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Sammanfattning 

Hållbarhet är ett vanligt förekommande ord som syftar till att ta vara på egna behov utan att kompromissa 

för framtida generationer. ESG är ett viktigt begrepp inom hållbarhet och står för miljö, socialt ansvar och 

bolagsstyrning. Begreppet har sin uppkomst ur CSR och SRI och är väldigt aktuell på kapitalmarknaden 

för att ett nytt EU-direktiv trädde i kraft 2017. 

 

Syftet med denna studie var att genom en eventstudie studera om offentliggörandet av ESG-nyheter har 

en signifikant påverkan på avkastningen hos företag listade på OMX30, samt om reaktioner vid 

offentliggörandet av ESG-nyheter skapar en över- eller underavkastning för företagen. För 

undersökningen användes 199 nyheter som offentliggjordes mellan år 2010 till april 2019 på den svenska 

marknaden (OMX30) och den abnormala avkastningen vid eventdagen.  

 

Resultatet av hypotesprövningen visar att det enbart är miljöpelaren som har ett signifikant positivt 

samband på avkastningen då investerare reagerar mer på miljönyheter än vad de gör för den andra typen 

av nyheter. Slutsatsen av analysen visar att investerare reagerar stark negativt till negativa ESG-nyheter 

och svagt positivt till positiva. För företag innebär detta att ett extra fokus bör ligga på att implementera 

ESG i verksamheten, framförallt miljöarbete, för att belåtna sina intressenter.  

 

Begränsningar av studien är urvalet av nyheter som anses vara relativt litet mot tidigare studier och för 

fortsätta studier rekommenderar vi att göra undersökningen på ett större urval för att få ett mer precist 

resultat. 
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Sustainability is a common term in media and aims to take care of your own needs without compromising 

for future generations. ESG (environmental, social and governance) origins from CSR and SRI and is an 

important term in capital markets because of a new EU-directive was introduced in 2017. 

 

The aim of this event study is to determine if the release of ESG-news have a significant impact on stock 

returns on companies listed on OMX30. This study includes news that were released from the year 2010 

to April 2019 on the Swedish market OMX30. To test the hypothesis of this study, 199 news were selected, 

and the abnormal return was calculated on the event day. 

 

The result of the hypothesis testing shows that only the environmental pillar shows a significant positive 

connection with return, while the social- and governance pillar does not. This study concludes that 

investors react strongly to negative ESG-news, and less positive to positive ESG-news. It can also be 

concluded that environmental news are what investors care most about. 

 

Limitations of this study is that the selection of news was considered relatively small compared to earlier 

studies. If companies want to satisfy their stakeholders, extra focus should be addressed to these areas. 

The implication of this study is that investor care more about the environmental pillar then the other two 

pillars. 
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1. Inledning  

Under det inledande kapitlet kommer bakgrund och problematisering att redogöras för studiens 

valda ämne, vilket är att studera enskilda ESG-nyheters påverkan på avkastningen för en aktie. 

Vidare presenteras forskningsfrågan, syftet och avslutningsvis dispositionen. 

1.1 Bakgrund  

Hållbarhet syftar vanligtvis till att ta ansvar för sina egna behov utan att kompromissa för 

framtida generationer och är ett utav de mest använda orden under de senaste tre årtionden. Det 

finns inget som inte associeras med hållbarhet längre, exempelvis finns det hållbara städer, 

ekonomier, företag och utveckling (Scoones, 2010). Hållbarhet har inte varit så aktuellt som efter 

år 2014 när ett nytt EU-direktiv röstades igenom, vilket innebär att företag är bundna enligt lag 

att lämna hållbarhetsrapporter. EU-direktivet medför att företag som uppfyller minst två av tre 

kriterier måste publicera hållbarhetsrapport (Globalreporting, 2019). Det första kriteriet är att 

företaget ska ha mer än 250 anställda, det andra kriteriet är att företaget ska ha en 

balansomslutning på minst 20 miljoner euro och det tredje kriteriet är att företaget ska ha en 

nettoomsättning på minst 40 miljoner euro (PWC, 2016). Innan det nya EU-direktivet var det 

inte obligatoriskt för företag inom Europa att lämna några hållbarhetsrapporter utan agerade efter 

rådande nationella lagar.  

 

När det nya EU-direktivet verkställdes år 2018 medförde det att cirka 1600 svenska företag blev 

tvungna att lämna hållbarhetsrapporter (PWC, 2016). Den svenska regeringen yttrar sig på 

följande vis angående hållbarhetsrapportering: “Regeringen har en tydlig förväntan på svenska 

företag att på ett öppet och transparent sätt redovisa hur de agerar ansvarsfullt genom att visa 

miljöhänsyn, respektera mänskliga rättigheter, tillämpa anständiga arbetsvillkor, främja 

jämställdhet och mångfald samt motverka korruption.” (Damberg & Johansson 2016). Med 

hänsyn till det nya EU-direktivet och den svenska regeringens yttrande så är det intresseväckande 

att studera hållbarhet med tanke på dess relevans. Är detta enbart för att rädda framtida 

generationer eller vem bryr sig egentligen? Leverantörer, ägare och kunder är de intressenter som 

kan bry sig om företagets hållbarhetsrapportering. Intressenterna kan utifrån företagets 

hållbarhetsrapportering bestämma om de vill säga upp kontakten med företaget eller avyttra 

investeringar (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006). Att potentiellt förlora leverantörer, kunder 
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eller till och med ägare har gjort att företag måste visa legitimitet till sina intressenter och att de 

proaktivt arbetar med hållbarhet (Gualandris, Klassen, Vachon, & Kalchschmidt, 2015). 

 

År 2000 lanserade Kofi Annan initiativet Global Compact. Det är ett initiativ för företag som vill 

ta samhällsansvar med det primära målet att konstruera universella principer i näringslivet 

(Knoepfel, 2004). Genom Global Compact uppkom ESG. ESG står för Environmental, Social 

och Governance (Knoepfel, 2004), och benämns i Sverige som miljöpelaren, sociala pelaren och 

bolagsstyrningspelaren, vilket är ett samlingsnamn för olika investeringsmetoder som främjar 

hållbarhetsarbete (Reuters, 2019). Miljöpelaren omfattar bland annat områdena 

klimatförändringar, förnybar energi och utsläpp som påverkar miljön och klimatet negativt (Erne, 

2018). Den sociala pelaren omfattar frågor såsom mångfald inom förtag, arbetsvillkor och 

underleverantörer. Bolagsstyrningspelaren omfattar bland annat frågor gällande 

styrningsstruktur, styrelsens oberoende och chefskompensationer (Erne, 2018).  

 

Kapitalmarknaden har fått upp sitt intresse för hållbara investeringar. En förklaring till det är att 

riskerna för skandaler har ökat sedan finanskrisen, eftersom företag måste vara mer transparenta 

i sin redovisning. Företag måste vara mer transparenta genom att publicera fler 

hållbarhetsrapporter samtidigt som frågor kring de tre ESG-pelarna har ökat i popularitet bland 

investerare (Alfredsson & Hermansson, 2018). Den främsta anledningen till att 

kapitalmarknaden är intresserad av ESG, till skillnad från andra hållbarhetsmått, är för att ESG 

är kvantifierbart eftersom den betygsätts likt kreditbetyg (Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres & 

Fernández-Izquierdo, 2010). Kapitalmarknaden använder sig av ESG för att utvärdera hur företag 

arbetar med hållbarhet, för att kunna göra mer hållbara investeringar (Reuters, 2019). Från år 

2012 till år 2014 har ESG-relaterade investeringar ökat från 17 000 miljarder dollar till 28 000 

miljarder dollar (Zhao, Guo, Yuan, Wu, Li, Zhou, & Kang 2018). ESG-baserade investeringar 

har vuxit för att tidigare studier har visat att högt ESG-betygsatta företag ger högre riskjusterad 

avkastning till lägre volatilitet (Kumar, Smith, Badis, Wang, Ambrosy & Tavares 2016). 

Eftersom det redan går att bevisa att ESG-baserade investeringar ger högre riskjusterad 

avkastning till lägre volatilitet vore det intressant att studera hur investerare reagerar på ESG-

nyheter. Den utgångspunkt som vore intressant att studera är om offentliggörandet av en ESG-

nyhet leder till en över- eller underavkastning på aktier.  
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1.2 Problematisering  

Hållbarhetsarbete har olika betydelser beroende på vilken bransch företagen är verksamma inom 

(Caroll, 1979). Enligt Capelle-Blancard och Petit (2017) tenderar exempelvis bank- och 

oljebranschen att fokusera olika mycket på de olika ESG-pelarna. En bank tenderar att fokusera 

mer på den sociala aspekten då de tar ett större samhällsansvar och försöker förhindra 

penningtvätt. Inom oljebranschen är det viktigare att vara transparent med sitt miljöarbete 

eftersom oljebranschen redan har en större miljö- och klimatpåverkan på jorden (Capelle-

Blancard & Petit, 2017). Om oljebolag bedriver fördärvande verksamheter eller är oaktsamma i 

sin produktion eller transport, kan det leda till katastrofala olyckor som kan resultera i oljeutsläpp. 

När nyheter om dålig Corporate Social Responsibility (CSR) offentliggörs har de visat sig ha en 

stor påverkan på avkastningen (Fisher & Thorburn, 2011). CSR är en utvecklad företagspraxis 

som inkorporerar hållbarhet i ett företags affärsmodell (Pérez & Rodríguez del Bosque 2016). 

Ett exempel på en händelse som påverkade börsvärdet negativt var oljeutsläppet i Mexikanska 

golfen år 2010. Transoceanaktien sjönk 50 procent och börsvärdet sjönk cirka 65 miljarder dollar 

(442 miljarder svenska kronor, valutakurs december 2011) under tre månader (Smith, Smith, & 

Ashcroft, 2011). En annan nyhet som påverkade avkastningen negativt var när Swedbank 

anklagades för penningtvätt år 2019. Resultatet av nyheten blev att Swedbanks aktie föll med 

mer än 13 procent samt att börsvärdet sjönk med ungefär 31 miljarder svenska kronor under en 

handelsdag (Åkerman, 2019). 

  

Förutom stora händelser som påverkade avkastningen under enbart en handelsdag, vet 

investerare oftast lite om ESG-nyheter och hur det påverkar avkastningen (Capelle-Blancard & 

Petit, 2017). Krüger (2015) hävdar att aktiemarknaden reagerar starkt negativt till negativa 

nyheter och svagt positivt till positiva nyheter vid offentliggörandet av ESG-nyheter. Capelle-

Blancard och Petit (2017) studerade 33 000 ESG-nyheter under åren 2002 till 2010 för att se hur 

positiva eller negativa ESG-nyheter påverkade aktiekursen. Capelle-Blancard och Petit (2017) 

studerade de 100 mest omsatta aktierna på de största marknaderna, som är listade på Dow Jones 

Sector Titans Index. Slutsatsen i deras studie var att negativa nyheter påverkade börsvärdet för 

företaget i fråga med ett genomsnitt på -0,1 procent medan positiva nyheter inte påverkade 

börsvärdet alls (Capelle-Blancard & Petit, 2017). Kumar et al. (2016) och Derwall, Gunster, 
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Bauer och Koedijk (2005) argumenterar däremot att ESG-betygsatta företag genererade högre 

riskjusterad avkastning. 

  

Zhao et al. (2018) och Velte (2017) belyser att det finns en positiv påverkan mellan ett företags 

ESG-arbete och finansiella nyckeltal. Detta gör ESG till ett intressant område att studera vidare 

eftersom det kan motivera företag att använda sig av mer hållbarhetsarbete i sina dagliga 

verksamheter. Limkriangkrai, Koh och Durand, (2017) visar att företag med ett högt ESG-betyg 

har mer skulder. Vidare i samma studie visar författarna att de olika pelarna har olika betydelse 

för företagets kapitalstrukturer, exempelvis har företag med lågt E (miljö) och högt G 

(bolagsstyrning) lite skulder. Det finns även bevis för att företag med ett högt värde på G har 

mindre likvida medel, samtidigt som företag med lågt G ger mindre utdelning (Limkriangkrai et 

al., 2017). Med hänsyn till att varje ESG-pelare har olika påverkan på ett företags kapitalstruktur 

så är det ytterst intressant att studera varje pelare var för sig. 

 

Som tidigare nämnts har ESG-nyheter under åren 2002 till 2010 haft en betydande påverkan på 

börsvärdet, främst om nyheten har varit negativ (Capelle-Blancard & Petit, 2017). Det finns 

enligt tidigare studier tillräckligt med belägg att högt ESG-betygsatta företag ger högre 

riskjusterad avkastning (Kumar et al., 2016). Det finns även bevis att ESG-betyg påverkar 

företagens finansiella nyckeltal, även om miljö-, social- eller bolagsstyrningsbetygen är hög 

respektive låg (Zhao et al., 2018; Limkriangkrai et al., 2017; Velte, 2017). Avsikten med denna 

studie blir således att undersöka om offentliggörandet av ESG-nyheter påverkar avkastningen. 

Vidare testas även om det finns en över- eller underavkastning beroende på vilken ESG-pelare 

nyheten är relaterad till. Studien syftar till att komplettera tidigare forskning av Capelle-Blancard 

och Petit (2017) genom att studera ESG-nyheters påverkan från och med år 2010 fram till april 

2019. Till skillnad från Capelle-Blancard och Petit (2017) vill denna studie studera de 30 mest 

omsatta företag i Sverige, det vill säga företagen listade på OMX30. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna eventstudie är att studera om offentliggörandet av ESG-nyheter har en 

signifikant påverkan på avkastningen hos företag listade på OMX30.  
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1.4 Frågeställning 

Påverkar offentliggörandet av en ESG-nyhet avkastningen för en aktie? 

 

1.5 Disposition  

 

1.Inledning

• I detta kapitlet kommer bakgrund och problematisering att redogöras för studiens valda ämne, vilket är att 
studera enskilda ESG-nyheters påverkan på avkastningen för en aktie. Vidare presenteras forskningsfrågan, 
syftet och avslutningsvis dispositionen.

2.Teoretisk Metod

• I detta kapitel kommer studiens forskningsfilosofi och forskningsansats att presenteras samt varför de valda 
metoderna är lämpligast för denna studie. Den valda forskningsfilosofin är positivism och den valda 
forskningsansatsen är deduktion. 

3. Teoretisk 
referensram

• I detta kapitel presenteras forskning och teorier som ligger till grund för att analysera och dra slutsatser. 
Teorier som tas upp är aktieägarperspektivet mot intressentteorin, den effektiva marknadshypotesen, 
marknadspsykologi, prospektteorin, Corporate Social Responsibility, Social Responsible Investments och 
ESG. I det sista delkapitlet presenteras tidigare forskning samt hypoteserna för denna studien.

4. Empirisk 
metod

• I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att redogöras och hur urvalet av nyheter har valts och hur 
data samlades in. Beräkningarna för eventstudien och hur eventstudien är uppbyggd kommer sedan att 
presenteras på ett överskådligt och detaljerat sätt i delkapitlet efter. Slutligen kommer multipelregression 
samt reliabilitet och validitet att redogöras.

5. Empiriskt 
Resultat

• I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik, resultatet av den multipla regressionen samt resultatet av 
hypotesprövningen.  

6.Analys

• I detta kapitel kommer resultatet av regressionsmodellerna att analyseras och jämföras med studiens valda 
teorier. 

7. Konklusion

• I detta kapitel kommer forskningsfrågorna att besvaras och slutsatser kommer att dras baserat på analysen. 
En presentation av studiens bidrag kommer att presenteras i delkapitlet 7.2 (Implikationer av studien) och 
slutligen kommer även förslag på vidare forskning att redogöras i delkapitel 7.3 (Begränsningar och vidare 
forskning).
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2. Teoretisk metod 

I kommande kapitel kommer studiens forskningsfilosofi och forskningsansats att presenteras 

samt varför de valda metoderna är lämpligast för denna studie. Den valda forskningsfilosofin är 

positivism och den valda forskningsansatsen är deduktion.  

2.1 Forskningsfilosofi 

I vetenskapliga undersökningar är forskningsfilosofin viktigt eftersom den förklarar hur 

forskaren ser på världen (Lind 2014). Lind (2014) uppmärksammar två forskningsfilosofier, 

positivism och interpretivism. Positivism är en kunskapsteoretisk filosofi som förespråkar 

användandet av naturvetenskapliga metoder när ett fenomen undersöks. Används positivism 

innebär det att forskaren samlar in sekundärdata och använder befintliga teorier för att utforma 

hypoteser som sedan testas, för att sedan förhoppningsvis leda till nya teorier (Bell, Bryman & 

Harley, 2019). Utgångspunkten för positivism brukar förknippas med statistik och kvantitativa 

data. Den andra forskningsfilosofin är interpretivism och den innebär att utveckla kunskap och 

insikt om människors egna erfarenheter och övertygelser genom kvalitativa data (Denscombe, 

2019). 

  

Eftersom syftet med denna studie är att studera hur offentliggörandet av ESG-nyheter påverkar 

avkastningen för aktier på företag listade på OMX30, är det lämpligt att använda sig av en 

kvantitativ metod vid insamling av sekundärdata. Användandet av kvantitativ insamling är 

möjligt eftersom denna studie eftersöker statistiska samband och inte att utveckla kunskap och 

insikt om människors egna erfarenheter och övertygelser. Därmed är positivistisk 

forskningsfilosofi en bra grund för denna studie eftersom målet är att kunna dra generaliserbara 

slutsatser efter att analyserat statiska modeller (Bell et al., 2019).  

2.2 Forskningsansats 

En slutledningsmetod är en filosofisk förföringsmetod för att härleda slutsatser och beroende på 

vad studien har för syfte varierar slutledningsmetoden. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) 

beskriver två olika slutledningsmetoder, induktiv samt deduktiv. Den induktiva ansatsen innebär 

att forskningen utgår från insamlad empiri för att sedan utveckla teorier. Den deduktiva ansatsen 

utgår från befintliga teorier för att prövas empiriskt (Saunders et al.,2012). 
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Eftersom hypoteserna i denna studie grundar sig i befintlig teori, är den deduktiva ansatsen 

lämpligast (Saunders et al., 2019). Hypoteserna kommer sedan att testas för att förkastas eller 

inte förkastas med hjälp av insamlade data. Den insamlade data avser att undersöka om det finns 

ett samband mellan offentliggörandet av ESG-nyhet och över- eller underavkastning för aktier. 

Bell et al. (2019) har tagit fram hur en deduktiv process vanligtvis går till och presenteras i figur 

1 nedan. Enligt Bell et al. (2019) kan en forskning med en deduktiv ansats delas in i 6 delar, där 

nästkommande steg är beroende av det tidigare steget (figurs 1). Denna studie baseras på samma 

upplägg vilket bekräftar att den deduktiva ansatsen är lämpligast. 

 

 

Figur 1: The process of deduction (Bell et al.2019) 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras forskning och teorier som ligger till grund för att analysera och dra 

slutsatser. Teorier som tas upp är aktieägarperspektivet och intressentteorin, den effektiva 

marknadshypotesen, marknadspsykologi, prospektteorin, Corporate Social Responsibility, 

Social Responsible Investments och ESG. I det sista delkapitlet presenteras tidigare forskning 

samt hypoteserna för denna studien. 

 3.1 Aktieägarperspektivet och intressentteorin 

Aktieägare är de individer eller institutioner som äger andelar av ett publikt företag. Intressenter 

som exempelvis leverantörer, kunder, anställda och långivare har en betydande roll för ett 

företags dagliga verksamhet, men de behöver inte äga aktier i företaget (Shah & Bhaskar 2007).  

 

Aktieägare kan vara individer, företag eller institutioner som äger minst en aktie i ett företag. 

Som aktieägare ges möjligheten att påverka företaget genom att rösta på bolagsstämman (Black, 

Hashmizade & Myles, 2017). Aktieägarna vill att företagsledningen fokuserar på expansion, 

förvärv samt tillväxt för att värdemaximera som innebär att företaget maximerar kortsiktig 

lönsamhet samtidigt som de tar hänsyn till samtliga intressenter. Övriga intressenter som till 

exempel leverantörer, anställda, myndigheter och miljöorganisationer vill att företaget ska 

fokusera på att skapa bättre kvalitet och service gentemot kunder (Shah & Bhaskar 2007). 

Anställda brukar vanligtvis vara intresserade av frågor som omfattar löner, arbetsvillkor och 

semesterdagar. Leverantörerna är intresserade av betalningstiden samt om företaget gillar deras 

produkter. Kunder är främst intresserade av att få så bra produkter som möjligt till så lågt pris 

som möjligt (Shah & Bhaskar 2007; Jensen 2001). Som intressentteorin presenteras av Freeman 

(1984) finns det inte angivet om hur avvägningar bör göras mellan olika intressenter, vilket 

innebär att intressentteorin inte beaktar olika intressenters värde för företagen (Freeman, 1984). 

Freeman (1984) anser att företag inte bör fokusera på ägarnas bästa utan istället fokusera på att 

hitta en balans mellan de olika intressenterna. Jensen (2001) argumenterar att om företag följer 

intressentteori kan det vara skadligt för företaget och samhällets välfärd på lång sikt. Jensen 

(2001) lyfter fram att företag som följer intressentmodellen kommer inom en framtid att 

misslyckas om de konkurrerar med företag som använder värdemaximering.  
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Att alla intressenter agerar olika och har olika intressen för företaget är grunden i 

aktieägarperspektivet och intressentteorin. Innan 1980-talet fokuserade företag nästan 

uteslutande på aktieägarnas intresse att tjäna pengar. Strax innan 1980-talet upplevde marknaden 

ett trendskifte där det blev viktigare för företag att visa legitimitet mot sina övriga intressenter. 

Före 1980-talet var det enklare för företag att ta investeringsbeslut som påverkade miljön, de 

anställda eller liknande negativt för att skapa ett högre aktievärde (Jones 1980). Jensen (2001) 

anser att företag borde agera mer hållbart för att bidra till ett bättre samhälle istället för att bidra 

till aktieägarnas förmögenhet på kort sikt.  

3.2 Effektiva marknadshypotesen  

Den effektiva marknadshypotesen innebär att aktiepriset reflekterar all den tillgängliga 

informationen för samtliga intressenter på marknaden (Samuelsson, 1965). Den effektiva 

marknadshypotesen har sitt ursprung från den franska matematikern Louis Bachelier och hans 

artikel the theory of speculation som publicerades år 1900 (Courtault, Kabanov, Bru, Crépel, 

Baron & Lemarchand, 2000). Fama (1970) förklarar istället den effektiva marknadshypotesen 

som att det vore omöjligt att köpa undervärderade aktier om aktien alltid handlas för sitt rättvisa 

pris. Vidare anser Fama (1970) att om aktiepriser baseras på all tillgänglig information, är 

avvikelse i förväntad avkastning omöjlig att förutspå. Fama (1970) introducerade ett 

tillvägagångsätt att kategorisera olika former av effektivitet, enligt följande: 

 

1. Svag form - Tidigare information och prissättning 

2. Semistark form - All information som är offentlig 

3. Stark form - All information 

Den svaga formen av effektivitet säger att aktiepriserna följer en ”random walk” vilket betyder 

att aktiepriser inte påverkad av tidigare händelser (Malkiel, 1973). Malkiel skriver i Random walk 

theory att om en apa med en ögonbindel kastar pil på en börssida i Wall Street Journal kommer 

apan att få lika bra avkastning som professionella förvaltare under det kommande året (Malkiel, 

1973). Förespråkare av den svaga formen av effektivitet hävdar att rådande information 

reflekterar aktiepriset samt att ingen tidigare information har någon påverkan på aktiepriset. Den 

svaga formen av effektivitet innebär att det är omöjligt att utnyttja tidigare kursrörelse för att 
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tjäna pengar. Detta innebär att tidigare vinsttillväxt inte har någon koppling till framtida tillväxt 

(Fama, 1970). 

  

Den semistarka formen av effektivitet är enligt Fama (1970) att marknaden prissätter all publik 

information och ett nytt jämviktsläge uppstår efter att informationen har offentliggjorts. 

Investerare som använder den semistarka effektiviteten använder sig inte utav fundamental- eller 

teknisk analys utan väntar på att ny information ska offentliggöras (Samuelsson, 1965). 

Fundamental analys innebär att studera företags finansiella data som exempelvis vinst, värdet på 

tillgångar eller finansiella nyckeltal. Teknisk analys innebär att studera tidigare aktiekurser för 

att kunna förutspå aktiemarknaden. Investerare som använder den semistarka formen av 

effektivitet bryr sig inte om tidigare kursrörelser eller fundamentalt värde av företaget utan anser 

att all tidigare information redan är prissatt i företaget (Samuelsson, 1965). Den semistarka 

formen anses vara mest praktisk eftersom den bäst återspeglar vad som sker på marknaden 

(Fama, 1970). Investerare på aktiemarknaden reagerar inte alltid fullständigt rationellt och ibland 

sker överreaktioner vilket går att urskilja ur figur 2 nedan. Figur 2 skapades av De Ridder (1990) 

och visar hur prissättningen av en aktie sker på en effektiv marknad. När informationen 

offentliggörs vid dag noll prissätts aktien direkt efter rådande information av den effektiva 

marknaden. Överreaktion och efterföljande korrektion är vad som kan ske om marknaden 

överreagerar på den nya informationen. På grund av denna överreaktion anses den semistarka 

formen vara den mest praktiska (Fama, 1970). 

  

Den starka formen av effektivitet antar att rådande aktiepriser reflekterar all offentlig och privat 

information. En utgångspunkt som den starka formen har är att icke-marknadsinformation samt 

marknadsinformation är inräknad i aktiepriset. Förespråkare för den starka effektiviteten säger 

att icke-marknadsinformation som exempelvis insiderinformation inte kan ge en investerare 

övertag då all den rådande informationen redan är justerad i aktiepriset (Fama, 1970). 
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Figur 2 (De Ridder, A., 1990) 

 

3.3 Marknadspsykologi 

Marknadspsykologi har blivit en viktig del av företagsekonomisk forskning och den grundas i 

idéer från forskare som Shiller, Perron samt Summer. Författarna Shiller och Perron (1985) 

hävdar att en investerares åsikt om aktievärdet oftast beror på andras åsikter. Resultatet av att 

investerares åsikter tenderar till att smälta samman är det som Shiller (1981) kallar fashion. 

Fashion är det som vanligtvis kallas trender och precis som klädtrender, finns det även trender 

på kapitalmarknaden (Shiller, 1981). Shiller (1981) hävdar att trenderna skapar oro på 

kapitalmarknaden och det är så över- och undervärderingar sker under längre tid.  

 

Vidare presenterar Shiller (1981) en modell som beskriver ordinary investerare som anses agera 

rationellt när det kommer till sina investeringsbeslut. I sin artikel argumenterar Shiller (1981) hur 

ordinary investerarna reagerar på över- och underreaktioner av nyheter samt hur det skapar ökad 

volatilitet, priskorrektion och återgång till medelvärdet (Barberis, Shleifer, & Vishny 1998; 

Daniel, Hirshleifer, & Subrahmanyam 1998). Priskorrektion innebär hur snabbt ett aktiepris 

påverkas av nyheter, det vill säga hur lång tid det tar innan marknaden reagerar på nyheten. 

Återgång till medelvärdet är hur snabbt en aktie finner tillbaka till ett nytt jämviktspris efter att 

en nyhet har offentliggjorts. Priskorrektion och återgång till medelvärdet är viktigt för denna 

studie eftersom det förklarar hur aktien reagerar efter att en nyhet har offentliggjorts. Att 

investerare är rationella är en utgångspunkt som är viktig för denna studie, då rationella 
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investerare agerar lika vid ny information (Shiller, 1981). Bird och Yeung (2009) hävdar att 

investerare reagerar betydligt starkare vid ett negativt nyhetssläpp än vid ett positivt och är 

därmed mer kritiska till negativa nyheter.  

3.4 Prospektteorin 

Innan år 1979 jobbade forskare med olika varianter av nyttofunktioner med fokus på 

beslutfattande. År 1979 kom Kahneman och Tversky (1979) fram till att nyttofunktionen inte är 

den mest lämpade teorin för forskning inom beslutstagande och lanserade därför prospektteorin. 

Kahneman och Tversky (1979) påpekar att individer agerar irrationellt i beslutsfattande istället 

för vad som trots tidigare, att individer agerar rationellt. Prospektteorin till skillnad från 

nyttofunktionen tar hänsyn till hur individer tar beslut under risk (Kahneman & Tversky 1979). 

 

En viktig utgångspunkt inom prospektteorin är att individer har olika referenspunkter, vilket 

innebär att de har formats av tidigare upplevelser och erfarenheter av pengar. Det innebär vad 

individer har blivit vana att kunna eller inte kunna köpa utifrån sin förmögenhet (Kahneman & 

Tversky 1979). Kahneman och Tversky (1979) beskriver likt Markowitz (1952) referenspunkt 

som individens befintliga förmögenhet. Markowitz (1952) argumenterar däremot att den 

befintliga förmögenheten kan vara missvisande om förmögenheten nyligen har förändrats 

markant och att individen inte har hunnit anpassa sig till det nya köpbeteendet. 

 

Kahneman och Tversky (1979) påstår att individer ser en större värdeminskning vid en förlust 

än vid en vinst av samma värde, vilket kan avläsas på lutningen i figur 3. Värdefunktionen i figur 

3 skapades av Kahneman och Tversky (1979), för att förklara hur individer agerar under risk. 

Kahneman och Tversky (1979) hävdar att individer kan agera både risksökande eller riskavert 

till skillnad från nyttofunktionsteorin som förklarar att individer enbart agerar riskavert. 

Riskavert innebär att individer inte är villiga att ta sig an risk så länge inte väntevärdet är positivt. 

Författarna anser också att individer agerar risksökande när det kommer till förluster och att de 

agerar riskaverskt när det kommer till vinster (Kahneman & Tversky 1979).  
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Figur 3: Värdefunktionen som den förklaras av Kahneman och Tversky (1979) 

3.5 Corporate Social Responsability  

Corporate Social Responsability (CSR) är en utvecklad företagspraxis som inkorporerar 

hållbarhet i företags affärsmodell (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2016). Enligt Holmes (1976) 

förmedlade företag inledningsvis sitt samhällsansvar då det skapar konkurrensfördelar. Vidare 

anser Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) att konkurrensfördelar fortfarande kan vara en 

underliggande faktor till varför företag utför extra hållbarhetsåtgärder, som egentligen inte krävs 

av lagar. Det var inte förrän i början av 1980-talet som de började studera vilka finansiella för- 

och nackdelar som tillkom till följd av CSR-aktiviteter (Margolis & Walsh, 2003). 

 

Enligt Pérez & Rodríguez del Bosque (2016) är CSR-arbetet ett sätt för företag att visa 

ställningstagande vid etiska och moraliska frågor. Enligt forskare eftersträvar CSR att gynna fler 

intressenter samt att uppfylla olika krav som intressenter skapar inom hållbarhetsområdet 

(Dahlsrud, 2008; Deegan, 2002; McWilliams, Siegel & Wright, 2006; Pérez & Rodríguez del 

Bosque, 2016). Eftersom CSR är ett brett begrepp finns det olika definitioner av vad det innebär. 

Dahlsrud (2008) identifierar 37 olika definitioner av CSR i sin studie där alla definitioner har 

fem gemensamma pelare: ekonomiska, frivilliga, intressenter, miljömässiga och sociala. Enligt 

Dahlsrud (2008) innebär den ekonomiska pelaren företagens finansiella mål och utveckling. Den 

frivilliga pelaren beskriver vad företag frivilligt vidtar för åtgärder som inte är reglerat enligt lag. 

Vidare definieras intressentpelaren som hur företag samverkar med sina intressenter såsom 
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anställda, kunder och leverantörer. Miljöpelaren mäter företagens påverkan på miljön och deras 

arbete för mindre klimatpåverkan. Den sociala pelaren mäter relationen mellan företagen och 

samhället (Dahlsrud, 2008).  

3.6 Social Responsible Investing  

Social Responsible Investing (SRI) är en investeringsprocess som tar hänsyn till ekonomisk 

avkastning, miljö- och samhällsmässiga faktorer i sitt beslutsfattande för att bidra till en positiv 

förändring i samhället (Renneboog, Horst & Zhang, 2008). SRI var tidigare baserat på religiösa 

värderingar som användes utav kyrkans investerare i deras investments portfolios redan från år 

1926. Senare under 1980-talet skiftade SRI fokus från moralisk oro till samhällsoro (Sparkes, 

2001; Brown, 1998). SRI försöker att integrera icke-finansiella problem såsom etiska, 

företagsstyrande, miljömässiga och samhällskriterier i investeringsprocessen som vanligtvis 

drivs av finansiella intressen (Hamilton, Hedesström, Juravle & Sandberg, 2008). Enligt Jansson, 

Biel, Andersson och Gärling (2011) har SRI blivit en process som används mer och mer och har 

vuxit i snabb takt sedan 2000-talet. Renneboog et al. (2008) hävdar att investerare som investerar 

i SRI fonder bryr sig mindre om finansiella nyckeltal. 

 

Ett viktigt begrepp inom SRI är screening som är ett grundläggande verktyg för investerare och 

företag när de analyserar investeringsbeslut. Screening används inom urvalsprocessen där 

investerare sorterar bort företag utifrån deras kriterier (Capelle-Blancard & Monjon, 2014). 

Investerares önskvärda kriterier i screeningen kan vara förnybar energi och hållbarbarhetsarbete 

medan icke önskvärda kriterier kan omfatta farliga miljöutsläpp eller brott mot mänskliga 

rättigheter (Capelle-Blancard & Petit 2014; Renneborg et al., 2008). Capelle-Blancard och 

Monjon (2014) urskiljer fyra kategorier som vanligtvis används vid screening; Environmental, 

Social, Governance och Controversial Business Involvement.  

 

Eurosif (2014) hävdar att det inte finns en global definition av SRI och vad det innebär utan det 

fungerar som ett samlingsnamn för olika investeringsstrategier. SRI associeras till många olika 

investeringsprocesser som kombinerar investerares finansiella objektivitet med 

samhällsansvarstagande (Eurosif, 2014). I SRI är det enkelt att urskilja den växande trenden, 

ESG, som har tagit SRI till nya dimensioner (Syed, 2017). Till följd av att företag implementerar 
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de tre ESG-pelarna i hela värdekedjan kommer det att skapa bättre förutsättningar för en bättre 

framtid (Eurosif, 2014). Förenta Nationernas miljöprogram har tagit fram sex principer för att 

klargöra vad SRI innebär, genom att skriva under principerna lovar över 400 företag att följa dem 

(Jansson, Biel, Andersson och Gärling, 2011). Principerna lyder på följande vis: 

 

1.  Integrera ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser 

2.  Vara aktiva ägare och integrera ESG-frågor i ägarpolitiken och företagspraxis 

3.  Aktivt söka information om ESG-frågor av de enheter vi investerar i 

4.  Främja acceptans och implementera principerna inom investeringsbranschen 

5. Arbeta tillsammans för att effektivisera utförandet av principerna 

6. Rapportera våra aktiviteter och framsteg i utförandet av principerna (UNEP; Jansson et 

al., 2011) 

3.7 ESG 

De tre ESG-pelarna miljö, sociala och bolagsstyrning, kategoriseras bland annat som 

hållbarhetstagande, socialt ansvarstagande och etiska investeringar (Adec, 2019). Kofi Annan 

lanserade Global Compact år 2000 vilket är ett initiativ för företag som vill ta samhällsansvar 

med det primära målet att konstruera universella principer i näringslivet (Knoepfel, 2004).  

Genom att etablera sambandet mellan de tre ESG-pelarna och investeringsbeslut är målsättningen 

att bidra till en bättre integration av dessa aspekter i näringslivet. 2004 skrev Kofi Annan till 55 

av världens ledande finansinstitut där han uppmanade instituten att delta i initiativet vilket 

resulterade i rapportens utveckling och offentliggörande (Knoepfel, 2004). Precis som CSR och 

SRI syftar ESG till att företag ska ta ansvar för sina handlingar för att påverka samhället i en 

positiv riktning. 

 

ESG består som tidigare nämnts av tre pelare, den första pelaren behandlar de miljömässiga 

aspekterna. Det innebär att företag anstränger sig för att påverka miljön i en positiv riktning, 

genom att följa rådande bestämmelser samt att vara medvetna för konsekvenserna av sina val 

(Durand, Limkriangkrai & Koh, 2017). Thomson Reuters (2019) bryter ner miljöpelaren i tre 

huvudgrupper vilka är användandet av resurser, utsläpp och innovation hos företagen. Den andra 

pelaren behandlar sociala aspekter och genom att applicera sociala aspekter i verksamheten visar 
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företagen deras ståndpunkt i samhällsansvarstagande (Durand et al., 2017). Företagen tar sitt 

samhällsansvar genom att följa de rådande bestämmelser samt önskvärda normer som samhället 

ställer. Den sociala pelaren går att underkategoriseras i fyra grupper. Undergrupperna är 

arbetskraft, mänskliga rättigheter, gemenskap och produktansvar (Thomson Reuters, 2019). Den 

sista pelaren handlar om bolagsstyrning, denna pelaren berör ämnen som styrningsstruktur, 

integritet och etik (Durand et al., 2017). För att förenkla identifieringsprocessen av 

styrningsaktiviteter bryter Thomson Reuters ner styrningspelaren i tre huvudkategorier vilket 

resulterade i ledning, aktieägare och CSR strategi (Thomson Reuters, 2019). 

 

ESG har med hjälp av sina tre pelare skapat nya dimensioner inom SRI vilket har gjort det enklare 

för företag att förstå SRI och dess inverkan. Detta gör det enklare att ta bättre hållbarhetsbeslut 

(Syed, 2017). Syftet med ESG är att uppmärksamma företagens egna miljö-, samhälls- och 

bolagsstyrning för skapa ett hållbart samhälle (Escrig-Olmedo et al., 2010). Genom att 

implementera ESG och hållbarhetsaktiviteter blir företag attraktiva för sina intressenter.  

 

Genom att analysera företagsekonomiska prestationer och miljöprestationer fann författarna 

Christensen, Hughes och Tuwaijri (2004) att bra ekonomiska prestationer har ett positivt 

samband med miljöprestationer. Duuren, Plantinga och Scholtens (2016) har påvisat att chefer 

överväger att integrera ESG-beslut i sina investeringar då de processer som används i 

värderingarna är effektiva och att företagen bidrar till ett bättre samhälle. Företag kan tillämpa 

olika styrningsfrågor vilket kan bidra till en påverkan på långsiktiga finansiella prestationer 

(Duuren et al., 2016). Genom att företag implementerar ESG-faktorer har det visat sig att deras 

volatilitet är lägre än deras konkurrenter som inte tar hänsyn till ESG (Kumar et al., 2016). 

 

ESG används som ett verktyg för att värdera företag och det betygsätts likt kreditbetyg (Escrig-

Olmedo et al., 2010). För att betygsätta företag använder ESG-agenturer offentliga data om 

företagens hållbarhetsarbete (Escrig-Olmedo et al., 2010). ESG-agenturerna betygsätter företag 

på skalor utifrån deras hållbarhetsarbete och hur de tillämpar de tre ESG-pelarna i sina dagliga 

verksamheter (Escrig-Olmedo et al., 2010). Det finns en mängd olika betygsskalor, ett exempel 

är att företagen är graderade från AAA till CCC, där AAA är det högsta betyget och CCC lägsta 

betyget. Detta kan leda till att samma företag får olika betyg beroende på vilken ESG-agentur 

som betygsätter dem (Escrig-Olmedo et al., 2010). 
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3.8 Tidigare Forskning och hypoteser  

Tidigare forskning av Capelle-Blancard och Petit (2017) har undersökt hur aktiemarknaden 

reagerade på offentliggörandet av 33 000 ESG-nyheter under åren 2002 och 2010. Capelle-

Blancard och Petit (2017) samt Krüger (2015) bevisade att aktiemarknaden reagerade starkt 

negativt till negativa nyheter och svagt positivt till positiva nyheter vid offentliggörandet av ESG-

nyheter. När en negativ ESG-nyhet offentliggjordes förändrades marknadsvärdet för företagen 

som nyheter berörde i genomsnitt -0,1 procent medan en positiv ESG-nyhet knappt förändrade 

marknadsvärdet alls (Capelle-Blancard & Petit, 2017). För att uppnå resultatet gjorde Capelle-

Blancard och Petit (2017) en eventstudie som baserades på den effektiva marknadshypotesen. 

Den effektiva marknadshypotesen innebär att när nyheter offentliggörs sker 

marknadsvärdesförändringen direkt (Fama, 1970). Grundtanken i Capelle-Blancard och Petits 

(2017) studie är att studera över- eller underavkastning, vilket är den observerade avkastningen 

mot den avkastningen som hade skett om inte ESG-nyheten hade inträffat. Capelle-Blancard och 

Petits (2017) studie baserades på de 100 mest omsatta aktierna listade på Dow Jones Sector Titans 

Index. Det finns ingen ytterligare forskning på hur ESG-nyheter påverkar avkastningen på aktier 

från år 2010 till april 2019 eller på OMX30.  

 

För att studera ESG-nyheters påverkan efter år 2010 till april 2019 och hur de rådande 

hållbarhetstrenderna påverkar investerares syn på hållbarhet så har tre hypoteser tagits fram. Det 

är intressant att studera om det som Shiller (1981) menar med att trender har skapats och om 

trender har skapats kring ESG-pelarna. Med hänsyn till den effektiva marknadshypotesen är det 

intressant att studera om det finns en påverkan på avkastningen vid eventdagen med andra ord 

den dagen nyheten offentliggörs (Fama, 1970). Något som är viktigt för att hypoteserna ska 

fungera är att investerare agerar rationellt, eftersom rationella investerare agerar lika vid ny 

information (Shiller, 1981). Bird och Yeng (2009) argumenterar för att investerare är mer kritiska 

till negativ information än vad de är positiva till positiv information. Om det nu är så att 

investerare reagerar mer negativt än vad de gör positivt till nyheter, hur mycket blir då den 

genomsnittliga överavkastningen? För att ge en förklaring på empirin och för att försöka att 

bevisa den har tre hypoteser tagits fram: 
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H1: Det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en nyhet gällande miljöpelaren 

och avkastningen för en aktie 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en nyhet gällande den sociala 

pelaren och avkastningen för en aktie  

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en nyhet gällande 

bolagsstyrningspelaren och avkastningen för en aktie 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att redogöras och hur urvalet av nyheter har 

valts och hur data samlades in. Beräkningarna för eventstudien och hur eventstudien är uppbyggd 

kommer sedan att presenteras på ett överskådligt och detaljerat sätt i delkapitlet efter. Slutligen 

kommer multipelregression samt reliabilitet och validitet att redogöras. 

4.1 Urval och data 

Denna studie undersöker hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för börsnoterade företag och 

om det finns en över- eller underavkastning, som hädanefter kommer att benämnas som abnormal 

avkastning. I tabell 1, tidigare forskning, presenteras vad tidigare forskning har använt för 

eventfönster, estimeringsperiod, tidperiod samt antalet nyheter för att utföra sina eventstudier. 

Precis som i tidigare studier använder sig denna studie av en lång tidsperiod, detta möjliggör ett 

stort urval av nyheter (Tabell 1). Capelle-Blancard och Petit (2017) undersökte hur ESG-nyheter 

påverkade avkastningen för aktier, medan andra forskare har studerat nyheters påverkan på aktier 

under årtalen 1962 till 2010 (Tabell 1). Denna studie vill komplettera tidigare forskning av 

Capelle-Blancard och Petit (2017) för att se om resultatet är applicerbart på den svenska 

marknaden och om det har förändrats sedan deras studie. Valet av tidsperiod är därför satt från 

år 2010 till april 2019. Avsikten med denna studie är att studera företag listade på OMX30 istället 

för Dow Jones Sector Titans som Capelle-Blancard och Petit (2017) gjorde. OMX30 är intressant 

att studera då det innefattar de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmbörsen och är därför väldigt 

viktigt för investerare. 

 

För att möjliggöra denna studie behövdes ett beslut tas angående vilka ESG-nyheter som skulle 

inkluderas. I denna studie valdes Retriever Business för att hitta ESG-nyheter. Retriever Business 

är en företagsdatabas som har information om alla svenska företag, vilket gjorde det möjligt att 

använda enskilda sökord i en stor databas för att hitta nyheter. Valet av sökord inspirerades av 

Thomson Reuters (2019), vilket är en leverantör av information och nyheter. För att nyheter av 

de olika pelarna skulle ha en liknande påverkan på avkastningen har sökorden formats för att få 

en liknande verkan. Sökorden som valdes vid sorteringen av nyheter presenteras i tabell 2 nedan. 

Det var svårt att veta vilka sökord som skulle inkluderas eftersom investerare reagerar olika vid 

offentliggörande av nyheter. Detta kan bero på att alla individer har olika bakgrunder som formar 
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deras uppfattning om verkligheten, således var det svårt att veta vad den generella uppfattningen 

var. I Retriever Business fanns alternativet att välja vilka år samt vilka nyhetssidor som nyheterna 

är publicerade i. De nyhetssidorna som användes i denna studie var Affärsvärlden, Aftonbladet, 

Dagensindustri, Dagensnyheter, Svenska Dagbladet och TT. Valet av nyhetssidor var viktigt för 

att få pålitliga nyheter samt att nyhetssidorna har en stor läsarbas. ESG-nyheterna valdes genom 

att först analysera om de anses vara positiv eller negativ av oss själva, för att göra det så trovärdigt 

som möjligt valdes sökord där det vara lätt att urskilja om nyheten var positiv eller negativt. Ett 

sökord som kan vara både negativ och positiv är sökordet utsläpp, det går lätt att anse om den är 

negativ det vill säga om ett företag har ökat utsläppen. 

 

Med hänsyn till att tidigare studier har undersökt hur nyheter påverkar olika världsmarknader 

valde denna studie att enbart studera de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen, det vill 

säga företag listade på OMX30. I tabell 3 går det att urskilja vilka företag som är listade på 

OMX30 år 2019 under första halvåret. Datumspecifika tidsseriedata hämtades från Nasdaq 

Norden eftersom den hade all nödvändiga data.  

 

Tabell 1: Tidigare forskning  

Artiklar Eventfönster Estimeringsperiod  Tidsperiod Antalet nyheter 

Capelle-Blancard och Petit (2017) 5 dagar 60 dagar 2002-2010 33000 

Krüger (2015) 6, 11 och 16 dagar  11 och 21 dagar 2001-2007 2116 

Capelle-Blancard och Laguna (2010) 2 dagar 180 dagar 1990-2005 64 

King och Soule (2007) 26 dagar 239 dagar 1962-1990 342 

Fisher-Vanden och Thorburn (2011) 2 dagar 150 dagar 1993-2008 117 

Aktas, De Bodt och Cousin (2011) 2 dagar 260 dagar 1997-2007 1108 

     
 

Tabell 2: Sökord  

Miljöpelaren Sociala pelaren Bolagsstyrningspelaren 

Miljöutsläpp Fackförbund VD 

Koldioxidutsläpp Kvotering Arvode 

Förnybarenergi Arbetsförhållanden VD dömd 

Giftigt avfall Varsel Insiderbrott 

Miljömål Donera Mutor  

 Leverantör  

 Jämställdhet  
  Penningtvätt   
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Tabell 3: Företagen listade på OMX30 april 2019 

       

ABB Ltd Essity B Securitas B  
Alfa Laval Getinge B Skanska B  

Assa Abloy B Hennes & Mauritz B SKF B  
AstraZeneca Hexagon B SSAB B  

Atlas Copco A Investor B Swedbank A  
Atlas Copco B Kinnevik B Swedish Match  
Autoliv SDB Nordea Bank Svenska Handelsbanken A  

Boliden Sandvik Tele2 B  
Electrolux B SCA B Telia Company  
Ericsson B SEB A Volvo B  

    

4.2 Eventstudie 

Eventstudier är en statistisk metod som används för att undersöka hur en specifik nyhet påverkar 

avkastningen av ett företag (Mackinlay, 1997). Grundidén är att analysera om det finns en 

abnormal avkastning när en nyhet offentliggörs. Eventstudier grundas i att marknaden är effektiv 

och att alla investerare är rationella, vilket betyder att aktiepriset korrigeras när en nyhet 

publiceras (Mackinlay, 1997; Fama, 1970). Med utgångspunkten att studera hur ESG-nyheter 

påverkar företags avkastning är det lämpligt precis som i tidigare forskning att använda sig utav 

en eventstudie.  

 

Det viktigaste med en eventstudie är att ta reda på eventet och eventfönstret (Mackinlay, 1997). 

Eventen som ska studeras i denna studie är att studera ESG-nyheter. Förutom att studera eventen 

är det nödvändigt att en eventstudie avgränsas till hur många dagar före och efter nyheten 

offentliggjordes, vilket kallas eventfönster (Mackinlay, 1997). I denna studie är eventfönstret 

kort för att andra nyheter inte ska påverka avkastningen eftersom avsikten är att studera hur en 

enskild nyhet påverkar avkastningen. Valet av eventfönster är därför satt från två dagar innan till 

två dagar efter att nyheten offentliggjordes, vilket ger ett intervall på fem dagar. Eventfönster 

grundas på att upptäcka eventuella fördröjningar på marknadsreaktionen eller 

informationsläckaget. I denna studie baseras eventfönstret på vad tidigare forskning har använt 

för tidsintervall eftersom det är beprövat (Tabell 1). 

  

En estimeringsperiod är dagarna innan eventfönstret som används för att beräkna den normala 

avkastningen, betavärdet, förklaringsgraden samt standardfelet och är vanligtvis fler dagar än 
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eventfönstret (Mackinlay, 1997). I tabell 1 går det att urskilja att liknande studier använder sig 

av en estimeringsperiod emellan 11 till 260 dagar. I denna studie valdes en estimeringsperiod på 

252 dagar, vilket är det genomsnittliga antalet börsdagar på ett år för den svenska marknaden.  

 

4.3 Beräkningsmodeller 

I kommande delkapitel redogörs beräkningsmodellerna och tillvägagångssättet för denna 

eventstudie. Beräkningsmodellerna som presenteras i detta kapitel genomfördes i Excel enligt 

stegen som presenteras i nedan och ligger till grund för regressionerna som användes för att testa 

hypoteserna. 

4.3.1 Normal avkastning 

I denna studie används marknadsmodellen för att beräkna den normala avkastningen (R) som 

aktien hade haft om eventet inte hade skett. Marknadsmodellen innebär att företagets 

systematiska och osystematiska risk beräknas (MacKinlay, 1997). Systematisk risk är 

marknadsrisken och mäts med betavärdet medan den osystematiska risken är de risker som 

förknippas med företaget. (MacKinlay, 1997). Beräkningen av den normala avkastningen görs 

utifrån den hämtade tidsseriedata om OMX30 företagen. Marknadsmodellen härleds nedan. 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑅𝑖𝑡 = Förväntad normal avkastning  

i = Specifik aktie  

t = Tidperiod (t = 0 är dag 0 då nyheten släpps)  

𝛼𝑖 = skärningspunkten för regressionen 

𝛽𝑖 = Lutningen (beta) 

𝑅𝑚𝑡 = Avkastning på OMX30 

𝜀𝑖𝑡= Felvariabel (antas vara noll) 
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4.3.2 Abnormal avkastning  

Abnormal avkastning (AR) är det marknaden klassificera som över- eller underavkastning, med 

andra ord aktiens faktiska avkastning minus normala avkastning (MacKinlay, 1997).  

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡) 

𝐴𝑅𝑖𝑡= Abnormal avkastning, aktie i, period t 

𝑅𝑖𝑡 = Faktisk avkastning för aktie i och period t 

𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡= Förväntad avkastning för aktie i 

4.3.3 Genomsnittliga abnormala avkastningen  

Den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) är genomsnittet av den abnormala 

avkastningen (MacKinlay, 1997). Denna används för att ta fram tabell 5 som presenteras i   

kapitel 5. 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑛
∑𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝐴𝐴𝑅𝑡= genomsnittliga abnormala avkastningen 

AR= Abnormal avkastning, aktie i, period t  

n = Antalet nyheter 

4.3.4 Sammanlagda abnormala avkastningen   

Den sammanlagda abnormala avkastningen (CAR) är den kumulativa abnormala avkastningen 

för aktien. CAR är intressant att räkna ut för att få en uppfattning av den kumulativa abnormala 

avkastningen som genererades under eventfönstret (MacKinlay, 1997). 

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡−2,𝑡+2) = ∑ 𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡−2,𝑡+2) = Sammanlagda abnormala avkastningar mellan perioden t-2 och t+2 

𝐴𝑅𝑡= Abnormala avkastningen för aktien i, perioden t  
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4.3.5 Signifikansberäkning 

För att beräkna om det finns ett statistiskt samband mellan en ESG-nyhet och den abnormala 

avkastningen genomfördes ett t-test för varje enskild ESG-nyhet. Ett T-test används vid 

statistiska beräkningar när populationens standardavvikelse är okänd. T-testet genomfördes i 

Excel för att testa hur många av ESG-nyheterna som var signifikanta var för sig. Ett tvåsidigt t-

test användes eftersom nyheterna är positiva eller negativa. Valet av signifikansnivå sattes till 

fem procent, vilket är vanligt vid signifikansberäkningar av statistiska tester (Körner & 

Wahlgren, 2015). Beräkningen sker i följande steg nedan. 

 

|
𝐴𝑅

𝑆𝑡𝑒𝑦𝑥
| = 𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 

𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 = Om detta tal är större än signifikansnivåns för femprocentsnivån (1,96) så är modellen 

inte signifikant. 

Steyx = Är standardfelet av det förväntade felets värde för det förväntade y värdet för varje x 

(Excel formeln ”STDFELYX” användes) 

4.4 Studiens variabler 

I detta delkapitel presenteras den beroende variabeln, oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna samt varför dem är valda.  

4.4.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är den abnormala avkastningen som har skett under eventfönstret och 

anges i procent. Den abnormala avkastningen beräknades i Excel med hjälp av 

beräkningsmodellerna i delkapitel 4.3 och var grunden till den multipla regressionen. 

Anledningen till att den abnormala avkastningen används som beroende är att den förmodas 

påverkas av de oberoende variablerna och inte tvärt om. Den abnormala avkastningen beräknas 

för att testa om det föreligger statistisk signifikans för eventdagen hos de olika nyheterna. 

4.5.2 Oberoende variabler 

Syftet med denna eventstudie är att studera om offentliggörandet av ESG-nyheter har en 

signifikant påverkan på avkastningen hos företag listade på OMX30. Med hänsyn till syftet 

valdes de oberoende variablerna, nyhetens riktning (om nyheten är positiv/negativ), vilken pelare 
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nyheten tillhör och om nyheten har signifikans i signifikansberäkningen. Nyhetens riktning tas 

med för att få med både positiva och negativa abnormala avkastningar. Vilken pelare nyheten 

tillhörde valdes för att kunna testa om någon av de enskilda pelarna påverkade avkastningen mer 

än någon annan. Signifikansen valdes som oberoende variabel för att testa om signifikanta 

nyheter har en påverkan på avkastningen.  I tabell 4 presenteras de oberoende variablerna som 

dummyvariabler. En dummyvariabel är en variabel som indikerar närvaro eller frånvaro i ett test 

och kan bara anta värdena noll och ett, där noll indikerar frånvaro och ett indikerar närvaro.  

 

Tabell 4: Studiens oberoende variabler 

Dummyvariabel 1 0  

Nyhetens riktning Positiv Negativ  
Miljö Miljö Inte miljö  

Sociala Sociala Inte sociala  
Bolagsstyrning Bolagsstyrning  Inte bolagsstyrning  

Signifikans Signifikant Inte signifikant  

    

4.5.3 Kontrollvariabler 

Det är viktigt att använda relevanta kontrollvariabler som ökar testens styrka och trovärdighet. 

Samtidigt medförde det att användandet av relevanta kontrollvariabler minskade risken för 

felaktiga slutsatser (Pallant, 2003). I denna studie har tre kontrollvariabler använts och de är 

omsättning, antal anställda och börsvärdet. De tre kontrollvariablerna används i 

regressionsmodellerna som presenteras i tabell 6 för att se om de har någon alternativ påverkan 

på modellen. Dessa anges i absolutbelopp och hämtas från företags årsredovisningar samma år 

som nyheten offentliggjordes. Exempelvis om en nyhet om SCA offentliggjordes 2017 hämtades 

siffror om omsättningen, antal anställda och börsvärdet från SCA:s årsredovisning 2017. 

Eftersom denna studie omfattar nyheter från år 2019, användes årsredovisningar från år 2018 för 

att årsredovisningarna för år 2019 inte var publicerade. Om en nyhet omfattade ett företag som 

rapporterar i annan valuta än svenska kronor gjordes en omväxling genom att använda den 

svenska riksbankens olika valutakurser för de givna åren.  

 

Vanligtvis anses ett stickprov på över 30 observationer vara normalfördelade (Körner & 

Wahlgren, 2015), även om det inte behövdes så testades kontrollvariablerna om de var 

normalfördelade med ett Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest. Enligt Pallent (2013) 
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måste variablernas signifikansnivå överstiga fem procent om det ska få anses vara 

normalfördelade i ett Kolmogorov-Smirnov test. Att en variabel är normalfördelad innebär att 

den är symmetrisk fördelad vid sitt medelvärde (Körner & Wahlgren, 2015). Variabler som inte 

uppfyllde normalfördelningskravet logaritmernas för att en jämnare fördelning vid sitt 

medelvärde (Pallent, 2003). 

4.6 Multipel regression  

Multipel regression är en samling av olika statistiska tekniker som kan användas för att analysera 

ett förhållande mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. Multipel regression 

baseras på korrelation som möjliggör en avancerad utforskning av sambandet mellan en 

uppsättning variabler i en komplex verklighet (Pallant, 2003). Den beroende variabelns värde 

kan påverkas beroende på uppsättningen av oberoende variabler samt vad de oberoende 

variablerna har för effekt på den beroende variabeln (Hair, Black, Babin & Anderson, 2014). I 

denna studie är den beroende variabeln abnormal avkastning och de oberoende är nyhetens 

riktning, om nyheten har en signifikant påverkan på avkastningen, antal anställda, omsättning 

börsvärde samt vilken pelare nyheten tillhör. Anledningen till att den abnormala avkastningen 

används som beroende är att den förmodas påverkas av de oberoende variablerna och inte tvärt 

om. Det är dessa variabler som kommer att vara till grund för regressionsmodellerna vid 

hypotesprövningarna och för tabell 6. Valet av signifikansnivå är satt till fem procent vilket är 

en vanlig nivå vid kvantitativ forskning. Det är även viktigt att testa om det kan uppstå 

multikollinearitet i regressionsmodellerna. För att undvika detta kommer denna studie att ta bort 

oberoende variabler samt kontrollvariabler som överstiger ett VIF värde på 2,5 (Körner & 

Wahlgren, 2015). 

  

Enligt Pallant (2003) finns det tre standard varianter av regressionsmodeller, standard multipel 

regression, hierarkisk multipel regression och stegvis multipel regression (Pallant, 2003). För 

denna studie anses den hierarkiska modellen vara den lämpligaste av de tre. I den hierarkiska 

modellen adderas de oberoende variablerna in stegvis i modellen i en specifik ordning av 

forskaren (Pallant, 2003). Till en början kommer de olika ESG-pelarna läggas in var för sig med 

nyhetens riktning för att se om de har en signifikant påverkan på den abnormala avkastningen. 

Efter att alla modeller har gjorts med de olika ESG-pelarna kommer modellerna att återskapas 



    Johannes Jeppsson 
  Alexander Nilsson 

  

 

27 

 

fast med kontrollvariablerna samt variabeln signifikans för att se om de modellernas utfall 

påverkas. Det är inte förrän efter genomförandet av regressionsmodellerna som det kan fastställas 

att de olika oberoende variablerna har en påverkan på den abnormala avkastningen. Genom att 

studera regressionsmodellerna går det att tolka förklaringsgraden (𝑅2) som innebär hur mycket 

den beroende variabeln beror på de oberoende variablerna i samma modell. När en variabel 

adderas till regressionsmodellen kommer 𝑅2 alltid att öka även om den inte påverkar den 

beroende variabeln. För att reglera detta kan den justerade förklaringsgraden användas istället, 

den innebär att förklaringsgraden enbart ökar om de oberoende variablerna påverkar den 

beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 2015). I denna studie är det lämpligt att använda sig av 

den justerade förklaringsgraden istället för förklaringsgraden, eftersom det är intressant att veta 

hur mycket extra varje input i regressionsmodellerna påverkar den beroende variabeln.  

 4.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten i en studie testas genom hur väl en studie går att replikera för att få samma resultat. 

Hög grad av reliabilitet kan uppnås genom att resultatet av en studie inte kan tolkas på många 

olika sätt (Bryman & Bell, 2015). För att minska slumpmässiga samt mänskliga fel i denna studie 

gjordes kontrollkörningar av Excel och SPSS tre gånger. I denna studie uppnås reliabiliteten 

genom att använda nyheter som är publicerade på kända nyhetssidor vilket gör dem till pålitligare 

källor än om nyheterna hade tagits från mindre nyhetssidor.  

 

En studie uppnår hög validitet genom att säkerställa att rätt objekt mäts vid rätt situation (Bryman 

& Bell, 2015). Tidigare studier som har undersökt hur ESG-nyheter påverkar aktiekurser har 

använt sig utav eventstudie som metod, som forskarna i tabell 1, som återfinnes i kapitel 4.1. 

Med hänsyn till att det är vanligt att använda eventstudier vid denna typ av studier tyder det på 

hög grad av validitet. För att ytterligare stärka validiteten i denna studie används liknande 

hypoteser som vid tidigare beprövade studier. 
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5. Empiriskt Resultat 

I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik, resultatet av den multipla regressionen samt 

resultatet av hypotesprövningen.   

5.1 Deskriptiv statistik  

I tabell 5 presenteras den deskriptiva statistiken som har beräknats med hjälp av Excels olika 

funktioner. Tabellen presenterar antalet nyheter, genomsnittliga abnormala avkastningen, hur 

många miljönyheter som var signifikanta, hur många sociala nyheter som var signifikanta, hur 

många bolagsstyrningnyheter som var signifikanta, antalet signifikanta nyheter, antalet 

signifikanta nyheter för varje dag i eventfönstret, hur många signifikanta nyheter som var positiva 

samt hur många av de signifikanta nyheterna som var negativa. I denna studie var det sammanlagt 

199 ESG-nyheter som inkluderades i urvalet varav 100 var positiva och 99 var negativa. Av alla 

ESG-nyheter är 51 miljö, 72 sociala och 76 bolagsstyrning och är jämt fördelade mellan positiva 

och negativa inom de olika ESG-pelarna. För eventdagen som benämns med t i tabell 5 är den 

genomsnittliga abnormala avkastningen -0,13 procent. Att den genomsnittliga abnormala 

avkastningen är negativ innebär att investerare reagerar starkt negativt på negativa nyheter och 

svagt positivt på positiva nyheter. I tabell 5 går det även urskilja att den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen för eventfönstret är -0,63 procent, vilket styrker att 

investerare reagerar starkare på offentliggörandet av negativa nyheter då nyheterna är likna 

många till antal. 

 

I graf 1 går det urskilja att den kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för om nyheten är 

positiv eller negativ. Vidare visar grafen att en negativ nyhet har en större negativ påverkan än 

vad en positiv nyhet har en positiv påverkan eftersom den kumulativa abnormala avkastningen 

är negativ. Tabell 5 visar att antalet signifikanta nyheter på eventdagen är 56 vilket resulterar i 

cirka 28 procent av urvalet. Vidare visar tabellen att 42 nyheter vilket är cirka 21 procent var 

signifikanta på t-2 utan att nyheterna inte ens hade publicerats. Fördelningen av antalet 

signifikanta nyheter var 29 positiva respektive 27 negativa på eventdagen. Antalet signifikanta 

miljönyheter på eventdagen var 19 vilket motsvarar 37 procent. Vidare var 19 procent 
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signifikanta för den sociala pelaren på eventdagen viket motsvara 14 nyheter. Signifikanta 

bolagsstyrningnyheter på eventdagen motsvarar 23 av 76 stycken vilket är 30 procent. 

 

 

Tabell 5: Deskriptiv statistik från Excelberäkningar 

 

 

Graf 1: CAAR runt eventdagen  
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5.2 Resultat av multipel regression 

I tabell 6 finns det sex olika modeller som har olika antal nyheter med olika uppsättningar av de 

oberoende variablerna, som är skrivna i tabellens vänstra sida. Modellerna presenteras med 

stjärnsignifikansnivåerna som anges *, ** eller *** som motsvarar tio procents-, fem procents- 

eller en procentsnivå. I tabell 6 för samtliga modeller går det att urskilja variablernas olika 

betavärde, standardfelet, F-värdet och om de är signifikanta. Alla modeller testas i huvudsyfte 

för att se om de oberoende variablerna har en signifikant påverkan på den abnormala 

avkastningen. Eftersom kontrollvariablerna antalet anställda och omsättningen hade ett VIF-

värde som översteg 2,5 resulterade det i att antalet anställda exkluderades i 

regressionsmodellerna. Vidare för att testa normalfördelningen av kontrollvariablerna gjordes ett 

Kolmogorov-Smirnov test. Testet visade att samtliga kontrollvariabler inte har signifikans på 

fem procentsnivån och därför logaritmeras samtliga kontrollvariabler. De modeller som anses 

vara intressanta kommer att diskuteras löpande i denna studie.  

5.2.1 Hypotesprövning 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en nyhet gällande miljöpelaren 

och avkastningen för en aktie  

 

Den första hypotesen har tagits fram för att undersöka den verkliga påverkan av offentliggörande 

av en miljönyhet eftersom det är ett omtalat ämne. Durand et al. (2017) belyser främst miljöpelare 

och hur viktigt det är att företag är medvetna om konsekvenserna av sina handlingar samt att de 

jobbar proaktivt för att minska sitt miljöavtryck. I Tabell 6 presenteras modell 1 som visar hur 

den abnormala avkastningen förklaras av nyhetens riktning och miljöpelaren. Det går också att 

urskilja att det finns ett statistiskt säkerställt positivt samband mellan modellens beroende 

variabel och de oberoende variablerna på fem procents signifikansnivå (Tabell 6). Den justerade 

förklaringsgraden för denna modell blev 0,02, vilket innebär att 2 procent av variationerna i den 

abnormala avkastningen förklaras med de oberoende variablerna under eventdagen. Vid hänsyn 

tagen till kontrollvariablerna logomsättning, logbörsvärde samt den oberoende variabeln 

signifikans gör det att modell 4 inte blir signifikant på fem procentsnivån (Tabell 6). Detta 

innebär att kontrollvariablerna som togs med för att studera om det finns en alternativ påverkan 

på resultatet, i själva verket inte har en påverkan utan försämrar modellen.  
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H2: Det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en nyhet gällande den sociala 

pelaren och avkastningen för en aktie  

 

Studiens andra hypotes testar om det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en 

social nyhet och avkastningen för en aktie. Med hänsyn till att företagen får mer press på sig från 

samhället och att de ska agera enligt normerna har det skapats striktare lagar (PWC, 2016). 

Modell 2, i tabell 6, visar om det finns ett statistiskt säkerställt positivt samband mellan den 

beroende variabeln abnormal avkastning och de oberoende variablerna nyhetens riktning och den 

sociala pelaren. Ur modellen går det att urskilja att det inte finns ett statistiskt säkerställt positivt 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna på fem procents 

signifikansnivå (Tabell 6). Den justerade förklaringsgraden för modell 2 blev 0,02 vilket innebär 

att 2 procent av variationerna i den abnormala avkastningen förklaras med de oberoende 

variablerna under eventdagen. När kontrollvariablerna logomsättning och logbörsvärde samt den 

oberoende variabeln signifikans lades till i modell 5 påverkade det inte modellen (Tabell 6). 

Modellen förblir inte statistiskt signifikant på fem-procentsnivån och kontrollvariablerna hade 

ingen alternativ påverkan på modellen.  

  

H3: Det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av en nyhet gällande 

bolagsstyrningspelaren och avkastningen för en aktie  

 

Studiens tredje hypotes är att testa om det finns ett positivt samband mellan offentliggörandet av 

en bolagsstyrningsnyhet och avkastningen för en aktie. Den sista pelaren bolagsstyrning omfattar 

bland annat frågor gällande styrningsstruktur, styrelsens oberoende och chefskompensationer 

(Ern, 2018). I tabell 6 modell 3, går det att urskilja resultatet när den beroende variabeln 

abnormala avkastning testas mot de oberoende variablerna nyhetens riktning och 

bolagsstyrningspelaren. Vidare visar modellen att det inte finns ett statistiskt säkerställt positiv 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna på fem procentsnivån 

(Tabell 6). Den justerade förklaringsgraden för denna modell blev 0,02 vilket innebär att 2 

procent av variationerna i den abnormala avkastningen förklaras med de oberoende variablerna 

under eventdagen (Tabell 6). När kontrollvariablerna logomsättning och logbörsvärde samt den 

oberoende variabeln signifikans adderas till modell 3 skapas modell 6, som visar att modellen 
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inte förändras. Modellen förblir inte statistisk signifikant och kontrollvariablerna har inte en 

alternativ påverkan på modellen (Tabell 6).  

5.2.2 Summering av hypotesprövning 

I modellerna 1,2 och 3 testas den beroende variabeln abnormal avkastning tillsammans med de 

oberoende variablerna nyhetens riktning och pelarna var för sig för att se om det finns ett 

samband. Efter att alla modellerna är beprövade blev resultatet att det enbart är modell 1 som är 

signifikant på fem procentsnivån. I modell 1, testas hypotes I som innebär att miljöpelaren är 

inräknad i modellen detta var den ända modellen som visade signifikans. Summeringen av 

hypotesprövningen blir såldes att det enbart är miljöpelaren som är signifikant medan den sociala 

pelaren och bolagsstyrnings pelaren inte är det. När kontrollvariablerna adderades till modellerna 

1,2 och 3, resulterade det i att modellerna 4,5 och 6 skapades och det medförde inte i någon 

förbättring av modellerna. 

 

Tabell 6: Resultat av multipel regression  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer resultatet av regressionsmodellerna att analyseras och jämföras med 

studiens valda teorier.  

6.1 Regressionsanalys 

Det har blivit viktigt att agera hållbart inom Europa sedan år 2017 när ett nytt EU-direktiv 

fastställdes, vilket medförde att över 1600 svenska företag behöver hållbarhetsrapportera 

(Globalreporting 2019). Det empiriska resultatet i denna studie går att jämföra med Capelle-

Blancard och Petit (2017), Krüger (2015) samt Bird och Yeung (2009) eftersom deras studier 

resulterade i att marknaden reagerar starkt negativt till negativa nyheter och svagt positivt till 

positiva nyheter. Den genomsnittliga abnormala avkastningen för denna studie är -0,13 procent, 

vilket indikerar att investerare reagerar starkare negativt till negativa nyheter och svagt positivt 

till positiva nyheter. Det som går att urskilja i denna studie är att offentliggörandet av en 

miljönyhet är den enda utav miljö-, sociala- och bolagsstyrningsnyheter som har ett positivt 

samband med den abnormala avkastningen. 

 

Jones (1980) och Jensen (2001) anser att företag behöver ta ett större samhällsansvarstagande 

och att de inte enbart kan fokusera på kortsiktiga vinster, utan företag måste även fokusera på 

långsiktig lönsamhet. Genom att fokusera på långsiktig lönsamhet och CSR-arbete visar företag 

sitt ställningstagande vid etiska och moraliska frågor (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2016). 

Detta går att integrera med hjälp av SRI som syftar på att implementera etiska-, företagsstyrnings-

, miljömässiga- och samhällskriterier i investeringsprocesser (Hamilton et al., 2008). Det är 

viktigt för företag att fokusera på CSR-arbete eftersom det har bevisats ett flertal gånger att den 

typen av arbete resulterar i konkurrensfördelar (Holmes, 1976; Orlitzky et al., 2003). Genom att 

tolka utfallet av hypoteserna verkar det som att investerare reagerar mer på offentliggörandet av 

miljönyheter än vad de gör när det offentliggörs sociala- eller bolagsstyrningsnyheter. Utifrån 

hypoteserna verkar det som att företag bör fokusera på miljöarbete eftersom investerare reagerar 

starkare på den typen av nyheter. Tolkningen av detta kan vara att om företag fokuserar mer på 

miljöarbete till skillnad från det sociala- och bolagsstyrningsarbetet kan det möjliggöra ännu mer 

långsiktig lönsamhet och konkurrensfördelar.  
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Samuelsson (1965) anser att priset för en aktie baseras fullständigt på den information som är 

tillgänglig för samtliga intressenter på marknaden. Om resultatet av denna studie hade varit att 

ingen abnormal avkastning sker, innebär det att investerare inte ser något värde av en ESG-nyhet. 

Resultatet av denna studie är i enighet med resultatet i Samuelsson (1965). Offentliggörandet av 

nyheter har en påverkan på avkastningen. Utifrån tabell 5 går det att urskilja att samtliga ESG-

nyheter som är valda prissätts enligt den effektiva marknadshypotesen eftersom en abnormal 

avkastning sker. Enligt Shiller (1981) skapas ett nytt medelvärde vid offentliggörandet av en 

nyhet. Genom att studien har en kort period som eventfönster, fem dagar, är det svårt att urskilja 

om återgången till ett nytt medelvärde sker samt när det sker. För att kunna hitta ett nytt 

medelvärde på aktiepriset skulle det vara nödvändigt att studera aktierna under ett längre 

eventfönster. 

 

Shiller och Perron (1985) anser att investerares åsikter om aktier oftast beror på andras åsikter 

vilket skapar trender på kapitalmarknaden. Trender på kapitalmarknaden skapar oro och det är 

så över- och undervärderingar sker under längre tid (Shiller & Perron, 1985). Det går inte att 

tolka om företag som arbetar mycket med miljö är övervärderade eftersom avkastningen inte har 

studerats under en längre tid. Resultatet i denna studie är att det enbart är miljönyheterna som har 

ett signifikant samband på abnormal avkastning, men att ESG-pelarna tillsammans skapar en 

genomsnittlig abnormal avkastning på -0,13 procent. Detta kan förklaras av att miljönyheterna 

är de nyheter som det är en trend kring och att nyheter om den sociala- och 

bolagsstyrningspelaren inte har en lika stor trend som miljöpelaren.  

 

Freeman (1984) påstår att det i intressentmodellen inte finns angivet om hur avvägningar bör 

göras mellan olika intressenter. Många intressenter fokuserar på olika krav som miljö-, sociala- 

och bolagsstyrningskrav, vilket gör det svårt för företag att prioritera sina intressenter. Det är 

vanligt att företag fokuserar på aktieägarnas bästa. Freeman (1984) anser däremot att företag bör 

hitta en balans mellan samtliga intressenter. Ur denna studiens resultat går det att urskilja att 

miljönyheter är de nyheter som har ett positivt samband med avkastningen. Analysen av det kan 

vara att investerarna, även känt som ägarna av företaget, tenderar till att bry sig mer om 

miljöarbeten än om sociala- och bolagsstyrningsarbeten. Jensen (2001) anser att företag som 

följer intressentmodellen, det vill säga företag som värdesätter sina intressenter lika, inom en 

framtid kommer att misslyckas om de konkurrerar med företag som använder värdemaximering. 
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Detta går att tolka som att det i alla fall är aktieägarnas intresse att företagen fokuserar på 

miljönyheter, hur det är för övriga intressenter är oklart.  
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7. Konklusion  

I detta kapitel kommer forskningsfrågorna att besvaras och slutsatser kommer att dras baserat på 

analysen. En presentation av studiens bidrag kommer att presenteras i delkapitlet 7.2 

(Implikationer av studien) och slutligen kommer även förslag på vidare forskning att redogöras i 

delkapitel 7.3 (Begränsningar och vidare forskning). 

7.1 Slutsats 

Denna studie bidra med kunskaper inom området ESG som är relativt outforskat. Syftet med 

denna eventstudie är att studera om offentliggörandet av ESG-nyheter har en signifikant skillnad 

på avkastningen hos företag listade på OMX30. Forskningsfrågan som låg till grund för att 

besvara studiens syfte är: 

 

- Påverkar offentliggörandet av en ESG-nyhet avkastningen för en aktie?  

 

Svaret på forskningsfrågan är definitivt inte entydigt utan det varierar beroende på nyheten. Till 

en början är det bara en av tre ESG-pelare som har ett positivt signifikant samband med 

avkastningen för en aktie vid offentliggörandet av en ESG-nyhet. Den ESG-pelaren som har en 

positiv signifikant påverkan är miljöpelaren, medan de andra två inte har en signifikant positiv 

påverkan. Resultatet av den deskriptiva statistiken är att den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för eventdagen är -0,13 procent. Slutsatsen av att den abnormala avkastningen är 

negativ innebär att investerare reagerar kraftigare på negativa nyheter än på positiva. Denna 

slutsats kan dras då antalet nyheter är jämt fördelade mellan positiva och negativa. Resultatet av 

intressenters reaktioner på den svenska marknaden från och med år 2010 fram till april 2019 går 

att jämföra med resultat som Capelle-Blancard och Petit (2017), Krüger (2015) samt Bird och 

Yeung (2009) kommit fram till i deras studier, som också identifierade att investerare reagerar 

starkt negativt på negativa nyheter och svagt positivt på positiva nyheter. Det går även att dra 

slutsatsen att den effektiva marknadshypotesen stämmer överens på den svenska marknaden då 

det finns en abnormal avkastning vid offentliggörandet av ESG-nyheter (Fama, 1970). 

 

Den slutsats som kan dras från resultatet är att en trend har skapats om miljönyheter (Shiller & 

Perron, 1985), vilket innebär att investerare reagerar mer på en miljönyhet, än vad de gör på en 
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social- eller bolagsstyrningsnyhet. Vidare verkar denna trend inte ha utvecklats till nyheter som 

berör den sociala- eller bolagsstyrnings pelaren. Detta kan innebära att företag väljer att investera 

mer i sina miljöåtgärder för att kunna bli mer attraktiva hos sina intressenter. Kan detta bero på 

att miljön är ett omtalat område bland intressenter? Freeman (1984) anser att samtliga intressenter 

ska värderas lika, medan Jensen (2001) anser att företag kommer att misslyckas om de följer 

intressentteorin som presenterades av Freeman. I resultat går det att urskilja att investerare 

reagerar signifikant på offentliggörandet av miljönyheter. Bör företagen fokusera på aktieägarna 

och följa aktieägarnas intresse kring miljö? Det är svårt att säga då en övervägning av samtliga 

intressenter inte har tagits i denna studie. Baserat enbart på resultatet i denna studien är svaret 

däremot ja. Det återstår att se hur trenden utvecklas för miljönyheter i framtiden och om den 

utvecklas för sociala- och bolagsstyrningsnyheter så att de också blir signifikanta. 

 

 Jones (1980) och Jensen (2001) menar på att företag måste ta ett större samhällsansvarstagande. 

Genom att fokusera på långsiktig lönsamhet och CSR-arbete visar företagen sitt 

ställningstagande vid etiska och moraliska frågor (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2016). Att 

företag måste ta ett större samhällsansvarstagande är viktigt för denna studies existens och som 

detta resultat visar bör företag lägga stor kraft i arbetet kring miljö. Sålunda bryr sig investerare 

generellt sätt mer om miljönyheter än vad de bryr sig om nyheter från den sociala pelaren eller 

bolagsstyrningspelaren.  

7.2 Implikationer av studien 

I denna studie visar resultatet att det enbart är miljöpelaren som är signifikant och att den sociala- 

samt bolagsstyrningspelaren inte är signifikanta. Likt Capelle-Blancard och Petit (2017), Krüger 

(2015) samt Bird och Yeung (2009) är upptäckten även i denna studie att investerare reagerar 

mer på negativa nyheter än vad de gör till positiva. Det som är unikt för denna studie gentemot 

tidigare forskning om ESG-nyheter är att utgångspunkten är den svenska marknaden (OMX30) 

som tidigare inte har studerats. Intressant att se är också att resultatet är liknande jämfört med 

andra studier och marknader.  

 

Det praktiska bidraget är att investerare kan dra nytta av ESG-nyheter för att hitta alternativa sätt 

att tjäna pengar på aktiemarknaden. Genom att investerare håller sig uppdaterade kan de snabbt 
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urskilja om det är en ESG-nyhet som har offentliggjorts och ta tillfället i akt och investera med 

förhoppningar om att tjäna pengar. Om en investerare väljer att analysera ESG-nyheter i Sverige 

bör investeraren främst analysera miljönyheter, då de har starkast påverkan. Problemet med detta 

är att investeraren måste ha tillgång till nyhetssidorna samt ha tid att genomföra investeringarna. 

Förutsättningar som måste gälla för att nyttja offentliggörandet av ESG-nyheter är att marknaden 

reagerar långsammare än vad investeraren hinner köpa aktien.  

 

Med hänsyn till att det har blivit viktigare för företag att agera hållbart faller det naturligt att 

undersöka ESG-nyheter. Allmänheten har förstått hur viktigt det är att agera hållbart för att skapa 

bra förutsättningar för framtida generationer och förväntar sig att svenska företag ska anpassa sig 

efter det. Med hänsyn till kraven från den svenska regeringen är det intressant att det är 

miljöpelaren som är statiskt signifikant, det bevisar att investerare inser betydelsen av att 

inkludera miljömässiga aspekter i sina investeringar.  

7.3 Begränsningar och vidare forskning 

Denna studie undersöker om offentliggörandet av ESG-nyheter har ett signifikant positivt 

samband på avkastningen från och med år 2010 fram till april 2019. Studien vill även undersöka 

om resultatet skiljer sig från tidigare forskning som är gjord av Capelle-Blancard och Petit 

(2017). I denna studie är resultaten enhetliga med tidigare forskning. Det finns alltid saker som 

kan förbättras i en studie och det är inget undantag i denna. Det som hade kunnat förbättras i 

denna studie hade varit att göra en mer sofistikerad beräkning av den abnormala avkastningen 

och att studera den vidare. Vidare hade denna studie kunnat förbättras genom att studera ett större 

antal nyheter för att kunna bidra med mer generaliserbara slutsatser. Ett större antal nyheter hade 

även gjort fördelningen av nyheter jämnare under den angivna tidsperioden. Resultatet av denna 

studie påverkades också utav att bedöma eventdagen eftersom det är svårt att avgöra den exakta 

dagen då nyheten offentliggjorde. Precis som tidigare forskning om ESG-nyheter antogs det att 

alla sökord var lika till påverkan av aktiens abnormala avkastning.  

 

Ett förslag på vidare forskning är att använda sig av ett större antal nyheter, vilket hade gjort 

resultatet noggrannare. Vid användning av ett större antal nyheter hade det möjliggjort att 

undersöka skillnaden mellan olika storlekar på företag. Hade ett större urval av nyheter använts 
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hade det också varit intressant att studera skillnaden mellan olika marknader. Olikheterna på 

marknaderna som hade kunnat studeras är mellan en marknad som anses väldigt hållbar och en 

marknad som anses vara mindre hållbar. Ytterligare hade det varit intressant att veta hur 

offentliggörandet av olika ESG-nyheter påverkar olika branscher.  

 

En begränsning som upptäcktes i denna studie var att det var svårt att undersöka vilken dag som 

var den korrekta eventdagen. Ett förslag vid vidare forskning är att kolla på samtliga nyheter mer 

noggrant för att studera att rätt eventdag har valts. Det hade kunnat göras genom att söka upp 

företaget med ett tidsintervall på exempelvis tio dagar i Retriever Business, för att urskilja om 

andra nyheter har en alternativ påverkan på aktien. Hade ett tidsintervall innan eventdagen 

använts, hade det möjliggjort att kunna ta hänsyn till alla andra nyheter som kunnat anses ha en 

alternativ påverkan för att öka reliabilitet i studien.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att kategorisera nyheterna på ett annat sätt, förslagsvis 

genom att skapa underkategorier till ESG-pelarna. En underkategorisering av ESG-pelarna hade 

kunnat göras genom att kolla på de olika sökordens enskilda påverkan, som dåliga 

arbetsförhållanden, utsläpp, med mera. Underkategoriseringen hade möjliggjort att andra 

slutsatser hade kunnat dras genom att se enskilda underkategoriers påverkan. 
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