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1. Inledning  
I det inledande kapitlet kommer bakgrund och problematisering för studiens valda ämne att 

presenteras, vilket är att undersöka hur inkludering i ett hållbarhetsindex påverkar aktiekursen 

på företag. Därefter kommer studiens syfte, frågeställning och disposition också att 

presenteras.   

 

1.1 Bakgrund 

Det har idag blivit allt vanligare att höra ordet “hållbarhet” (Kreisel, 2018). Begreppet hållbar 

utveckling har fått en omfattande spridning och definieras som “En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin, 2021, första stycket). Hållbar utveckling 

inbegriper tre olika delar; ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. Den ekonomiska 

och miljömässiga hållbarheten handlar om hur ekonomisk tillväxt kan skapas utan att skada 

miljön eller riskera medarbetares hälsa. Social hållbarhet handlar om att skapa ett hållbart 

samhälle där människors behov tillfredställs på lång sikt (Ottosson & Parment, 2016).  

 

Ett annat begrepp för hållbar utveckling är CSR, som står för  Corporate Social Responsibility 

(företagens sociala ansvarstagande i samhället). CSR används av företag för att beskriva hur 

de frivilligt inkorporerar socialt och miljömässigt arbete i sin verksamhet för att bidra till en 

hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2021). Det råder i princip ett samförstånd om att en 

hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen både på lokal och 

global nivå (NE, 2021). Företag med CSR-agenda brukar attrahera socialt ansvariga 

investerare, även kallat Socially Responsible Investors (SRI). Social responsible (SR) 

investments introducerades i början av 1990-talet och har sedan dess fått en framträdande roll 

som en rival och ett komplement till konventionell investering. SR-investering är en filosofi 

som går ut på att fatta strategiska investeringsbeslut genom att integrera finansiella och icke-

finansiella överväganden, inklusive personliga värderingar, samhällskrav, miljöhänsyn och 

bolagsstyrningsfrågor. Dessa icke-finansiella faktorer är ofta kopplade till företagens sociala 

ansvar, det vill säga CSR (Cheah et. al, 2011).  
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Enligt bestämmelser som trädde i kraft den 1 december 2016 blev stora och medelstora företag 

skyldiga att hållbarhetsredovisa. Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska företag 

upprätta en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller två av tre kriterier för de senaste två 

räkenskapsåren. Kriterierna är följande: medelantalet anställda har uppgått till mer än 250, 

balansomslutningen har uppgått till mer än 175 miljoner kronor och nettoomsättning har 

uppgått till mer än 350 miljoner kronor (PWC, 2016). Kravet kommer från ett nytt EU-direktiv 

och i Sverige finns det cirka 1600 företag som uppfyller kriterierna ovan. Företag som omfattas 

av det nya EU-direktivet kan strategiskt arbeta med hållbarhetsredovisning och bli mer 

attraktiva för existerande och potentiella kunder (Effort, 2018).  

 

Under de senaste 25 åren har världen sett en exponentiell tillväxt i antalet företag som mäter 

och rapporterar miljö- och socialdata samt uppgifter om styrning - det vill säga ESG-data. ESG 

står för Environmental, Social and Governance och används för att bedöma huruvida en 

verksamhet är hållbar. ESG består i korthet av miljö-, social- och företagsstyrningskriterier och 

fungerar som en typ av mätsticka (Tessin, 2020). Medan färre än 20 företag publicerade ESG-

data i början av 1990-talet, hade det år 2016 ökat till 9000 företag som publicerade 

hållbarhetsrapporter. Samtidigt pågår det omfattande policyarbete på EU-nivå med syfte att 

skapa incitament som påverkar kapital och investeringar att stödja hållbar utveckling. År 2020 

presenterade EU-kommissionen en investeringsplan som innefattar en biljon euro i hållbara 

investeringar under det kommande decenniet i syfte att att underlätta och stimulera de 

offentliga och privata investeringar som behövs för övergången till en klimatneutral, grön, 

konkurrenskraftig och inkluderande ekonomi (European Commission, u.å).  

 

Hållbarhetsindex anses ofta vara en lämplig indikator för företagens miljö- och sociala 

aktiviteter, hållbarhetsprestationer eller företagens sociala ansvar (CSR). År 1999 lanserades 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI): det första globala hållbarhetsindexet. Indexet visar hur 

företag presterar inom ekonomiskt relevanta faktorer för miljö-, social- och ekonomisk 

styrning, det vill säga ESG. Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för investerare och tycks ha en 

avgörande roll i deras beslutfattande, därav har representanter för Dow Jones sett ett ökande 

behov av regionala versioner (Dagens Industri, 2018). Kapitalmarknadens intresse för att väga 

in hållbarhet i investeringsbeslut har ökat kraftigt (Alfredsson & Hermansson, 2018). 

Investerare och analytiker har tillgång till mer information än någonsin om företagens agerande 

i förhållande till miljö-, social- och företagsstyrningsfrågor (Oberndorfer et al., 2013).  
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1.2 Problematisering 
 

Det har gjorts en del tidigare forskning kring sambandet mellan hållbarhetsindex och 

aktieavkastning men utan ett enhälligt resultat. Oberndorfer et al. (2013) undersökte effekten 

av inkluderingen hos tyska företag i Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX) 

och Dow Jones Sustainability World Index (DJSI WORLD) på aktieutvecklingen mellan åren 

1999 och 2002. Studien diskuterar huruvida SRI-investing belönas eller straffas av 

aktiemarknaden när det gäller aktiekursen, det vill säga om det skapas en positiv eller negativ 

avkastning av att investera i företag som är ledande inom hållbarhet. Studiens resultat tyder på 

att marknaden kan reagera negativt vid inkludering i ett hållbarhetsindex. Författarna 

framhäver att resultatet drivs främst av en starkt negativ effekt av inkluderingen i DJSI World. 

Däremot hittar författarna ingen signifikant genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för 

inkluderingen i DJSI STOXX, vilket tyder på att inkluderingen i ett mer synligt 

hållbarhetsindex kan ha större negativa effekter för de analyserade företagen (Oberndorfer et 

al., 2013). Med antagandet att inkludering i ett hållbarhetsindex är en lämplig indikator för ett 

företags hållbarhetsarbete, visar därför studiens resultat att tyska företag inte belönas 

ekonomiskt för att vara ledande inom hållbarhet sett till aktieutvecklingen. Vidare hänvisar 

Oberndorfer et al. (2013) till Ziegler och Schröders (2006) forskning som ifrågasätter Dow 

Jones hållbarhetsindex som indikator för ett företags hållbarhetsarbete. Ziegler och Schröder 

(2006) visar att ett relativt stort antal företag i DJSI World aldrig bedöms, vilket betyder att de 

inte kan inkluderas i hållbarhetsindexet, oavsett deras miljömässiga eller sociala aktiviteter. 

Detta sänker kvaliteten på inkluderingen i dessa hållbarhetsindex som en tillförlitlig indikator 

för företags hållbarhetsarbete. Utifrån studiens resultat kommer Oberndorfer et. al. (2013) fram 

till att investerare tolkar företagens hållbarhetsarbete endast som en symbolisk handling och att 

ambitionen att inkluderas i ett hållbarhetsindex orsakas av ett institutionellt tryck. I kontrast till 

Oberndorfer et. al. (2013) studie gjordes det en undersökning av Van Stekelenburg et al. (2015) 

där fokuset låg på europeiska företag som inkluderas och exkluderas i hållbarhets indexet Dow 

Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe) under perioden 2009-2013. Utöver det 

undersökte författarna även ett urval av europeiska företag som betraktas som ledande inom 

hållbarhetsarbete av DJSI Europe. Även i denna studie mättes marknadsreaktionerna utifrån 

abnormal avkastning. Den första analysen visar att inkludering och exkludering i 

hållbarhetsindexet inte har en betydande inverkan på aktieavkastningen vid offentliggörandet. 

Stekelenburg et al. (2015) nämner däremot att marknaden kan ha förutsett vilka företag som 
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skulle exkluderas eftersom dessa företag fick en signifikant sänkning av aktiekursen tio dagar 

innan offentliggörandet. Däremot skapades det en ökning av aktieavkastning dagen efter 

offentliggörandet för de inkluderade företagen, medan det skapades en minskning för de 

exkluderade företagen. Dessa effekter var dock tillfälliga, särskilt för de aktier som 

inkluderades i hållbarhetsindex. De inkluderade företagen upplevde en betydande ökning av 

aktieavkastningen upp till 30 dagar efter offentliggörandet, men Stekelenburg et al. (2015) 

belyser att det sker en betydande kursomvändning vid undersökning av en längre tidsperiod, 

det vill säga 60 dagar. Den andra analysen visar att marknaden belönar företag med hög CSP, 

alltså Corporate Sustainability Performance, vilket handlar om hur bra företag presterar inom 

hållbarhet. Denna slutsats drogs utifrån att de företag som analyserades upplevde en permanent 

och positiv tillväxt i aktieavkastningen. Författarnas slutsats stöds av det resursbaserade 

perspektivet, som antyder att företag som kan investera tungt i CSP har underliggande resurser 

som i sin tur bör ge högre ekonomiskt resultat. Därav speglar detta sig i aktieavkastningen på 

ett positivt sätt (Stekelenburg et al., 2015). Vidare gjordes det en liknande studie av Yilmaz et 

al. (2020) på det turkiska hållbarhetsindexet; BIST Sustainability Index (BIST SI). Likt 

Stekelenburg et al. studie fann författarna även här inga bevis över att inkludering eller 

exkludering har en stark inverkan på aktieavkastningen vid offentliggörandet mellan åren 

2014-2017 (Yilmaz, et al., 2020). Daszynka-Zygadlo et al. (2014) studie finner inte heller ett 

samband mellan aktiekursen och företagens inkludering eller exkludering i STOXX Europe 

Sustainability Index mellan åren 2005-2010.  

 

Utifrån tidigare studiers resultat kan det konstateras att det bör göras ytterligare forskning kring 

ämnet. Detta för att kunna fastslå huruvida marknaden reagerar vid offentliggörandet av ett 

hållbarhetsindex samt hur detta påverkar avkastningen för de berörda företagen. Eftersom 

tidigare studiers resultat varierar är det uppenbart att det inte råder en överensstämmelse bland 

forskare kring hur företagens aktiekurser påverkas vid inkludering i ett hållbarhetsindex. 

Majoriteten av studierna är relativt gamla och undersöker tidsperioder som var för över 10 år 

sedan. Detta samtidigt som hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för investerare och tycks ha en 

avgörande roll i deras beslutfattande. Därav motiveras ytterligare forskning kring ämnet utifrån 

att investerare kan ha en annan syn på hållbarhetsindex än vad de hade för flera år sedan. 

Studiens relevans styrks ytterligare med tanke på det omfattande det policyarbete som pågår 

på EU-nivå med syfte att skapa incitament som påverkar kapital och investeringar att stödja 

hållbar utveckling samt EU-kommissionens storsatsning för en klimatneutral ekonomi 

(European Commission, u.å). Av denna anledning är det intressant att undersöka ett europeiskt 
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hållbarhetsindex. Det bör även påpekas att tidigare studier endast har undersökt den eventuella 

abnormala avkastning som uppstår vid inkludering och exkludering från ett specifikt 

hållbarhetsindex. Därmed har de inte tagit hänsyn till företag som stannar kvar i indexet. Med 

antagandet att hållbarhetsindex är lämplig indikator för företagens miljö- och sociala 

aktiviteter, hållbarhetsprestationer eller företagens sociala ansvar, bör marknaden därför tolka 

nyheten om företag som bibehåller sin plats i indexet som ett tecken på ett fortsatt bra 

hållbarhetsarbete.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om inkludering i ett hållbarhetsindex har en betydelse 

för marknadsreaktionen i form av abnormal avkastning som genereras efter offentliggörandet 

av inkluderingen.  

1.4 Frågeställning 

Med studiens problematisering som utgångspunkt har följande frågeställning formulerats: 

 

- Påverkar inkluderingen i ett  hållbarhetsindex aktiekursen på företag? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie fokuserar endast på börsnoterade företag som är inkluderade i det europeiska 

hållbarhetsindex som har lanserats av Dow Jones, även kallat Dow Jones Sustainability Index 

Europe. Studien innehåller 132 företag som är inkluderade i DJSI Europe från och med den 23 

november 2020. Det är  tidsperioden 2019-2020 som analyseras (Se kap. 4).  
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1.6 Disposition  

Kapitel 1 - Inledning  

I det inledande kapitlet kommer bakgrund och problematisering för studiens valda ämne att 

presenteras, vilket är att undersöka hur inkludering i ett hållbarhetsindex påverkar aktiekursen 

på företag. Därefter kommer studiens syfte, frågeställning och disposition också att presenteras.   

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Den teoretiska 

referensramen består av teorier som är grundläggande inför analysen och slutsasten av arbetet. 

Följande teorier kommer att belysas under kapitlet: effektiva marknadshypotesen, 

investeringsbeteende och intressentmodellen.  

 

Kapitel 3 - Metod  

Metodkapitlet har delats upp i två delar; vetenskaplig metod och empirisk metod. I den 

vetenskapliga metoden presenteras studiens forskningsfilosofi och forskningsansats. I det 

andra delkapitlet empirisk metod redogörs studiens datainsamling samt bearbetning av data.  

 

Kapitel 4 - Empirisk resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av eventstudien och multipel regression med hjälp av 

tabeller i form av deskriptiv statistik.  

 

Kapitel 5 - Analys och diskussion  

I detta kapitel analyseras resultatet från eventstudie och multipel regression. Resultatet 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 - Slutsats  

I det avslutande kapitlet presenteras studiens sammanfattning. Därefter lyfts studiens bidrag 

fram och avlutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Den teoretiska 

referensramen består av teorier som är grundläggande inför analysen och slutsasten av 

arbetet. Följande teorier kommer att belysas under kapitlet: effektiva marknadshypotesen, 

investeringsbeteende och intressentmodellen.  

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen introducerades av Fama (1970) som menar att aktiekurser 

fullt återspeglar all tillgänglig information på marknaden vid varje given tidpunkt. En marknad 

där aktiekurserna alltid återspeglar all tillgänglig information anses därför vara effektiv (Fama, 

1970). Begreppet “effektiv” betecknar det faktum att en investerare inte har några möjligheter 

att erhålla abnormal avkastning på kapitalmarknaden jämfört med andra investerare. Enligt 

teorin går det inte att slå marknaden. Däremot kan en investerare erhålla en större vinst genom 

att investera i tillgångar med högre risk (Titan, A. G., 2015). Fama (1970) menar att det finns 

olika sätt för marknaden att få tillgång till information om publika företag. Detta leder till tre 

olika former av effektivitet - svag form, semi-stark form och stark form av effektivitet.  

 

Den svaga formen av effektivitet innebär att aktiekurserna enbart speglas av historiska priser. 

Den semi-starka formen av effektivitet föreslår däremot att aktiekurserna återspeglar publik 

information, vilket innebär att den nuvarande aktiekursen justeras så fort ny information blir 

offentlig för allmänheten. Slutligen föreslår den starka formen av effektivitet att all information 

som finns att tillgå, alltså all information från publik till privat och konfidentiell information, 

återspeglas i aktiekurserna (Fama, 1970).  

 

Med den effektiva marknadshypotesen som utgångspunkt är det möjligt att undersöka 

effekterna av en specifik händelse genom att studera skillnaderna i avkastning för olika aktier. 

Enligt Fama (1970) kommer ingen abnormal avkastning att observeras om marknaden befinner 

sig i en stark form av effektivitet eftersom prissättningen för aktiekurserna redan innehåller all 

tillgänglig information på marknaden. Däremot om studien ger bevis för att abnormal 

avkastning genereras vid inkludering i ett hållbarhetsindex skulle det betyda att marknaden 

befinner sig i en semi-stark form av effektivitet. Studien utgår från att marknader innehåller 
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den semi-starka formen av effektivitet eftersom denna form tar hänsyn till publik information 

vilket den svaga formen inte gör.  

 

2.2 Investeringsbeteende  

Psykologin bakom hur en investerare tänker har blivit en allt viktigare del av forskningen inom 

finans och ekonomi. En stor del av forskningen kring investerarens beteende grundar sig i 

tidigare forskning som bland annat har utförts av forskarna De Bondt & Thaler (1985) och 

Robert Shiller (2003). De Bondt & Thaler (1985) lyckades bevisa i sin studie att investerare 

tenderar att överreagera vid dramatiska och oförväntade händelser på de finansiella 

marknaderna. Författarna studerade tidigare avkastning på aktier under en 3-5 års period och 

kom fram till att tidigare vinnare är framtida förlorare och tvärtom. Författarna menar att en 

sådan långsiktig vändning beror på investerare väljer att fokusera på aktiens positiva dåtida 

prestation och inte på framtiden. 

  

Shiller (2003) har samma åsikt och menar att marknaden över- eller underreagerar vid 

offentliggörandet av ny information. Shiller (2003) förklarar att över- eller underreaktioner på 

kapitalmarknaden är en skarp motsägelse till Eugene Famas (1970) effektiva marknadshypotes. 

Shiller (2003) menar att villkoren till en effektiv och stark marknad inte har uppfyllts om 

oförutsägbara event kan skapa en reaktion på marknaden. Shiller (2003) menar även att 

psykologiska och emotionella faktorer kan vara faktorn bakom prisförändringar på 

kapitalmarknaden och jämför det med irrationella förändringar i olika trender i samhället. 

Forskaren beskriver spridningen av subjektiva åsikter samt idéer om framtida investeringar 

bland investerare på samma sätt som en infektion sprids i en epidemi. Enligt Shiller (2003) 

skapar en investerare sin åsikt om en aktie utifrån andras åsikter. Shiller (2003) beskrev detta 

som fashion och det betyder trend. Precis som det finns trender i olika konsumtionsvaror idag, 

finns det även trender på kapitalmarknaden. Enligt Shiller (2003) tenderar dessa trender att 

skapa oro på marknaden vilket leder till över- och undervärdering av priser på tillgångar. Denna 

studies resultat kan påverkas av en överdriven reaktion bland investerare som nödvändigtvis 

inte är en effekt av själva eventet utan det kan bero på en överreaktion från marknaden. 

  

Under- och överreaktioner på marknaden har bevisats av den tidigare förutnämnda 

forskningen, där marknaden kan ha en mindre reaktion eller en överdriven reaktion till en 
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nyhet. Marknadens reaktion och prisrörelsen vid offentliggörandet av hållbarhetsindexet DJSI 

Europe behöver nödvändigtvis inte betyda att det är en återspegling av eventet, utan det kan 

finnas andra underliggande faktorer som kan påverka resultat. Eftersom studiens metod är att 

undersöka ifall det uppstår abnormala avkastningar vid eventdagen, så fortgår studien med 

förutsättningen att all under- och överreaktion på eventdagen är en del av studiens resultat, och 

inte en bakomliggande faktor.   

 

2.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen definierar en intressent som en ”grupp eller individ som kan påverka eller 

påverkas av huruvida en organisations uppnår sina mål” (Freeman, R. E., 1984). Enligt 

Freeman (1984) har ett företag både interna och externa intressenter där de interna 

intressenterna består utav: ägare, kunder, anställda och leverantörer. De externa intressenterna 

är regeringen, konkurrenter, konsumentförespråkare, miljöaktivister, särskilda intressegrupper 

samt media. Intressentmodellen antar att ett förhållande mellan ett företag och dess intressenter 

kan vara ensidiga, bilaterala eller till och med flera parter involverade (Parmar, B. L., Freeman, 

R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S., 2010). 

  

Intressentmodellen föreslår att ett företag kan lyckas med att uppfylla behoven hos en bredare 

grupp intressenter, hantera och forma värdeskapande relationer med sina intressenter samt 

företaget får en överblick över potentiella för- och nackdelar för bredare grupper och individer 

(Attanasio, G., Preghenella, N., Felice De Toni, A., Battistella, C., 2021) I traditionellt 

företagande ligger fokusen på att skapa värde för kunder i byte mot ekonomiskt värde till 

företaget. Enligt den traditionella synen på värdeskapandet uppmuntras att det finns en tydlig 

separation mellan intressenter som mottar värdet och de som bidrar med att skapa det. Däremot 

så kräver det hållbara perspektivet på värdeskapandet att både företaget och dennes 

intressenter, arbetar gemensamt för att skapa värde (Attanasio, G., et al., 2021). Det finns 

kopplingar mellan intressentmodellen och hållbarhet där det finns delade koncept, så som att 

ett företag ska drivas med föremålet att fokusera långsiktigt framför att maximera kortsiktigt 

aktieägarvärde. Fokus på ett långsiktigt perspektiv skapar värde hos intressenter idag, utan att 

kompromissa med förmågan att skapa värde på lång sikt. Ett företag måste även ta hänsyn till 

etiska och affärsmässiga frågor för att skapa och bevara värde hos sina intressenter (Attanasio, 

G., et al., 2021). Företaget kan till exempel se till att försörjningskedjan till deras produkter är 
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fria från barnarbete, vilket kan leda till att företagets ansikte utåt kan skadas och påverka 

aktiekursen samt minska företagets värde (Oberndorfer et al, 2013). 

  

Inkludering i DJSI Europe ger ett företag möjligheten att skapa värdeskapande relationer med 

sina intressenter som är hållbarhets medvetna. Vid inkludering i hållbarhetsindexet belönas 

företagets värde i byte mot ekonomiskt värde. Med hänsyn till att studien fokuserar på 

abnormal avkastning på eventdagen samt under eventfönstret, så utgår vi ifrån att abnormal 

avkastning är ekonomiskt värde som företaget belönas med för att upprätthålla intressenternas 

intresse. 

 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Sammanfattningsvis har en del argument och motargument presenterats i detta kapitel som är 

till uppsatsens nytta i både analys och diskussion av studiens resultat. Argumenten förklarar 

hur inkluderingen kan påverka den abnormala avkastningen. Enligt Fama (1970) genereras det 

abnormal avkastning i en semi-stark marknad eftersom den semi-starka versionen av den 

effektiva marknadshypotesen tar hänsyn till publicering av ny information. Vidare menar 

Shiller (2003) att marknaden kan överreagera vid offentliggörandet av inkluderingen vilket kan 

leda till att det skapas abnormal avkastning. 

 

Det har även presenterats motargument i detta kapitel som förklarar hur inkluderingen inte 

kommer att skapa abnormal avkastning. Enligt Fama (1970) reagerar marknaden inte på ny 

information i den starka formen eftersom att aktiepriset redan reflekterar all tillgänglig 

information. Det innebär att inkluderingen inte genererar abnormal avkastning eftersom 

informationen om inkluderingen redan reflekteras i priset på aktien. På samma sätt som att 

marknaden kan överreagera vid offentliggörandet av inkluderingen enligt Shiller (2003) kan 

marknaden underreagera vilket i sin tur leder till att det inte skapas någon abnormal avkastning. 

Avslutningsvis menar intressentmodellen att företag som har implementerat hållbarhet i sitt 

företagande bör fokusera på att skapa långsiktigt värde till sina intressenter framför att fokusera 

kortsiktigt. Studien undersöker den kortsiktiga effekten av inkluderingen och hur det påverkar 

den abnormala avkastningen. Om det inte skapas någon abnormal avkastning vid inkluderingen 

så kan det argumenteras att företaget fokuserar på att skapa långsiktigt värde till sina 

intressenter. 
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3. Metod  

Metodkapitlet har delats upp i två delar; vetenskaplig metod och empirisk metod. I den 

vetenskapliga metoden presenteras studiens forskningsfilosofi och forskningsansats. I det 

andra delkapitlet empirisk metod redogörs studiens datainsamling samt bearbetning av data.  

 

3.1 Vetenskaplig metod  

I detta delkapitel kommer studiens forskningsfilosofi och forskningsansats att presenteras samt 

redogöras för varför de är lämpliga i denna typ av studie. Studien har en kvantitativ 

forskningsansats som präglas av positivismen som forskningsfilosofi och den deduktiva teorin 

som perspektiv.  

3.1.1 Forskningsfilosofi  

Det finns två omtalade forskningsfilosofier, vilka vanligtvis brukas kallas positivism och 

interpretivism (Denscombe, 2018). Positivism och interpretivism är två kunskapsteoretiska 

ståndpunkter med olika syn på vad som är, eller kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett 

visst ämne (Bryman & Bell, 2017). Positivismen förespråkar användningen av 

naturvetenskapliga metoder för att undersöka den samhälleliga världen (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2018). Den anser att den sociala- och fysiska verkligheten betraktas och hanteras 

på ett liknande sätt, vilket möjliggör ett objektivt och opartiskt betraktelsesätt vid studiet av 

samhälleliga fenomen. Interpretivismen fokuserar däremot huvudsakligen åt att utveckla 

kunskap och insikt om människors övertygelser och egna erfarenheter. Den anser att den 

sociala verklighetens komplexitet bäst går att förstå genom en tolkningsprocess. 

Interpretivismen har därav svårt att uppnå objektivitet eftersom det går inte att undgå faktumet 

att forskarens tänkande på sätt och vis formas av hans eller hennes erfarenhet och identitet 

(Denscombe, 2018).  

 

Positivism är den forskningsfilosofi som detta arbete baseras på. Eftersom syftet med studien 

är att undersöka om inkludering i ett hållbarhetsindex påverkar aktiekursen på företag, är det 

lämpligt att använda sig av kvantitativ data. Detta utesluter interpretivismen eftersom denna 

forskningsfilosofi förknippas med kvalitativ data (Denscombe, 2018). Den positivistiska 

infallsvinkeln lägger vanligtvis fokus på fakta och siffror som har att göra med orsaker till och 
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konsekvenser av den sociala verklighetens fenomen (Denscombe, 2018), därav används ett 

kvantitativt tillvägagångssätt vid insamling av data i syfte att generera ett forskningsresultat.  

3.1.2 Forskningsansats  

Forskningsfilosofin positivism medför en kvantitativ forskningsansats för denna studie (Lind, 

2019). Den kvantitativa forskningsansatsen har i grunden ett positivistiskt synsätt på 

vetenskapliga undersökningar. Empiriska observationer förväntas därför vara oberoende av en 

undersöknings teoretiska utgångspunkter och studeras på ett objektivt sätt. Vidare präglas den 

kvantitativa forskningsansatsen av uppfattningen att kunskap utvecklas genom att pröva 

hypoteser som har härletts utifrån de teoretiska referensramar som undersökningen bygger på. 

Den kvantitativa forskningsansatsen medför därför ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan 

teori och praktisk forskning, där fokuset ligger på teoriprövning (Bryman & Bell, 2017; Lind, 

2019). Som tidigare nämnt används kvantitativa data som utgångspunkt för studiens  analyser 

och slutsatser. Detta är på grund av att det krävs ett stabilt empiriskt underlag för att kunna 

påvisa kausala samband (Lind, 2019).  

 

I motsats till kvantitativ forskningsansats har den kvalitativa forskningsansatsen en anknytning 

till ett tolkande synsätt på vetenskaplig kunskap (Lind, 2019). I huvudsak betonas ett induktivt 

synsätt på relationen mellan teori och forskning, där fokuset ligger på att generera teorier 

(Bryman & Bell, 2017). Kvalitativa forskningsansatser bygger i stort sett av ett mångfasetterad 

och nyansrikt empiriskt underlag, vilket förknippas med kvalitativ data (Lind, 2019).  

 

3.2 Empirisk metod  

I detta delkapitel presenteras en en systematisk beskrivning av studiens tillvägagångssätt kring 

datainsamling, eventstudie och multipel regression.  

 

3.2.1 Urval och data  

Avsikten med denna eventstudie är att undersöka hur inkluderingen i ett hållbarhetsindex 

påverkar företags aktiekurs och om det finns under- eller överavkastning, som med andra ord 

även kallas för abnormal avkastning. Tidigare forskning utfört av Oberndorfer et al. (2013) 

presenterar det valda eventfönstret. Eventfönstret i den tidigare studien består av sex dagar 

varav två av dagarna är innan själva eventdagen och tre av dagarna är efter eventdagen. Den 
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valda eventdagen i den tidigare studien är dagen hållbarhetsindexet publicerades och trädde i 

kraft. Precis som i den tidigare forskningen, kommer denna studien att fokusera på den 

kortsiktiga påverkan på aktiekursen vid inkludering i hållbarhetsindexet. Eventfönstret i denna 

studie består av sex dagar där eventdagen är 23 november 2020. Den specifika eventdagen har 

valts för att hållbarhetsindexet offentliggjordes samt trädde i kraft den dagen.  

 

För att kunna utföra studien krävdes en del datainsamling om de 132 företagen som är 

inkluderade på indexet. Eftersom att dessa företag är börsnoterade i olika index i sina respektive 

länder var det nödvändigt att samla in stängningskurs för både index och företagen av intresse. 

Totalt finns det 132 företag som är listade på 12 olika index i Europa. Den historiska datan för 

index och företag samlades in från programmet Infront och användes för att beräkna den 

dagliga avkastningen på alla företag och index. Den dagliga avkastningen användes i Excel för 

de olika beräkningsmodellerna (se avsnitt 3.2.3) 

 

3.2.2 Eventstudie 

Eventstudier är en statistisk metod som används för att undersöka hur en ekonomisk händelse 

påverkar värdet på ett företag.  Genom att använda sig av finansiell marknadsdata är det möjligt 

att mäta hur en specifik händelse kan påverka ett företags värde. Grundtanken är att analysera 

om det skapas en abnormal avkastning när den specifika händelsen offentliggörs (MacKinlay, 

1997). Eventstudier utgår från att marknaden är effektiv och att alla investerare är rationella, 

vilket innebär att effekten av en specifik händelse omedelbart återspeglas i aktiepriset 

(MacKinlay, 1997; Fama, 1970). Således kan effekten av den specifika händelsen ekonomiska 

påverkan konstrueras med hjälp av aktiepriser som observerats under en relativt kort tidsperiod 

(MacKinlay, 1997). I syfte att undersöka hur inkludering i hållbarhetsindex påverkar ett 

företags aktiekurs är det därför lämpligt att i denna uppsats använda sig av en eventstudie.  

 

 

3.2.2.1 Tidslinje för eventstudien  

För att genomföra en eventstudie behöver en tidslinje skapas. Tidslinjen är nödvändig eftersom 

den består av en estimeringsfönster och eventfönster som visar över vilken period aktiepriserna 

för studien kommer att observeras (MacKinlay, 1997).  Första steget är att definiera eventet 

och vilken dag detta event sker - eventdagen. Eventet som undersöks i denna studie är 
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inkluderingen i DJSI Europe för olika företag. Den eventdag som har valts är den 23 november 

år 2020 eftersom det är den dag inkluderingen offentliggjordes och den dag informationen blir 

tillgänglig för marknaden. Nästa steg är att identifiera under vilka dagar aktiepriserna för de 

företag som är involverade i eventet ska undersökas - eventfönstret. Eventfönstret är av intresse 

eftersom det fångar upp de priseffekter som eventdagen medför. Ett eventfönster brukar i 

praktiken vara åtminstone en dag för tillkännagivandet och en dag efter tillkännagivandet. 

Dagarna innan eventdagen kan vara av intresse eftersom det finns risk att marknaden får 

information om eventet innan det offentliggörs. Således finns det en möjlighet att undersöka 

avkastning innan eventdagen (MacKinlay, 1997). Eventfönstret i denna studie definieras som 

två dagar innan offentliggörandet av inkluderingen i DJSI Europe till tre dagar efter 

offentliggörandet, totalt sex dagar. Valet av det korta eventfönstret grundas i uppfattningen om 

att marknaden är tillräckligt effektiv för att reagera på ny information angående de berörda 

företagen. Eventstudien är alltså utformad för att mäta den kortsiktiga marknadsreaktionen. 

Sista steget är att bestämma hur många dagar estimeringsfönstret ska vara. Estimeringsfönstret 

är vanligtvis fler antal dagar än eventfönstret och används för att beräkna den normala 

avkastningen, betavärdet, förklaringsgraden och standardfelet. I denna studie är 

estimeringsfönstret under 252 dagar, vilket representerar det genomsnittliga antalet börsdagar 

som finns på ett år.  
 

Figur 1  

Tidslinje för eventstudie 

 
Kommentar: 𝑇0	 är eventdagen, 𝑇"2 är två dagar innan eventdagen och 𝑇#3 är tre dagar efter eventdagen. 

Tillsammans bildar dessa ett eventfönster.  

 

MacKinlay A., Craig. (1997). Event studies in Economics and Finance. Journal of economic 

literature, 35 (1), 13-39. 
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3.2.3 Beräkningsmodeller 

I kommande delkapitel redogörs beräkningsmodellerna som har använts i denna eventstudie. 

Beräkningsmodellerna är till grund för att beräkna eventuell abnormal avkastning och dessa  

genomfördes med hjälp av Excel enligt stegen som presenteras nedan. 

 

3.2.3.1 Förväntad avkastning 

I denna studie används marknadsmodellen för att beräkna den förväntade avkastningen för de 

företag som är inkluderade i DJSI Europe. Den förväntade avkastningen handlar om den 

avkastning som aktien hade haft om det specifika eventet inte hade skett, i vårt fall är eventet 

inkluderingen i hållbarhetsindexet. Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar 

avkastningen på en viss aktie till marknadsportföljens avkastning. Ett annat sätt att beräkna den 

förväntade avkastningen är genom constant mean return model. Enligt MacKinlay (1997) är 

marknadsmodellen ett potentiellt bättre alternativ eftersom den har en bättre förmåga att 

upptäcka effekterna som skapas av eventet. Marknadsmodellen härleds nedan.  

 
 

Formel 1  

Förväntad avkastning  

 

𝐸𝑅!"	 =	𝛼! + (𝛽! 	𝑥	𝑅$%&'($) 

 

 

𝐸𝑅%&	= Förväntad avkastning för aktie i på dagen t  

𝛼% = Skärningspunkten för regressionen  

𝛽% = Betavärdet för aktien 

𝑅'()*+! = Förväntad avkastning för indexet på dagen t  

 

3.2.3.2 Abnormal avkastning  

Abnormal avkastning (AR) är det som enligt marknaden är över- eller underavkastning och 

som beräknas genom att ta marknadens faktiska avkastning minus den normala avkastningen 

(McKinlay, 1997). 
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Formel 2 

Abnormal avkastning  

 

𝐴𝑅!" =	𝑅!" − 𝐸𝑅!" 
 

𝐴𝑅%&= Abnormal avkastning för aktie i på dagen t 

𝑅%&= Faktisk avkastning för aktie i på dagen t 

𝐸𝑅%&= Förväntad avkastning för aktie i på dagen t 

 

3.2.3.4 Sammanlagd abnormal avkastning 

Den sammanlagda abnormala avkastningen (CAR) även kallad kumulativ abnormal avkastning 

för en aktie. Enligt MacKinlay (1997) är det till eventstudiens intresse att beräkna den 

kumulativa abnormala avkastning som har genererats under event fönstret.  

 
Formel 3 

Sammanlagd abnormal avkastning  

 

𝐶𝐴𝑅("*+,"-.) = .
",

"0"-

𝐴𝑅"!  

 
𝐶𝐴𝑅(&"/,&#1) = Sammanlagda abnormala avkastningen mellan perioden t-2 och t+3 

𝐴𝑅&%	= Abnormala avkastningen i, i perioden t 

 

3.2.4 Signifikansberäkning  

För att kunna dra slutsater om det finns ett statistiskt samband mellan inkludering på 

eventdagen och den abnormala avkastningen, genomfördes en signifikansberäkning. 

Signifikansberäkningen genomförs med ett T-test, där T-testet i studien utfördes på alla företag 

som är inkluderade i hållbarhetsindexet. T-testet utfördes genom att dividera den abnormala 

avkastningen med STEYX. STEYX är beteckningen för Std. error vilket har beräknats genom 

en funktion i Excel, där tidslinjer för företag och index under estimerings fönstret har använts. 

T-testet utfördes även i Excel och var ett tvåsidigt test där signifikansnivån sattes till 5%. 

Beräkningen utfördes som angiven nedan.  
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# 𝐴𝑅
𝑆𝑇𝐸𝑌𝑋# = 	𝑡	 − 	𝑡𝑒𝑠𝑡  

𝑡	 − 𝑡𝑒𝑠𝑡	= Om talet är större än signifikansnivån för fem procentsnivån (1,96) finns det inget 

statistisk samband mellan inkluderingen i hållbarhetsindexet och den abnormala avkastningen. 

 

3.2.5 Mätvariabler  

Studiens beroende variabel är den abnormala avkastning som har skapats under studiens 

eventfönster och anges i procentuellt värde. Den abnormala avkastningen används som en 

beroende variabel för att den antas påverkas av den oberoende variabeln. Eftersom syftet med 

denna studie är att undersöka hur inkluderingen i ett hållbarhetsindex påverkar företagets 

aktiekurs är det rimligt att den abnormala avkastningen antas vara den beroende variabeln. Den 

abnormala avkastningen beräknades i Excel med hjälp av beräkningsmodellerna i delkapitel 

3.2.3 i syfte att testa om det föreligger en statistisk signifikans för bolagens inkludering i DJSI 

Europe.  
 

Studiens oberoende variabel är inkludering i hållbarhetsindex. Den oberoende variabeln sägs 

utöva en kausal påverkan på den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2017). Som tidigare 

nämnt är syftet att undersöka hur inkluderingen i ett hållbarhetsindex påverkar ett företags 

aktiekurs. Därav förmodas den oberoende variabeln - inkludering, påverka den beroende 

variabeln - den abnormala avkastningen. Den beroende variabeln förklaras alltså av de 

oberoende variabeln. (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

DJSI Europe innehåller både företag som har varit inkluderade i det nämnda hållbarhetsindexet 

tidigare år och företag som har lagts till för första gången år 2020. Därav kan marknadens 

reaktion vara olika för de olika inkluderingarna. Vi har därför valt att dela upp den oberoende 

variabeln i “Nytt” och “Gammalt” och använda oss av en dummyvariabel. Nytt innefattar de 

företag som har inkluderats i DJSI Europe för första gången medan gammalt innefattar de 

företag som bibehållit sin plats i indexet, det vill säga är inkluderade sedan tidigare.  

 

Likt Oberndrofers et. al (2013) studie är  kontrollvariablerna i denna studie är totala tillgångar 

och antalet anställda. Anledningen till att kontrollvariabler används är för att minimera risken 

att dra felaktiga slutsater om huvudsambandet. Denna studie undersöker om det finns ett 

samband mellan abnormal avkastning och inkludering i hållbarhetsindex. Totala tillgångar och 
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antalet anställda är företagsspecifika egenskaper som har tagits med som kontrollvariabler för 

att förhindra att det uppstår ett spuriöst samband, alltså att den beroende variabeln faktiskt 

påverkas av en annan oberoende variabel än den vi har i vår studie (Pallant, 2020). Totala 

tillgångar och antalet anställda hämtades från dataprogrammet Infront. Alla siffror som har 

hämtats är från år 2019 för respektive företag eftersom årsredovisningarna för år 2020 inte hade 

publicerats när undersökningens eventdag ägde rum den 23 november 2020. Eftersom DJSI 

Europe innehåller företag från olika europeiska länder innebär det även att deras rapporter har 

olika valutor. Valutakurserna som har använts i studien är CHF, DKK, NOK, EUR, GBP och 

USD. Därav har omväxlingen skett till svenska kronor enligt riksbankens valutakurser på 

eventdagen; 23 november 2020.  

 

3.2.6 Deskriptiv statistik  

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av andelen och antalet företag som undersöks och i 

vilka sektorer de olika företagsgrupperna (inkluderade sedan tidigare respektive inkluderade 

för första gången) är verksamma inom. Det kan utläsas att företag som har varit inkluderade i 

DJSI Europe tidigare är mestadels tjänste-och serviceföretag. De företag som har inkluderats 

för första gången är till störst andel verksamma inom sektorn kapitalvaror.  

 
Tabell 1  

Sammanställning av de olika företagsgrupperna och vilka sektorer de är verksamma inom 

Sektor Inkluderade företag sedan tidigare (procentuell 
andel och antal företag) 

Inkluderade företag för 
första gången 
(procentuell andel och 
antal företag) 

Konsumentvaror  20,35% (23) 21,74% (5)  

Tjänste- och 
serviceföretag 

42,48% (48) 30,43% (7) 

Kapitalvaror  37,17% (42)  47,83% (11)  

∑ 100% (113) 100% (23) 

 

Kommentar. Sektorerna har delats upp i tre olika sektorer eftersom dessa fångar upp de flesta företagen 

till gemensamma sektorer.  



 19 

 

I tabell 2 nedan framkommer deskriptiv statistik av skillnaderna i medelvärde, 

standardavvikelse, minimum och maximum av de olika gruppernas totala tillgångar och antal 

anställda. I tabellen går det att utläsa att de bolag som har blivit inkluderade för första gången 

har ett lägre medelvärde jämfört med de företag som har varit med i DJSI Europe tidigare.  
 

Tabell 2  

Deskriptiv statistik av kontrollvariablerna för de två företagsgrupperna 

Totala tillgångar          

  Mean Standard deviation Min. Max. 

Företag i DJSI 
Europe som har 
varit inkluderade 
tidigare  

1,603,448,478 3,474,099,172 21,821,069 22,100,000,000 
  

Företag i DJSI 
Europe som har 
blivit inkluderade 
för första gången 

366,252,653 597,533,174 8,568,407.00 2,408,228,000 

Antal anställda         

 Mean Standard deviation Min. Max. 

Företag i DJSI 
Europe som har 
varit inkluderade 
tidigare  

79,98.0455 102,796.587 180.00 546,924.00 

Företag i DJSI 
Europe som har 
blivit inkluderade 
för första gången 
  

52,848.8636 86,244.83056 40.00 380,000.00 

 

Kommentar: Siffrorna över totala tillgångar är i svenska kronor.  
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3.2.7 Multipel regression 

För att undersöka förhållandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

genomfördes en multipel regression (Pallant, 2020). Variablerna som utgör 

regressionsmodellen är den beroende variabeln - abnormal avkastning, samt de tre oberoende 

variablerna - inkludering, totala tillgångar och antal anställda. Vid genomförandet av en 

regressionsmodell finns det en del faktorer att ta hänsyn till för att modellen ska fungera 

optimalt, bland annat korrelation och multikollinearitet. En korrelationskoefficient visar 

förhållandet mellan två variabler. Enligt Pallant (2020) kan korrelationen endast vara mellan -

1 till +1. Skulle två variabler ha en korrelation på 1 eller -1 innebär det att värdet på ena variabel 

kan avgöras genom att veta det exakta värdet på den andra variabeln. Vidare innebär en 

korrelation på 0 att det inte finns något förhållande mellan variablerna. Pallant (2020) nämner 

att en korrelation mellan två variabler som är högre än 0.7 inte bör användas i en och samma 

analys. Värdena Tolerance och VIF (variance inflation factor) är användbara för att avgöra om 

en variabel måste plockas bort eller inte. Enligt Pallant (2020) bör ett tolerance-värde överstiga 

0.10 och ett VIF-värde bör understiga 10 för att undvika multikollinearitet. För att fastställa att 

att vårt stickprov är normalfördelat, gjordes det ett test med hjälp av ett histogram på IBM 

SPSS Statistics. Testet visade att kontrollvariablerna totala tillgångar och antal anställda inte 

var normalfördelade. Därav har kontrollvariablerna logaritmerats för att få en jämnare 

fördelning vid sitt medelvärde.  

 

Nästa steg är att tolka regressionen. De värden som är intressanta är R Square, Adjusted R 

Square, p-värdet och Coefficients. R Square och Adjusted R Square visas i 

modellsammanfattningen (Se Tabell 5). R Square berättar hur mycket av variationen i den 

beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna. R Square har däremot en tendens att 

överdriva variationen vid mindre stickprov. I en sådan situation  är det lämpligt att kolla på 

Adjusted R Square eftersom det visar ett mer korrekt värde. P-värdet är intressant att kolla på 

eftersom det visar om en variabel har en signifikant påverkan. P-värdet av en variabel måste 

understiga signifikansnivån 5% för att det ska ha en signifikant påverkan. Koefficienterna 

anger vilken effekt ett steg uppåt på den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln 

- i vårt fall den abnormala avkastningen (Pallant 2020).  
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3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att en studie ska kunna upprepas vid flera tillfällen och samtidigt få ett 

identiskt resultat som tidigare (Lind, 2019). Den insamlade datans tillförlitlighet granskas 

genom hur informationen har bearbetats (Holme & Solvang, 1997). För att kunna erhålla en 

hög reliabilitet krävs det att insamlingen av datan har skett på ett trovärdigt sätt samt att det 

inte finns misstag som inte har granskats som kan leda till ett negativt och felaktigt resultat 

(Lundahl & Skärvard, 2016). Enligt Bryman och Bell (2017) är stabilitet viktigt för att kunna 

bedöma huruvida reliabilitet förekommer i en studie. Stabilitet innebär att den insamlade datan 

och dess resultat inte får variera över tid (Bryman & Bell, 2017). Det vill säga om en ny studie 

utförs med samma förutsättningar och insamlad material, får utfallet av studien inte vara 

annorlunda. För att uppnå en reliabilitet i studien har forskningen utgått från relevanta teorier. 

Studien har följt MacKinlays beskrivning av eventstudiers uppbyggnad och beräkning av 

abnormal avkastning. Historisk information i form av stängningskurser för olika företag och 

index som är av intresse har hämtats från dataprogrammet Infront. Genom att använda data 

från tillförlitliga källor ökar studiens pålitlighet samt minskar risken att dra felaktiga slutsatser. 

Vidare nämner Bryman och Bell (2017) att validitet är ett begrepp som används för att bedöma 

om studiens mätningar i slutsatsen hänger ihop med det som har presenterats i syfte att mätas. 

Det krävs att relevanta mått används för att få fram ett resultat till studien. För att uppnå 

validitet i studien har det använts beprövade metoder från tidigare forskning inom ämnet.  

3.4 Etiska beaktande 

I en forskningsstudie är det viktigt att följa etiska frågor kring frivillighet, anonymitet, integritet 

samt plagiering (Lind, 2019). All information som används i denna undersökning är offentlig 

för allmänheten vilket innebär att det inte har varit nödvändigt att ta hänsyn till frivillighet, 

anonymitet och integritet. Den data och information som ligger till grund för denna studie är 

hämtat från pålitliga böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och databasen Infront. 

Studiens främsta etiska ställning är därav att motverka plagiat. Detta görs genom ständig 

korrekt källhänvisning för all data i syfte att inte plagiera.  
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4. Empirisk resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av eventstudien och multipel regression med hjälp av 

tabeller i form av deskriptiv statistik.  

 

4.1 Resultat av eventstudie  

Tabell 3 presenterar samtliga inkluderingar och huruvida den abnormala avkastningen är 

signifikant eller inte under respektive dag av eventfönstret. Totalt undersöktes 132 företag som 

inkluderades i DJSI Europe den 23 november 2020. Den abnormala avkastningen beräknades 

för samtliga dagar av eventfönstret och sedan gjordes det ett T-test i syfte att avgöra om den 

abnormala avkastningen var signifikant eller inte. Samtliga beräkningar gjordes på Excel.  
 
Tabell 3 

Översikt över resultat för inkludering i DJSI Europe 

Eventfönster n Antal 
signifikanta 
AR 
  

Antal icke 
signifikanta 
AR 

Genomsnittlig 
kumulativ AR 

Andel 
signifikanta 
AR 

Andel icke 
signifikanta 
AR 

T - 2 
  

132 3 129   2.3% 97.7% 

T - 1 
  

132 1 131   0.8% 99.2% 

T 0 
  

132 3 129   2.3% 97.7% 

T + 1 
  

132 10 122   7.6% 92.4% 

T + 2 
  

132 1 131   0.8% 99.2% 

T + 3 132 0 132   0% 100% 

  
∑ 

  
792 

  
18 

  
774 

  
0,669% 
  

  
13.8% 

  
86.2% 
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Kommentar. n = antalet beräkningar för abnormal avkastning  

 

I Tabell 3 framgår det att det finns totalt finns 18 signifikanta abnormala avkastningar jämfört 

med 774 icke signifikanta abnormala avkastningar under ett eventfönster på sex dagar. Vidare 

går det att utläsa att den totala andelen signifikanta abnormala avkastningen är 13,8% jämfört 

med 86,2% icke signifikanta abnormala avkastningar. Noterbart är att det skapades flest 

signifikanta abnormala avkastningar (10 stycken) på T1, vilket är dagen efter eventdagen T0. 

På de andra dagarna i eventfönstret skapades det relativt få signifikanta abnormala avkastningar 

bortsett från T3 där det inte finns en enda signifikant abnormal avkastning. Värt att nämna är 

att det skapades totalt 4 abnormala avkastningar innan dagarna före offentliggörandet.  

 

4.2 Resultat av multipel regression  

Tabell 4 presenterar resultatet av korrelationstestet som gjordes med hjälp av IBM SPSS 

Statistics. Korrelationstestet gjordes i syfte att undersöka ifall de olika variablerna är för högt 

korrelerade.  

 
Tabell 4 

Resultat av korrelationstest 

Korrelationer           

    Abnormal 
avkastning 
(T0) 

Inkludering Totala 
tillgångar 
(logaritmerat) 

Antal anställda 
(logaritmerat) 

Abnormal 
avkastning (T0 

Korrelation 1       

Inkludering Korrelation -.064 1     

Totala 
tillgångar 
(logaritmerat)  

Korrelation -.027 -.207* 1   
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Antal anställda 
(logaritmerat) 

Korrelation -.022 -.188* .505** 1 

 

Kommentar. * = korrelationen är signifikant vid 0.05. ** = korrelationen är signifikant vid 0.01.  
 

I Tabell 4 ovan går det att utläsa korrelationerna mellan den beroende variabeln, oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna. Korrelationstestet visar att den beroende variabeln 

inkludering har en negativ signifikant korrelation med kontrollvariablerna totala tillgångar och 

antal anställda. Testet visar även att totala tillgångar och antal anställda har en positiv 

signifikant korrelation. Utöver de negativa och- positiva signifikanta korrelationerna framgår 

det i tabellen att de resterande korrelationerna är  låga.  

 

Tabell 5 visar upp regressionens modellsammanfattning som gjordes med hjälp av IBM SPSS 

Statistics. Modellsammanfattningen visar hur stor del av variationen i den beroende variabeln 

förklaras av de oberoende variablerna.  

 
Tabell 5  

Modellsammanfattning 

Modell R R Square Adjusted R Square Std. Error of 
Estimate 

1 .078 .006 -0.17 .0197574 
  

 

Kommentar: Modellsammanfattningen visar regressionsmodellens förklaringskraft  

 

I Tabell 5 är de intressanta måtten i modellen R Square och Adjusted R Square som anger hur 

bra förklaringskraft variablerna har på den beroende variabeln. Skillnaden mellan R Square 

och Adjusted R Square är att den sistnämnda tar hänsyn till hur många oberoende variabler 

som ingår i regression och sänker värdet något. Ett värde på 0.006 i R Square tyder på att 0,6% 

av variationen i den beroende variabeln abnormal avkastning förklaras av de oberoende 

variablerna inkludering, totala tillgångar och antal anställda, vilket ger en låg förklaringskraft.  
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Slutligen presenterar Tabell 6 regressionens koefficienter. I tabellen framgår det vilken effekt 

den oberoende variabeln har på den beroende variabeln under kontroll för kontrollvariablerna.  

 
Tabell 6 

Översikt av modellens koefficienter 

Modell   B Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
  

.013 .021   .615 .539     

  Inkludering 
  

-.004 .005 -.074 -.823 .412 .948 1.055 

  Totala 
tillgångar 
(logaritmerat) 
  

-.001 .003 -.032 -.313 .755 .732 1.366 

  Antal anställda 
  
(logaritmerat) 

-.001 .003 -.020 -.193 .847 .738 1.355 

 

Kommentar:  Beroende variabel = abnormal avkastning 

 

I Tabell 6 går det att utläsa av koefficienten att inkludering i hållbarhetsindex har en negativ 

effekt på abnormal avkastning med 0.4%. Denna effekt är däremot inte signifikant eftersom 

det går att utläsa att signifikansen för inkludering är över 5%-nivån. Kontrollvariablerna totala 

tillgångar och antal anställda har inte heller en signifikant påverkan på den abnormala 

avkastningen i och med att signifikansen är över 5%-nivån. Vidare går det att utläsa värdena 

för tolerans och VIF är acceptabla då Tolerans > .10 och VIF < 10. Risken för att ha råkat ut 

för multikollinearitet är därmed låg.  
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet från eventstudie och multipel regression. Resultatet 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 

5.1 Analys av eventstudie  
I samband med resultatet från eventstudien som har presenterats i tidigare avsnitt kan en rad 

analyser göras. På eventdagen skapades det enbart tre abnormala avkastningar, vilket är en 

2,3% av andelen signifikanta AR på dagen T0. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning 

där det inte förekom en betydande inverkan på aktiekursen vid offentliggörandet av 

hållbarhetsindexet (Daszynka-Zygadlo et al., 2014; Van Stekelenburg et al., 2015; Yilmaz et 

al., 2020). Det skapades flest signifikanta abnormala avkastningar (10 stycken) på dagen T1, 

vilket är en dag efter eventdagen T0. Marknaden reagerade alltså i störst utsträckning en dag 

efter offentliggörandet av inkludering i DJSI Europe. Resultatet liknar Van Stekelenburg et al. 

(2015) studie där effekten var som starkast dagen efter offentliggörandet. Även i vår studie var 

effekten temporär i och med att de nästkommande två dagarna medförde endast en abnormal 

avkastning. Vidare finns det anledning att tro att marknaden kan ha förutsett vilka företag som 

ska inkluderas i hållbarhetsindexet då det skapades abnormala avkastningar dagarna innan 

offentliggörandet, även om det var ett fåtal (Van Stekelenburg et. al, 2015). Noterbart är att 

eventstudiens resultat visar en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning på 0,669% vilket 

innebär att företagen inom hållbarhetsindexet DJSI Europe gav en positiv abnormal avkastning 

under dagarna före och efter offentliggörandet. Detta skiljer sig från Oberndorfer et al. (2013) 

studie där marknaden reagerade negativ vid inkludering i hållbarhetsindex för de tyska 

företagen, vilket tyder på ett ändrat beteende kring hållbarhetsindex hos investerare. Vidare 

kan det konstateras att marknaden inte är starkt effektiv med tanke på att det skapades totalt 18 

stycken av 792 beräknade abnormala avkastningar. Även om det var relativt få abnormala 

avkastningar som skapades är det ett bevis på att marknaden befinner sig i en semi-stark form 

av effektivitet (Fama, 1970).  
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5.2 Analys av multipel regression  

Resultatet från regressionsanalysen tyder på att det inte finns ett signifikant samband mellan 

inkludering i hållbarhetsindexet DJSI Europe och abnormal avkastning. Ett R Square värde på 

0,6% tyder på att de oberoende variablerna har en låg förklaringskraft när det gäller den 

beroende variabeln abnormal avkastning. Enligt den oberoende variabelns B-koefficient leder 

inkluderingen i hållbarhetsindex till en negativ effekt på den abnormala avkastningen med 

0,4%. Det går däremot inte påvisa att denna negativa effekt är signifikant med tanke på det 

höga signifikansvärdet (Se tabell 6). Resultatet visar alltså att eventuell abnormal avkastning 

som skapas inte kan förklaras av inkluderingen i hållbarhetsindex utan det beror isåfall på andra 

faktorer som inte tagits med i denna studie. Kontrollvariablerna totala tillgångar och antal 

anställda hade också ingen signifikant effekt på den abnormala avkastningen då 

signifikansvärdet var för högt för båda variablerna. Det kan därför konstateras att den 

abnormala avkastningen inte beror på företagsspecifika egenskaper.  

5.3 Diskussion kring studiens resultat 

Eventstudien resulterade i relativt få signifikanta abnormala avkastningar under ett 

eventfönster på sex dagar. Däremot gav eventfönstret en signifikant genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning på 0,669%. Därefter gjordes det en multipel regression för att undersöka 

förhållandet mellan den beroende variabeln - abnormal avkastning, och de oberoende 

variablerna -  inkludering, totala tillgångar och antal anställda. Regressionen visade att det inte 

går att påvisa ett statistiskt signifikant samband mellan abnormal avkastning och inkludering i 

DJSI Europe. Däremot kan en rad slutsatser dras enligt den teoretiska referensramen till varför 

en inkludering i DJSI Europe kan vara positivt för ett företag.  

 

Enligt intressentmodellen strävar företag efter att skapa värde för sina intressenter för att kunna 

bevara deras intresse (Attanasio, G., et al., 2021). En inkludering i hållbarhetsindexet DJSI 

Europe är ett positivt tecken över företagens hållbarhetsarbete. Studiens resultat visar 18 

abnormal avkastningar av 792 beräknade. Marknaden har därför inte haft någon större reaktion 

på inkluderingen i hållbarhetsindexet. Enligt Attanasio, G., et al., (2021) krävs ett bilateralt 

samarbete mellan företaget och dennes intressenter när det gäller det hållbara perspektivet på 

värdeskapandet åt företaget. Företagen har blivit listade på DJSI Europe för de har engagerat 

sig inom hållbarhetsarbete. Företagens finansiella intressenter har dock inte visat samma 

engagemang, vilket kan förklaras med det låga antalet abnormal avkastningar. Det har inte 
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funnits någon större reaktion från marknaden, varken innan, på eller efter T0. Vidare diskuterar 

Attanasio, G., et al., (2021) att intressentmodellen och hållbarhet har liknande koncept som 

fokuserar på att skapa långsiktigt värde framför att maximera det kortsiktiga värdet, som 

undersöks i denna studie. Studiens resultat har påvisat att företagens kortsiktiga värde inte har 

påverkats, vilket kan argumenteras med att företagens fokus är långsiktigt. Med en inkludering 

i DJSI Europe lyckas företagen att skapa värde hos sina intressenter idag, samtidigt som att de 

inte kompromissar med förmågan att skapa värde på den långa sikten.       

 

Det låga antalet abnormala avkastningar i studiens resultat kan förklaras med den tidigare 

studien utfört av De Bondt & Thaler (1985) där de förklarar att investerare tenderar att fokusera 

på en akties positiva dåtida prestation och inte på framtiden. Författarna menar enligt sin studie 

att tidigare vinnare är framtidens förlorare och tvärtom. Företagens hållbarhetsarbete ger inte 

någon större avkastning än förväntad, vilket kan förklaras genom att investerare enligt De 

Bondt & Tahlers (1985) teori inte fokuserar på framtiden utan väljer att investera i aktier med 

positiva dåtida prestationer. Vidare förklarar Shiller (2003) också att marknaden tenderar att 

över- eller underreagera vid offentliggörandet av ny information. I studiens falls har marknaden 

underreagerat vid offentliggörandet av hållbarhetsindexet på eventdagen samt under hela 

eventfönstret, vilket förklarar det låga antalet abnormala avkastningar. Shiller (2003) förklarar 

också att det finns trender på kapitalmarknaden vilket påverkar hur människor väljer att 

investera. Dessa trender tenderar att skapa oro på aktiemarknaden, men i studiens fall så har 

resultatet inte påverkats. Hållbarhetsindexet offentliggjordes november 2020, vilket var under 

corona-pandemin och det kan därför spekuleras huruvida det har haft en påverkan på studiens 

resultat och om vilken trend som var aktuell på kapitalmarknaden vid den givna tidpunkten.      
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6. Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens sammanfattning. Därefter lyfts studiens bidrag 

fram och avlutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie åsyftar till att undersöka marknadens reaktion i form av eventuell abnormal 

avkastning som skapas vid offentliggörandet av inkludering i ett hållbarhetsindex. För att utföra 

undersökningen gjordes det en eventstudie där hållbarhetsindexet DJSI Europe låg som fokus. 

Vår eventstudie visar att det förekommer relativt få abnormala avkastningar. Likt tidigare 

forskning framkommer det att det inte skapas en betydande inverkan på aktieavkastningen för 

de inkluderade företagen vid offentliggörandet av hållbarhetsindexet. Däremot visar resultatet 

att det skapas flest abnormala avkastningar dagen efter offentliggörandet. Vidare finns det 

anledning att tro att marknaden kan förutse vilka företag som ska inkluderas i 

hållbarhetisndexet då det förekommer abnormal avkastning dagarna innan offentliggörandet. 

Därmed kan förutsägbarheten av händelsen ge en försvagad effekt av marknadens reaktion vid 

offentliggörandet. Att det har skapats abnormala avkastningar under eventfönstret är ett bevis 

att marknaden befinner sig i en semi-stark form av effektivitet (Fama, 1970).  

 

Utifrån resultatet i regressionsanalysen finns det inget signifikant samband mellan inkludering 

i hållbarhetsindex och abnormal avkastning. Därav kan det konstateras att de abnormala 

avkastningar som skapades under eventfönstret beror på faktorer som inte har tagits med i 

denna studie. Det finns därmed inga starka bevis över att inkludering i ett hållbarhetsindex 

bidrar till abnormal avkastning. Hållbarhetsarbete anses vara bilateralt mellan företag och 

intressenter. Vid inkludering i DJSI Europe har företaget påvisat ett positivt tecken på 

värdeskapande hållbarhetsarbete. Däremot har marknaden underreagerat vid offentliggörandet 

av hållbarhetsindexet vilket förklarar det låga antalet abnormala avkastningar. Intressenterna 

har inte visat någon större reaktion på offentliggörandet av DJSI Europe.  

 

Sammanfattningsvis motiverades relevansen för denna studie genom att anta hållbarhetsindex 

anses vara en pålitlig indikator till ett företags hållbarhetsarbete och därför borde generera en 

marknadsreaktion i form av abnormal avkastning. Tidigare forskning har dock inte lyckats 
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komma fram till ett enhälligt svar på hur sambandet mellan inkludering i hållbarhetsindex och 

abnormal avkastning ser ut. Dessutom är flertalet av studierna förlegade. Under senare år har 

hållbarhetsfrågan växt allt mer och det pågår ett omfattande arbete för att främja hållbara 

investeringar på EU-nivå. Därav fanns det en anledning att undersöka om investerare 

värdesätter hållbarhetsindex mer idag än vad de gjorde tidigare. Tidigare studier gemensamma 

nämnare är att de alla undersökte inkluderingar och exkluderingar av ett specifikt 

hållbarhetsindex. Däremot togs inte företag som har bibehållit sin position i hållbarhetsindexet 

i beaktande. Studiens bidrag till ämnet är att företag som har inkluderats eller bibehållit sin 

plats i hållbarhetsindexet inte genererar tillräckligt många signifikanta abnormala avkastningar 

för att kunna fastslå att det skapas en stark marknadsreaktion vid offentliggörandet. Detta 

medför att det finns en anledning att ifrågasätta om hållbarhetsindex är en pålitlig indikator till 

ett företags hållbarhetsarbete (Ziegler & Schröder, 2006).  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Studien har gett oss en inblick över hur marknaden reagerar vid offentliggörandet av 

inkludering i ett hållbarhetsindex. Som tidigare nämnt har endast perioden mellan 2019-2020 

analyserats med fokus på företag som har antingen inkluderats eller stannat kvar i 

hållbarhetsindexet. Det hade därför varit intressant att mäta marknadsreaktionerna under en 

längre tidsperiod för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser. Vidare finns det anledning 

att tro att investerare har möjligheten att förutse vilka företag som kommer att inkluderas eller 

exkluderas i ett hållbarhetsindex. Likt vår studie, kommer även Van Stekelenburg et al. (2015) 

fram till att det skapas abnormala avkastningar dagarna innan offentliggörandet av indexet. 

Därav är det intressant att forska vidare på om det möjligtvis är förutsägbarheten som är 

orsaken till en försvagad effekt av inkkludering eller exkludering i ett visst hållbarhetsindex.  
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