005; 

Flammer, 2013; Krüger, 2015) och att det därför finns skillnad i resultaten.  
 

Möjligtvis är det icke signifikanta resultatet en effekt av att den svenska kontexten skiljer sig 

från den amerikanska där de flesta tidigare studier på området har genomförts. Visserligen 

motsäger detta argumentet som framförts tidigare i avsnitt 1 eftersom det då förutspåddes att 

effekten på den svenska aktiemarknaden skulle vara större än vad som tidigare funnits på den 

amerikanska marknaden. Detta eftersom Sverige är ett land högt rankat gällande hållbarhet, 

vilket borde indikera på att intressenter och däribland aktieägare reagerar starkare. En möjlig 

förklaring till att effekten istället är mindre är att svenska företag är bättre på att förhålla sig till 

hållbarhetsfrågor, vilket den höga rakningen i undersökningen av Phillis et al. (2011) kan 

spegla. Därav kan tänkas att färre miljömässiga och sociala överträdelser, men även mindre 

allvarliga överträdelser, sker i Sverige än i USA vilket rimligtvis resulterar i en mindre negativ 

effekt.  
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4.2 Hypotesprövning av huruvida den negativa effekten av offentliggörandet 
av ansvarslösa handlingar har en fördröjd effekt 
Hypotes 2 avsåg att undersöka om den negativa effekten av offentliggörande av ansvarslösa 

handlingar har en fördröjd effekt. Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen 

(ACAR) för respektive period efter eventdagen, som kan ses i tabell 5, är negativ (-1,05% och 

-0,88%) och statistisk signifikant på 0,1%-nivån. Eventfönstret bör delas upp i perioder för att 

få en rättvisande bild av den fördröjda effekten som studeras i denna studie. Om den 

genomsnittliga abnorma avkastningen (AAR) är hög dagarna innan eventet leder det till att 

ACAR blir lägre dagarna efter eventet om hela eventfönstret studeras. Det leder till en minskad 

negativ effekt jämfört med om man endast tittar på dagarna efter eventdagen. Eftersom det 

fanns skillnader i perioderna runt eventdagen för att testa den direkta effekten utgår perioderna 

för den fördröjda effekten från dessa skillnader. Därmed studeras den fördröjda effekten både 

från dag 1 och 2. Resultaten för effekten efter eventet är dock ingen större skillnad mellan, 

oavsett om man studerar ACAR dag 1 till 5 (-1,05%) eller dag 2 till 5 (-0,88%). 

 

Tabell 5. Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för perioder före, under och efter eventdagen 
Period ACAR Z-värde 
Dag -5 till -2  0,08%  0,34 
Dag -1, 0, 1  0,02% -0,06 
Dag 2 till 5  -0,88% -3,30*** 
   
Dag -5 till -2  0,08%  0,34 
Dag -1, 0  0,19%  0,62 
Dag 1 till 5 -1,05% -3,84*** 
   
Dag -5 till -1  0,37%  1,31 
Dag 0, 1 -0,27% -1,09 
Dag 2 till 5 -0,88% -3,30*** 
   

*** representerar signifikans på 0,1%-nivån. Dag 0 avser själva eventdagen och dag -5 till -1 (-5 till -2) avser 

dagarna före eventet medan dag 1 till 5 (2 till 5) avser dagarna efter eventet. ACAR är den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen för samtliga event i procent för olika perioder i eventfönstret.   
 

Figur 2 illustrerar än tydligare hur den negativa effekten fortsätter dagarna efter eventet 

inträffat. I och med att den negativa effekten dagarna efter eventen är statistiskt signifikanta på 

0,1%-nivån (se tabell 5) kan därmed hypotes 2 bekräftas - den negativa effekten av 

offentliggörande av ansvarslösa handlingar har en fördröjd effekt. Resultaten är i linje med 

tidigare studier som har funnit en fördröjd effekt vid offentliggörande av negativa nyheter (Ball 

& Brown, 1968; Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou et al., 2014).  
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Figur 2. Illustration av genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning (ACAR) 

 
Figuren illustrerar den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för dagarna i eventfönstret (-5, 5). 

 

Resultatet av hypotes 2 indikerar att aktiekursen inte direkt anpassar sig efter ny information 

och tyder på att marknaden inte är helt effektiv, vilket är i linje med kritiken mot den effektiva 

marknadshypotesen (Malkiel, 2003). Detta betyder nödvändigtvis inte att marknaden ej är 

effektiv, utan marknaden kan fortfarande vara effektiv även om det finns en fördröjd effekt. 

Exempelvis kan det ta ett tag innan informationen får spridning och därmed kan aktieägarna 

reagera i efterhand då de inte nåtts av informationen vid eventdagen.  I avsnitt 2.3 presenteras 

tre förhållanden på aktiemarknaden när marknaden kan sägas vara helt effektiv med säkerhet 

och spegla all tillgänglig information, enligt Fama (1970). Det första förhållandet är att inga 

transaktionskostnader råder på aktiemarknaden, vilket inte är fallet på den svenska 

aktiemarknaden då man betalar en courtageavgift för att handla aktier. Den kostnad som det 

medför att sälja en aktie kan vara en anledning till att aktieägare väljer att vara kvar i företaget 

trots att ett företag agerat ansvarslös. Även Bernard och Thomas (1989) menar att 

transaktionskostnader är en förklaring till varför det kan finnas en fördröjd effekt på marknaden. 

Det andra förhållandet som Fama (1970) nämner om att all information är tillgänglig för alla 

utan kostnad stämmer inte heller på den svenska marknaden. För att få tillgång till 

informationen från alla de tre stora dagstidningar som undersökts (Dagens industri, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet) måste en viss månadsavgift betalas. Därmed är inte detta 

förhållande heller uppfyllt. Det tredje förhållandet säger att alla aktörer på marknaden är 

överens om hur informationen ska påverka priset på en aktie, vilket är svårt att dra några säkra 

slutsatser om. Det behöver dock inte vara fallet då människor kan reagera olika på de olika 

ansvarslösa handlingarna då det som bestämmer om en handling kan klassificeras som 
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ansvarslös beror på hur de som tar del av innehållet uppfattar handlingen (Lange & Washburn, 

2012). Att ovanstående tre förhållanden inte är uppfyllda kan därmed vara en förklaring till 

varför resultatet tyder på att marknaden inte är helt effektiv och inte reagerar direkt utan att det 

finns en fördröjd effekt.  
 

Hou et al. (2014) finner ytterligare förklaringar till varför det finns en fördröjd effekt på 

marknaden och att marknaden inte kan anses vara helt effektiv. De menar att aktieägare tenderar 

att underskatta informationen. Barnett och King (2008) menar, som tidigare nämnts, att det kan 

ta några dagar för marknaden att förstå omfattningen av en händelse då det kan komma ny och 

mer information om händelsen dagarna efter själva eventdagen. I sökningen som gjordes i 

Retriever Research hittades vid flera tillfällen event som det rapporterades om flera dagar i rad, 

dels flera gånger i samma tidning men även vid olika tidpunkter i olika tidningar. Således kan 

det tänkas att aktieägare förstod omfattningen och karaktäristikan bättre efter några dagar, vilket 

kan vara en ytterligare förklaring till den fördröjda effekten vi funnit.  

4.3 Ytterligare test  

4.3.1 Uteslutning av H&M 
Som nämnts i avsnitt 3.4.7 har ett ytterligare test genomförts där alla event från H&M uteslutits 

då 8 av alla 39 event är från företaget. Testet har gjorts för att se om det finns skillnader jämfört 

med huvudresultatet där alla event är inkluderade (avsnitt 4.1 och 4.2), för att kontrollera att 

huvudresultatet fortfarande håller. 
 

Resultaten indikerar på samma samband som det ursprungliga testet när H&M inte var uteslutet, 

det vill säga en negativ effekt vid eventdagen samt att den negativa effekten fortsätter de 

följande dagarna. Resultaten för den genomsnittliga abnorma avkastningen (AAR) är inte 

statistiskt signifikanta, medan resultaten för den fördröjda effekten är av statistisk signifikans. 

Den negativa effekten under själva eventdagen är större i testet utan H&M än i testet med alla 

event (-0,16%, se tabell 6, vs. -0,09%, se tabell 3). Inga slutsatser kan dock dras då inga av 

dessa värden är av statistisk signifikans.  
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Tabell 6. Genomsnittlig abnorma avkastning för eventfönstret (-5, 5) utan H&M  

Dag AAR Z-värde  
-5  0,26%  0,97 
-4  0,05%  0,14 
-3   0,13%  0,55 
-2 -0,10% -0,43 
-1  0,50%  1,03 
0 -0,16% -0,86 
1 -0,19% -0,53 
2  -0,03% -0,08 
3 -0,34% -1,14 
4 -0,26% -0,85 
5 -0,08% -0,29 
   

Dag 0 avser själva eventdagen och dag -5 till -1 avser dagarna före eventet medan dag 1 till 5 avser dagarna efter 

eventet. AAR är den genomsnittliga abnorma avkastningen för samtliga event i procent för respektive dag i 

eventfönstret.   
 

Sett till den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen (ACAR) för perioderna efter 

eventdagen (dag 1 till 5 och dag 2 till 5) så skiljer sig både ACAR och z-värdena i testen till 

viss del åt, se tabell 5 och 7. Den negativa effekten dagarna efter eventet är något mindre i testet 

utan H&M (period dag 1 till 5: -0,90%; period dag 2 till 5; -0,71%) jämfört med testet med alla 

event (period dag 1 till 5: -1,05%; period dag 2 till 5: -0,88%) samt är signifikant på 1%-nivån 

respektive 5%-nivån i testet utan H&M medan de i testet med alla event inkluderade är 

signifikant på 0,1%-nivån, se tabell 7 och 5. Den fördröjda effekten är alltså något mindre i 

testet utan H&M. Skillnaderna i resultaten för de olika testen kan vara ett tecken på att 

aktieägare i H&M är extra känsliga för ny information om att företaget agerat ansvarslöst 

jämfört med andra företag där ansvarslösa handlingar inte förekommer i lika stor utsträckning. 

 

Tabell 7. Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för perioder före, under och efter eventdagen 

utan H&M  

Period ACAR Z-värde  
Dag -5 till -2  0,34%  1,25 
Dag -1, 0, 1  0,15%  0,40 
Dag 2 till 5  -0,71% -2,24* 
   
Dag -5 till -2  0,34%  1,25 
Dag -1, 0  0,34%  0,92 
Dag 1 till 5 -0,90% -2,77** 
   
Dag -5 till -1  0,83%  2,58 
Dag 0, 1 -0,35% -1,23 
Dag 2 till 5 -0,71% -2,24* 
   

* representerar signifikans på 5%-nivån och ** signifikans på 1%-nivån. Dag 0 avser själva eventdagen och dag -

5 till -1 (-5 till -2) avser dagarna före eventet medan dag 1 till 5 (2 till 5) avser dagarna efter eventet. ACAR är den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för samtliga event i procent för olika perioder i eventfönstret.   
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att huvudresultaten fortfarande gäller efter det 

ytterligare testet som uteslutit alla event från H&M, trots vissa mindre skillnader i resultaten.   

 

4.3.2 Uteslutning av hösten 2008 och våren 2009 
Som nämnt i avsnitt 3.4.7 har ett ytterligare test även genomförts för att utesluta alla event som 

inträffade under hösten 2008 och våren 2009 då effekten från finanskrisen kan ha påverkat 

utvecklingen på marknaden. Eftersom finanskrisen karaktäriseras av stora nedgångar på börsen 

kan den negativa effekten i testet med samtliga event ha överskattats då vissa av eventen (5 av 

39) utspelar sig under denna period. Även detta ytterligare test har gjorts för att se om det finns 

skillnader jämfört med huvudresultatet för att kontrollera att huvudresultatet fortfarande håller. 
 

Resultatet i de olika testen där hösten 2008 och våren 2009 uteslutits och där de har inkluderats 

visar dock ingen skillnad i den negativa effekten på eventdagen. För testet utan hösten 2008 

och våren 2009 är den genomsnittliga abnorma avkastningen (AAR) -0,08% under eventdagen 

(se tabell 8), medan det i det ursprungliga testet är -0,09% (se tabell 3). Dock bör det poängteras 

att ingen av dessa värden är av statistisk signifikans och inga vidare slutsatser kan därmed dras.  

 

Tabell 8. Genomsnittlig abnorm avkastning för eventfönstret (-5, 5) utan hösten 2008 och våren 2009 

Dag AAR Z-värde 
-5  0,24%  1,12 
-4  0,35%  1,43 
-3   0,08%  0,40 
-2 -0,31% -1,27 
-1  0,49%  1,12 
0 -0,08% -0,43 
1 -0,02% -0,05 
2  -0,27% -0,79 
3 -0,35% -1,32 
4 -0,26% -1,02 
5  0,13%  0,72 
   

Dag 0 avser själva eventdagen och dag -5 till -1 avser dagarna före eventet medan dag 1 till 5 avser dagarna efter 

eventet. AAR är den genomsnittliga abnorma avkastningen för samtliga event i procent för respektive dag i 

eventfönstret.   
 

Sett till den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen (ACAR) för perioderna efter 

eventdagen (dag 1 till 5 och dag 2 till 5) är den fördröjda negativa effekten något mindre för 

testet där hösten 2008 och våren 2009 uteslutits än det ursprungliga testet där de inkluderas. 

För testet utan hösten 2008 och våren 2009 är ACAR -0,77% för perioden dag 1 till 5 och -

0,76% för perioden dag 2 till 5 och statistiskt signifikant på 1%-nivån (se tabell 9). ACAR i 
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testet med samtliga event är -1,05% respektive -0,88% för perioderna och statistiskt signifikant 

på 0,1%-nivån (se tabell 5). Skillnaderna i resultaten för de olika testen kan vara ett tecken på 

att den negativa effekten för dagarna efter eventdagen har överskattats något i och med att den 

negativa effekten är större för det test som inkluderar hösten 2008 och våren 2009, som en följd 

av den allmänna nedgången på den svenska aktiemarknaden under finanskrisen.  
 

Tabell 9. Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för perioder före, under och efter eventdagen 

utan hösten 2008 och våren 2009 

Period ACAR Z-värde  
Dag -5 till -2  0,36%  1,59 
Dag -1, 0, 1  0,39%  1,24 
Dag 2 till 5  -0,76% -2,84** 
   
Dag -5 till -2  0,36%  1,59 
Dag -1, 0  0,41%  1,23 
Dag 1 till 5 -0,77% -2,85** 
   
Dag -5 till -1  0,85%  3,02 
Dag 0, 1 -0,09% -0,38 
Dag 2 till 5 -0,76% -2,84** 
   

** representerar signifikans på 1%-nivån. Dag 0 avser själva eventdagen och dag -5 till -1 (-5 till -2) avser dagarna 

före eventet medan dag 1 till 5 (2 till 5) avser dagarna efter eventet. ACAR är den genomsnittliga kumulativa 

abnorma avkastningen för samtliga event i procent för olika perioder i eventfönstret.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att huvudresultaten fortfarande gäller efter det 

ytterligare testet som uteslutit alla event från hösten 2008 och våren 2009, trots vissa mindre 

skillnader i resultaten.   

 

5. Konklusion 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsats följt av begränsningar och förslag till framtida 

forskning.  

 

5.1 Slutsats  
Studiens syfte var att undersöka huruvida offentliggörande av ansvarslösa handlingar, gällande 

miljööverträdelser och sociala överträdelser, har en direkt negativ effekt på aktiekursen för 

företag på den svenska aktiemarknaden samt se om det finns en fördröjd effekt av reaktionen. 

Tidigare forskning inom ämnet (Karpoff et al., 2005; Flammer, 2013; Krüger, 2015) 
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tillsammans med intressentteorin, teorin om att negativa handlingar bör ha en betydande 

inverkan samt den effektiva marknadshypotesen, resulterade i att det förväntades en direkt 

negativ effekt vid offentliggörandet av ansvarslösa handlingar. Det saknas studier om huruvida 

det finns en fördröjd effekt på marknaden av just miljööverträdelser och sociala överträdelser. 

Dock har det studerats om det finns en fördröjd effekt gällande andra händelser, vilket resultaten 

i studierna bekräftade (Ball & Brown, 1968; Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou 

et al., 2014). Därav förväntades även en fördröjd effekt i denna studie.  
 

Resultaten indikerar att aktiekursen påverkas negativt vid eventdagen men är inte statistiskt 

signifikant vilket gör att inga säkra slutsatser kan dras. Resultaten om den fördröjda effekten är 

dock tydlig (Period dag 1 till 5: -1,05%; Period dag 2 till 5: -0,88%) och av statistisk signifikans 

på 0,1%-nivån. Baserat på dessa resultat kan det konstateras att det finns en fördröjd effekt på 

den svenska aktiemarknaden, och att aktieägare är känsliga för offentliggörandet av ansvarslösa 

handlingar i form av miljööverträdelser och sociala överträdelser. Resultaten av de ytterligare 

testen som uteslutit alla event från H&M samt alla event under hösten 2008 och våren 2009 

pekar åt samma håll som huvudresultatet men skiljer sig ändå eftersom den fördröja effekten är 

mindre, dock är den fortfarande negativ och signifikant, se tabell 7 och 9. De ytterligare testen 

visar därmed att huvudresultatet fortfarande håller men att eventen av H&M och de event som 

inträffat under hösten 2008 och våren 2009 har påverkat huvudresultatet till viss del.   
 

Studien bidrar med ytterligare empiriskt stöd inom ämnet om huruvida offentliggörandet av 

ansvarslösa handlingar har en direkt negativ effekt på aktiekursen, men även med ett svenskt 

perspektiv i och med avsaknad av tidigare forskning på den svenska aktiemarknaden. Studien 

bidrar även med forskning om den fördröjda effekten gällande miljömässiga och sociala 

överträdelser vilket det saknas forskning inom. Studiens resultat är av intresse för företag på 

svenska börsen eftersom det finns en fördröjd negativ effekt på den svenska aktiemarknaden 

vid offentliggörandet av ansvarslösa handlingar. I och med det bör företag se över hur de agerar 

kring miljömässiga och sociala aspekter då det kan påverka företaget negativt.  

5.2 Begränsningar och förslag till framtida forskning  
Framtida forskning bör ta de brister denna studie har i beaktning. Den främsta kritiken mot 

eventstudier är att andra händelser än de som studeras kan påverka aktiekursen. För att bemöta 

kritiken har event där andra händelser inträffat under eventfönstret uteslutits. Dock bör det 

påpekas att andra händelser än de som har tagits i beaktning fortfarande kan ha haft en påverkan 
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på resultatet. En annan kritik mot studien är att antalet event (39) kan ses som få. Mot bakgrund 

till denna anledning kan det vara svårt att finna ett värde av signifikans. Därmed vore det 

intressant att utföra en liknande studie på den svenska aktiemarknaden men som avser en längre 

tidsperiod eller som inkluderar fler nyckelord, eftersom fler event hade kunnat inkluderas.  
 

Då de flesta liknande studier inom ämnet är genomförda på den amerikanska aktiemarknaden 

är det intressant att göra motsvarande studie i andra länder än USA och Sverige. Även framtida 

studier om den fördröjda effekten bör genomföras i andra länder än i Sverige då tidigare 

forskning om den fördröjda av effekten av reaktionen gällande miljömässiga och sociala 

överträdelser saknas. Det vore tillika av intresse att undersöka om den fördröjda effekten 

sträcker sig längre än 5 dagar efter eventdagen. Visserligen menar Barnett och King (2008) att 

den största effekten brukar visa sig inom fem dagar. Dock har tidigare studier (Ball & Brown, 

1968; Bernard & Thomas, 1989; Hou et al., 2014) som studerat den fördröjda effekten använt 

sig av längre eventfönster och funnit en fördröjd effekt på längre tid än fem dagar. Påpekas bör 

att de har studerat den fördröjda effekten på andra områden än ansvarslösa handlingar. Detta 

motiverar framtida forskning att utöka eventfönstret till fler dagar än vad som använts i denna 

studie och studera om det finns fördröjd effekt på längre sikt för miljömässiga och sociala 

överträdelser.  
 

Denna studie har inkluderat både miljööverträdelser och sociala överträdelser och har inte 

studerat skillnader i hur marknaden reagerar på de två olika typerna. Som diskuterats i avsnitt 

4.1 kan det skilja sig i hur aktieägare reagerar på miljööverträdelser och sociala överträdelser i 

och med de olika resultat som funnits i denna studie jämfört med studierna av Karpoff et al. 

(2005) och Flammer (2013). Framtida forskning kan jämföra huruvida den negativa effekten 

skiljer sig mellan miljööverträdelser och sociala överträdelser.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. 

Bilaga: nyckelordsfras för sökning i Retriver Research   
"farlig* avfall" OR "giftig* avfall" OR oljeläck* OR oljeutsläpp OR "utsläpp av olja" OR 
utsläpp OR koldioxidutsläpp OR avgasutsläpp OR "utsläpp av växthusgas*" OR förorening* 
OR miljöförstöring OR luftförorening* OR vattenförorening* OR markförorening* OR 
strålning OR radiering OR återvinning OR "global* uppvärmning*" OR klimatförändring* OR 
miljöbrott OR artskyddsbrott OR nedskräpning OR "dåliga arbetsförhålland*" OR barnarbet* 
OR "orimlig* arbetstid*" OR diskriminer* OR "orättvis behandl*" OR trakasseri* OR 
mobbning OR tvångsförflyttning* OR tvångsarbete OR "oskälig* lön*" OR "farlig* fabrik*" 
OR "smutsig* fabrik*" OR "begränsad* yttrandefrihet"  
 

Bilaga 2. 

Bilaga: nyckelordsfras för sökning i Retriver Research efter andra event  
"fusion*" OR "sammanslagning*" OR “sammanslå*” OR “förvärv*” OR “företagsförvärv*” 
OR “Ny* produkt*” OR “produkt*” OR “stämning*” OR “stäm*” OR “böter*” OR “böt*” OR 
“vinstvarning*” OR “Vinstvarna*” OR “nyckelperson*” OR “VD*” OR “chef*” OR 
“Ledning*” 
 

Bilaga 3.  

Tabell över andra händelser för alla event (41 st.)  
Eventdag Eventfönster Företag Andra event 
2007-01-14  2007-01-08 till 2007-01-22 NCC Nej 
2007-03-23  2007-03-16 till 2007-03-30 Nordea Nej 
2007-04-13  2007-04-04 till 2007-04-20 H&M Nej 
2007-05-04  2007-04-26 till 2007-05-11 ICA-gruppen Nej 
2007-06-28  2007-06-20 till 2007-07-05 ICA-gruppen Nej 
2007-10-20  2007-10-15 till 2007-10-29 Volvo Nej 
2007-11-25  2007-11-19 till 2007-12-03 Borås Wäfveri Nej 
2007-11-25   2007-11-19 till 2007-12-03 H&M Nej 
2008-04-28  2008-04-21 till 2008-05-06 Atlas Copco Ja, ny vice-vd (29 april) 
2008-04-28  2008-04-21 till 2008-05-06 Ericsson Nej 
2008-04-28  2008-04-21 till 2008-05-06 Sandvik Nej 
2008-05-14  2008-05-07 till 2008-05-21 Ericsson Nej 
2008-09-03  2008-08-27 till 2008-09-10 JM Nej 
2008-09-06   2008-09-01 till 2008-09-15 Tele2 Nej 
2008-09-08  2008-09-01 till 2008-09-15 Sandvik Nej 
2008-09-08  2008-09-01 till 2008-09-15 SSAB Nej 
2008-11-05  2008-10-29 till 2008-11-12 H&M Nej 
2009-04-09 2009-04-02 till 2009-04-20 Cloetta Nej 
2009-11-22  2009-11-16 till 2009-11-30 Boliden Nej 
2009-12-04  2009-11-27 till 2009-12-11 Ericsson Nej 
2010-05-17  2010-05-07 till 2010-05-24 Scania Nej 
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2010-08-07   2010-08-02 till 2010-08-16 ICA-gruppen Nej 
2010-12-08  2010-12-01 till 2010-12-15 Boliden Nej 
2011-01-27  2011-01-20 till 2011-02-03 Electrolux Nej 
2011-05-02 2011-04-21 till 2011-05-09 ICA-gruppen Nej 
2011-10-17  2011-10-10 till 2011-10-24 Astra Zeneca Nej 
2011-10-18  2011-10-11 till 2011-10-25 Boliden Nej 
2013-08-17  2013-08-12 till 2013-08-26 Ericsson Nej 
2013-09-12  2013-09-05 till 2013-09-19 Volvo Nej 
2013-10-25  2013-10-18 till 2013-11-01 Telia Nej 
2014-03-05  2014-02-26 till 2014-03-12 Stora Enso Nej 
2014-09-13   2014-09-08 till 2014-09-22 Telia Nej 
2015-03-13  2015-03-06 till 2015-03-20 H&M Nej 
2015-04-09  2015-03-31 till 2015-04-16 SCA Nej 
2015-10-03  2015-09-28 till 2015-10-12 Volvo Nej 
2015-12-30  2015-12-21 till 2016-01-11 H&M Nej 
2016-02-02  2016-01-26 till 2016-02-09 H&M Nej 
2016-02-15  2016-02-08 till 2016-02-22 H&M Nej 
2016-02-18  2016-02-11 till 2016-02-25 Stora Enso Nej 
2016-05-07)  2016-04-29 till 2016-05-16 H&M Nej 
2016-10-21  2016-10-14 till 2016-10-28 Securitas Nej 
    

 

Bilaga 4.  

Tabell över samtliga event (39 st.)  
Datum Företag Nyckelord Tidning Rubrik 
2007-01-14  NCC Miljöbrott Svenska Dagbladet Misstänkt miljöbrott i 

Gåshaga 
2007-03-23  Nordea Utsläpp Dagens Nyheter Nordea anklagas för brott i 

Uruguay 
2007-04-13  H&M Koldioxidutsläpp, 

utsläpp 
Svenska Dagbladet H&M:s utsläpp ökar starkt 

2007-05-04  ICA-gruppen Diskriminering Svenska Dagbladet Ica får böta för nekande av 
slöja 

2007-06-28  ICA-gruppen Diskriminering Dagens Nyheter DO stämmer Ica och 
Adecco  

2007-10-20   Volvo Utsläpp Dagens Nyheter Volvo och Saab värst när 
det gäller utsläpp 

2007-11-25  Borås Wäfveri Barnarbete Dagens Nyheter  Bomull i H&M:s kläder 
plockas av barn 

2007-11-25  H&M Barnarbete Dagens Nyheter 
 

Bomull i H&M:s kläder 
plockas av barn 

2008-04-28  Ericsson Koldioxidutsläpp, 
utsläpp 

Svenska Dagbladet  Tungviktare långt från 
klimatmålen 

2008-04-28  Sandvik Koldioxidutsläpp, 
utsläpp 

Svenska Dagbladet  Tungviktare långt från 
klimatmålen 

2008-05-14  Ericsson Barnarbete Dagens Nyheter Barnarbete gör 
mobilmaster 

2008-09-03  JM Miljöbrott Dagens Nyheter Byggföretag anmäls för 
miljöbrott 

2008-09-06  Tele2 Barnarbete Dagens Nyheter Sweden2 beskylls för 
barnarbete 

2008-09-08  Sandvik Koldioxidutsläpp, 
utsläpp 

Dagens Nyheter Stålindustrin ökar 
utsläppen 



40 
 

2008-09-08  SSAB Koldioxidutsläpp, 
utsläpp 

Dagens Nyheter Stålindustrin ökar 
utsläppen  

2008-11-05  H&M Dåliga 
arbetsförhållanden, 
trakasserier, orimlig lön 

Dagens Nyheter H&M pressas om 
arbetsvillkoren i Indien  

2009-11-22  Boliden Giftigt avfall Dagens Nyheter Svensk skandal i Chile  
2009-12-04  Ericsson Koldioxidutsläpp, 

utsläpp 
Dagens Nyheter Börsens miljöbusar ökade 

sina utsläpp 
2010-05-17  Scania Koldioxidutsläpp, 

utsläpp 
Svenska Dagbladet  Bolgen missar miljömål  

2010-08-07  ICA-gruppen Barnarbete, tvångsarbete Dagens Nyheter Barnarbete även hos Ica-
leverantörer 

2010-12-08  Boliden Strålning Dagens nyheter Boliden riskerar 
polisanmälan  

2011-01-27  Electrolux Diskriminering Svenska Dagbladet  Det var “bäst för Jennie” 
att hon flyttades  

2011-05-02 ICA-gruppen Barnarbete Dagens Nyheter Barnarbete hos Coops och 
Icas leverantörer 

2011-10-17  Astra Zeneca föroreningar, farligt 
avfall 

Dagens Nyheter Medicinskt avfall läckte ut 
i avloppet  

2011-10-18  Boliden Miljöbrott Dagens Industri  Boliden misstänks för 
miljöbrott  

2013-08-17  Ericsson Trakasserier  Dagens Nyheter Vilket århundrade lever 
Ericsson i?  

2013-09-12  Volvo Utsläpp Svenska Dagbladet Volvo får kritik för sina 
utsläpp  

2013-10-25  Telia Tvångsarbete, begränsad 
yttrandefrihet  

Svenska Dagbladet Telia sponsrar 
diktaturfestival  

2014-03-05  Stora Enso Barnarbete Svenska Dagbladet Anklagelse om barnarbete 
i Pakistan  

2014-09-13  Telia Tvångsarbete Dagens Industri  Telia sponsrar 
tvångsarbete  

2015-03-13  H&M Barnarbete, sexuella 
trakasserier, orimliga 
arbetstider 

Svenska Dagbladet  Barn uppges sy kläder åt 
H&M  

2015-04-09  SCA Utsläpp Dagens Industri  SCA:s plan tomt vid 134 
flygningar 

2015-10-03  Volvo Utsläpp Dagens Nyheter Volvo har värsta 
diselutsläppen  

2015-12-30  H&M Trakasserier Svenska Dagbladet  H&M får hård kritik i 
Indien 

2016-02-02  H&M Barnarbete Dagens Industri Flyktingbarn sydde kläder 
åt H&M 

2016-02-15  H&M Tvångsarbete Dagens Industri  Tvingades att skörda 
bomull åt H&M  

2016-02-18  Stora Enso Barnarbete Svenska Dagbladet  Stora Enso varnar för 
barnarbete  

2016-05-07 H&M Tvångsförflyttning, 
begränsad yttrandefrihet 

Svenska Dagbladet  Låglönelandet  

2016-10-21  Securitas Diskriminering Dagens Nyheter Anmäler vaktbolag till DO  
     

 


