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Sammanfattning 
 
Trenden för ansvarsfulla investeringar har den senaste tiden ökat, och intresset är idag 
stort. En ansvarsfull investering innebär aktieägande utöver ekonomiskt värde där 
ägandet även innefattar påverkan på miljöfaktorer, sociala faktorer och ägarstyrda 
faktorer (ESG-faktorerna). Detta innebär att faktorer relaterade till ansvar kan påverka 
valet av investeringar, vilket säger emot aktie- och fondmarknadens huvudsakliga syfte, 
där en rationell investerare som nyttomaximerar inte har några preferenser för att låta 
moraliska överväganden påverka investeringen. Det har visat sig att det finns ett 
samband mellan attityder och beteende vid olika typer av ansvarsfulla köp, även till en 
viss del vid investeringar. Däremot har det visat sig att intresset skiljer sig mellan olika 
ansvarsfulla frågor och sektorer, det vill säga att individer kan ha olika intressen för 
ansvarstaganden och vill därför inte nödvändigtvis ta ansvar för samma faktorer.   
     
Studiens problemformulering lyder: “Vilka attityder existerar till ansvarsfulla 
investeringar och därmed ESG-faktorerna? samt påverkar dessa attityder 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar?” 
 
Studiens syfte är att undersöka attityderna till ansvarsfulla investeringar och därmed 
attityderna till miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer (ESG-faktorerna) vid 
aktieinvesteringar. Vidare vill vi även undersöka om dessa attityder kan tänkas påverka 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar samt om någon av faktorerna kan tänkas 
vara viktigare hos investerare vid valet av investeringar.  
 
En kvantitativ metod och ett deduktivt angreppssätt har använts för genomförandet av 
studien tillsammans med en objektivistisk verklighetssyn och en positivstisk 
vetenskapssyn. För att uppnå syftet med studien ansågs dessa mest lämpade. 170 
insamlade enkätsvar av privata aktieägare användes för att genomföra lämpliga 
statistiska analyser. 
 
Resultatet visar att det överlag bland aktieägare föreligger positiva attityder till 
ansvarsfulla investeringar och därmed till miljömässiga, sociala, och ägarstyrda 
faktorer. Den positiva attityden är starkare hos de ansvarsfulla investerarna som 
framförallt visar starkare känslor till frågor som rör ansvarstagande vid investeringar. 
Vidare visar resultatet att den ägarstyrda faktorn signifikant skiljer sig åt i viktighet hos 
investeraren i jämförelse den miljömässiga- och sociala faktorn vid investeringen. 
Resultatet visar slutligen att attityden till de ansvarsfulla investeringarna positivt 
påverkar om en ansvarsfull investering genomförs eller ej, det vill säga positivt påverkar 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar. Trots att det överlag föreligger positiva 
attityder till ansvarsfulla investeringar, är det de finansiella värdena, oavsett ansvarsfull- 
eller traditionell investerare, som är av största vikt vid en investering, och såldes räcker 
det nödvändigtvis inte med endast en positiv attityd för att genomföra en ansvarsfull 
investering. Därmed är det även andra faktorer som avgör om en ansvarsfull investering 
genomförs eller ej, där en trolig tolkning bland annat är att den uppfattning som 
investerarna har om avkastningen för dessa ansvarsfulla investeringar påverkar 
investeringsbeslutet.   
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Kapitel	  1	  –	  Introduktion     
	  
I detta inledande kapitel ger vi läsaren en introduktion till ämnet ansvarsfulla 
investeringar. Vidare presenteras i problembakgrunden övergripande 
forskningsområden som inkluderar ämnets aktualitet, aktieägarens intressen vid 
investeringar samt attityder till ansvarstagande vid köp och investeringar, vilka ligger 
till grund för studiens belysta forskningsgap och problemformulering. Slutligen 
presenteras studiens syfte och vilka avgränsningar som gjorts. 
 
       

1.1	  Inledning	  
Överallt i världen bryr vi oss om vår värld, våra länder, befolkningen och miljön. Detta 
är en av många anledningar till att vi tar olika former av beslut som innebär att ta ansvar 
på olika sätt. När det kommer till investeringar, blir det viktigare och allt vanligare att 
investeraren förväntar sig att få tillbaka mer än bara en avkastning i form av pengar. Att 
investera idag innebär för många att inkludera samhällsproblem när beslutet ska tas om 
var pengarna ska placeras och att få bidra till en gynnsam påverkan på världens länder.  
 
Vanligaste sättet för privatpersoner att investera är att äga aktier direkt eller genom 
aktiefonder där investeraren har en ägarandel i alla bolag som ingår i fonden (Nasdaq, 
2016). Av Sveriges befolkning sparar i stort sett alla i fonder i någon form, utöver 
premiepensionen väljer 80 procent av svenskarna att spara i fonder (Fondbolagens 
Förening, 2016a) medan 13,6 procent av svenskarna direktägde aktier vid utgången av 
juni 2015 (Statistiska Centralbyrån, 2015a). Den svenska fondförmögenheten uppgick 
till 3 200 miljarder kronor vid ingången av 2016 och av det totala fondsparandet utgör 
aktiefonder den största andelen med hela 56 procent (Fondbolagens Förening, 2016b).  
      
Under det senaste decenniet har faktorer som förknippas med ansvarsfulla investeringar 
blivit allt vanligare för investeraren, som ställer högre krav på att marknaden ska ta 
ansvar för sociala och miljömässiga aspekter, utöver ekonomisk avkastning (SEB, 
2016). Faktorer som tros ligga bakom dessa högre krav är att individer har gått från att 
spara sina pengar till att investera och att individer värnar om att ta ansvar vid 
investeringarna (Krumsiek, 1997, s. 27-28). Det går även att se att företagen möter den 
ökade efterfrågan på mer ansvarsfulla alternativ genom att aktivt jobba med olika 
hållbarhetsfrågor för att attrahera investerare, exempelvis mänskilga rättigheter, 
arbetsmiljö och miljöfrågor (KPMG, 2013).  
 
Ansvarsfulla investeringar, som ofta namnges SRI (sustainable, responsible and impact 
investing) innebär att vid en investering inkludera miljömässiga, sociala och ägarstyrda 
kriterier vid investeringsbeslutet för att generera en långsiktig avkastning och positiva 
samhällseffeker (USSIF, 2015).   
 
När det talas om ansvarsfulla investeringar i vardagliga sammanhang kan det finnas en 
tendens till att det tolkas som välgörenhet, det är dock viktigt att komma ihåg att 
ansvarsfulla investeringar fortfarande är en investering och inte välgörenhet (Knoll, 
2002, s. 689), de som väljer att investera ansvarsfullt vill erhålla avkastning och är inte 
beredda att helt och hållet ge bort pengarna. Det som särskiljer en ansvarsfull 
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investering från en traditionell är kombinationen av de traditionella finansiella 
kriterierna, det vill säga ett ekonomiskt värde, med kriterier som genererar värde för 
samhället (Knoll, 2002, s. 689). Dessa kriterier berör miljömässiga, sociala och 
ägarstyrda frågor och dessa brukar förkortas ESG-faktorer och står för engelskans 
Environmental, Social and Governance  (Första AP-fonden, 2014). Miljömässiga 
kriterier kan exempelvis innebära att beakta frågor som berör påverkan på klimatet och 
avfallshantering, sociala kriterier innebär exempelvis att beakta mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter och att beakta ägarstyrda kriterier handlar mer om exempelvis 
aktieägarens rättigheter och företagets ägar- och kapitalstruktur. Genom att investerarna 
inkluderar ESG-faktorer vid investeringsanalysen och skapandet av portföljen, försöker 
investerarna hitta mer ansvarsfulla företag som kan vara nya potentiella investeringar 
och för att förbättra standarden för dessa ansvarsfulla frågor i de företag som de redan 
investerat i (USSIF, 2013, s. 3).   
 
Att inkludera miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer vid en investering 
tillsammans med viljan att erhålla ett finansiellt värde som är det fundamentala syftet 
med en investering är det som ligger till grund för vår kommande problembakgrund. 
 

1.2	  Problembakgrund 
Efterfrågan på ansvarsfulla investeringar har markant ökat de senaste åren, där Norden 
är ledande inom området och svenskarna anses vara bland de bäst kunniga inom ESG, 
säger Mikael Fast, Head of Institutional & Wholesale Distribution på Nordea Asset 
Management (SvD, 2015).  
     
Trenden för fonder överlag har de senaste åren ökat, det totala nysparandet i Sverige var 
under 2015 drygt 84 miljarder kronor i nettoinflöde, vilket är omkring 10 miljarder 
högre än den genomsnittliga nettoinsättningen för 2000-talet. Förmögenheten har aldrig 
tidigare uppnåt ett sådant högt värde (Fodbolagens förening, 2016b, s. 4). I och med det 
ökade fondintresset har även en markant ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor 
vuxit fram hos investerare som i allt större utsträckning investerar ansvarsfullt. Även 
tidigare forskning har visat denna ökade medvetenhet, i bland annat en studie gjord i 
USA kunde det konstateras att  71 procent av individuella investerare var intresserade 
av ansvarsfulla investeringar, vidare såg 58 procent av investerarna ansvaret som en 
skyldighet, det vill säga att deras ansvar vid investeringen innebar mer än endast en 
vinstmaximering (Morgan Stanley, 2015, s. 2-3). Baserat på denna omfattande 
medvetenheten kring hållbarheten och att trenden ökat, ställer vi oss frågande till vad 
som gett upphov till den ökande trenden men också varför det ändå är en övervägande 
minoritet som gör dessa investeringar och hur denna minoritet av investerare resonerar 
kring en ansvarsfull investering.  
 
I och med en ökad efterfrågan på de ansvarsfulla investeringarna kan det antas att 
investerare ser ett ökat utbyte utöver det ekonomiska värdet, och det tyder på att 
faktorer relaterade till ansvar kan påverka valet av investeringar, vilket säger emot 
aktie- och fondmarknadens huvudsakliga syfte. Moraliska överväganden av olika slag 
vid en investering skulle kunna innebära ineffektivitet vid investeringarna eftersom 
bland annat valmöjligheterna minskar. Till följd av detta ur en rationell synvinkel skulle 
då risken öka eller avkastningen minska (Hofmann et al., 2009, s. 104-105). En 
investerare som nyttomaximerar skulle därför inte ha några preferenser överhuvudtaget 
för ansvarsfulla investeringar om dessa inte genererade en likvärdig eller högre 
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avkastning då endast det ekonomiska värdet ska styra investeringsbeslutet. Det finns 
också de som talar för att investerare skulle ha andra preferenser än endast det 
ekonomiska värdet, exempelvis Webley et al. (2001) samt Winnett och Lewis (2000) 
skriver att även ansvarsfulla värden beaktas vid investeringsköpet hos privata 
investerare. Webley et al. (2001, s. 39-40) skriver även att den ansvarsfulla investeraren 
skulle kunna acceptera en mindre avkastning för dessa värden.  
      
Avkastningen för ansvarsfulla investeringar, där majoriteten sker genom så kallade SRI-
fonder kan antas varken vara bättre eller sämre än avkastningen för traditionella 
investeringar, då resultatet från forskare som undersökt ämnet pekat i olika riktningar 
(Fondbolagens förening, 2012, s. 26-27). Sjöström (2010, s. 41) menar att eftersom 
resultatet varierar från fall till fall för investeringar, går det heller inte att dra några 
generella slutsatser om avkastningens prestation för ansvarsfulla investeringar. Däremot 
skiljer sig uppfattningen hos investerarna om hurvida avkastningen för ansvarsfulla 
investeringar är bättre, sämre eller likvärdig med de traditionella investeringarna (Lewis 
& Mackenzie, 2000, s. 183-184).  
 
När ett köp i någon form ska göras är attityder en av flera faktorer som påverkar 
beslutet (Dembkowski & Hanmer-Lloyd, 1994, s. 599). Attityder härstammar från egna 
känslor och sociala normer och desto centralare värdet är för individen desto starkare 
samband mellan attityden och det slutliga beteendet (Verplanken & Holland, 2002, s. 
443). Vidare behövs det också en form av stimuli för att aktivera beteendet, och det 
fastän känslorna är starka. Vid ansvarsfulla investeringar skulle det kunna betyda att 
investeraren värdesätter ansvarsfulla frågor men att det inte nödvändigtvis behöver 
betyda att investeraren därmed väljer att investera ansvarsfullt (Vyvyan et al., 2007, s. 
372).  
      
Studier har visat på att det finns ett samband mellan attityder och beteende vid olika 
typer av ansvarsfulla köp. Bland annat i en studie av Schwepker och Cornwell 
(1991)  studerades det om konsumenter som värdesätter ekologiska frågor också köper 
dessa typer av produkter. Studien visade att en mer positiv attityd till ansvarsfulla frågor 
leder till fler ansvarsfulla köp (Schwepker & Cornwell, 1991, s. 95). Detta samband har 
också visat sig vid investeringar, Jansson och Biel (2011, s.139-140) fann att privata 
aktieägare har en positiv attityd till att inkludera gröna och sociala kriterier vid 
aktieköpet, även Nilsson (2008, s. 319-320) fann att individer som har en positiv attityd 
till etiska och sociala frågor var mer villiga att investera i SRI-fonder. Eftersom det 
utöver attityder finns andra motivationer och aspekter inför ett köpbeslut, framförallt det 
ekonomiska värdet, behöver det nödvändigtvis inte räcka med endast en stark positiv 
attityd för att genomföra köpet (Dembkowski & Hanmer-Lloyd, 1994, s. 599). Den 
tidigare nämnda studien som visade att 71 procent av de tillfrågade privata investerarna 
var intresserade av ansvarsfulla investeringar (Morgan Stanley, 2015, s. 2-3), kan 
jämföras med att Nordnet presenterar att endast 4,3 procent av deras fondkunder 
investerar i SRI-fonder (Mårder, 2015). Utifrån ovanstående resonemang samt tidigare 
studier (Vyvyan et al., 2007; Boulstridge & Carrigan, 2000; Carrigan & Attalla, 2001; 
Papaoikonomou et al., 2011) kan det antas på marknaden råda ett stort “attitude-
behaviour gap”, vilket med en svensk översättning blir attityd-beteende gap. Inom 
området hållbarhet syftar attityd-beteende gapet till det gap som finns mellan en 
individs positiva attityd till etiska produkter och deras faktiska köpbeteende som inte 
alltid inkluderar dessa varor (Sustainable Brands, 2014).  
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Det finns studier som har belyst svagheten i att generalisera de faktorer som utgör 
ansvarsfulla investeringar på alla individer som väljer att investera ansvarsfullt, en 
konsument eller investerare som vill ta ansvar för exempelvis sociala faktorer behöver 
nödvändigtvis inte vilja ta ansvar även för miljöfaktorer. Detta har bland annat belysts i 
en undersökning som kunnat visa en mindre korrelation mellan olika ansvarsfulla 
beteenden, det vill säga beteendet har påvisats kunna skilja sig mellan olika sektorer 
(Bratt, 1999, p. 30). Nilsson (2010, s. 89) nämner också att det skulle vara intressant att 
separat studera de olika faktorerna som utgör SRI, då han tror att variation kan finnas i 
hur individer motiveras av de olika faktorerna vid en ansvarsfull investering. 
      
Sammanfattningsvis finns det överlag positiva attityder till ansvarsfulla frågor, och det 
har påvisats samband mellan attityder och beteende vid ansvarsfulla köp och 
investeringar. Det har även påvisats att attityderna inte alltid överensstämmer med det 
faktiska beteendet. I majoriteten av tillgängliga studier har det fokuserats på attityder till 
ansvarsfulla investeringar som helhet, och samtidigt finns studier som belyser svaghet i 
att generalisera det ansvarsfulla beteendet på alla faktorer, då det kan finnas skillnader 
mellan investerares intressen. Baserat på att investerarnas attityder till de ansvarsfulla 
faktorerna kan se olika ut, ställer vi oss frågan om det även kan vara så att 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar skiljer sig mellan de olika faktorerna? 
Det vill säga, kan det finnas en skillnad i viktigheten av de tre ESG-faktorerna hos 
investerarna och kan detta tänkas påverka investeringsnivån av ansvarsfulla 
investeringar?  
 

1.3	  Problemformulering	  
Vilka attityder existerar till ansvarsfulla investeringar och därmed ESG-faktorerna? 
samt påverkar dessa attityder investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar?  
 

1.4	  Syfte	   	   	   	   	   	  
Syftet med denna studie är att undersöka attityderna till ansvarsfulla investeringar och 
därmed attityderna till miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer (ESG-faktorerna) 
vid aktieinvesteringar. Vidare vill vi undersöka om dessa attityder kan tänkas påverka 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar samt om någon av faktorerna kan tänkas 
vara viktigare hos investerare vid valet av investeringar.  
 

1.5	  Frågeställningar	  
1. Påverkar investerarens attityd till ansvarsfulla investeringar beteendet till att faktiskt 
investera ansvarsfullt? 
 
2. Vilken attityds-hierarki vid en ansvarsfull investering skapar de flesta attityderna hos 
investerarna?  
 
3. Skiljer sig ESG-faktorerna åt i viktighet hos investerarna? 
 
4. Finns det utmärkande hinder för genomförandet av en ansvarsfull investering?  
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1.6	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
Då den existerande litteraturen övervägande har studerat ESG-faktorerna till sin helhet 
ser vi att det teoretiska bidraget som kommer att erhållas från vår studie är en utökad 
kunskap om vilken av de tre ESG-faktorerna som investerarna anser är viktigast och 
därmed mest bidragande till att fatta ett beslut om att genomföra en ansvarsfull 
investering. Genom att vidare studera investerarnas attityder till ansvarsfulla 
investeringar överlag kommer studien även att bidra med en större insikt om hur 
attityderna ser ut till dessa investeringar bland de privata aktieägarna. Eftersom denna 
studie även har kombinerat teoretiska modeller om attityder och beteende som inte 
tidigare kombinerats i just detta ämne, bidrar denna studie således även med denna teori 
till forskningsfältet.  
 
Det praktiska bidraget från denna undersökning kommer de publika aktiebolagen kunna 
ta del av. Genom att undersöka investerarnas attityder till ansvarsfulla investeringar och 
om dessa bidrar till investeringsnivån av investeringarna, samt om någon av ESG-
faktorerna kan anses vara viktigare hos investerarna kommer aktiebolagen erhålla 
information om vad investerarna anser är av största intresse vid  investeringsbeslutet. 
Denna information kommer aktiebolagen således kunna använda för att  effektivisera 
sin marknadsföring av de ansvarsfulla initiativ de tar, genom att framför allt vara 
transparenta i frågor som det visat sig att investerarna värderar högt, vilket 
förhoppningsvis kommer att resultera i fler ansvarsfulla investeringar. Detta bidrar på 
sikt förhoppningsvis till att företagen tillsammans med ägarna skapar positiva 
samhällseffekter och långsiktig avkastning.  
 

1.7	  Avgränsningar	  	  
Vi har valt att undersöka privata aktieägares attityder till ansvarsfulla investeringar, och 
därmed ESG-faktorerna. Vi avgränsar oss således från institutionella investerare på 
grund av att deras attityder kan antas se annorlunda ut. Vi valde även att publicera 
enkäten i olika typer av svenska forum vilket sannolikt även avgränsar vår 
undersökning till majoriteten svenska aktieägare. Vidare valde vi endast att undersöka 
hur attityderna påverkar investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar, trots att vi är 
medvetna om att fler faktorer än attityden påverkar huruvida en investerare genomför en 
investering eller ej. Denna avgränsning gjordes framför allt baserat på studiens 
omfattning. Dessa avgränsningar innebär således att vi endast kommer att uttala oss om 
vilka attityder som existerar till ansvarsfulla investeringar hos de privata aktieägarna, 
samt om dessa attityder påverkar investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar.  
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Kapitel	  2	  -‐	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  	  
	  
I detta kapitel inleder vi med en redogörelse för valet av att skriva om ansvarsfulla 
investeringar, vidare presenterar vi vilken förförståelse vi tar med oss i studien samt de 
vetenskapliga utgångspunkterna som vår problemformulering grundar sig på. 
Avslutningsvis redogör vi för litteratursökningen och den kritiska granskning vi gjort av 
källor vid valet av teorier.   
 
   

2.1	  Ämnesval	  och	  förförståelse	  
Idén om att skriva om ansvarsfulla investeringar väcktes vid en diskussion vi hade om 
de mjuka värdena som kan beaktas vid en aktieinvestering. Efter detta tillfälle valde vi 
att söka information om dessa värden och fördjupa oss vidare inom ämnet. Under denna 
tid väcktes en nyfikenhet kring de mjuka värden som tillhör en ansvarsfull investering, 
och mer specifikt ESG-faktorerna. Det är sedan tidigare känt för oss att hållbarhet i 
allmänhet är ett ständigt aktuellt ämne och vi förstod snabbt att även så är fallet vid 
investeringar, där en uppåtgående trend kunde observeras. Detta gjorde ämnesvalet 
ansvarsfulla investeringar både aktuellt och intressant.  
 
Vi är två studenter som läser fjärde året på Civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet. Vi har båda valt att delvis fördjupa oss inom finansiering under vår 
studietid vilket innebar att vi båda fann detta ämnesval attraherande. Det finns en 
mängd tidigare studier inom området, där flertalet av dessa är gjorda nyligen, vilket 
stärker ämnets aktualitet. Överlag har fokus i tidigare studier legat på hur den finansiella 
prestationen ser ut mellan en ansvarsfull- och icke ansvarsfull investering samt hela 
beslutsprocessen vid en investering. Även det rådande attityd-beteende gapet belyses i 
flertalet studier i ämnet vilket stärkte vår nyfikenhet ytterligare. Flertalet av studierna 
har även genomförts utomlands vilket utgjorde ett extra intressant tillfälle för oss att 
genomföra en studie inom ämnet i Sverige, som anses vara i framkant gällande 
hållbarhetsfrågor.  
 
När en studie ska genomföras är det viktigt att förstå att tidigare erfarenheter och 
föreställningar kan ha en viss påverkan och spegla studiens utformning och resultat, det 
är därför viktigt att beakta detta i genomförandet. Författarnas tidigare praktiska 
erfarenheter, sociala bakgrunder, uppväxtmiljö och utbildning utgör tillsammans 
erfarenheterna och föreställningarna och kan alla påverka studien (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 25-26). Även Bryman och Bell (2013, s. 52-53) konstaterar att en författares 
personliga värderingar kan påverka studiens process och att det därför är viktigt att 
beakta dessa för att uppnå största möjliga objektivitet. Eftersom ingen av oss har 
praktisk erfarenhet inom området, det vill säga inga egna upplevelser och erfarenheter, 
anser vi att det inte finns någon förstahandsförståelse, som syftar till just egna 
upplevelser och erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). De erfarenheter och 
kunskaper vi samlat på oss genom utbildning, såsom exempelvis genom läroböcker och 
vetenskapliga artiklar, benämns andrahandsförståelse (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76), 
och är för oss viktigt att noga beakta då de annars kan komma att påverka studien. 
Under våra år på Civilekonomprogrammet är hållbarhet i stort något som genomsyrat 
hela utbildningen och vi tar även med oss teoretiska kunskaper inom finansiering som 
vi hoppas kunna bidra till en bättre förståelse för hur investerare resonerar och agerar 
vid en aktieinvestering.  
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Då vi anser att vi saknar förstahandsförståelse men besitter andrahandsförståelse anser 
vi därför att vi har en ytlig kunskapsbas inom ämnet, dock ändå en tillräcklig teoretisk 
bakgrund för att kunna genomföra studien. Den ytliga kunskapsbasen inom ämnet gör 
det möjligt för oss att enklare uppnå så god objektivitet som möjligt genom att vi endast 
behöver lägga andrahandsförståelsen åt sidan.  Genom en god objektivitet uppnår vi 
resultat som inte speglas i våra subjektiva värderingar, vilket ger oss tillförlitligare 
resultat.  
 

2.2	  Verklighetssyn	  -‐	  Ontologi	  
Ontologi är läran om hur verkligheten är konstruerad, det vill säga vad som finns och 
verklighetssynen utgörs av de två grenarna; objektivism och konstruktionism (Bryman, 
2011, s. 35-36). Vid en objektivistisk verklighetssyn betraktas individer som oberoende 
av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36), där externa aktörers påverkan på omgivningen 
accepteras av individerna (Saunders et al., 2012, s. 130). Vid en konstruktionistisk 
verklighetssyn betraktas individen som ett resultat av sociala aktörers handlingar, där 
individerna befinner sig i en process av ständig rekonstruktion (Bryman, 2011, s. 36-
37). Vidare ifrågasätter individen vid en konstruktionistisk verklighetssyn de sociala 
aktörernas påverkan (Saunders et al., 2012, s. 130). 
 
I vår studie, där vi vill undersöka vilka attityder som existerar till ansvarsfulla 
investeringar och vidare ifall dessa attityder bidrar till investeringsnivån av ansvarsfulla 
investeringar, anser vi oss ha en objektivistisk verklighetssyn då vi ämnar utföra en 
datainsamling och vidare empiriska tester för att besvara vår problemformulering. Van 
de Ven och Poole (2005, s. 1393) hävdar dock att i en studie både använda sig av en 
objektivistisk- och en konstruktionistisk verklighetssyn skulle resultera i en djupare 
förståelse för det undersökta ämnet. Attityder är något som till viss del skapas av 
individen, och kan därför anses subjektiva, vilket i sig kan vara motsägelsefullt till vår 
valda verklighetssyn. Därmed skulle vi finna det intressant att inkludera både en 
objektivistisk och en konstruktionistisk verklighetssyn. Med tanke på vår begränsade 
tidsram samt att vi ämnar kvantifiera strukturen och bidra med en ökad kunskap om 
investerares attityder till ansvarsfulla investeringar och vidare ifall dessa bidrar till 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar, anser vi objektivismen mer 
tillfredsställande. Vi eftersträvar därför att vara genomgående objektiva under studien, 
detta genom att undvika skapandet av förutfattande meningar. 
 

2.3	  Vetenskapssyn	  -‐	  Epistemologi	   
Epistemologi är läran om kunskapen, och syftar till vad forskaren av studien anser vara 
kunskap inom ämnesområdet (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Eftersom forskarens 
kunskap påverkar studien som helhet är det av intresse att identifiera vetenskapssynen 
(Patel & Davidson, 2011, s. 25-26). Denna vetenskapssyn utgörs vanligen av de två 
grenarna hermenutik och positivism. Den hermeneutistiska vetenskapssynen grundar sig 
i forskarens förståelse och tolkning av kunskap (Patel & Davidson, 2011, s. 26-28), där 
verkligheten anses subjektiv och samspel mellan människor är det som tillsammans 
skapar verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 83). Även Bryman och 
Bell (2013, s. 38) medger att forskaren själv ska tolka den sociala verkligheten vilket 
ger en ökad förståelse för det mänskliga beteendet. Den hermeneutistiska 
vetenskapssynens motpol, positivisitiska vetenskapssynen, grundar sig istället i att 
forskaren genom att studera objektiva data ser möjlighet att avbilda verkligenheten, 
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vilket exkluderar forskarens egna åsikter och värderingar (Patel & Davidson, 2011, s. 
26-27). Detta överensstämmer med Bryman (2011, s. 29-30) som hävdar att 
positivismen härrör från naturvetenskapliga metoder där forskaren förhåller sig 
objektivt till kunskap där egna värderingar exkluderas från kunskapen.  
  
Baserat på studies syfte, som är att undersöka attityderna till ansvarsfulla investeringar 
och därmed till miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer (ESG-faktorer) vid 
aktieinvesteringar samt om dessa kan tänkas bidra mer till investeringsnivån av 
ansvarsfulla investeringar, innebär det att generella slutsatser kommer att dras. Vi väljer 
därför att använda oss av en positivistisk vetenskapssyn, vilket vidare stödjs av Bryman 
(2011, s. 29-30) som säger att de forskare som antar en objektiv verklighetssyn ofta 
också har en positivistisk kunskapssyn, detta eftersom den objektiva verklighetssynen 
förknippas med positivistisk kunskapssyn. Sammanfattningsvis kommer vi därför anta 
en objektivistisk verklighetssyn och en positivistisk vetenskapssyn, baserat på studiens 
valda problemområde.  
 
Att samhällsvetenskapliga ämnen studeras med objektiv verklighetssyn och positivistisk 
kunskapssyn har kritiserats, det på grund av att tolka och förstå är forskarens 
huvudsakliga uppgift inom dessa ämnen (Grønmo, 2006, s. 18-19). Det kan i vår studie 
finnas delar av tolkning som inte överensstämmer med naturvetenskapens definition av 
objektivitet. Vi finner det ändock möjligt att i stor utsträckning förhålla oss objektiva 
genom forskningsprocessen för att kunna besvara studiens problemformulering och 
syfte.      
 

2.4	  Metodologi	  
Vi kommer att undersöka aktieägares attityder till ansvarsfulla investeringar och mer 
specifikt till de tre miljömässiga, sociala- och ägarstyrda faktorerna samt om dessa kan 
tänkas bidra till investeringsnivån av ansvarsvarsfulla investeringar. För att kunna 
besvara studiens problemformulering och därmed uppfylla studiens syfte kommer en 
omfattande mängd numeriska data att hjälpa oss. Målet är att kunna uttala oss om 
investerarnas attityder med hjälp av ABC-modellen, vilken är en modell som vanligen 
används för att kunna mäta och uttala sig om attityder, denna förklaras ingående i den 
teoretiska referensramen. Vidare är målet att kunna urskilja likheter, skillnader och 
utmärkande drag hos investerarna samt uttala oss om den eventuella påverkan och 
sambandet som finns mellan investerarnas attityder till ansvarsfulla investeringar och att 
faktiskt investera ansvarsfullt. En utmärkande metodologi när forskaren ämnar beskriva 
siffror är den kvantitativa metoden och dess motpol när forskaren ämnar beskriva ord är 
den kvalitativa metoden. Det är vidare viktigt att urvalet i studien är stort och därmed 
datamaterialet omfattande, eftersom det ger studien mer tillförlitliga resultat (Eliasson, 
2010, s. 28). Även tillvägagångssättet för hur datamaterialet ska hanteras skiljer sig åt 
mellan en kvantitativ- och kvalitativ metod, och således även den forskningsfråga som 
forskarna ämnar besvara. Frågor som ämnar kvantifiering, exempelvis “hur många?” 
eller “var?” är bäst lämpade för en kvantitativ metod och frågor som ämnar exempelvis 
tolkning av individers upplevelser lämpar sig bäst för en kvalitativ metod (Patel & 
Davidson, 2011, s. 51-53). Eftersom numeriska data kommer att samlas in i vår studie, 
och vi därför ämnar beskriva siffror genom att uttala oss om attityder samt se eventuella 
påverkan och samband, passar den kvantitativa metoden oss bättre än den kvalitativa 
metoden.  
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Metoden för denna studie kommer som ovan nämnt att vara av kvantitativ art, vilket 
vidare även finner stöd hos Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 124) som anser att 
den kvantitativa metoden är bäst lämpad när insamlat datamaterial utgörs av siffror och 
när forskaren genom sitt syfte vill analysera insamlad datas spridning, samband, 
genomsnitt samt se egenskaper som datamaterialet utpräglas av. 
 
Ännu ett argument till varför den kvantitativa metoden bäst lämpar sig för denna studie, 
i jämförelse med den kvalitativa metoden, beror på den kunskap som denna studie 
ämnar bidra med till aktiebolagen samt även den omfattande målgrupp denna studie har. 
Vi anser att aktiebolagen erhåller en större kunskap genom att vi samlar in flertalet 
enkätsvar som sedan kvantifieras, i jämförelse med den kunskap exempelvis ett fåtal 
intervjuer bidrar med.  
 

2.5	  Vetenskaplig	  ansats	  	  
Vid en samhällsvetenskaplig studie måste forskaren bestämma hur denne ska förhålla 
sig mellan teori och empiri, eftersom det finns två angreppssätt som forskaren kan välja 
bland, deduktion och induktion. Det deduktiva angreppssättet innebär att hypoteser 
formas utifrån teoretiska utgångspunkter för att sedan genomgå en empirisk 
prövning (Bryman, 2011, s. 26). En hypotes är en form av antagande eller en 
kvalificerad gissning om en specifik teoretisk omständighet, och används för att 
förtydliga orsakssamband eller bidragande anledningar (Ejvegård, 2009, s. 39). Bryman 
(2011, s. 26-28) förklarar att ett induktivt angreppssätt till skillnad från ett deduktivt, 
istället skapar teorier utifrån empiriska fynd. Bryman menar att forskaren står vid 
studiens början utan teorier inom ämnesområdet, och börjar till skillnad från det 
deduktiva angreppssättet med en datainsamling för att sedan presentera teori som är ett 
resultat av studien. Det är dock vanligt att ett deduktivt- och ett induktivt angreppssätt 
till viss del flyter in i varandra under forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 26-28). 
Detta sätt att se på angreppssätten deduktion och induktion, finner stöd även hos 
Saunders et al. (2012, s. 148). 
 
Vi kommer i denna studie att utgå från ett deduktivt angreppsätt då vi har gjort en 
omfattande informationssökning genom studerande av vetenskapliga artiklar inom 
främst området ansvarsfulla investeringar, för att finna ett problemområde att undersöka 
samt relevanta teorier som ligger till grund för detta område. Dessa relevanta och 
utvalda teorier kommer att ligga till grund för de frågeställningar som vi hoppas kunna 
besvara med studiens resultat. Då det valda ämnesområdet är relativt välutforskat 
tillsammans med att vi valt att utgå från befintliga teorier som styr vilken data som 
senare samlas in, stärker det vårt valda deduktiva angreppssätt. Patel och Davidson 
(2011, s. 23) beskriver angreppssättet som något som ska “bevisas”, det vill säga att 
våra valda teorier testas. Varför vi valt att formulera frågeställningar istället för 
hypoteser, beror på att vi anser att studiens syfte bäst besvaras med dessa. Detta på 
grund av att vi med frågeställningar har möjlighet att se på svaren ur två perspektiv, dels 
i linje med tidigare teorier och forskning, och dels utöver dessa tidigare teorier och 
forskning. Med hypoteser anser vi att vi varit mer begränsade i vår analys, det vill säga i 
vår tolkning av resultaten.  
 
Det deduktiva angreppssättet är enligt Bryman (2011, s. 26) den mest förekommande 
uppfattningen om hur forskare förhåller sig mellan teori och praktik, detta 
överensstämmer med vår egen uppfattning efter att ha gjort en omfattande teorisökning 
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och tagit del av tidigare information där forskarna övergripande testat befintliga teorier 
inom ämnet. 
 

2.6	  Perspektiv	  	  
Vid utförandet av studien är det viktigt att forskaren väljer och förklarar det perspektiv 
studien har, så att läsaren och forskaren delar samma uppfattning om detta, annars finns 
det en risk för att läsaren skapar egna vinklingar av studien (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2014, s. 42). 
 
Flertalet av befintliga studier inom ämnet ansvarsfulla investeringar är gjorda ur 
företagsperspektiv då forskare främst undersökt institutionella investerares agerande, 
dels vid implementering av ESG-faktorerna i SRI-fonder och dels vid undersökning av 
hur dessa SRI-fonder presterar med hänsyn till risk och avkastning. Det har även 
genomförts en del studier ur ett privat investerarperspektiv där forskarna av dessa 
studier främst fokuserat på beslutsprocessen inför en investering samt själva 
investeringsbeteendet.  
 
Då vi ämnar undersöka både investerarens attityd till ansvarsfulla investeringar samt 
dess beteende, det vill säga om de investerar ansvarsfullt eller inte, kommer ett 
investerarperspektiv att användas. Detta för att företagen som enligt vår förhoppning 
kommer gynnas av studiens utfall, intresserar sig för attityderna och beteendet hos dess 
investerare. Investerarperspektivet kan vidare bidra med kunskap om känslan hos 
investeraren för ESG-faktorerna vid en investering, vilket innebär en praktisk nytta för 
företagen som bättre vet vad de ska betona i sin marknadsföring samt vilka ansvarsfulla 
initiativ de ska ta, för att nå ut till befintliga och nya potentiella investerare.  
 

2.7	  Litteratursökning	  
För att bygga upp den teoretiska referensramen har vi främst använt oss av 
vetenskapliga artiklar och då främst primärkällor. De teorival vi gjort har noga 
utvärderats för att kunna bidra till besvarande av problemformuleringen, då vi i denna 
studie testar de valda teorierna empiriskt. Även en del böcker samt doktorsavhandlingar 
har förekommit. Det finns en styrka i att använda vetenskapliga artiklar vid 
genomförandet av studien och Saunders et al. (2012, s. 84) hävdar att dessa är bäst 
lämpade vid en litteratursökning. För att hitta den bäst lämpande litteraturen för vår 
studie, och då främst vetenskapliga artiklar som utgör den teoretiska referensramen, har 
databaserna “Emerald Journals”, “Business Source Premier” använts mest frekvent, som 
båda varit tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek. Även Google Scholar har 
använts som sökmotor för att hitta lämplig litteratur. För sökning av relevanta böcker 
till den teoretiska referensramen har främst Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor 
(ALBUM) använts. 
 
Många av de vetenskapliga artiklarna vi funnit refererar till tidigare forskning. För att 
hitta de primära källorna har vi fått söka efter den refererade studien för att i största 
möjliga mån undvika sekundärkällor, som kan innehålla förvrängd information, detta 
enligt Bryman och Bell (2013, s.130-131). För att hitta de primära källorna har främst 
de refererade artiklarnas titel använts i de sökmotorerna som nämns ovan för 
vetenskapliga artiklar. 
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2.7.1	  Sökord	  
När litteratursökning gjorts har vi använt oss av ett flertal frekvent förekommande 
sökord. Det mest centrala sökordet för vår studie för de vetenskapliga artiklarna har 
varit “Social Responsible Investment”. Andra sökord som frekvent förekommit är 
“ESG”, “Ethical Investment”, “Ethical Investing”, “Ethical Funds” “SRI Funds”, 
“Attitude-Behavior Gap”, “Attitudes towards SRI” och “Private Investor”. En 
kombination av sökord har varit nödvändig för att begränsa antalet träffar och för att 
specificera sökresultaten bäst lämpade för vår studie. Eftersom databaserna 
tillhandahåller engelska vetenskapliga artiklar har därför engelska sökord använts 
istället för svenska, vilket resulterade i att flertalet studier är gjorda i andra länder och 
inte i Sverige. För att implementera vetenskapliga artiklar i vårt metodkapitel har vi 
använt oss av sökord såsom “Quantitative Research” samt “Quantitative View”. Sökord 
som använts för att hitta de relevanta böckerna för studien omfattar bland annat 
“Ansvarsfulla investeringar”, “Attityder” och “Beteende”. 

2.8	  Källkritik	  	  
De vetenskapliga artiklarna och övrig teori i denna studie har vi innan tillämpning ställt 
oss kritiska till. Patel och Davidsson (2011, s. 68-69) uttrycker relevansen av att kritiskt 
granska källorna som författaren väljer att använda i studien. Även Bryman och Bell 
(2013, s.111-112) belyser nödvändigheten att förhålla sig kritisk till de använda 
källorna. Anledningen till att kritiskt granska de valda källorna är för att säkerställa god 
tillförlitlighet, det vill säga att de valda källorna är valida, reliabla och relevanta 
(Eriksson & Widersheim-Paul, 2014, s. 179). För att bedöma tillförlitligheten finns det 
fyra kriterier författaren kan utgå ifrån vid valet av källor; samtidskravet, äkthet, 
tendenskritiken samt beroendekritiken (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014, s. 180), 
vilka vi också valt att utgå ifrån vid valet av källor i vår studie. 
 
Samtidskravet innebär att författaren ska förhålla sig kritiskt till, och reflektera över 
tidsspannet, det vill säga att författaren ska göra en reflektion över hur lång tid det är 
mellan händelserna som forskaren berättar om i artikeln till det att forskaren skrev ner 
dessa händelser (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014, s. 180). Desto längre tidsspann 
mellan händelserna, desto fler anledningar för författaren att vara kritisk till källan 
(Thurén, 2013, s. 7). Johansson-Lindfors (1993, s. 89-90) lägger dock vikt vid att även 
om principen är att forskaren orienterar sig inom de senaste forskningsrönen är det 
viktigt att även undersöka äldre forskning i valet av studiens teori för att inte missa äldre 
värdefulla kunskaper och erfarenheter.  
 
Genomgående i vår studie anser vi att vi ställt oss kritiska till tidsspannet för valda 
artiklar och teorier, vilket har resulterat i att tidsspannet för dessa inte heller varit 
beaktansvärt brett då tiden mellan insamlingen av empirin och publiceringsdatumet har 
varit kort. Vi har även genomgående arbetat för att använda oss av den mest aktuella 
forskningen i största möjliga mån, vilket innebär att studien övervägande bygger på ny 
fastställd forskning. De artiklar som ursprungligen varit skrivna på 1900-talet har varit 
övergripande refererade av andra etablerade forskare i nutid, vilket gör att forskningen 
fortfarande kan beaktas som aktuell. I de fall vi inte lyckats hitta forskning som 
genomförts de senaste åren eller varit aktuell på annat sätt, har äldre forskning använts 
och delvis kompletterats med ytterligare forskning inom ämnet gjorda på senare år. Ett 
exempel på sådan forskning är när Mackenzie och Lewis (1999, s. 439-452) samt Lewis 
och Mackenzie (2000, s. 179-191) visar på att den ansvarsfulla investeraren vanligen 
har en portfölj som innehåller en kombination av etiska och traditionella investeringar, 
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vilket vi då följer upp och bekräftar med hjälp av Beal et al. (2005, s. 68). Vidare har de 
Internetkällor vi tillämpat också varit aktuella, och med det menar vi att ingen använd 
Internetkälla har varit äldre än år 2013. Vi har varit noga med säkerställandet av att 
sidan på internet haft datum lättillgängligt för att säkerställa informationens aktualitet. 
Detta innebär att även Internetkällorna har ökat samtidskravet i vår studie. Då samtliga 
artiklar och teorier är granskade utifrån samtidskriteriet bidrar det till att källornas 
trovärdighet stärks, eftersom att minnet hos författaren av studierna vid en långt 
tidsspann annars hade kunnat påverka studien. Att samtidskrav som kriterium anses 
tillfredsställt stärker vår studies tillförlitlighet. 
 
Det andra kriteriet, äkthet, innebär att källan ska vara det den faktiskt utger sig för att 
vara (Thurén, 2013, s. 7) och därmed inte förfalskad på något sätt (Eriksson & 
Widersheim-Paul 2014, s. 180, 182). De vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av i 
studien har vi noga utvärderat där vi främst kontrollerat artikelns rimlighet, resultat och 
vilka slutsatser forskare dragit innan vi tillämpat dessa. Vidare har trovärdigheten 
ytterligare kunnat stärkas genom att andra forskare i flera fall kunnat dra liknande 
slutsatser i deras studier. De vetenskapliga artiklarna vi använt oss av är i de flesta fall 
fackligt granskade, “peer-reviewed”, och att andra forskare också granskat artiklarna 
stärker dess trovärdighet. Det enda vi anser att vi som författare bör beakta för dessa 
fackligt granskade artiklarna är ifall forskarna varit så jämlika i ämnet att objektiviteten 
till viss del skadats. Även forskningsrapporter som inte är fackligt granskade har 
använts, exempelvis Morgan Stanley (2015). Här har vi kritiskt granskat författaren som 
i samtliga fall varit välciterad och där dennes rapport visat sig vara aktuell även i annan 
forskning. Vad gäller de fåtalet Internetkällor som vi använt oss av anser vi dessa 
pålitliga då flera av institutionerna är välkända, exempel på Internetkällor är 
Fondbolagens förening, Nasdaq, SCB och USSIF. Vi har även valt att använda oss av 
en nyhetsartikel från SvD vid ett tillfälle för att citera Mikael Fast på Nordea, detta citat 
användes för att belysa svenskarnas kunnighet inom ESG och vi anser inte att detta 
färgar läsaren så pass mycket att studiens äkthet påverkas märkbart. Internetkällorna 
som använts har framförallt varit nödvändiga för att visa på ämnets aktualitet, och för 
att ge läsaren en inblick i problemområdet vid studiens inledning.  Vi har genomgående 
varit väl medvetna om att Internetkällors äkthet kan vara ett problem vid tillämpning i 
studier (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014, s. 180, 182), och att dessa källor inte är 
lika tillförlitliga som vetenskapliga artiklar. På grund av detta har vi uteslutit 
Internetkällor, bortsett från vid en definition, i vår teoretiska referensram och istället 
använt oss av majoriteten vetenskapliga artiklar för att kunna uppnå så hög äkthet som 
möjligt. Även någon enstaka lärobok har använts i den teoretiska referensramen som vi 
ansett både aktuell och nödvändig för studien, vi är dock medvetna om att läroböcker 
ofta saknar perspektiv från forskning på djupare nivå. Sammantaget anser vi ändå att 
studiens äkthet uppnått en hög nivå, vilket vidare i slutändan bidrar till hela studiens 
tillförlitlighet. 
 
Det tredje kriteriet, tendenskritiken, innebär att forskarens intresse ifrågasätts genom att 
detta kan spegla studien genom att denne exempelvis väljer vissa ord eller fakta i 
enlighet med intresset (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014, s. 180). Efter att ha läst 
snart fyra år vid Umeå Universitetet och därmed läst flertalet studier och rapporter anser 
vi oss ha god kunskap i att kunna förstå när objektivitet saknas hos forskaren eller 
författaren. Däremot var ämnet i denna studie som vi nämnt tidigare relativt nytt för oss 
båda, vilket gjorde att det tog oss ett tag innan vi hade en bra förståelse för vad som var 
subjektivt skrivet inom just ansvarsfulla investeringar, och då kunde börja utesluta vissa 
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källor som inte uppfyllde detta. Eftersom majoriteten av teorin som vi använder oss av 
är vetenskapliga artiklar, där majoriteten av dessa är fackligt granskade som tidigare 
nämnt, får vi också lita på att forskarens egna intressen exkluderats och att de därmed är 
skrivna med god objektivitet. Tendenskriteriet får således också anses uppfyllt och 
bidrar således även det till studiens tillförlitlighet. 
 
Beroendekritiken, som är det fjärde och sista kriteriet vi utgått ifrån vid valet av våra 
källor, innebär att författaren bör gå till primärkällan och inte referera till en annan källa 
för att stärka källans tillförlitlighet (Thurén, 2013, s. 8), det är alltså av stor vikt att 
säkerställa att valda källor är vad de utger sig för att vara (Eriksson & Widersheim-Paul, 
2014, s. 180). Vi har främst använt oss av vetenskapliga förstahandskällor, vilka vi får 
anse ge en riktig bild av verkligheten. Som vi nämnt tidigare under avsnittet 
”Litteratursökning” har vi i största möjliga mån försökt undvika sekundärkällor, detta 
för att informationen inte ska vara förvrängd, feltolkad och därmed ge en något felaktig 
bild av verkligheten. Därför har vi endast i enstaka fall använt oss av sekundärkällor, 
med motivering att vi ansett informationen relevant för studien. En ytterligare nackdel 
med de sekundärkällor vi använt är att vi varit tvungna att förlita oss på den tolkning 
som andra forskare gjort. I de fall vi använt oss av dessa har vi noga granskat 
informationen och säkerställt att dessa källor åtminstone uppfyller något av de andra 
kriterierna för en studies tillförlitlighet. Samtliga av sekundärkällor vi använt oss av är 
även de fackgranskade vetenskapliga artiklar.  
 
Slutligen får de fyra kriterierna samtidskravet, äkthet, tendenskritiken samt 
beroendekritiken sammantaget anses uppfyllda vid valet av våra källor och tillsammans 
bidrar de till att studien säkerställs ha god tillförlitlighet. 
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Kapitel	  3	  -‐	  Teoretisk	  referensram	  
	  
I detta kapitel introduceras läsaren för teorier och resultat från tidigare forskning inom 
det valda ämnesområdet som vårt forskningsområde baseras på. Inledande beskriver vi 
ansvarsfulla investeringar och dess ESG-faktorer vilken är den grundläggande 
utgångspunkten för förståelsen av vår studie. Det ämnesområde som vidare presenteras 
berör attityder, innehållandes teorier om attityder, attityder till ansvarstagande överlag 
vid köp och investeringar samt investeraren. Det efterföljande ämnesområdet efter 
attityder behandlar beteende, som inkluderar teorier om beteende samt de barriärer 
som kan utgöra ett hinder vid ansvarsfulla investeringar. Avslutningsvis presenteras vår 
sammanfattande modell som knyter samman de teorier som redogjorts för i kapitlet och 
som kommer att användas i studien. 
 
 

3.1	  Ansvarsfulla	  investeringar/SRI	  
Ansvarsfulla investeringar, som ofta namnges SRI (sustainable, responsible and impact 
investing) är en investeringsprocess som vid investeringsbeslutet integrerar sociala, 
miljömässiga och etiska aspekter utöver förväntad avkastning och risk (USSIF, 2015). 
Det finns olika strategier att använda sig av när en ansvarsfull investering ska göras, en 
vanlig strategi är screening (Schueth, 2003, s. 190). Positive screening syftar till att 
betygsätta företag efter hållbarhetskriterier för att sedan inkludera de företag som fått 
högst betyg i sin portfölj och negativ screening syftar till att exkludera företag från 
portföljen som anses vara “dåliga” ur hållbarhetssynpunkt (Kempf & Osthoff, 2007, s. 
909). Ett exempel på företag som exkluderas av investerare kan vara de som tillverkar 
krigsmaterial, tobak, alkohol eller genomför djurtestning av sina produkter (Lewis & 
Mackenzie, 2000, s. 180). Inkluderingsmetoden anses vara svårare att applicera vid ett 
investeringsbeslut då den innebär att investeringsnivån i ett företag görs beroende på om 
företaget tar socialt ansvar eller inte, vilket innebär att investeraren då måste göra en 
bedömning av företagets sociala handlingar (Berry & Junkus, 2013, s. 708). Då det är 
svårt att observera ett företags beteende och kvantifiera dess handlingar, som krävs vid 
inkluderingsmetoden, anses exkluderingsmetoden vara den lättare varianten (Berry & 
Junkus, 2013, s.708).  
 

3.2	  ESG-‐faktorerna	  
Kombinationen av de traditionella finansiella kriterierna med kriterier som genererar 
värde för samhället, är som tidigare nämnt, det som skiljer en ansvarsfull investering 
från en traditionell (Knoll, 2002, s. 689). Kriterierna som genererar värde för samhället 
brukar vanligen förkortas ESG-faktorer och Första AP-fonden presenterar dessa enligt 
nedan.  
 
E - Miljöfaktorer S – Sociala faktorer G – Ägarstyrda faktorer 

·   Inverkan på 
närmiljö 

·     Påverkan på klimat 
·     Resursanvändning 
·     Avfallshantering 

·   Mänskliga rättigheter 
·   Arbetstagarrättigheter 
·   Likabehandling 
·   Arbetsmiljö 
·     Interaktion med 

·   Aktieägares rättigheter 
·   Styrelsens sammansättning 

och arvodering 
·   Ersättning till ledande 

befattningshavare 
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·     Återvinning 
·     Produktutformning 

omvärlden 
·     Samhällsengagemang 

·   Ägar- och kapitalstruktur 
·     Intern kontroll 
·     Affärsetik 

Tabell 1: Första AP-fondens definition av ESG-faktorerna (Första AP-fonden, 2014) 

Trots att det hävdas att alla ESG-faktorer ska vara av lika vikt för företagen, är 
ägarstyrda faktorer ofta de som får mest uppmärksamhet i investeringspolicys och 
företagsrapporter (Sandberg et al., 2009, s. 522). En tolkning av varför ägarstyrda 
faktorer får mest uppmärksamhet skulle kunna vara att den faktorn är mest “materiell”, 
och att kvalitén och insynen i förvaltningen i företagens investeringsobjekt kan vara av 
betydande inverkan på aktieägarnas värde och avkastning (Guyatt 2005, refererad i 
Sandberg et al., 2009, s. 522). 
 
Berry och Junkus (2013, s. 715,718) fann att den mest framträdande faktorn som 
investerare förknippar med företagsansvar är miljöfrågor, exempelvis vad företaget gör 
för miljövänliga handlingar och vilken miljöpåverkan deras produkter har. Ägarstyrda 
frågor ansågs i studien vara av lägre prioritering för investerare när det gäller 
företagsansvar. 
 
De personliga värderingarna hos investeraren om vad som anses tillhöra miljömässiga, 
sociala och ägarstyrda faktorer kan vi inte veta, då definitionerna kan skilja sig mellan 
investerare. För att kunna genomföra studien och urskilja vilka attityder som finns till 
de olika faktorerna måste vi anta en definition och ett ramverk för vad som inkluderas 
under varje faktor. Vi har valt att tolka ESG-faktorerna i enlighet med Första AP-fonden 
som presenteras i Tabell 1. Dessa definitioner kommer därmed att användas i vår 
undersökning.  
 

3.3	  Attityder	  
Kotler och Armstrong (2010, s.175) beskriver i sin teori attityder som en individs 
konsekventa utvärderingar, känslor och tendenser till ett objekt eller idé och att det för 
individen handlar om att gilla eller ogilla. Kotler och Armstrong skriver vidare att ett 
företag bör anpassa sina produkter efter konsumenternas attityder hellre än att försöka 
förändra attityderna, då individers attityder är svåra att förändra och skulle i sådana fall 
kräva komplexa justeringar. Enligt Kotler och Armstrong kan attityder vara både något 
medvetet och omedvetet och de är högst individuella eftersom de grundar sig i en 
individs kunskap och trosuppfattningar. Vidare präglas attityder av känslotolkningar 
såtillvida att individen har känslomässiga upplevelser inför ett objekt samt en 
handlingsberedskap, vilket är individens beredskap att agera och reagera på ett visst sätt 
i en specifik situation. Attityder kan vara både positiva och negativa (Egidius, 2005), 
likt Kotler och Armstrongs gilla eller ogilla. Vid positiva attityder finns en benägenhet 
hos individen att se möjligheter och förståelse och vid negativa attityder finns istället en 
benägenhet hos individen att se fel och brister, avvisa och bekämpa (Egidius, 2005). 
 
Eftersom attityder är individuella och svåra att förändra hos konsumenten, kan det även 
tänkas gälla investerare när denne ska göra sitt investeringsval. Detta innebär att 
investerarens attityder till ansvarsfulla investeringar och därmed ESG-faktorerna är 
svåra att påverka och förändra, och att det är aktierna eller fonderna som måste tilltala 
investeraren som redan har en attityd till dessa. Ansvaret för detta ligger således hos 
företagen som måste ta reda på hur investeraren ser på dessa faktorer, och vidare 
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anpassa och uppfylla investerarens preferenser genom sitt utbud och ansvarstagande, 
och alltså inte förändra investerarens attityd.  
 

3.3.1	  ABC-‐modellen	  
Många forskare är överens om att attityden har tre komponenter: Affect (Känsla), 
Behaviour (Beteende) och Cognition (Uppfattning) (Solomon et al., 2006, s. 140). 
 
ABC model of attitudes (ABC-modellen), är en modell som används för att kunna mäta 
och uttala sig om attityder. Detta är enligt Ekelund (2003, s. 9) den mest accepterade 
modellen för att beskriva attityden.  Modellen härstammar initialt från Yale University 
sedan 1950-talet, men dess perspektiv har sedan dess erkänts av många andra forskare 
(Hilgard, 1980, refererad i Augoustinos et al., 2006, s. 114). Modellen innehåller de tre 
komponenterna; känsla, beteende och uppfattning som tillsammans utgör attityden 
(Solomon, 2009, s. 284). Känsla handlar om hur konsumenten känner för ett objekt i 
fråga (Solomon, 2009, s. 284), det vill säga investerarens känslor för ESG-faktorerna, 
investeraren visar speciella preferenser för dessa faktorer för att de genererar 
exempelvis tillfredsställelse. Beteendet handlar om konsumentens intentioner att 
faktiskt köpa objektet (Solomon, 2009, s. 284), det vill säga investerarens intention att 
faktiskt beakta ESG-faktorerna vid investeringen. Värt att nämna här är att intentionen 
nödvändigtvis inte behöver stämma överens med det faktiska beteendet. Uppfattning 
handlar om vad konsumenten har för föreställningar och vad som tros vara sant med 
objektet (Solomon, 2009, s. 284), vilket vi har tolkat som kunskap. För investeraren 
syftar uppfattningen på rationella val vid investeringen, investeraren kan och vet mycket 
om ESG-faktorerna och deras egna behov.  
 
För att undersöka vilka attityder som existerar till ansvarsfulla investeringar och därmed 
ESG-faktorerna hos den privata aktieägaren har vi valt att i denna studie använda oss av 
ABC-modellen i vår analys av attityderna.  

	  
Figur 1: ABC-modellen (egenmodifierad av ABC model of attitudes. Källa; Solomon, 2009, s 284) 

De tre komponenterna känsla, beteende (intention) och uppfattning (kunskap), som 
tidigare nämnt, bildar tillsammans attityder hos konsumenten. För att möjliggöra 
mätning av dessa måste alla tre komponenter finnas med, att inkludera endast en eller 
två av dem är inte tillräckligt (Solomon, 2009, s. 284). Vi använder oss därför av alla tre 
komponenter för att uttala oss om vilka attityder som existerar till ansvarsfulla 
investeringar och därmed ESG-faktorerna. ABC-modellen betonar sambandet mellan 
kunskap, känsla och handlande, där alla komponenter är viktiga, men deras relativa 
viktighet varierar beroende på konsumentens nivå av motivation och intresse för 
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objektet (Solomon, 2009. s 284), det vill säga investerarens nivå av motivation och 
intresse för ESG-faktorerna vid en investering. För att kunna förklara den relativa 
påverkan av de olika komponenterna används Hierarcy of effects, som inkluderar tre 
olika typer av hierarkier som var för sig leder fram till en attityd (Solomon, 2009. s 
284). Med hjälp av dessa hierarkier söker vi förståelse för vilken sekvens som 
investeraren genomgår vid en ansvarsfull investering, det vill säga vilken sekvens som 
ligger till grund för attityden. 
 
Den första hierarkin, som också är den som skapar de flesta attityderna, benämns 
Standard Learning Hierarchy (Standardinlärningshierarkin) och innebär att 
konsumenten tar sig fram till attityden genom en problemlösningsprocess (Solomon, 
2009, s. 284-285). Solomon förklarar att processen startar med att en uppfattning om ett 
objekt eller produkt formas genom att samla kunskap, sedan värderas uppfattningen 
innan en känsla för produkten eller objektet skapas, över tid resulterar sedan detta i ett 
beteende, att köpa eller låta bli. Solomon menar att konsumenten i denna hierarki är 
motiverad till att söka mycket information och noga med att välja mellan olika 
alternativ, då hierarkin förutsätter högt engagemang i köpbeslutet. Investerare som hör 
till standardinlärningshierarkin vet mycket om ansvarsfulla investeringar, de är väl 
pålästa innan sina investeringsval och med all deras kunskap efterfrågar de utvalda 
investeringar, eftersom de vet vad de är ute efter. Denna typ av investerare söker mer 
information än andra innan de vidare gör ett rationellt val. 
 

	  
Figur 2: Standardinlärningshierarkin (egenmodifierad modell av Standard Learning Hierachy. Källa: Solomon, 2009, 
s. 285) 

Den andra hierarkin benämns Low-Involvement Hierarchy (hierarkin för lågt 
engagemang), konsumenten agerar här trots en begränsad kunskap och utvärderar 
produkten eller objektet efter köpet, själva känslan uppstår således efter köpet 
(Solomon, 2009, s. 285). Solomon förklarar att attityden i denna hierarki främst skapas 
genom lärande av erfarenheter, om konsumenten har bra erfarenheter från en produkt är 
attityden positiv och leder till fler köp medan om erfarenheten är negativ kommer 
konsumenten mest troligt inte köpa den igen. Här är engagemanget lågt då konsumenten 
inte har tillräckligt med intresse och konsumenten favoriserar heller inget objekt starkt 
framför något annat (Solomon, 2009, s 285). De investerare som hör till denna kategori 
är mer benägna att prova på det mesta som deras finansiella kapacitet och tid tillåter. En 
sådan investerare har begränsad kunskap om ESG-faktorerna vid investeringar och det 
kan vara slumpen som avgör om de investerar i exempelvis SRI-fonder. De har heller 
inte tillräckligt intresse för att samla in information om investeringen utan väljer att 
utvärdera den efter köpet. 

	  
Figur 3: Hierarkin för lågt engagemang (egenmodifierad modell av Standard Learning Hierachy. Källa: Solomon, 
2009, s. 285).  
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Den tredje och sista hierarkin benämns enligt Solomon (2009, s. 286) The Experiential 
Hierarchy (Erfarenhetshierarkin), här agerar konsumenten utifrån sina känslor, finns en 
viss känsla för en produkt eller ett objekt, kan konsumenten välja att köpa den. Efter 
köpet skaffar sig konsumenten en uppfattning om produkten eller objektet. I denna 
hierarki kan immateriella värden påverka konsumentens attityd, som exempelvis 
varumärken. Dessa investerare kan antas låta “hjärtat visa vägen”, utan vidare 
informationssökning och kunskap är det känslan som är viktigast i beslutet. Här behöver 
det inte vara själva investeringen i sig som avgör utan mycket runtomkring är av 
betydelse för beteendet. Dessa investerare kan därför inte förklara den exakta 
anledningen till investeringen. 

	  
Figur 4: Erfarenhetshierarkin (egenmodifiera modell av Standard Learning Hierachy. Källa: Solomon, 2009, s. 285) 

	  

3.3.2	  Attityder	  till	  hållbarhet	  
Varumärkesbyrån Differ genomför årligen en undersökning som undersöker svenskars 
allmänna attityd till hållbarhet och denna undersökning gjordes inom branscherna 
dagligvaror, el, bil, kläder, snabbmat, apotek och resor (Differ, 2013). Resultatet 2013 
visade att intresset för hållbarhetsfrågor har stärkts ytterligare i jämförelse med tidigare 
år och det blir allt viktigare för konsumenten att företag arbetar hållbart. Att motverka 
barnarbete och korruption ansågs enligt konsumenterna vara de viktigaste områdena 
som företag bör ägna sig åt inom hållbarhet. Betalningsviljan för gröna produkter har 
ökat, det vill säga att konsumenten är villig att betala ett högre pris för gröna produkter, 
och detta framförallt i dagligvaruhandeln. Att betalningsviljan överlag har ökat tros 
bland annat bero på att det upplevs lättare att välja “rätt”, men trots detta upplever 
majoriteten av respondenterna i undersökningen att det fortfarande överlag är svårt att 
göra hållbara val när de handlar varor och tjänster, och det för att många faktorer måste 
vägas in och beslutet blir således mer komplext. Tre av fyra respondenter svarade vidare 
att de ibland, ofta eller alltid väljer gröna varor eller tjänster, och att ett högre pris och 
tillgänglighet är huvudsakliga skäl till att avstå från dessa alternativ. 
 
Då vår studie inte är branschspecifik eftersom aktieinvesteringar kan göras i olika 
branscher, finner vi denna studie intressant eftersom flertalet branscher kartlagts. 
Studien undersöker attityder till hållbarhet och de olika branscher som undersöktes 
anser vi faller under sociala och miljömässiga faktorer, vilka inkluderas i hållbarhet. 
Eftersom dessa sociala och miljömässiga faktorer även inkluderas vid ansvarsfulla 
investeringar, ser vi att en investerares attityd till faktorerna överlag är bestående i olika 
kontexter, men att beteendet i dessa kontexter ändå kan skilja sig åt. Ett exempel på 
detta är att en individ som handlar i enlighet med sina positiva attityder vid dagliga köp 
inte behöver göra så även vid investeringar, fastän en positiv attityd till faktorerna finns 
även där. Med detta sagt, ser vi det möjligt att använda oss av ovanstående information 
även vid undersökningen av investerarnas attityder till de etiska och sociala faktorerna 
vid en investering. 
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3.3.3	  Rationalitet	  
Begreppet rationalitet kan ha olika betydelser inom olika ämnesområden, men den 
vanligaste definitionen av begreppet är enligt Shugan (2006, s. 2) ”having the ability to 
reason”, det vill säga att individen har förmågan att resonera. Begreppet rationalitet 
innebär att en individ på ett medvetet och metodiskt vis väljer de bästa medlen för att 
uppnå sina mål (Nationaliencyklopedin, 2016). Utifrån dessa definitioner går det att 
säga att den rationella individen vill ha mycket kunskap och mycket information till sitt 
förfogande för att kunna resonera kring olika valmöjligheter, för att sedan medvetet och 
metodiskt kunna göra det bäst lämpade valet för sina mål. Denna bild av den rationella 
individen stämmer överens med den rationella konsumenten inom traditionell 
nationalekonomi, där konsumenten anses vara en nyttomaximerande individ som kan 
fatta ett välgrundat köpbeslut efter att ha utvärderat olika alternativ (Hartman et al., 
1999, s. 141). 
 
Det har visat sig att en individ inte alltid agerar rationellt och för att nyttomaximera, 
vilket tyder på att individer kan handla irrationellt (Opaluch & Segerson, 1989, s. 81) 
Irrationalitet är något som därmed kan anses som motpolen till rationalitet, där andra 
värden än endast vinstmaximering av nyttofunktionen tas med i beaktning vid ett 
beteendeval.  
 
ABC-modellens tre olika hierarkier som utgör attityden anser vi innehåller både 
rationella och irrationella faktorer. ABC-modellens komponent, uppfattning, anser vi är 
den mest rationella av de tre komponenterna då denna komponent kräver kunskap, 
vilket är utmärkande för en rationell individ. Den rationella investeraren skulle således 
kunna antas skapa sin attityd genom standardinlärningshierarkin. ABC-modellens 
komponenter, känsla och beteende, anser vi är mer irrationella, eftersom individen där 
styrs mer av sina känslor och agerar utan vidare eftertanke. Den irrationella investeraren 
skulle således kunna antas skapa sina attityder genom hierarkin för lågt engagemang 
och genom erfarehetshierarkin. 
 

3.3.4	  Rationella	  investeraren	  
Enligt Beal et al. (2005, s. 66-67) har den individuella investeraren ansetts vara rationell 
sedan 1960-talet. Forskarna menar att med en rationell investerare innebär det 
antaganden som att investeraren föredrar ”more to less”, att investeraren gör avvägning 
mellan risk och avkastning och att investeraren kräver högre avkastning för att ta sig an 
en större risk. I denna traditionella teori finns det alltså inga andra inflytanden på 
investeringsbeslutet än att vinstmaximera vid en given risknivå. De bryr sig inte om 
utdelningspolicyn eller om det sociala ansvaret hos företagen som de är aktieägare i. 
Vidare förklarar forskarna att den rationella investeraren undviker inte att investera i 
företag som är verksamma i områden eller genom metoder som strider mot deras 
personliga värden. Beal et al. menar att om investeraren beter sig som den traditionella 
rationella investeraren som söker efter största finansiella värde, skulle ansvarsfulla 
investeringar endast finnas för att det gav möjlighet till samma avkastning men till lägre 
risk eller lägre risk men med högre avkastning, i jämförelse med de traditionella 
investeringarna.  
 

3.3.5	  Ansvarsfulla	  investeraren	  
Senare forskning har visat att investerare inte fullt ut agerar rationellt och att det finns 
andra ändamål än att endast vinstmaximera, att ta socialt ansvar vid investeringar är ett 
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exempel på ett sådant ändamål (Beal et al., 2005, s. 67-68). Fler studier som stödjer att 
investerare har andra preferenser än endast det ekonomiska värdet är Webley et al. 
(2001) samt Winnett och Lewis (2000) som även skriver att etiska värden beaktas vid 
investeringsköpet hos privata investerare. Intresset för det sociala ansvaret är idag stort 
hos investeraren (Morgan Stanley, 2015, s. 2-3) men den ansvarsfulla investeraren kan 
dock inte ses ha några utmärkande karaktärsdrag (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 183). I 
flertalet studier som behandlat ansvarsfulla investeringar har däremot vissa 
återkommande teman dykt upp kring den ansvarsfulla investeraren (Glac, 2009, s. 42). 
Dessa teman kommer att redogöras för nedan, och omfattar avsnitt 3.3.6 och 3.3.7. 
 

3.3.6	  Investerarens	  uppfattning	  om	  avkastning	  och	  risk	  
Det har visat sig att investerare har olika uppfattning om avkastningen och risken för 
SRI-fonder, Lewis och Mackenzie (2000, s. 183-184) visar detta i sin studie där 
respondenter blev tillfrågade hur de tror att avkastningen för en SRI-fond presterar på 
lång sikt i förhållande till en traditionell fond. 41 procent av respondenterna trodde att 
SRI-fonder genererade en lägre avkastning, 14 procent trodde att SRI-fonder genererade 
en bättre avkastning än den traditionella fonden och resterande 41 procent trodde inte att 
avkastningen skiljde sig märkbart åt mellan de bägge fonderna. Vad gäller risken trodde 
ca 19 procent av respondenterna att de ansvarsfulla investeringar var mer riskfyllda än 
de traditionella investeringarna, ca 58 procent trodde att risken var densamma och ca 19 
procent trodde att de ansvarsfulla investeringarna var mindre riskfyllda. Baserat på det 
höga antalet respondenter som svarat att de tror att etiska fonder genererar en lägre 
avkastning tillsammans med ytterligare några som anser att de är mer riskfyllda säger 
Lewis och Mackenzie att det pekar på att ett betydande antal investerare investerar 
pengar där moralen finns. Även Jansson och Biel (2011, s. 139) har undersökt motiven 
och uppfattningen om avkastningen hos bland annat privata investerare att investera 
ansvarsfullt, där resultaten visade att privata investerare överlag är skeptiska till den 
avkastning som hållbara investeringar genererar på både lång- och kort sikt, vilket går i 
linje med delar av Lewis och Mackenzies (2000) resultat. 
 
Nilsson (2008, s. 311) belyser det faktum att det fundamentala syftet med en investering 
är att erhålla finansiellt värde och därmed är sannolikt tron om avkastning viktigt för 
beslutet om en investering ska göras i SRI-fonder eller inte. En uppfattning om ”dålig” 
avkastning skulle då skada det primära incitamentet för investeringar, och en 
uppfattning om “bra” avkastning kan öka investeringarna i SRI-fonder. Nilssons (2008, 
s. 319) resultat visade att uppfattningen om avkastningen hade en betydande påverkan 
på ett ansvarsfullt beteende, respondenterna som trodde att SRI-fonder genererade bättre 
avkastning än de traditionella fonderna var mer benägna att investera mer av portföljen i 
dessa fonder. Jansson och Biel (2011, s. 141) hävdar även de att avkastningen är 
avgörande för investeringsvalet, och om investeraren då har en uppfattning om en låg 
avkastning i jämförelse med de traditionella investeringarna skulle denna uppfattning 
utgöra ett hinder för att investera ansvarsfullt. Jansson och Biel (2011, s. 139-140) fann 
även att de privata aktieägarna har en positiv attityd till att inkludera gröna och sociala 
kriterier vid sitt aktieval och en intention att investera i SRI. Tron om en långsiktig 
avkastning tillsammans med en positiv attityd ökade incitamentet för att investera 
ansvarsfullt. Slutsatsen av detta är att avkastningen som tidigare nämnt är det 
fundamentala syftet för investeraren, och att tron om en bättre avkastning för SRI-
fonderna i jämförelse med de traditionella fonderna ökar incitamentet att faktiskt göra 
dessa investeringar styrker detta. 
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Det har vidare visat sig att en anledning till varför vissa investerar ansvarsfullt och 
andra inte, har kunnat förklaras med att en hållbar investering är en förlängning av en 
individs hållbara livsstil (Lewis & Mackenzie, 2000; Rosen et al., 1991; Webley et al., 
2001). Det har visat sig att en individ som utför andra hållbara beteenden, som 
exempelvis att återvinna och är engagerad i föreningar som vill göra skillnad, “cause-
related groups”, också väljer att investera ansvarsfullt (Rosen et al., 1991, s. 223). Detta 
stärks vidare av Rosen et al. (1991, s. 228- 229) som kunde visa på att den ansvarsfulla 
investeraren var engagerad i andra aktiviteter förknippade med hållbarhet, som 
exempelvis att donera pengar till olika “cause-related groups” och att arbeta ideellt för 
dessa föreningar. 
 
Det har vidare argumenterats att konsumenter är mer villiga att försöka bidra till att lösa 
sociala problem om det finns en övertygelse om att deras handling kommer att ha en 
positiv effekt på att lösa dessa problem, vilket benämns PCE (perceived consumer 
effectiveness) (Vermeir & Verbeke, 2006, s. 175-176). Straughan och Roberts (1999, s. 
568) visade att PCE var den viktigaste faktorn för att kunna förklara ett ansvarsfullt 
beteende. Detta skulle innebära att en investerare skulle vara mer villig att investera 
ansvarsfullt om denne känner att deras investering kommer att bidra till att lösa de 
“problem” som de tre olika ESG-faktorerna representerar. 
 
Undersökningar har visat att konsumenter är villiga att betala extra för hållbara 
alternativ, detta bekräftas bland annat av Bhattacharya och Sankar (2004, s. 9-16). 
Differ (2013) visar som tidigare nämnt att konsumenten nu är mer villig än ovillig att 
låta prisnivåerna vara högre för gröna varumärken och betala för dessa, det vill säga att 
villigheten att betala extra för gröna alternativ har ökat. Då aktieinvesteringar inte är en 
produkt som köps och förbrukas har tidigare studier istället fokuserat på ifall 
investeraren skulle vara villig att acceptera en mindre avkastning för etiska värden, 
Renneboog et al. (2008, s. 1723) säger att investerare som väljer att placera sina pengar 
i SRI-fonder anser att fondens finansiella prestation är av mindre betydelse i jämförelse 
med en investerare som placerar pengar i traditionella fonder. Webley et al. (2001, s. 
36-37) är ytterligare en av flera som säger att den etiska investeraren skulle kunna 
acceptera en mindre avkastning för de etiska värdena.  De förklarar vidare att det finns 
de investerare som känner att de behöver investera sina pengar i linje med deras 
personliga värderingar, och fortsätter med dessa ansvarsfulla investeringar även om 
investeringarna går dåligt. En del av dessa investerares motivation kan helt enkelt vara 
att ”må bra” eller att försöka främja social förändring, även om det innebär en lägre 
avkastning än andra investeringar (Michelson et al., 2004, s. 2). En tolkning av ett 
sådant beteende skulle kunna vara att dessa personer är välbärgade och därför benägna 
att bära en finansiell kostnad för att investera ansvarsfullt (Tippet & Leung, 2001, s. 
49). Här poängterar dock Knoll (2002, s. 689) att investeraren inte helt och hållet är 
villig att ge bort pengarna, då det är en investering och inte välgörenhet. 
 
Att en investerare skulle vara villig att acceptera en lägre avkastning motstrider Beal et 
al. (2005, s. 66-67) som säger att investeraren söker efter största möjliga finansiella 
värde, vilket tidigare nämnts. 
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3.3.7	  Portföljen	  
Studier har också visat att den ansvarsfulla investeraren har en portfölj som innehåller 
en kombination av “etiska”, “oetiska” och “neutrala” investeringar (Mackenzie & 
Lewis, 1999; Lewis & Mackenzie, 2000), 80 procent av respondenterna svarade i en av 
studierna att portföljen innehöll en kombination av de tre nämnda och på frågan om hur 
stor del som var ansvarsfulla investeringar av deras totala investeringar visade resultatet 
på ungefär 30 procent (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 184). Ytterligare en studie visade 
på att en kombination av investeringar är vanligt hos den ansvarsfulla investeraren (Beal 
et al., 2005, s. 68). Etik är således inkluderat hos den ansvarsfulla investeraren som 
beaktar ESG-faktorerna till viss del vid investeringar, men inkluderar även traditionella 
investeringar. Nilsson (2010, s. 29) skriver att det är svårt att endast investera 
ansvarsfullt eftersom det finns färre alternativ att välja bland när det kommer till 
ansvarsfulla investeringar. Betydelsen av detta för vår studie är att en investerares 
attityd till ESG-faktorerna inte alltid kan speglas till fullo i dennes investeringar, 
eftersom det idag är svårt att endast investera ansvarsfullt.   
 

3.4	  Beteende	  –	  Theory	  of	  Planned	  Behavior	  
En vanlig modell som används för att förklara beteenden är Theory of Planned Behavior 
(TPB) som förklarar individers beteenden i specifika kontexter (Ajzen, 1991, s. 181), 
där attityder är en av de bidragande faktorerna (Ajzen, 1991, s. 188). Modellen 
har använts vid ett hundratal studier vid olika beteendesammanhang vilket visar på att 
flera forskare stödjer denna modell (Ajzen, 2005, s. 119).  Då vi i denna studie vidare 
ämnar undersöka ifall attityderna till ansvarsfulla investeringar bidrar till 
investeringsnivån av dessa, anses TPB passande för att beskriva attitydens påverkan på 
beteendet i vår analys, i den specifika kontexten vid aktieinvesteringar. 
 
Nedan presenteras den teoretiska figuren över TPB som visar de tre underliggande 
faktorerna bakom en individs avsikt (intention) som ligger till grund för individens 
beteende. De tre faktorerna är: attityd mot beteendet (attitude toward the behavior), 
subjektiva normer (subjective norms) och upplevdbeteendekontroll (perceived 
behavioral control). Som pilarna i modellen visar, kan dessa tre komponenter både 
tillsammans och individuellt bidra till individens avsikt (intention). Hur stor effekt de 
tre faktorerna har på avsikten varierar däremot från situation och beteende. (Ajzen, 
1991, s. 188-189). 

	  
Figur 5: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991, s. 182) 

Attityder mot beteendet syftar på den positiva eller negativa utvärderingen en individ 
har gentemot ett specifikt beteende (Ajzen, 1991, s. 188), det vill säga att aktieägaren 
har gjort en utvärdering av att investera ansvarsfullt, vilket har skapat en negativ eller 
positiv syn till att utföra beteendet. Subjektiva normer representerar den upplevda 
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pressen från sociala omgivningen till att utföra beteendet (Ajzen, 1991, s. 188), detta 
skulle kunna innebära hur stor press aktieägaren känner från sin omgivning att inkludera 
hållbarhetsfaktorer i sitt investeringsval. Den upplevda beteendekontrollen syftar på hur 
lätt eller svårt individen upplever att det är att utföra ett visst beteende, vilket grundar 
sig i tidigare erfarenheter och förväntade hinder (Ajzen, 1991, s. 183,188), aktieägaren 
måste därmed ha uppfattningen om att det är okomplicerat att investera ansvarsfullt. För 
att beteendet faktiskt skall utföras måste individen känna att denne har en faktisk 
beteendekontroll i form av möjligheter och resurser (Ajzen, 1991, s.182), i detta fall 
skulle det kunna vara resurser och möjligheter i form av pengar att investera och 
kunskap om hållbara investeringar. 
 
Avsikten är som tidigare nämnt resultatet av de tre nämnda faktorerna. Avsikten är en 
central del i TPB då den förklarar relationen mellan de tre olika faktorerna och 
beteendet. För att en avsikt gentemot mot ett visst beteende skall uppstå, belyser Ajzen 
(1991, s. 181-182) att individen självständigt måste kunna bestämma om beteendet skall 
utföras eller inte, något som Ajzen benämner “volitional control”. Avsikten syftar på de 
motivationsfaktorer hos en individ som kan bidra till ett beteende och de förklarar hur 
villig och hur stor vikt en individ lägger på att genomföra det påstådda beteendet 
(Ajzen, 1991, s. 181). För att förklara avsikten till en ansvarsfull investering innebär det 
att aktieägaren måste vara motiverad till att vilja investera ansvarsfullt. Den ansvarsfulla 
investeringen kan vidare endast genomföras om aktieägaren självständigt kan ta detta 
beslut. 
 
Då dessa tre faktorer som ovan nämnt individuellt kan påverka avsikten (intention), 
kommer vi i denna studie endast att fokusera på attitydens påverkan på avsikten och 
bortse från de två andra faktorerna. Detta för att vi i denna studie vill undersöka om 
attityderna till ansvarsfulla investeringar och därmed ESG-faktorerna bidrar till 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar, det vill säga sambandet mellan attityder 
och beteende. Vidare även på grund av den tidsram som denna undersökning förväntas 
hålla.  
 

3.4.1	  Attitydens	  påverkan	  på	  beteendet	  
Fastän Ajzen (1991) i TPB föreslår att det finns en relation mellan en individs attityd 
och beteende har det påvisats motsägande resultat i tidigare studier, där både ett svagt 
samband observerats (Mainieri et al., 1997, Webster, 1975) och även ett starkare 
samband (Kallgren & Wood, 1986). Då Ajzen säger, som tidigare nämnt, att attitydens 
påverkan på avsikten till att utföra ett beteende beror på situation och beteende väljer vi 
i vår studie trots dessa motsägande resultat att utgå ifrån TPB-modellen när vi ämnar 
beskriva attitydens påverkan på beteendet. Fyra anledningar har identifierats för att 
kunna förklara de motsägande resultaten: låg korrelation mellan olika ansvarsfulla 
beteenden, att generella attityder mot ett visst beteende inte kan förklara det faktiska 
beteendet, externa variablers påverkan och en låg mätningsvaliditet och reliabilitet 
(Mainieri et al., 1997, s. 192). Att det finns en låg korrelation mellan olika ansvarsfulla 
beteenden syftar på det antagande som finns om att en individ som agerar för ett hållbart 
beteende också agerar i enlighet för alla hållbara beteenden (Mainieri et al., 1997, s. 
192). Som nämndes i problembakgrunden, har en svag korrelation mellan olika 
ansvarsfulla beteenden påvisats (Bratt, 1999, p. 30). 
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För att hantera detta problem med att erhålla motsägande resultat har forskare fokuserat 
på mer specifika attityder gentemot ett visst beteende istället för generella (Mainieri et 
al., 1997, s. 192). För att det ska gå att uttala sig om en individs beteende utifrån dennes 
attityd har studier visat att attityden som undersöks bör vara specificerad mot ett visst 
beteende (Ajzen & Fishbein, 1977). Detta stöds även av Herberlein och Black (1976, s. 
477-478) vars resultat visade på att desto mer specifik attityden mot ett visst beteende 
desto högre korrelation visades mellan attityd och beteende.  
 
Weigel (1983, refererad i Mainieri et al., 1997, s. 192) har föreslagit att flera faktorer 
kan påverka beteendet vilka bör tas med i beaktning vid studier som undersöker 
sambandet mellan attityd och beteende. På grund av att ett beteende är en funktion av 
både personliga och situationsmässiga faktorer som kan ha en direkt eller indirekt 
påverkan på beteendet bör dessa, enligt Weigel, inkluderas vid denna typ av 
studier.  Vidare förklarar Weigel att de personliga faktorerna som kan påverka och bör 
inkluderas i studien är: kunskap, motivation eller attityder och de situationsmässiga 
faktorerna syftar på: sociala normer, andra attraktiva alternativ eller ekonomiska 
begränsningar. För att kunna uttala sig om aktieinvesterarnas beteende bör fler faktorer 
därmed inkluderas och attityden inte isoleras från dessa, då det finns flera bidragande 
faktorer för en individs faktiska beteende. Eftersom vi i denna studie endast ämnar 
undersöka attityden till de tre ESG-faktorerna och dess effekt på investeringsnivån 
kommer vi förbise de andra faktorerna. 
 

3.5	  Barriärer	  	  
Som nämndes i problembakgrunden råder det ett attityd-beteende gap på marknaden, 
vilket återigen syftar på att individers faktiska beteende inte reflekterar deras attityder. 
Som kan ses i avsnittet ovan, redogjordes det för störningar i mätningen och 
undersökningen som kan försvåra observationen av ett samband mellan attityd och 
beteende. Till skillnad från störningar i mätningen finns det barriärer inför köpet som 
hindrar konsumenter från att agera i enlighet med sina attityder, vilka kommer att 
presenteras nedan. 
 
Young et al. (2010, s. 25-26) finner fem barriärer som hindrar konsumenter från att 
utföra ett beteende i linje med sina attityder till hållbara köp. Fastän dessa barriärer 
gäller produkter och inte investeringar finner vi det relevant då det i huvudsak gäller 
attityder kring etiska frågor och om dessa reflekteras i beslutet vid en typ av investering. 
Även studier kring attityd-beteende gap vid etiska frågor har till största del gjorts vid 
köp av produkter. Därför anser vi det möjligt att använda dessa barriärer för att kunna 
förklara varför aktieinvesterarna i denna studie inte agerar i enlighet med sina attityder, 
om så är fallet. De fem barriärer som Young et al. identifierar är (2010, s. 25-26): 
tidsbrist, produktpris, brist på tillgänglig information, den kognitiva ansträngningen och 
icke-gröna kriterier. 
 
Tidsbristen är ett hinder på grund av att ett köp av hållbara produkter kräver en viss tid 
för informationssökning som konsumenterna inte alltid har, vilket kan resultera i att 
hållbara kriterier förbises vid ett köp (Young et al., 2010, s. 25). Vid ansvarsfulla 
investeringar skulle det kunna innebära att aktieägaren inte har tid för en 
informationssökning som skulle ge dem tillräckligt med kunskap för att kunna fatta ett 
beslut kring om en ansvarsfull investering skall göras eller inte. På grund av att de 
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saknar denna kunskap skulle det kunna vara så de ansvarsfulla investeringarna uteblir 
och att andra typer av investeringar möjligen görs istället på grund av dess trygghet. 
 
När det kommer till produktpriset, den andra barriären, visades en ovilja hos 
respondenterna att betala mer för hållbara produkter och istället väljs det billigare 
alternativet som inte alltid är en hållbar produkt (Young et al., 2010, s. 25). Då det har, 
som tidigare nämnts, visat sig att det finns en uppfattning hos vissa investerare om att 
en ansvarsfull investering genererar lägre avkastning kan det minska incitamentet för att 
investera ansvarsfullt.  I enlighet med en individ som inte är villig att betala mer för 
hållbara produkter, är inte aktieägare villiga enligt denna barriär att rucka på 
avkastningen, med andra ord “betala mer” för en ansvarsfull investering. 
 
Brist på tillgänglig information, den tredje barriären, syftar på att det inte finns 
information tillgänglig gällande miljömässiga och sociala aspekter av produkterna och 
dess tillverkning, vilket resulterade i att respondenterna istället valde andra icke-
hållbara alternativ (Young et al., 2010, s. 26). För aktieägare som vill investera 
ansvarsfullt skulle detta innebära att avsaknaden av, eller komplexiteten att finna 
information kring vilka initiativ företagen tar för de olika ESG-faktorerna, resulterar i 
att ansvarsfulla investeringar uteblir. 
 
Den fjärde barriären omfattar den kognitiva ansträngningen. Informationssökning, fatta 
ett köpbeslut och söka efter produktalternativ visade sig vara omfattande vid köp av 
hållbara produkter och är det som utgör den kognitiva ansträngningen (Young et al., 
2010, s. 26). Young et al. menar här att det krävs en stor ansträngning av 
konsumenterna för att de skall kunna fatta ett beslut om vilken hållbar produkt som är 
bäst och som skall köpas, något som konsumenterna inte var villiga att göra. Denna 
barriär skulle för aktieinvesterarna kräva en stor ansträngning som de inte är villiga att 
göra, vilket resulterar i att ansvarsfulla investeringar, det vill säga beteendet, uteblir. 
 
Den femte och sista barriären är prioriteringen av icke-gröna kriterier, vilket syftar på 
de vanor och preferenser som konsumenter har vid sitt beslutsfattande som exempelvis: 
varumärke, tidigare erfarenhet, design och pris (Young et al., 2010, s. 26). Young et al. 
menar att dessa faktorer utgör ett hinder i att inkludera gröna kriterier vid köpet.  Om en 
aktieägare har upplevt stimulerande avkastning från traditionella investeringar, skulle de 
kunna vara så att denna investerare har en preferens för traditionella investeringar och 
därför väljs de hållbara investeringarna bort. 
 

3.6	  Sammanfattande	  teori	  och	  modell	  
Vi kommer här att presentera en modell som illustrerar studiens undersökningsområden, 
det vill säga vilka attityder som existerar till ansvarsfulla investeringar och därmed 
ESG-faktorerna vid aktieinvesteringar samt om dessa attityder kan tänkas bidra till 
investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar. Till att börja med undersöks attityderna, 
och för att undersöka vilka attityder som existerar till ansvarsfulla investeringar och 
därmed ESG-faktorerna kommer vi att utgå ifrån ABC-modellen. Vi kommer att 
undersöka investerarnas känsla och beteende till, och uppfattningen om, ansvarsfulla 
investeringar för att kunna uttala oss om attityderna. Det finns enligt ABC-modellen tre 
olika attitydshierarkier där dessa tre faktorer; känsla, beteende och uppfattning, 
påverkar attityden olika mycket. Vi hoppas således kunna uttala oss om vilken av de tre 
attityds-hierarkierna som skapar de flesta attityderna hos investerarna vid en ansvarsfull 
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investering. För att vidare undersöka om attityderna till dessa faktorer kan tänkas bidra 
till investeringsnivån av de ansvarsfulla investeringarna kommer ett eventuellt samband 
mellan attityden till investeringarna och beteendet, det vill säga om investerarna 
investerar ansvarsfullt eller inte, att undersökas. Detta samband visar vi i modellen 
nedan med hjälp av den streckade linjen mellan attityd och beteende (behavior). 
 

	  
Figur 6: Sammanställd modell över studiens undersökningsområden 

 
Som kan ses i modellen för studiens områden, är ABC-modellen komplett till vänster. 
Från TPB-modellen har däremot endast beteendet inkluderats i vår modell, vilket kan 
ses till höger i bild. Den här delen av TPB-modellen har inkluderats för att kunna 
undersöka en eventuell påverkan och för att beskriva och analysera attitydens påverkan 
på beteendet. Anledningen till att vi väljer att endast inkludera beteendet från TPB-
modellen beror på att ABC-modellen redan “bidrar” med attityden, och vi väljer att 
implementera ABC-modellens tolkning av attityden i vår modell. Intentionen som 
egentligen finns mellan attityden och beteendet i TPB-modellen (markerat med blå färg 
i denna modell) har vi också valt att ta bort i den sammanställda modellen eftersom 
intentionen delvis redan är inkluderad i attityderna genom ABC-modellens 
beteendekomponent, samt att det heller inte är undersökningens huvudfokus. Vi är som 
tidigare nämnt medvetna om att även andra faktorer påverkar beteendet tillsammans 
med attityden enligt TPB-modellen, men eftersom denna studie inte kommer att lägga 
någon tyngd vid dessa faktorer har även de skuggats i modellen. 
 
  



	  
27	  

Kapitel	  4	  –	  Tillvägagångssätt	  
	  
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras den 
population vi använt oss av, vilken är privata aktieägare, den urvalsmetod som använts, 
samt studiens forskningsdesign och forskningsstrategi. Därefter redogörs för olika typer 
av andra val och hur dessa påverkade resultatet. Kapitlet avslutas med en redogörelse 
för de etiska principer som beaktats i studien. 
 
 

4.1	  Population	  och	  urval	  
Det är viktigt att författaren vid planeringen av studien bestämmer sig för vilken 
population som ska undersökas, vad som ska undersökas och hur undersökningen ska 
utformas (Dahmström 2005, s. 54-55). Vidare finns det en skillnad mellan studiens 
population och målpopulation, alla de individer författaren ämnar ge kunskap om är 
populationen och målpopulationen är istället de individer som undersöks i studien. Den 
population vi använt oss av i denna studie är privata aktieägare tillgängliga via svenska 
sociala kanaler och forum, män som kvinnor och inom alla åldrar. 
 
Undersökningens utformning är själva genomförandet, där författaren måste ta ställning 
till huruvida en totalundersökning eller urvalsundersökning ska användas. För att 
författaren ska kunna dra slutsatser av studien som kan generaliseras till en viss grupp 
av individer eller händelser måste ett sådant stort urval göras att det i stort sett innebär 
en totalundersökning av hela populationen som omfattas av studiens problem 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 91-92). En totalundersökning kräver både tid och pengar 
om populationen är mycket stor, vilket ofta begränsar författaren (Holme & Solvang, 
1997, s. 182; Johansson-Lindfors, 1993, s. 92). Johansson-Lindfors (1993, s. 92) 
förklarar vidare att denna begränsning innebär att det istället oftast görs ett statistiskt 
urval, stickprov, ur hela den population som omfattas av studiens problem, det vill säga 
en urvalsundersökning, men att det beroende på vilket urval som görs istället kan uppstå 
svårigheter att generalisera resultatet. Ett generaliseringsproblem innebär huruvida och i 
vilken utsträckning en urvalsundersökning skulle ge samma resultat som vid 
totalundersökningen. De statistiska urvalen delas vanligen in i sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval (Johansson-Lindfors, 1993, s 92-95) En författare som använder 
sig av ett sannolikhetsurval ämnar göra sitt urval på ett sådant sätt att resultatet av 
studien är nära de resultat som hade kunnat ses vid en totalundersökning, och ett sådant 
urval ska garantera generaliserbarhet då populationens sannolikhet att delta i studien ska 
vara lika stor Johansson-Lindfors, 1993, s. 92). Vidare säger Johansson-Lindfors att ett 
sannolikhetsurval ska kunna uppfatta mätfelen med viss exakthet, det vill säga att 
felmarginalen av undersökningsresultaten ska kunna presenteras. 
 
Då undersökningens respondenter i denna studie, privata aktieägare, med avsikt 
kontaktades via både grupper på facebook samt två Internetbaserade forum, Börssnack 
via Dagens industri och SvD Börsforum, anser vi att en relativt stor del av populationen 
hade chans att delta i undersökningen, då dessa plattformar tillsammans omfattades av 
ett stort antal privata aktieägare. Då målpopulationen i denna undersökning är alla som i 
Sverige äger aktier, var det ändock svårt för oss att upprätta en hel urvalsram, det vill 
säga nå ut till samtliga aktieägare i Sverige, för att sedan göra ett slumpmässigt urval. 
Detta medförde att det urval vi genomförde liknar ett så kallat icke-sannolikhetsurval. 
Det finns olika typer av icke-sannolikhetsurval och det urval som enligt beskrivning 
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bäst instämmer med det urval vi använt oss av i denna undersökning benämns 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194), eftersom vi valde respondenter som fanns 
tillgängliga för oss via svenska sociala kanaler samt andra Internetbaserade forum. Vi är 
medvetna om att studiens generaliserbarhet vid ett så kallat icke-sannolikhetsurval 
måste grundas på vår egen bedömning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95), och vi anser 
att delar i vår undersökning har potential att kunna generaliseras eftersom vi anser att 
urvalet inte fullständigt representerades av ett bekvämlighetsurval. Detta då vi anser att 
urvalet till viss del kan representera privata aktieägare överlag, då grupperna på 
facebook och de två forumen tillsammans omfattades av ett stort antal aktieägare 
runtom i Sverige och att samtliga medlemmar inom dessa grupper hade chansen att 
delta i studien. Ur detta perspektiv anser vi att det finns potential till en viss 
generalisering fastän urvalet i denna undersökning inte kunde ses som representativt 
enligt definition (Bryman, 2011, s. 179), eftersom respondenterna inte är helt 
slumpmässigt utvalda. Positivt för oss med en Internetundersökning var dock att vi på 
kort tid och utan kostnader kunde nå ut till ett stort antal potentiella respondenter och 
enligt Bryman (2011, s. 194) tenderar ofta svarsfrekvensen på så vis att bli hög. 
 
En Internetundersökning, kan utöver flertalet fördelar som tidigare nämnts, även ha sina 
nackdelar. Det finns risk för snedvridning i urvalet, och för att minska risken 
rekryterades inte respondenter direkt via egna kontaktnät utan enkäten lades upp i 
allmänna grupper på facebook och oberoende aktieforum, samtidigt som vi även bad 
andra oberoende kontakter att hjälpa oss med spridning av enkäten. På detta sätt kunde 
enkäten nå ut till olika kontexter till skillnad från om vi enbart rekryterat respondenter 
via våra privata facebooksidor, vilket vi anser minskar snedvridningen något. En 
ytterligare svaghet med undersökningar på Internet som vi beaktat, är svårigheterna med 
att säkerställa respondenternas identitet, detta innebär att vi inte med säkerhet kan säga 
att samtliga respondenter ingick i målpopulationen, det vill säga var den aktieägare som 
de utgav sig för att vara. 
 

4.2	  Forskningsdesign	  
Vid en undersökning bör en lämplig forskningsdesign utformas, det vill säga hur data 
ska samlas in och analyseras (Bryman, 2011, s. 48). Bryman förklarar att 
forskningsdesignen grundar sig i studiens fokus och vad forskarna förväntas uppnå med 
studien, det vill säga studiens syfte. Saunders et al. (2012, s. 170-172) förklarar att ett 
syfte kan vara av tre olika karaktärer; utforskande, beskrivande och förklarande. Ett 
utforskande syfte innebär att forskarna söker större förståelse för ett visst ämne som inte 
utforskats tillräckligt. Ett beskrivande syfte har som mål att erhålla en korrekt bild över 
de företeelser som observeras i studien och ett förklarande syfte innebär att forskarna 
vill finna och förklara orsakssamband mellan olika variabler. Då syftet med denna 
studie är att undersöka vilka attityder som existerar till ansvarsfulla aktieinvesteringar, 
samt om attityderna kan tänkas bidra till investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar, 
ansåg vi studiens syfte som beskrivande och därmed utformades en beskrivande 
forskningsdesign för att bäst besvara studiens problemområde.  
 
Bryman (2011, s. 54-84) förklarar att det finns fem olika typer av forskningsdesign; 
experimentell design, longitudinell design, fallstudie, jämförande design och 
tvärsnittsdesign. Den experimentella designen ansågs inte passande för vår studie då 
den innebär att ett experiment genomförs (Bryman, 2011, s. 54). Longitudinell design 
innebär att undersökningsobjekten studeras vid fler än ett tillfälle med ett längre 
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tidsspann mellan de olika tillfällena (Bryman, 2011, s. 69-70), vilket inte heller lämpade 
sig för oss då vår studie hade en begränsad tidsram som innebar att vi inte hade 
möjlighet upprepade undersökningstillfällen. Även en fallstudie uteslöts för vår studie 
då en fallstudie innebär att endast ett fall undersöks, exempelvis en specifik familj, 
organisation eller person (Bryman, 2011, s. 73-74), vilket inte passade oss eftersom vi 
ville undersöka flertalet privata aktieägare och inte ett enda objekt. I den jämförande 
designen studeras och jämförs olika fall med syftet att bidra till en ökad förståelse för en 
specifik social företeelse (Bryman, 2011, s. 80), vilket inte heller var vad vi ämnade 
undersöka. Den sista designtypen är tvärsnittsdesign som innebär att data samlas in vid 
en specifik tidpunkt och från ett stort antal olika fall, för att sedan kunna kvantifieras 
och synliggöra eventuella sambandsmönster (Bryman, 2011, s. 64). Denna design ser vi 
som bäst lämpad för att kunna besvara vårt beskrivande syfte då vi, som tidigare nämnt 
på sidan 8-9, med hjälp av en omfattande mängd numerisk data vill uttala oss om 
attityderna till ansvarsfulla investeringar samt om en eventuell påverkan mellan 
investerarnas attityder och ansvarsfulla investeringar. Det finns två vanliga former av en 
tvärsnittsstudie vid en kvantitativ forskning; surveystudier som främst syftar på enkäter 
eller strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 63), och strukturerade observationer 
som innebär en iakttagelse av individers beteende, där forskaren utgår ifrån fasta regler 
för observationerna och registrerar beteendet som urskiljs (Bryman, 2011, s. 265). 
Eftersom syftet med denna studie innebär att vi ämnar studera både existerande attityder 
till ansvarsfulla investeringar och investerarnas beteende, det vill säga om ansvarsfulla 
investeringar görs eller ej, ansåg vi surveystudier bäst lämpad för att kunna besvara 
omfattningen av studiens syfte. Detta för att flertalet variabler kan studeras vid en 
surveyundersökning till skillnad från observationer, som lämpar sig vid undersökningar 
där endast beteendet observeras och studeras. Vidare betonar Johansson-Lindfors (1993, 
s. 112) att en enkätundersökning är lämplig när attityder studeras. 
 
Av dessa anledningar valde vi att genomföra en surveystudie med enkäter som vald 
insamlingsmetod, då vi genom detta möjliggjorde för att besvara studiens problem och 
därmed uppnå syftet med studien. 
 

4.3	  Forskningsstrategi	  
Som ovan nämnt, genomfördes en enkätundersökning i denna studie, dels för att den går 
i linje med den surveymetod som Bryman föreslår för tvärsnittsstudie och dels för att 
det finns fördelar med denna metod i jämförelse med en intervju, som också är en 
vanlig undersökningsmetod vid en kvantitativ undersökning (Eliasson, 2010, s. 28). Den 
första fördelen förklarar Eliasson (2010, s. 29) är kostnadseffektivitet förknippad med 
en enkätundersökning i jämförelse med en intervjuundersökning, som kräver kostnader 
för intervjuare. En enkätundersökning kräver istället endast tryck- och portokostnader 
om forskarna väljer att posta enkäten till det valda urvalet. Om enkäten istället skickas 
elektroniskt minskas kostnaderna ytterligare. Vi valde att skicka ut enkäten elektroniskt 
för att nå ut till våra respondenter, privata aktieägare, detta då vi såg flertalet fördelar 
med det. Bland annat underlättade det för att hitta och nå ut till aktieägare via sociala 
medier och andra Internetbaserade forum samt att vi dessutom undvek tryck- och 
portokostnader. Vidare förklarar Eliasson att den andra fördelen med en 
enkätundersökning är att respondenten själv kan välja när enkäten ska besvaras, vilket 
inte är fallet vid en intervjuundersökning då intervjuaren måste hitta en passande 
tidpunkt för att genomföra intervjun. Med tanke på den tidsram som bestämts för denna 
undersökning såg vi oss inte ha möjligheten att genomföra tillräckligt många 
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strukturerade intervjuer för samla in tillräckligt många svar som den kvantitativa 
metoden kräver(Eliasson, 2010, s. 28), och därmed ansåg vi en enkätundersökning bäst 
lämpad och tidseffektiv. Hade tidsramen och omfattningen på denna studie sett 
annorlunda ut, anser vi att en kombination av både enkäter och intervjuer eventuellt 
kunnat ge ett större empiriskt underlag för en mer djupgående analys. 
 

4.4	  Enkätens	  utformning	  
När vi utformade enkäten valde vi att dels inspireras av andra tidigare forskare, och dels 
genom att följa en del råd och riktlinjer från olika metodikböcker. För att till en början 
få respondenterna att vilja delta i undersökningen är det exempelvis viktigt att enkäten 
är tydligt utformad och lättöverskådlig (Bryman, 2011, s. 233). Johansson-Lindfors 
(1993, s. 113) betonar även vikten av att ge tydliga instruktioner om vad 
undersökningen ämnar besvara, hur detta ska genomföras samt vem som står bakom 
undersökningen. På enkätens förstasida valde vi att presentera ett följebrev (se 
Appendix 1) där vi bland annat presenterar vilka vi är, studiens ämnesområde och att 
enkäten ämnar bidra med viktig information till vårt examensarbete. Detta gjordes för 
att respondenterna skulle förstå att deras deltagande var värdefullt för oss. Vi underströk 
även anonymiteten och att deltagandet var frivilligt. Vi ansåg detta värdefullt för 
respondenterna att veta eftersom det troligtvis kan bidra till större antal deltagare. I 
slutet av följebrevet informerades respondenterna om deras möjlighet att delta i 
utlottningen av ett presentkort på SF-bio värt 250 kronor, vilket vi ansåg kunde öka 
deras motivation att delta i undersökningen. Att som respondent få delta i en utlottning 
vid en undersökning säger Johansson-Lindfors (1993, s. 113) är en bra form av belöning 
för att motivera ett deltagande. Johansson-Lindfors förklarar vidare att vid framförallt 
enkäter som vald datainsamlingsmetod finns en risk att respondenterna har en låg 
motivation att delta. En låg motivation hos respondenterna kan resultera i ett större 
bortfall vid enkäter i jämförelse med andra datainsamlingsmetoder, och detta även om 
enkäten utformats problemfritt. 
 
Vid konstruktionen av enkäten valde vi att försöka komprimera den till största möjliga 
mån, detta för att få ett större deltagande och respondenter med högre motivation. Vi 
ansåg att enkätens omfattning ändock var tillräcklig för att besvara studiens 
problemområden och att validiteten inte nämnvärt påverkades av vår komprimering. Vi 
ansåg validiteten god nog men är medvetna om att den hade kunnat stärkas ytterligare 
med en betydligt mer omfattande enkät. Vi ansåg ändock att risken för en lägre 
motivation hos deltagarna var större och hade kunnat missgynna studien mer än vad en 
högre validitet gynnat studien, och valde därför den komprimerade enkäten istället för 
en mer omfattande. 
 
Enkätens längd är endast en av flera orsaker till en låg motivation hos respondenterna 
och vi vidtog därför även andra åtgärder för att öka respondenternas motivation, 
exempelvis att respondenterna skulle ha chansen att vinna ett presentkort på SF-bio som 
ovan nämndes. Vi ville att respondenterna som deltog i vår undersökning och därmed 
avsatte tid för denna skulle ha chansen att vinna en belöning, och inte att ett deltagande 
automatiskt skulle innebära en belöning för alla respondenter. När ett deltagande 
automatiskt innebär en belöning finns det risk att respondenterna deltar endast på grund 
av belöningen, vilket enligt Ejlertsson (2014, s. 39-40) kan påverka studiens kvalité 
negativt. Vi valde därför istället möjligheten för respondenterna att vinna en belöning, 
presentkortet på SF-bio. Valet av just detta presentkort berodde på att vi fann det mest 
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lämpligt eftersom det passar de flesta åldrarna, SF-biografer finns i de flesta städerna 
samt att presentkortet kunde skickas med post. 
 
Enkäten delades in i olika sektioner för att underlätta för respondenterna vid 
deltagandet. Totalt omfattades enkäten av fyra övergripande sektioner, som tillsammans 
behandlar attityd-beteende, attityder till ansvarsfulla investeringar utifrån ABC-
modellen, viktigheten av ESG-faktorerna samt barriärer vid ansvarsfulla investeringar. 
Dessa sektioner beskrivs mer djupgående under kommande avsnitt “Konstruktion av 
frågor”. Somliga av enkätens delar utgjorde en blandning av negativa och positiva 
påståenden, där de negativa påståendena belystes med stora bokstäver. Detta gjordes för 
att väcka uppmärksamhet hos respondenterna på att påståendet var skrivet på ett 
annorlunda sätt och därmed i största möjliga mån försöka undvika misstolkning. Inför 
varje övergripande enkätfråga fanns tydliga instruktioner om hur frågan/påståendet 
skulle besvaras, exempelvis vid fråga 5 som är en flervalsfråga belyste vi att endast ett 
alternativ fick väljas för vardera påstående. Enkäten var även praktiskt utformad på ett 
sådant sätt att endast ett alternativ kunde väljas, vilket förhoppningsvis hjälpte och 
underlättade för respondenterna ytterligare. 
 

4.5	  Begränsningar	  
En begränsning vid studier i allmänhet är att respondenter har en tendens att svara enligt 
det som anses vara socialt accepterat, istället för att svara enligt sina verkliga åsikter och 
värderingar (Zerbe & Paulhaus, 1987, s. 250), vilket benämns “social bias”. I denna 
studie där ansvarsfulla investeringar och attityder till dessa investeringar undersöks, är 
det troligt att respondenterna har en tendens till att svara det som antas vara socialt 
accepterat. Vid ansvarsfulla investeringar, där det fundamentala för en investerare är att 
erhålla ekonomiskt värde, tror vi att risken för “social bias” är stor. De investerare som 
vid enkätundersökningen exempelvis sa sig ha en positiv attityd till ansvarsfulla 
investeringar och att ESG-faktorerna är viktiga vid deras investeringsval behöver 
ändock nödvändigtvis inte i praktiken anse och agera på detta ansvarsfulla sätt, det vill 
säga att de svaren de gav i teorin inte nödvändigtvis behöver stämma överens med deras 
verkliga åsikter och agerande vid investeringarna. Eftersom vi är medvetna om att 
respondenterna kan ha svarat på enkätfrågorna enligt vad de anser är socialt accepterat, 
har vi försökt minska denna risk genom anonymitet. Vi anser dock att anonymitet inte 
helt reducerar risken för att respondenterna svarat enligt vad som anses vara socialt 
accepterat, och kommer att beakta denna begränsning i vår analys av resultaten. 
 

4.6	  Konstruktion	  av	  frågor	  
Enkätens frågor syftar till att kunna besvara studiens grundläggande frågeställningar 
eller problemformulering, och frågorna bör endast behandla valt ämne (Bryman, 2011, 
s. 249). Vi ämnade att genom våra enkätfrågor besvara studiens problemformulering 
och därmed uppfylla studiens syfte; vilka attityder som existerar till ansvarsfulla 
investeringar och därmed till miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer samt om 
dessa kan tänkas bidra till investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar. 
Enkätfrågorna har konstruerats på ett sådant sätt att de tillsammans bidrar till 
besvarandet av studiens syfte men har delats upp i delsektioner för att underlätta dels för 
respondenterna och dels för oss själva i analysen av resultatet. Vi har mestadels använt 
oss av slutna frågor för att underlätta för respondenterna, öka svarens jämförbarhet samt 
för att minska variationen i svaren (Bryman, 2011, s. 245). Vid konstruktionen av 
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enkätens frågor och påståenden kan det enligt Bryman och Bell (2013, s. 277) vara till 
fördel att studera hur forskare för andra studier konstruerat sina frågor för att få tips och 
idéer. Vi har delvis kunnat ta hjälp av andra forskare som studerat attityder till andra 
ändamål än ESG-faktorerna vid aktieinvesteringar. Även frågor har delvis inspirerats av 
andra forskare, exempelvis har delar av fråga 23 inspirerats av Vyvyan et al. (2007) 
samt Nilsson (2008). Då studierna vi inspirerats av på många sätt ändock inte liknar 
helheten av vår studie har frågorna som utgör enkäten därför till största del 
egenkonstruerats med utgångspunkt i teorierna och tidigare studier som utgör den 
teoretiska referensramen, det vill säga att teorierna och tidigare studiers resultat har 
omvandlats till frågor. Varje fråga har noga utvärderats för dess relevans för studien. 
 
Den inledande delen av enkäten omfattades av enklare bakgrundsfrågor av mer 
personlig, neutral karaktär. Denna typ av inledning är enligt Johansson-Lindfors (1993, 
s. 112) viktig i en enkät för att inledningen av undersökningen ska uppfattas som mjuk 
av respondenterna. Även Patel och Davidson (2011, s. 77) belyser vikten av att inleda 
en enkät med neutrala frågor. Bakgrundsfrågorna i enkäten omfattades av bland annat 
av kön, ålder, attityd och investeringsbeteende. Vi såg det nödvändigt att ställa en fråga 
om respondenternas kön då tidigare studier har visat att kvinnor i allmänhet har en mer 
positiv attityd till frågor som rör ansvarstagande vid investeringar samt sätter ett högre 
värde på det sociala ansvaret vid investeringsbeslutet (Nilsson, 2009, s. 26; 
Diamantopoulos et al., 2003, s. 465-480; De Villiers & Van Staden, 2010, s. 227-240). 
Anledningen till varför vi har valt att ställa en fråga om respondenternas ålder var för att 
det har visat sig att även åldern är en faktor som påverkar ansvarsfullt investerande. 
Tippet och Leung (2001, s. 51) fann i sin studie att fler yngre investerare investerar 
ansvarsfullt i jämförelse med äldre investerare, där cirka 40 procent av respondenterna 
var 35-44 år och endast 23 procent var 55 år eller äldre. Frågorna om attityd till 
ansvarsfulla investeringar samt investeringsbeteende ansåg vi nödvändiga att ställa då 
de utgör grunden av studiens syfte. Dessa frågor användes sedan för att möjliggöra 
jämförelser och analys mellan olika grupper, framförallt mellan de som ansåg sig 
investera ansvarsfullt, och de som inte ansåg sig göra det.  
 
Fråga 5 (a-i), behandlade respondenternas definitioner av ESG-faktorerna, det vill säga 
vad respondenterna ansåg tillhöra miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer. Detta 
gjordes för att undersöka om respondenternas tolkning överlag stämde överens med det 
ramverk som använts i studien. För att respondenterna skulle ha en övergripande 
förståelse för ESG-faktorerna gavs en kortare beskrivning för varje faktor enligt 
följande; Miljömässiga faktorer hos företag syftar på hur de långsiktigt och medvetet 
agerar för att minimera miljöpåverkan (Allsopning, 2016a).  Socialt ansvar, och därmed 
de sociala faktorerna innebär att företaget tar ansvar för att undvika olika typer av 
människodiskriminering och värnar om mångfaldhet (Allsopning, 2016b). De 
ägarstyrda faktorerna syftar på hur företaget väljer att bedriva sin verksamhet, en aktiv 
ägarstyrning innebär att verksamheten ska bedrivas i andelsägarnas intresse (Nordea, 
2015). 
 
Vid vissa av enkätens frågor och påståenden valde vi att ge respondenterna 
svarsalternativet “Vej ej” och på andra ställen har vi valt att exkludera detta 
svarsalternativ. Slutna frågor utan alternativet “Vet ej” kan leda till att respondenterna 
tvingas välja bland svarsalternativ som de inte instämmer med (Bryman & Bell, 2013, s. 
273). Vi ville att respondenterna skulle göra ett aktivt val och inte undvika ett 
ställningstagande vid de frågor och påståenden där vi valt att exkludera 
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svarsalternativet. Vi var medvetna om risken med detta men har ändock noga utvärderat 
och bedömt risken som liten för dessa frågor och påståenden. Vid de frågor och 
påståenden där vi valde att inkludera svarsalternativet “Vet-ej” ville vi att 
respondenterna skulle ha möjlighet att undvika ett ställningstagande, då dessa frågor var 
av objektiv karaktär och behandlade respondenternas kunskap. Vi ansåg att 
utelämnandet av ett alternativ som undviker ställningstagande för dessa frågor hade 
kunnat ge mer missvisande resultat än om alternativet inkluderades. 
 
Andra delen i enkäten, som också utgjorde den mest omfattande, behandlar fråga 6-22 
och avsåg att undersöka respondenternas attityder till ansvarsfulla investeringar och 
därmed ESG-faktorerna, med hjälp av ABC-modellen. Frågorna delades upp enligt 
känsla, intention och kunskap som utgör ABC-modellen vilken beskrevs ingående i 
kapitlet ”Teoretisk referensram”. Fråga 6-10 avsåg att undersöka respondenternas 
känslor till ESG-faktorerna, fråga 11-16 avsåg att ta reda på respondenternas beteende, 
det vill säga närmare bestämt intentionen till att beakta ESG-faktorerna vid 
investeringsvalet och slutligen utgjordes fråga 17-22 av respondenternas uppfattning, 
vilket vi har valt att tolka som respondenternas kunskap om ansvarsfulla investeringar. 
Fråga 17 behandlade respondenternas egen uppfattning om dess kunskap och fråga 18-
22 testade kunskapen. Kunskapsfrågorna, fråga 18-22, är av nominal karaktär vilket 
innebär att svaren inte kan rangordnas (Bryman & Bell, 2013, s. 348), och för dessa ges 
tre svarsalternativ. 
 
I majoriteten av frågorna i enkäten ställdes i övrigt frågor och påståenden av ordinal 
karaktär, vilket innebar att dessa kunde besvaras med en rangordningsskala (Bryman & 
Bell, 2013, s. 348). Denna rangordningsskala utgjordes av en så kallad Likertskala, som 
innebar att påståendena presenterades och respondenterna uppmanades att ange i vilken 
grad de instämmer med påståendet (Saunders et al., 2012, s. 436). Den Likertskala vi 
valde att använda genomgående under enkäten var 1-5, där 1 innebar att respondenten 
inte alls instämmer och 5 innebar att respondenten instämmer helt. Att valet föll på 
Likertskalor vid undersökningen av investerarnas attityder finner stöd hos Patel och 
Davidson (2011, s. 88), som säger att Likertskalor är det mest användbara verktyget att 
använda sig av vid undersökning av attityder. Vidare bör även både positiva- och 
negativa påståenden formuleras vid undersökningen av attityder, vilket vi också 
använde oss av vid konstruktionen av attitydfrågorna. Negativa påståenden är något 
som i andra fall inte brukar rekommenderas vid konstruktion av enkätfrågor (Bryman & 
Bell, 2013, s. 272). Den fråga som behandlar hur viktiga respondenternas anser att ESG-
faktorerna är vid investeringen utgörs av fråga 23 (a-l), även dessa frågor är av ordinal 
karaktär och utformningen är baserad på de två vanligaste strategierna vid en 
ansvarsfull investering, positiv- och negativ screening (se sida 14), och därför har både 
inkluderings- och exkluderingsfrågor blandats. 
 
För en överskådlig bild av samtliga enkätfrågor, se Appendix 1.  
 

4.7	  Pilotstudie	  
En pilotundersökning förklaras av Eliasson (2010, s. 42-43) som en provundersökning 
där den färdigkonstruerade enkäten prövas genom att frågeformuläret besvaras av ett 
mindre antal personer som skulle kunna inkluderas i urvalsgruppen. Eliasson menar att 
det är bra att genomföra en pilotundersökning då den ger forskarna ett tillfälle att 
revidera och förbättra enkäten efter pilotrespondenternas synpunkter, detta för att den 
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slutliga enkäten ska vara utformad på bästa möjliga sätt för det verkliga 
undersökningstillfället. Även Bryman (2011, s. 258) understryker vikten av att 
genomföra en pilotstudie, speciellt vid en enkätundersökning. Bryman menar att det vid 
en enkätundersökning inte finns en intervjuare tillgänglig som kan hjälpa 
respondenterna vid eventuella oklarheter kring frågeställningarna, vilket det finns vid en 
intervjuundersökning, och därför bör en pilotstudie genomföras för att hantera 
eventuella oklarheter innan enkäten skickas ut. Ännu en fördel med en pilotstudie är att 
studiens reliabilitet och validitet prövas, vilket stärker anledningen till att genomföra en 
pilotstudie (Saunders et al., 2012, s. 451).  Dessa argument för genomförandet av en 
pilotstudie valde vi att ta till oss av, och ansåg det därför nödvändigt att genomföra en 
sådan. 
 
Pilotstudien genomfördes den 4/4 2016, där totalt 12 respondenter tillfrågades att 
besvara enkäten. Enligt Saunders (2012, s. 451) är 10 testrespondenter vid en 
pilotundersökning tillräckligt många för en undersökning på studentnivå. De tillfrågade 
respondenterna var studenter som aktieinvesterade, vilket var ett kriterium för att de 
skulle kunna ingå i pilotundersökningen då aktieägare, som tidigare nämnt, är vår valda 
målgrupp. Testrespondenterna blev informerade om undersökningen och fick 
enkätlänken skickad till sig. Efter deras deltagande hade vi en aktiv dialog angående 
tidsåtgång för besvarandet av enkäten, kommenterar angående eventuella oklarheter 
samt tips på eventuella tillägg och förändringar. 
 
För att möjliggöra undersökningen av investerarnas attityder till ansvarsfulla 
investeringar och därmed ESG-faktorerna samt viktigheten av faktorerna skapades ett 
flertal index. Dessa index utgjorde senare underlag för utförandet av olika statistiska 
tester, vilka presenteras i avsnittet “Tester i SPSS”. Dessa index reliabilitet testades med 
ett Chronbach’s alpha test, som talade om för oss hur väl våra frågor som ämnar 
undersöka attityderna och viktigheten av faktorerna faktiskt mäter just dessa. Detta 
innebär att den interna reliabiliteten kan säkerställas genom testet, och ett 
rekommenderat Chronbach’s alpha värde för att kunna uttala sig om hög intern 
reliabilitet bör ligga på 0.7 enligt Saunders et al. (2012, s. 430). Chronbach’s alpha 
värdet 0,7 är således en rekommendation och riktlinje snarare än en regel, för att kunna 
uttala sig om hög intern reliabilitet. 
 
För pilotstudien valdes att skapa fem olika index, det första indexets Chronbach’s alpha 
värde visade 0.615 för de frågor som utgjorde attityder till ansvarsfulla investeringar 
och därmed ESG-faktorerna. Vidare skapades tre index för varje ESG-faktor, resultatet 
för E-faktorn och därmed de frågor som visade på viktigheten av miljöfaktorerna hos 
investerarna visade ett värde på 0.785. S-faktorn och därmed de frågor som visade på 
viktigheten av de sociala faktorerna visade ett värde på 0.623 och för G-faktorns index, 
som utgör viktigheten av de ägarstyrda faktorerna, visades en intern reliabilitet på 
0.722. Vi skapade slutligen ett index för alla ESG-faktorer tillsammans för att kunna 
uttala oss om genomsnittliga viktigheten för samtliga faktorer tillsammans, detta index 
visade ett Chronbach’s alpha värde på 0.647. Då pilotstudiens resultat av Chronbach’s 
alpha värdet både visar index som ligger mycket nära riktlinjen 0.7 samt index som är 
högre än 0.7, anser vi att den interna reliabiliteten är god nog. Detta även då pilotstudien 
endast omfattades av 12 studerande respondenter som alla bortsett från en var i åldern 
18-25, kan det eventuellt tänkas ha påverkat värdet i negativ riktning då detta urval är 
något snedfördelat och inte direkt representerade studiens valda målgrupp. 
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4.8	  Access	  
För forskare är tillgången till data vitalt för att studien ska kunna genomföras 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 135-136). Vi tog till en början kontakt med Avanza Bank 
genom en kollega till oss. Där hänvisade en sparekonom oss vidare till två stora 
populära facebookgrupper som totalt omfattades av 25 000 aktieägande medlemmar. 
Sparekonomen på Avanza förklarade för oss att dessa medlemmar ofta var positiva till 
att delta i olika typer av undersökningar. Vi båda anslöt oss till dessa grupper vilket 
möjliggjorde att vi kunde posta den elektroniska enkäten. Tyvärr blev vi snabbt 
kontaktade av administratörerna till dessa grupper som förklarade för oss att 
undersökningar i grupperna inte var tillåtna. För att fortsätta möjliggöra insamlingen av 
data anslöt vi oss istället till ett antal mindre aktiegrupper på facebook samt två 
aktieforum, Börssnack via Dagens industri och SvD Börsforum. 

4.9	  Datainsamling	  
Distributionen av enkäterna skedde som ovan nämnt, via facebookgrupper samt 
aktieforumen Börssnack och SvD Börsforum. Datainsamlingen genomfördes 5-11e 
april, och eftersom vi valde att göra en urvalsundersökning och inte en 
totalundersökning, finns det enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 96) risk att vid 
datainsamlingen påverka urvalets representativitet med tid och plats. Vi försökte minska 
denna risk genom att distribuera enkäten i de olika grupperna vid olika tidpunkter för att 
så många som möjligt, oavsett tid under dagen, skulle ha möjlighet att se och svara på 
enkäten. Detta ser vi som fördelaktigt då vi annars hade kunnat gå miste om exempelvis 
respondenter som endast besöker facebook och forum på kvällarna, alternativt på 
morgnarna. Även den risk för att platsen påverkar urvalet försökte vi minska genom att 
både posta enkäten i aktiegrupperna på facebook samt de två forumen. När vi postade 
enkäten i facebookgrupperna och på de två forumen skrev vi ett litet meddelande som 
kort sammanfattade det följebrev som presenterades i början av enkäten. Detta gjordes 
för att attrahera respondenterna till att svara på enkäten, exempelvis angavs 
ämnesområde, syftet med genomförandet av studien samt tidsåtgången. Vi avslutade 
detta meddelande med att skriva att alla var välkomna att kontakta oss vid frågor, detta 
ansåg vi var av stor vikt att poängtera och göra respondenterna medvetna om redan när 
vi postade enkäten, då vi inte hade möjlighet att besvara frågor på plats, vilket som 
tidigare nämnts kan vara en nackdel om eventuella oklarheter uppstår hos 
respondenterna. 
 

4.10	  Svarsfrekvens	  
För att göra en beräkning på hur många som kan antas ha sett vår enkät i samtliga 
grupper och forum kollade vi på antalet medlemmar i varje facebookgrupp, vilka är ca 
10 000 stycken, samt antalet visningar av våra inlägg i de två börsforumen vilka 
tillsammans är ca 500 stycken. Av totala antalet medlemmar i facebookgrupperna antas 
ca 20 procent av dessa ha sett vår enkät, detta motiverar vi med att inlägget hamnar 
långt ner i nyhetsflödet relativt snabbt samt att flertalet medlemmar kan antas ha varit 
inaktiva på facebook under tiden undersökningen gjordes. Detta innebär ett antagande 
om att ca 2000 individer har sett enkäten på facebook samt ytterligare 500 individer på 
de två börsforumen, baserat på antal visningar. Med 170 insamlade enkätsvar innebär 
detta en svarsfrekvens på cirka 6,8 procent. 
 
En svarsfrekvens på cirka 6,8 procent är något lägre än vi hoppats på då vi enligt 
tidigare beräkningar innan vi påbörjade insamlingen hoppats på en svarsfrekvens på ca 
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10 procent, vilket hade inneburit cirka 500 respondenter, baserat på 20 procent av de 25 
000 medlemmar som antogs kunnat se enkäten i de två stora facebookgrupperna som vi 
blev exkludera från. Vi är medvetna om att desto större ett stickprov är, desto större är 
sannolikheten att precisionen i urvalet blir större. När urvalets precision ökar, minskar 
också samplingsfelet. (Bryman, 2011, s. 191) Vi har därför beaktat att precisionen 
påverkades något negativt med tanke på att omständigheterna förändrades, se avsnitt 
“Accsess”, men anser ändock att en svarsfrekvens på 6,8 procent utgör ett tillräckligt 
bra underlag för studien. 
 

4.11	  Databearbetning	  
Statistikprogrammet SPSS, version 22, användes för att genomföra analyserna av det 
data som insamlats genom enkäterna. Eftersom enkäten utformats i Google Forms 
kunde data enkelt exporteras till Excel och vidare importeras till SPSS där samtliga 
frågor omvandlades till variabler. 
 

4.12	  Kodning	  av	  data	  
Delar av det data som insamlats kodades för att bli tillämpbart i de statistiska 
analyserna. För de interna bortfallen, vilka utgör de frågor där respondenterna av någon 
anledning inte valt att svara, kodades dessa med 999 “Ej svarat” för att de vid 
bearbetning skulle bli väl synliga i den stora datamängden. De negativa frågorna och 
påståendena som utgjordes av Likertskalor kodades om i omvänd ordning, då 1 och 2 
för dessa frågor egentligen motsvarar en mer positiv inställning kodades därför 1 om till 
5 och 2 om till 4. Detta gjordes för att samtliga frågor med Likertskala ska motsvara 1-
5, där 1 och 2 utgör en mer negativ inställning till påståendet, 3 en neutral inställning 
samt 4 och 5 en mer positiv inställning. Således går skalan 1-5 från en mer negativ 
attityd till en mer positiv attityd. För de tre faktorerna känsla, intention (beteende) samt 
kunskap (uppfattning) i ABC-modellen beräknades ett medelvärde för varje faktor. 
Frågorna som berör känsla (fråga 6-10) och intention (fråga 11-16) som utgörs av 
Likertskalor summerades ihop och dividerades på antalet frågor. Då kunskapsfrågorna 
(fråga 18-22) är objektiva och testar respondenternas verkliga kunskap, till skillnad från 
känsla- och beteendefrågorna som bedöms vara av subjektiv karaktär, kunde dessa 
frågor inte summeras och beräknas på samma sätt. För att på bästa sätt beräkna ett 
medelvärde även för kunskapsfrågorna kodades de felaktiga svaren tillsammans med 
“Vet-ej”-svaren som en enda grupp, då vi anser att även ett “Vet-ej”-svar reflekterar 
okunskap i ämnet. De respondenter som svarat fel svar eller “Vet ej” erhöll 1 poäng 
vardera. De rätta svaren på kunskapsfrågorna kodades som en annan grupp, och de rätta 
svaren gav 5 poäng vardera. Varför vi valde just 1 eller 5 poäng för kunskapsfrågorna 
var för att skapa en “skala” för dessa frågor jämförbar med skalan vi tillämpat för de 
andra frågorna och därmed de två andra faktorerna; känsla och intention. Samtliga av 
respondenternas poäng dividerades sedan med antalet kunskapsfrågor för att bli 
användbara i SPSS och för att kunna urskilja ett medelvärde även för denna komponent, 
likt komponenterna känsla och intention. 
 

4.13	  Tester	  i	  SPSS	  
För att uppfylla syftet med studien har ett antal statistiska tester genomförts. De tester 
som vi genomfört har noga valts ut för att möjliggöra besvarandet av studiens 
problemformulering och därmed uppnå syftet med studien. Ett test som undersöker 
signifikanta skillnader mellan två grupper, benämns oberoende t-test enligt Saunders et 
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al., (2012, s. 517). De oberoende t-testen genomfördes för att undersöka skillnader 
mellan de som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte anser sig göra det, samt 
mellan män och kvinnor för att möjliggöra kontrollanalyser. För att skillnaden mellan 
de båda grupperna ska vara statistiskt signifikant, krävs ett p-värde lägre än 0,05, och 
vid dessa låga p-värden är även t-värdet stort. Ett signifikant p-värde innebär enligt 
Saunders et al (2012, s. 517) att skillnaden inte är slumpmässig mellan de två grupperna 
som testet utförts på. När fler än två grupper ska jämföras med ett signifikanstest 
används vanligen envägsvariansanalys (Sauders et al., 2012, s. 520), vilken vi använde 
oss av när vi ville jämföra de tre index som utgjordes av investerarnas viktighet av de 
miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorerna. 
 
För att testa frekvenser av olika utfall, det vill säga sannolikheten av utfallen, kan Chi-
två-test användas (Saunders et al., 2012 s. 514). När vi ville jämföra exempelvis 
korstabellens frekvens användes detta test, eftersom båda variablerna som ingick i 
korstabellen var av nominal karaktär.  Även för detta test erhålls ett signifikansvärde 
som talar om ifall testet är signifikant, det vill säga om man kan uttala sig om resultatet 
beror på slumpen eller ej 
 
För att vidare kunna uttala sig om ett samband mellan en beroende och en oberoende 
variabler existerar kan regressionsanalyser genomföras (Saunders et al., 2012, s. 523). 
Om den beroende variabeln är av nominal karaktär och den beroende variabeln utgörs 
av mer än två kategorier, används vanligen en multinominal logistisk regression 
(Asteriou & Hall, 2011, s. 255). Denna regressionsanalys gör det möjligt att uttala sig 
om oddsen för att om den ena variabeln ökar i värde, ökar även den beroende variabeln i 
värde. Dessa odds presenteras i resultatet som en negativ eller positiv B-koefficient 
(Sharma, 1996, s. 320), och vi benämner den “B” i vårt empiriavsnitt. För att undersöka 
sambandet mellan attityden till ansvarsfulla investeringar och investeringsbeteendet, om 
ansvarsfulla investeringar görs eller ej, som båda var av nominal karaktär, användes 
denna regression. För att bedömda om regressionen är signifikant eller ej, väljs även vi 
detta test en signifikansnivå, och såldes bör det erhållna p-värdet även här vara lägre än 
signifikansnivån för att testet ska vara signifikant, det vill säga att de samband som 
påvisas inte är slumpmässiga. 
 
Genomgående för samtliga utvalda tester vi genomfört har signifikansnivån 0,05 
använts, med ett undantag där signifikansnivån 0,1 användes som komplement till 0,05. 
 

4.14	  Bortfall	  
Vid undersökningar finns alltid risk för olika typer av bortfall, som kan innebära att 
vissa respondenter inte väljer att delta i undersökningen överhuvudtaget, vilket benämns 
externt bortfall, eller att respondenter väljer att inte svara på vissa frågor av någon 
anledning, vilket benämns internt bortfall (Ejlertsson, 2014, s. 26). Eftersom vi valde en 
elektronisk enkätundersökning där respondenterna via facebookgrupper och andra 
aktieforum deltog i undersökningen är det svårt för oss att uttala oss om det externa 
bortfallet, det vill säga hur många individer som sett enkäten men inte valt att delta. För 
de forskare som istället väjer en “på stan enkät”, är det enklare att se det externa 
bortfallet eftersom de vet exakta antalet enkäter som delats ut och hur många av dessa 
som de fått tillbaka. För oss hade en funktion i Google Forms som visar totala antalet 
individer som klickat sig in på enkäten varit till hjälp för att beräkna det ungefärliga 
externa bortfallet, men tyvärr finns ingen sådan funktion och vi kan därför inte uttala 
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oss vidare, vilket kan ses som en svaghet. Den typ av bortfall som istället observerades 
ur vårt empiriska material var internt bortfall, då vi kunde se att vissa respondenter inte 
valt att svara på vissa frågor. Anledningar till det interna bortfallet kan exempelvis vara 
att respondenten aktivt valt att inte besvara frågan eller att respondenterna av någon 
anledning missat att besvara frågan, detta enligt (Bryman & Bell, 2013, s. 344). 
Johansson-Lindfors (1993, s. 140) konstaterar vidare att det kan vara av vikt att granska 
om ett mönster kan ses i det interna bortfallet, det vill säga att bortfallet för någon 
specifik fråga är utmärkande stort. 
 
Vi valde att inkludera samtliga 170 besvarade enkäter, oavsett om ett bortfall på någon 
eller ett par frågor observerades. Detta för att de enkäter där respondenterna valt att 
hoppa över vissa frågor fortfarande besvarats till sin helhet samt att de totala bortfallen 
var få till antalet. De enkäter som innehöll enstaka interna bortfall ansåg vi därför 
tillföra studien så pass mycket information och underlag för analys att vi beslutade att 
inkludera dessa, interna bortfall har som ovan nämnts endast istället kodats med 
siffrorna 999 för att underlätta hanteringen i SPSS. Vi kunde heller inte observera att det 
interna bortfallet för någon specifik fråga var utmärkande stort, och har därför inte 
behövt exkludera någon av enkätens frågor ur det empiriska materialet. Värt att nämna 
här är att det finns risk att de respondenter som valde att delta i studien och därmed 
svarade på enkäten har en något mer positiv attityd till att besvara enkäter i allmänhet än 
de som aktivt valde att inte delta, det vill säga att det finns attitydskillnader mellan 
grupper, vilket skulle kunna tolkas som en typ av externt bortfall. Vidare skulle det även 
kunna vara så att de respondenter som valt att delta i vår studie generellt har en mer 
positiv attityd till frågor som rör ämnesvalet ansvarsfulla investeringar, och att dessa 
därför i större utsträckning har valt att delta då vi synligt presenterade undersökningens 
ämnesområde. Detta innebär att det kan det finnas en risk att resultaten blir aningen 
färgade och inte fullt ut visar attitydernas verkliga omfattning hos investerarna. 
 

4.15	  Forskningsetik	  
När en undersökning ska genomföras är det viktigt att forskaren tar hänsyn till de etiska 
principer som gäller vid undersökningar och enligt Bryman (2011, s. 131) finns det fyra 
etiska kriterier som bör följas: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
respondenterna ska informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de 
vid en eventuell önskan att avbryta sitt deltagande har möjlighet att göra det. 
Samtyckekravet innebär att respondenterna själva får bestämma om de vill medverka 
eller inte (Bryman, 2011, s. 132). Dessa två principer som utgörs av hur respondenterna 
behandlas vid undersökningstillfället har vi tagit hänsyn till samt förklarat för 
respondenterna, vilket synliggörs i enkätens följebrev. Konfidentialitetskravet syftar till 
att uppgifter om respondenter ska behandlas på sådant sätt att andra inte kan få tillgång 
till dem, med andra ord bör uppgifterna behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011, s. 
132). Nyttjandekravet innebär att personuppgifterna som samlats in till syfte för studien 
endast får användas för undersökningen och inte för något annat ändamål (Bryman, 
2011, s. 132). Hela denna studie kan anses ha behandlats konfidentiellt då ingen annan 
än vi har tillgång till respondenternas besvarade enkät. De personuppgifter som samlats 
in för undersökningen är de medverkandes namn och mailadress, och detta för att 
möjliggöra utlottningen av presentkortet på valfri SF-biograf. Dessa personuppgifter 
skrevs i ett öppet dokument, “Google docs”, som alla medverkande hade tillgång till 
och därför kan det ur detta perspektiv ses som om konfidentialitetskravet inte var 
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uppfyllt. Dessa uppgifter var dock något som respondenterna frivilligt valde att lämna 
ut och de var medvetna om att dokumentet var offentligt. De respondenter som inte ville 
skriva dessa personuppgifter i dokumentet kontaktade oss och uppgifterna noterades 
istället i en annan privat lista som vi behandlat konfidentiellt. Dessa uppgifter 
behandlades endast för utlottningen av presentkortet och därmed anses ändock 
nyttjandekravet vara uppfyllt. 
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Kapitel	  5	  –	  Empiri	  
	  
I detta empirikapitel redovisas de resultat som erhållits från studien. Kapitlet är indelat 
i de områden som enkäten behandlar och följer således en kronologisk ordning för 
läsaren. Kapitlet inleds därmed med demografiska variabler, följt av attityd-beteende, 
attityder till ansvarsfulla investeringar, viktigheten av ESG-faktorerna vid investeringen 
samt barriärer vid ansvarsfulla investeringar. Deskriptiv data presenteras för samtliga 
frågor och för de frågor som testats empiriskt presenteras även resultaten från dessa. 
 
 

5.1	  Inledning	  till	  empirin	  
Antalet besvarade enkäter, och därmed antal respondenter som empirin utgörs av är 170 
stycken.  Empirins första del behandlar attityd-beteende som ämnar besvara om det 
finns ett samband mellan attityden till ansvarsfulla investeringar och att faktiskt 
investera ansvarsfullt, vilken också är vår första frågeställning. Detta resultat 
presenteras i avsnittet ”Attityd och ansvarsfullt investeringsbeteende” och för att 
möjliggöra besvarandet av frågeställningen genomfördes en uppdelning av 
positiv/negativ- attityd samt investerar/inte investerar -ansvarsfullt, detta presenteras i 
en korstabell samt med kompletterande text för att underlätta resultatets tolkning för 
läsaren.  Den andra delen av enkäten utgörs av attityder till ansvarsfulla investeringar 
utifrån ABC-modellens tre komponenter; känsla, intention och kunskap.  
 
Då vi ämnar uttala oss om vilken attityds-hierarki vid en ansvarsfull investering som 
skapar de flesta attityderna hos investerarna, vilken är vår andra frågeställning, fann vi 
det även här nödvändigt att dela upp de som anser sig investera ansvarsfullt och de som 
inte anser sig göra det, då hierarkin möjligen kan se olika ut mellan grupperna. 
Resultatet för samtliga komponenter presenteras i avsnittet ”Känsla (A), Intention (B) 
och Kunskap (C)” i ett diagram för att enklare kunna jämföra det totala medelvärdet 
mellan grupperna för vardera komponenten. Vidare i empirin presenteras resultatet av 
investerarnas viktighet av ESG-faktorerna i avsnitt ”ESG-faktorernas viktighet hos 
investerarna”, vilken är vår tredje frågeställning. Vardera faktorns medelvärde 
presenteras i ett diagram för att möjliggöra jämförelse av faktorernas viktighet. 
Slutligen i empirin presenteras resultatet av storleken på upplevda hindren vid en 
ansvarsfull investering, som utgörs av de fem barriärerna, vilket ämnar besvara vår 
fjärde och sista frågeställning. Detta resultat presenteras i avsnittet ”Barriärer vid en 
ansvarsfull investering”. 
 
I empirin finns även inslag av statistiska analyser som genomförts mellan män och 
kvinnor, för att se om eventuella signifikanta skillnader finns. Detta kan ses som en 
kontrollanalys och har genomförts på grund av att vi i vår litteratursökning frekvent 
fann kvinnor i allmänhet mer positiva än män till frågor som rör ansvarsfullt beteende. 
Vi fann det därför både intressant och nödvändigt att undersöka om detta gällde även 
vid ansvarsfulla investeringar, trots att detta inte utgör studiens huvudsyfte. Detta på 
grund av att ifall eventuella signifikanta skillnader kunde påvisas mellan män och 
kvinnor, ansåg vi det nödvändig för resultatets och analysens trovärdighet att nämna 
dessa. 
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För de frågor och påståenden som utgörs av en skala 1-5 oavsett vad de berör, står 1 och 
2 för låga värden, 3 för ett neutralt värde samt 4 och 5 för höga värden. Frågorna 
presenteras konsekvent på detta sätt genom hela resultatredovisningen. 

5.2	  Demografiska	  variabler	  
I enkätens inledning ställdes frågor om demografiska variabler. Resultatet visar att 
majoriteten av de svarande är män, 73,5 procent, och 26,5 procent är kvinnor. Detta 
visar på att majoriteten av de respondenter som valde att delta i vår undersökning var 
män. Hur många män respektive kvinnor som var medlemmar i de grupper och forum vi 
valde att posta enkäten i vet vi inte, men om könsfördelningen var ojämn i dessa 
grupper skulle det även kunna förklara resultatet av undersökningens fördelning. Även 
Statistiska Centralbyrån (2015) konstaterar att fler män än kvinnor äger aktier, vilket 
vidare också kan förklara resultatets fördelning. Vi bedömer dock att 44 svarande 
kvinnor ändå utgör en representativ grupp för att uttala oss om eventuella skillnader 
mellan män och kvinnor i undersökningen, och därmed möjliggöra för trovärdiga 
analyser och slutsatser. Respondenternas ålder är relativt jämt fördelad över könen 
tillsammans, bortsett från ålderskategorin under 18 år. Flest respondenter återfinns i 
ålderskategorin 36+, vilken också utgör ett stort åldersspann.  De få antalet respondenter 
i ålderskategorin under 18 år skulle kunna förklaras med att det är mer ovanligt att 
individer under 18 år äger aktier i jämförelse med respondenterna i de andra 
ålderskategorierna. 
 

	  
Figur 7: Ålder- och könsfördelning 

	  

5.3	  ESG-‐faktorerna	  
För att kontrollera hur respondenterna tolkar ESG-faktorerna ställdes totalt nio 
påståenden (fråga 5a-i) vilka tillhörde de olika ESG-faktorerna. Första AP-fondens 
tolkning av vardera påstående kan ses i Appendix 4.  
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Figur 8: Definition av ESG-faktorerna 

 
För att summera resultaten tolkar en majoritet av respondenterna ESG-faktorerna i 
enlighet med första AP-fondens tolkning (Figur 8) och det ramverk vi använt oss av i 
denna studie, på samtliga frågor med undantag för fråga 5g. Fråga 5g behandlade vilken 
faktor respondenterna anser att företagets resursanvändning tillhör, majoriteten svarade 
ägarstyrd faktor, vilket inte är i enlighet med första AP-fondens tolkning. Första AP-
fonden tolkar företagets resursanvändning som en miljöfaktor, vilket en minoritet av 
respondenterna i denna undersökning gjorde. 
 

5.4	  Attityd	  och	  ansvarsfullt	  investeringsbeteende	  
Vidare ställdes två frågor som vi först presenterar separat i cirkeldiagram och sedan 
tillsammans i en så kallad korstabell. Detta görs för att kunna se fördelningen mellan 
dessa frågor samt för att vidare underlätta när vi presenterar skillnader mellan 
grupperna, det vill säga mellan de som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte 
anser sig göra det. Den första frågan speglar respondenternas beteende, det vill säga 
huruvida respondenterna anser att de investerar ansvarsfullt eller inte och den andra 
frågan speglar respondenternas attityd till ansvarsfulla investeringar, huruvida den är 
positiv eller negativ. Dessa frågor ställdes till respondenterna eftersom det är frågor som 
vi anser kan påverka hur respondenterna vidare besvarar de övriga frågorna och 
påståendena som behandlar respondenternas attityd till ansvarsfulla investeringar mer 
djupgående. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figur 9: Investeringsbeteende                                              Figur 10: Attityd till ansvarsfulla investeringar 

Resultatet på frågan om investerarnas beteende, fråga 3, det vill säga om de anser att de 
investerar ansvarsfullt eller inte visar i diagrammet på att något färre anser att de inte 
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investerar ansvarsfullt i jämförelse med de som anser sig göra det. Denna fråga utgörs 
således av två representativa grupper och möjliggör för att vi ska kunna uttala oss om 
eventuella skillnader mellan de som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte 
anser sig göra det, vilket bidrar till trovärdiga analyser och slutsatser. Resultatet på 
frågan om respondenterna har en positiv eller negativ attityd till de ansvarsfulla 
investeringarna, fråga 4, visar att en övervägande majoritet av respondenterna anser att 
de har en positiv attityd till dessa investeringar. 
 
 Positiv attityd Negativ attityd 

Jag anser att jag investerar ansvarsfullt N=79 
46,7 % 

N=3 
1,8 % 

Jag anser inte att jag investerar ansvarsfullt N=70 
41,5 % 

N=17 
10 % 

Tabell 2: Korstabell mellan attityd och investeringsbeteende 

För att kontrollera om attityden skiljde sig signifikant mellan de som anser sig investera 
ansvarsfullt och de som inte anser sig göra det genomfördes ett Chi-två-test. Testet 
visade på ett signifikant resultat mellan de som anser sig investera ansvarsfullt och de 
som inte anser sig göra det (r2=359.47 p=0.000), vid ett konfidensintervall om 95 
procent. De respondenter som anser att de investerar ansvarsfullt, har utifrån det 
erhållna resultatet därmed i stor utsträckning också en positiv attityd, det vill säga att 
resultatet visar att det är få respondenter som investerar ansvarsfullt och har en negativ 
attityd, vilket kan ses i korstabellen ovan. Vidare har även majoriteten av de som inte 
anser sig investera ansvarsfullt ändå en övervägande positiv attityd. Resultatet i 
korstabellen visar slutligen ett fåtal respondenter med en negativ attityd till ansvarsfulla 
investeringar och som inte anser sig investera ansvarsfullt. 
 
För att vidare undersöka sambandet mellan attityden och beteendet, genomfördes en 
multinominal logistisk regression. Resultatet visade på att det finns ett signifikant 
samband mellan en positiv attityd och att anse sig investera ansvarsfullt (B=1.856 
p=0.004), och det går således att säga att de som investerar ansvarsfullt sannolikt också 
har en positiv attityd till dessa investeringar. 
 
Vidare undersöktes om det kunde finnas signifikanta skillnader mellan män och 
kvinnors attityd till ansvarsfulla investeringar samt om de anser sig investera 
ansvarsfullt eller inte genom ytterligare två Chi-två-test, vid en signifikansnivå på 0,05 
visade det inga signifikanta skillnader mellan grupperna (r2=3.079 p=0.079) vad gäller 
attityden till investeringarna, och vi kan därmed inte uttala oss om att det med 95 
procent säkerhet existerar en skillnad mellan män och kvinnor. Det erhållna p-värdet 
0,079 ligger till synes däremot nära signifikansnivån 0,05, vilket innebär att istället en 
vald signifikansnivå på 0,1 visar signifikanta resultat i attityden mellan män och 
kvinnor. Resultatet vid signifikansnivån 0,1 innebär således att vi med 90 procent 
säkerhet kan uttala oss om att kvinnorna har en mer positiv attityd till ansvarsfulla 
investeringar i jämförelse med männen. Vi kan därmed inte uttala oss om att skillnader 
existerar mellan män och kvinnor med 95 procent säkerhet, men vi kan uttala oss om att 
skillnader existerar med 90 procent säkerhet. Resultatet indikerar således på att kvinnor 
har en mer positiv attityd till ansvarsfulla investeringar i jämförelse med männen. 
Resultatet för skillnaden mellan män och kvinnor och huruvida de anser sig investera 
ansvarsfullt eller inte, visar sig vara signifikant (r2=7.201 p=0.007), och det erhållna 
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resultatet indikerar därmed på att kvinnorna i större utsträckning anser sig investera 
ansvarsfullt i jämförelse med männen. 
 

5.5	  Attityder	  till	  ansvarsfulla	  investeringar	  (ESG-‐faktorerna)	  enligt	  ABC-‐
modellen	  
I detta avsnitt kommer resultatet gällande respondenternas attityder till ansvarsfulla 
investeringar och därmed ESG-faktorerna, att presenteras enligt ABC-modellens tre 
komponenter; känsla, beteende och kunskap. De tre komponenterna tillsammans som 
utgörs av totalt 12 frågor/påståenden sattes samman efter att vi genomfört pilotstudien, 
och dessa bildade ett index inkluderat av känslafrågorna, beteendefrågorna samt 
kunskapsfrågorna, som tillsammans speglar respondenternas attityder till de 
ansvarsfulla investeringarna. Indexet interna reliabilitet testades med ett Chronbach’s 
alpha-test, pilotstudiens resultat visade 0.615 och den verkliga undersökningen visade 
ett resultat på 0.674. Den verkliga undersökningens värde ligger således mycket nära 
riktlinjen 0,7 (Saunders et al. 2012, s. 430), och resultatet kan därmed anses visa på 
tillräckligt god intern reliabilitet för det index som mäter attityderna hos 
respondenterna. 
 
Det totala värdet av respondenternas svar summerades sedan, högsta möjliga värde om 
en respondent svarat 5 på samtliga 12 frågor och påståenden är 60 och lägsta möjliga 
värde om en respondent svarat 1 på samtliga 12 frågor och påståenden är 12. 
Summeringen för varje respondent visar att de som har ett totalt värde på 30 eller högre 
är ca 74 procent och de som har ett totalt värde på 40 eller högre är ca 24 procent. 
Således visar resultatet på att majoriteten av respondenterna har en positiv attityd till 
ansvarsfulla investeringar samt därmed att ett fåtal respondenter har en negativ attityd 
till investeringarna, vilket också går i linje med resultatet av fråga 4. 
 

	  
             Figur 11: Index ABC-modellen 

Vidare genomfördes ett oberoende t-test på indexet för att undersöka om attityden enligt 
de tre komponenterna som utgör indexet; känsla, intention och kunskap skiljer sig 
mellan de investerare som anser sig investera ansvarsfullt (mean 38.1) och de som inte 
gör det (mean 31.7). Resultatet visar att attityden mellan de två grupperna skiljer sig 
signifikant (t=6.33 p=0.000), vilket innebär att attityden enligt indexet är starkare för de 
investerarna som anser sig investera ansvarsfullt och resultatet beror således inte på 
slumpen. För att vidare och djupare kunna analysera vilka variabler i indexet som skiljer 
sig signifikant åt mellan de som anser sig investera ansvarsfullt och inte, genomfördes 
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ett oberoende t-test för samtliga frågor och påståenden som ingår i indexet. Resultaten 
från dessa test presenteras för vardera fråga och påstående och delas upp enligt känsla 
(A), intention (B) och kunskap (C) nedan. 
 
Vidare gjordes ett oberoende t-test för att undersöka om män och kvinnor signifikant 
skiljer sig i frågan om deras attityd till ansvarsfulla investeringar baserat på deras 
känslor, intention samt kunskap. Resultatet visade på en signifikant skillnad (t=5.00 
p=0.000) mellan män (mean 33.3) och kvinnors (mean 39.1) attityd enligt ABC-
modellen, detta innebär att kvinnorna kan antas ha en starkare positiv attityd till 
ansvarsfulla investeringar än männen, vilket går i linje med det tidigare utförda Chi-två-
testet vid en signifikansnivå på 0,1 (se föregående sida) mellan män och kvinnors attityd 
till de ansvarsfulla investeringarna. 
 

5.5.1	  Känsla	  (A)	  
Resultatet för respondenternas känsla (fråga 6-10) presenteras här i ett sammanställt 
diagram där varje fråga har fått ett medelvärde på en skala 1-5 beroende på hur väl 
påståendet stämmer in på respondenterna. 
 

	  
Figur 12: Genomsnittligt värde för känslakomponenten 

Fråga 6, behandlade huruvida respondenterna väljer att i majoriteten av sina 
investeringar beakta ESG-faktorerna (mean 2.46 median 2.00). Majoriteten, 53,6 
procent, av respondenterna har svarat 1 eller 2 vilket ger ett resultat som visar på att det 
är en minoritet av respondenterna som beaktar ESG-faktorerna i majoriteten av sina 
investeringar. Resultatet för det oberoende t-testet för denna fråga, visade en signifikant 
skillnad (t=7.890 p= 0.000) mellan de som anser sig investeraa ansvarsfullt (mean 3.10) 
och de som inte anser sig göra det (mean 1.86), vilket indikerar på att de som anser sig 
investera ansvarsfullt, beaktar ESG-faktorerna vid fler investeringar än de som inte 
anser sig investera ansvarsfullt. 
 
Fråga 7 behandlade huruvida respondenterna tror att de kan bidra till att lösa 
miljömässiga och sociala problem genom att investera ansvarsfullt (mean 3.04 median 
3.00) Resultatet visar att fler respondenter instämmer med påståendet, 41,8 procent, än 
antal respondenter som inte instämmer med påståendet, 36,3 procent. Det genomförda 
oberoende t-testet visade även för denna fråga signifikanta skillnader (t=2.465 p=0.015) 
mellan de som investerar ansvarsfullt (mean 3.30) och de som inte gör det (mean 2.79), 
vilket innebär att de investerare som anser sig investera ansvarsfullt tror att de genom 
sina investeringar i större utsträckning kan hjälpa till att bidra till att lösa dessa problem, 
i jämförelse med de investerare som inte anser sig investera ansvarsfullt. 
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Fråga 8 behandlade huruvida respondenterna uppskattar aktier och aktiefonder där de 
vet att företagen aktivt jobbar med frågor som rör ESG-faktorerna. Resultatet visar att 
en majoritet, 58,3 procent, av respondenterna uppskattar att företagen jobbar aktivt med 
dessa frågor (mean 3.5 median 4.0). Det oberoende t-testet visade att den grupp 
investerare som anser sig investera ansvarsfullt (mean 3.88) skiljer sig signifikant 
(t=3.611 p=0.000) i jämförelse med de investerare som inte anser sig göra det (mean 
3.15), vilket indikerar på att de investerare som investerar ansvarsfullt i större 
utsträckning uppskattar att företagen jobbar med dessa frågor. 
 
Fråga 9 behandlade investerarnas eventuella miljövänliga livsstil kopplat till deras 
ansvarsfulla investeringar. Resultatet visade att det är något färre respondenter, 32,1 
procent, som upplever att en miljövänlig livsstil är kopplad till ansvarsfulla 
investeringar (mean 2.77 median 3.00), än de som inte upplever det, 41,1 procent. 
Resultatet av det oberoende t-testet skiljde sig däremot signifikant (t=4.098 p=0.000) 
mellan de som anser sig investera ansvarsfullt (mean 3.18) och de som inte anser sig 
göra det (mean 2.38), vilket innebär att de som investerar ansvarsfullt i större 
utsträckning kopplar sin miljövänliga livsstil till deras ansvarsfulla investeringsval. 
 
Fråga 10, som är den sista frågan vad gäller investerarnas känsla, behandlar viktigheten 
av att företagen som investerarna väljer att investera i, beaktar ESG-frågorna i all sin 
verksamhet. Resultatet visar att det är en minoritet av respondenterna, 31,2 procent som 
anser att det är viktigt att företagen beaktar ESG-faktorerna i all verksamhet (mean 2.75 
median 3.00). Även här skiljde sig resultatet av det oberoende t-testet signifikant 
(t=7.309 p=0.000) mellan de som anser sig investera ansvarsfullt (mean 3.38) och de 
som inte anser sig göra det (mean 2.15), och därmed anser den grupp som investerar 
ansvarsfullt att det är viktigare att företagen beaktar dessa frågor i all verksamhet, än 
den grupp som inte anser sig investera ansvarsfullt. 
 
Resultatet av samtliga fem frågor som berör samtliga respondenternas känsla kring 
ansvarsfulla investeringar (mean 2.92) visar på att känslan är något mer svag än stark. 
Granskas däremot de resultat som vardera gruppen erhållit, de som anser sig investerar 
ansvarsfullt och de som inte anser sig göra det, indikerar det på att de som investerar 
ansvarsfullt har en starkare känsla (mean 3.37) än känslan hos de som inte anser sig 
investera ansvarsfullt (mean 2.47). 
 
Känslakomponenten presenteras vidare i förhållande till de två andra komponenterna; 
intention och kunskap i avsnitt “Känsla (A), intention (B) och kunskap (C)“. 
 

5.5.2	  Intention	  (B)	  
Resultatet för respondenternas intention (beteende) (fråga 11-16) presenteras här i ett 
sammanställt diagram där varje fråga har fått ett medelvärde på en skala 1-5 beroende 
på hur väl påståendet stämmer in på respondenterna. 
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Figur 13: Genomsnittligt värde för intentionskomponenten 

Fråga 11 behandlade huruvida ett större utbud av SRI-fonder skulle få respondenterna 
att vilja göra fler ansvarsfulla investeringar. Resultatet visar att en minoritet, 35,1 
procent, av respondenterna anser att ett större utbud av ansvarsfulla investeringar skulle 
få dem att vilja göra fler ansvarsfulla investeringar (mean 2.73 median 2.5). Det 
oberoende t-testet som genomfördes för att kontrollera skillnader mellan de som 
investerar ansvarsfullt (mean 2.85) och de som inte gör det (mean 2.62) i huruvida ett 
större utbud av SRI-fonder skulle få dem att vilja göra fler ansvarsfulla investeringar 
visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna (t=1.042 p=0.299), vilket innebär 
att ett större utbud av ansvarsfulla investeringar inte skulle få majoriteten i någon av 
grupperna att vilja göra fler ansvarsfulla investeringar. 
 
Fråga 12, behandlade huruvida respondenterna skulle kunna tänka sig en lägre 
avkastning för en ansvarsfull investering. Resultatet visar att en minoritet, 21,8 procent, 
av investerarna skulle kunna tänka sig en lägre avkastning (mean 2.45 median 2.00), 
och en övervägande majoritet av investerarna är således inte villiga att erhålla en lägre 
avkastning för en ansvarsfull investering. Det oberoende t-testet visade inga signifikanta 
skillnader (t=1.170 p=0.235) mellan de som anser sig investera ansvarsfullt (mean 
2.57) och de som inte anser sig göra det (mean 2.33), och ingen av dessa två grupper är 
således mer villig än den andra att erhålla en lägre avkastning för en ansvarsfull 
investering. 
 
Fråga 13 behandlade huruvida respondenterna är villiga att ta en högre risk för att 
investera ansvarsfullt. Ett liknande resultat som på fråga 12 erhölls här, det vill säga att 
det är en liten minoritet, 26,5 procent, som är villiga att ta en högre risk än “normalt” 
för att göra en ansvarsfull investering (mean 2.5 median 2.0). Ett oberoende t-test 
genomfördes mellan de som anser sig investera ansvarsfullt (mean 2.89) och de som 
inte anser sig göra det (mean 2.14) angående huruvida de är villiga att ta en högre risk 
för investeringarna, och skillnaden mellan grupperna visade sig vara signifikant 
(t=3.888 p=0.000). Trots detta instämmer inte majoriteten i någon av grupperna med 
påståendet och kan således antas inte vara villiga att ta en högre risk för att investera 
ansvarsfullt. 
 
På frågan om det är investerarnas personliga värderingar som får dem att vilja investera 
ansvarsfullt, fråga 14, visade resultatet att det är en majoritet, 44,1 procent, av 
investerarna som anser att deras personliga värderingar påverkar dem att vilja göra 
ansvarsfulla investeringar (mean 3.16 median 3.00). Resultatet av det oberoende t-testet 
visade att den grupp respondenter som anser sig investera ansvarsfullt (mean 3.69) 
skiljer sig signifikant (t=5.496 p=0.000) i jämförelse med den grupp respondenter som 
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inte anser sig investera ansvarsfullt (mean 2.66), vilket indikerar på att personliga 
värderingarna hos de som anser sig investera ansvarsfullt i större utsträckning får dem 
att vilja investera ansvarsfullt, i jämförelse med de som inte anser sig investera 
ansvarsfullt.   
 
Fråga 15 behandlade huruvida respondenterna endast skulle investera ansvarsfullt om 
det innebar en bättre diversifiering av portföljen. Resultatet visar att respondenterna 
både instämmer och inte instämmer med påståendet (mean 3.11 median 3.00), men att 
det ändock är fler investerare, 40 procent, som anser att de endast skulle göra dessa 
investeringar om diversifieringen blev bättre, i jämförelse med antalet som inte 
instämmer med påståendet, 29,4 procent. Ett oberoende t-test genomfördes mellan de 
som anser sig investera ansvarsfullt (mean 2.83) och de som inte anser sig göra det 
(mean 3.37), om huruvida de endast skulle investera ansvarsfullt om det innebar en 
bättre diversifiering av portföljen. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan 
grupperna (t=2.654 p=0.009), vilket innebär att de som anser sig investera ansvarsfullt 
instämmer i lägre grad med påståendet, i jämförelse med de som inte anser sig investera 
ansvarsfullt. 
 
Resultatet på frågan som behandlar huruvida respondenterna alltid försöker byta bort 
investeringar som går dåligt (fråga 16) visar att detta stämmer in på en övervägande 
majoritet av respondenterna (mean 4.04 median 4.00). Resultatet av det oberoende t-
testet visade heller inga signifikanta skillnader mellan de som anser sig investera 
ansvarsfullt (mean 3.84) och de som inte anser sig göra det (mean 4.22), vilket innebär 
att de flesta investerare som oavsett investeringskategori, vill byta bort de investeringar 
som går dåligt. Däremot kan resultatet antas indikera på att de som inte anser sig 
investera ansvarsfullt är något mer benägna att byta bort de investeringar som går dåligt, 
i jämförelse med de som anser sig investera ansvarsfullt. 
 
Resultatet av samtliga sex frågor som berör respondenternas intention (beteende) kring 
ansvarsfulla investeringar visar på att intentionen varken är svag eller stark (mean 3.00). 
Det resultat som vardera grupp erhållit, de som anser sig investera ansvarsfullt (mean 
3.11) och de som inte anser sig göra det (mean 2.89), indikerar på att intentionen även 
är likvärdig mellan grupperna, men att de som investerar ansvarsfullt har en något 
starkare intention till dessa investeringar. 
 
Intentionskomponenten presenteras vidare i förhållande till de två andra 
komponenterna; känsla och kunskap i avsnitt “Känsla (A), intention (B) och kunskap 
(C)“. 
 

5.5.3	  Kunskap	  (C)	  
Resultatet för respondenternas kunskap (uppfattning) presenteras nedan i ett 
sammanställt diagram, och för att undersöka respondenternas uppfattning om 
ansvarsfulla investeringar, valde vi att testa deras kunskap i ämnet. För varje rätt svar 
erhöll respondenten 5 poäng och för varje fel svar eller vet ej svar erhöll respondenten 1 
poäng. I diagrammet presenteras resultatet av den totala genomsnittliga poängen för 
fråga 18-22 för samtliga respondenter. 
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Figur 14: Genomsnittligt värde för kunskapskomponenten 

Rätt svar på fråga 18, huruvida ersättning till ledande befattningshavare ingår i den 
ägarstyrda faktorn vid ansvarsfulla investeringar var sant (Första AP-fonden, 2014) 
vilket 57,1 procent av respondenterna svarade, det vill säga majoriteten svarade rätt på 
denna fråga och dessa respondenter erhöll 5 poäng vardera och de resterande erhöll 1 
poäng. Fråga 19 behandlade ifall återvinning, affärsetik och resursanvändning är tre 
faktorer som inkluderas i var och en av de tre ESG-faktorerna, rätt svar på frågan var 
falskt (Första AP-fonden, 2014), vilket 12,9 procent av respondenterna svarade och 
dessa erhöll därför 5 poäng vardera, de 87,1 procent som svarade vet ej och sant på 
denna fråga, erhöll 1 poäng vardera, majoriteten svarade därmed fel på denna fråga. 
Fråga 20 behandlade ifall ESG-faktorerna vid en investering per definition innebär att 
försöka skapa värde för samhället, 63,6 procent, det vill säga majoriteten av 
respondenterna, svarade sant, vilket också var rätt svar (USSIF, 2015), och dessa 
respondenter erhöll därmed 5 poäng. På fråga 21 svarade en minoritet, 20 procent, rätt 
svar och erhöll 5 poäng vardera, rätt svarsalternativ var falskt på frågan huruvida 
företagens återvinningsarbete är en ägarstyrd faktor. På den sista kunskapsfrågan, fråga 
22, som behandlade huruvida grundprinciperna för ansvarsfulla investeringar 
ursprungligen är ett initiativ från FN, svarade en övervägande minoritet, 15,3 procent, 
sant, vilket var det rätta svarsalternativet (UNPRI, 2016). Respondenterna i denna 
minoritet erhöll således 5 poäng vardera medan de resterande respondenterna erhöll 1 
poäng vardera. 
 
Resultatet på samtliga kunskapsfrågor visade att kunskapen för samtliga investerare är 
mer låg än hög (mean 2.35). Det resultat som vardera gruppen erhållit, de som anser sig 
investera ansvarsfullt (mean 2.37) och de som inte anser sig göra det (mean 2.33), 
indikerar på att kunskapen är likvärdig mellan grupperna. 
 
Innan detta kunskapstest, valde vi att ställa en fråga till respondenterna, fråga 17, där de 
själva fick uppskatta sin egen kunskap om ESG-faktorerna och därmed ansvarsfulla 
investering överlag, på en skala 1-5. Medelvärdet för denna fråga indikerar på att 
majoriteten av respondenterna är relativt tveksamma till sin kunskap (mean 3.05), men 
resultatet visar ändock på att något fler respondenter instämmer med påståendet, det vill 
säga att det indikerar på att det är fler investerare som anser sig ha god kunskap i 
jämförelse med antalet som anser sig ha mindre god kunskap. Ett oberoende t-test 
genomfördes även här mellan de som anser sig investera ansvarsfullt (mean 3.14) och 
de som inte anser sig göra det (mean 2.98), om huruvida de ansåg sig ha god kunskap 
om ansvarsfulla investeringar. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna (t=0.960 p=0.338). 
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Om en mindre jämförelse görs mellan kunskapstestet (fråga 18-22) och respondenternas 
egen bedömning av sin kunskap (fråga 17), indikerar det på att den verkliga kunskapen 
enligt kunskapsfrågorna är något lägre än vad respondenterna själva anser att den är. 
 
Kunskapskomponenten presenteras och jämförs i förhållande till de två andra 
komponenterna; känsla och intention i kommande avsnitt. 
 

5.5.4	  Känsla	  (A)	  Intention	  (B)	  Kunskap	  (C)	  
I det sammanfattande diagrammet nedan går det att utläsa och jämföra det totala 
medelvärdet för respondenternas känsla, intention och kunskap, för samtliga 
investerare, de som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte anser sig investera 
ansvarsfullt. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur 15: Genomsnittliga värden av ABC-modellens samtliga komponenter 

Diagrammet visar att de som anser sig investera ansvarsfullt drar upp medelvärdet något 
för samtliga av de tre komponenterna, och således indikerar det på att de som anser sig 
investera ansvarsfullt har en något starkare känsla och intention till, samt kunskap om 
de ansvarsfulla investeringarna, i jämförelse med de som inte anser sig investera 
ansvarsfullt. Den komponent som i diagrammet sticker ut mest mellan de två grupperna 
är komponenten känsla, och den komponent som sticker ut minst är komponenten 
kunskap. 
 

5.6	  ESG-‐faktorernas	  viktighet	  hos	  investerarna	  
I detta avsnitt presenteras resultaten som behandlar hur viktiga respondenterna anser att 
de tre olika ESG-faktorerna är vid en investering. Varje faktor utgörs av fyra 
påståenden, och därmed finns det totalt tolv påståenden (se Appendix 3). Efter att vi 
genomfört pilotstudien skapades fyra index som reflekterar viktigheten av faktorerna 
hos investeraren; ett index för E-faktorn, ett index för S-faktorn, ett index för G-faktorn 
och slutligen ett index för samtliga tre ESG-faktorerna tillsammans. För alla fyra index 
testades sedan den interna reliabiliteten med ett Cronbach’s alpha-test. Pilotstudiens 
resultat visade en reliabilitet över 0.7 för index E och G, samt en reliabilitet just under 
0.7 för index S och index ESG. Den “verkliga” undersökningens interna reliabilitet för 
varje index visas i tabellen nedan: 
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E 0.819 

S 0.713 

G 0.749 

ESG 0.859 
Tabell 3: Cronbach’s alpha värden för ESG-faktorerna 

Samtliga index för huvudstudien visar således en hög intern reliabilitet vilket innebär att 
samtliga index mäter det som avser att mätas, det vill säga hur viktiga respondenterna 
anser att dessa faktorer är vid en investering. Samtliga respondenters svar per individ 
för de tre olika ESG-faktorerna summerades sedan, om en respondent svarat 5 på 
samtliga fyra frågor som tillhör vardera faktorn, kan det högsta värdet vara 20, och har 
respondenten svarat 1 på samtliga fyra frågor kan det lägsta möjliga värdet vara 4. 
 

	  
    Figur 16: Index E                               Figur 17: Index S                               Figur 18: Index G 

För E-faktorn visar summeringen i indexet för varje respondent att medelvärdet är 12,10 
vilket indikerar på att det ungefär är lika många respondenter som inte instämmer med 
att E-faktorn är viktig vid en investering som det antalet respondenter som instämmer. 
För S-faktorn visar summeringen för varje respondent att det är en majoritet av 
respondenterna, ca 57 procent, som tycker att denna faktor är viktig i jämförelse med de 
som inte tycker att den är viktig, det vill säga inte instämmer med påståendena. För G-
faktorn visar summeringen för varje respondent att det är en övervägande majoritet, ca 
79 procent, som anser att denna faktor är viktig vid en investering. 
 
För att få en överskådlig jämförelse mellan de tre faktorerna, presenteras resultaten för 
fråga 23a-l i diagrammet nedan, där den genomsnittliga totalpoängen för samtliga 
respondenter kan observeras för var och en av de tre ESG-faktorerna, med ett lägsta 
poängvärde på 4 samt ett högsta poängvärde på 20. 
 

	  
Figur 19. Genomsnittlig värdering för vardera ESG-faktor 
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Från Figur 19 är det möjligt att som ovan nämnt, utläsa att den ägarstyrda faktorn (G) 
har fått högst totalpoäng/individ i jämförelse med de två andra faktorerna. Därmed går 
det att uttala sig om att resultatet visar att respondenterna anser att den ägarstyrda 
faktorn är av störst vikt vid en investering. För att vidare undersöka om ESG-faktorerna 
signifikant skiljer sig åt, utfördes en envägs variansanalys. Resultatet visade att det 
fanns signifikanta skillnader (p=0.000) mellan de olika faktorerna, men inte mellan 
vilka faktorer som medelvärdena skiljde sig signifikant. Vidare jämfördes därför 
samtliga faktorers medelvärden med varandra och resultatet visade att G-faktorns 
medelvärde signifikant (p=0.000) skiljer sig från både E- och S-faktorns medelvärden, 
och att skillnaden således inte är slumpmässig. Inga signifikanta resultat kunde påvisas 
mellan E- och S-faktorns medelvärden och de kan därmed antas vara av likvärdig vikt 
för investerarna, dock indikerar resultaten på att S-faktor är marginellt viktigare än E-
faktorn. 
 
För hela ESG-indexet, det vill säga en sammanställning av indexE, indexS och indexG, 
är högsta möjliga värde för varje respondent 60 om respondenten svarat 5 på samtliga 
frågor, och lägsta möjliga värde 12 om respondenten svarat 1 på samtliga frågor. 
Summeringen för varje respondent visar att de som har ett totalt värde på 30 eller högre 
är ca 87 procent av respondenterna och de som har ett värde på 40 eller högre är 50 
procent. Således visar resultaten på att fler respondenter anser att ESG-faktorerna är 
viktiga vid en investering i jämförelse med de som inte anser dessa faktorer som 
viktiga. 
 

	  
Figur 20: Index ESG-faktorerna 

Vidare utfördes ett oberoende t-test på ESG-indexet för att undersöka om det fanns en 
skillnad mellan de respondenter som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte 
anser sig investera ansvarsfullt (fråga 3) gällande hur viktiga de anser att ESG-
faktorerna är vid en investering. Resultatet visade att viktigheten av ESG-faktorerna 
signifikant skiljer sig (t=6.278 p=0.000) mellan de som anser att de investerar 
ansvarsfullt (mean 44.15) och de som inte anser sig investera ansvarsfullt (mean 35.7). 
Således indikerar det erhållna resultatet på att de som investerar ansvarsfullt anser att 
ESG-faktorerna är viktigare vid en investering i jämförelse med de som inte investerar 
ansvarsfullt. 
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5.7	  Barriärer	  vid	  en	  ansvarsfull	  investering	  
Frågorna 24-28 behandlade barriärer vid en ansvarsfull investering. Respondenterna 
ombads värdera i vilken grad de upplever dessa barriärer som ett hinder vid en 
ansvarsfull investering med en skala på 1-5, där 1 motsvarade “inget hinder alls”, 2 
“ganska litet hinder”, 3 “varken eller”, 4 “ganska stort hinder” och 5 “väldigt stort 
hinder”. 
 

	  
Figur 21: Genomsnittligt resultat för samtliga fem barriärer 

Diagrammet ovan visar det genomsnittliga resultatet för samtliga fem barriärer. 
Resultatet visar generellt att respondenterna anser att samtliga barriärer skulle utgöra ett 
hinder vid en investering, med undantag för den sista barriären. Majoriteten av dessa 
barriärer anses utgöra ett stort hinder mer än ett litet hinder. Resultatet indikerar på att 
det hindret som respondenterna anser vara störst är ifall investeringen skulle generera en 
lägre avkastning, och att de ansvarsfulla investeringarna skulle vara något nytt och 
främmande utgör det minsta hindret för respondenterna.  
 

	  
Figur 22: Första barriären “Informationssökning är för tidskrävande” 

Fråga 24 behandlade den första barriären, huruvida informationssökningen är för 
tidskrävande (mean 3.34 median 3.00). Från resultatet går det att utläsa att ungefär 
hälften av respondenterna (48.2 procent) har svarat 4 eller 5, och de som svarat 1 eller 2 
(24.1 procent) utgör ungefär en fjärdedel, således går det att säga att fler respondenter 
upplever denna barriär som ett stort hinder. 
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Figur 23: Andra barriären “Den ansvarsfulla investeringen genererar en lägre avkastning än andra investeringar”  

Fråga 25 behandlade den andra barriären, huruvida den ansvarsfulla investeringen 
genererar en lägre avkastning än andra investeringar (mean 3.60 median 4.00). 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna, 54,1 procent, har svart en 4 eller 5 
och således går det att säga att majoriteten anser att denna barriär utgör ett stort hinder 
vid en ansvarsfull investering. 
 

	  
Figur 24: Tredje barriären “Det finns för lite information om vad företagen tar för ansvarsfulla initiativ” 

Fråga 26 behandlade den tredje barriären, huruvida det finns för lite information om vad 
företagen tar för ansvarsfulla initiativ (mean 3.55 median 4.00).  Majoriteten av 
respondenterna, 58,8 procent, har därmed värderat denna barriär som 4 eller 5, vilket 
indikerar på att majoriteten av respondenterna anser att denna barriär skulle utgöra ett 
stort hinder vid en ansvarsfull investering. 
 

	  
Figur 25: Fjärde barriären: “Hela processen vid en ansvarsfull investering är krävande” 

Fråga 27 behandlar den fjärde barriären, huruvida respondenterna anser att hela 
processen vid en ansvarsfull investering är krävande (mean 3.35 median 3.00). Baserat 
på resultatet är det möjligt att utläsa att fler respondenter upplever denna barriär som ett 
stort hinder än antalet respondenter som upplever hindret som litet. 
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Figur 26: Femte barriären: “Ansvarsfulla investeringar är något nytt och främmande” 

Fråga 28 behandlar den femte barriären, huruvida ansvarsfulla investeringar är något 
nytt och främmande (mean 2.49 median 3.00). Baserat på resultatet är det möjligt att 
utläsa att större delen av respondenterna, 44,1 procent, har svarat 1 eller 2, således 
upplever färre respondenter att denna barriär skulle utgöra ett hinder vid en ansvarsfull 
investering, än de som upplever att denna barriär inte utgör ett hinder. 
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Kapitel	  6	  –	  Analys	  &	  diskussion	  
	  
I detta kapitel analyseras de erhållna resultaten från empirikapitlet. Inledande 
analyseras respondenternas tolkning av ESG-faktorerna, följt av attityder och 
ansvarsfullt investeringsbeteende. Vidare analyseras attityder till ansvarsfulla 
investeringar enligt ABC-modellen, de kvinnliga och manliga investerarna, ESG-
faktorernas viktighet vid investeringarna samt de barriärer som kan utgöra ett hinder 
vid en ansvarsfull investering. Kapitlet avslutas med en återkoppling till den modell 
som konstruerats och som presenteras i kapitlet “Teoretisk referensram”. 
Genomgående i analysen önskar vi att läsaren har i åtanke den risk som existerar att 
investerarna har svarat i enlighet med vad de anser är socialt accepterat. 
 
 

6.1	  Kön	  
En majoritet av respondenterna i denna undersökning var män, vilket delvis kan 
förklaras med att fler män än kvinnor äger aktier i Sverige enligt Statistiska 
Centralbyrån (2015). Andelen kvinnor som äger aktier var i slutet av juni 2015 11,5 
procent, och andelen män var samma period 15,8 procent. Detta innebär att 
aktieägarfördelningen i Sverige är cirka 40 procent kvinnor och cirka 60 procent män. 
De 26,5 procent svarande kvinnorna i denna studie, kan därför ses som en representativ 
grupp och ett flertal signifikanta skillnader kunde påvisas mellan män och kvinnor i 
studien, främst vad gäller attityden till ansvarsfulla investeringar samt 
investeringsbeteendet, det vill säga om de ansåg sig investera ansvarsfullt eller inte. 
Detta berörs senare i analysen i avsnittet “Kontrollanalys - män & kvinnor”.  
 

6.2	  Tolkning	  av	  ESG-‐faktorerna	  
Majoriteten av respondenterna tolkade de tre faktorerna; miljöfaktorer, sociala faktorer 
och ägarstyrda faktorer i enlighet med första AP-fonden (2014). Det enda påstående där 
majoriteten inte hade samma tolkning som första AP-fonden var påståendet som berörde 
vilken faktor företagets resursanvändning tillhör. Här tolkade majoriteten detta 
påstående som en ägarstyrd faktor. Vi anser i efterhand att detta påstående eventuellt 
kan ha varit aningen brett för respondenterna, som även kan ha tolkat resursanvändning 
som företagets interna resurser medan detta påstående syftade till ”jordens” begränsade 
resurser, vilket innebär att frågan kunde ha formulerats mer specifikt. Överlag visade 
ändock en majoritet av respondenterna att de har kunskap om de tre faktorernas 
innehåll, vilket går i linje med den definition och det ramverk som vi antagit för denna 
studie. 
 

6.3	  Attityd	  och	  ansvarsfullt	  investeringsbeteende	  
Resultatet för samtliga respondenter visar att det överlag föreligger en övervägande 
positiv attityd till ansvarsfulla investeringar, då cirka 88 procent av respondenterna 
svarade att de har en positiv attityd till investeringarna. Att de föreligger en positiv 
attityd till dessa investeringar stämmer överens med Jansson och Biel (2011, s. 139-
140), som även de fann att privata aktieägare har en positiv attityd till att inkludera 
ansvarsfulla kriterier vid sina aktieval, och således överensstämmer vårt resultat med 
tidigare forskningsresultat. Dembkowski och Hanmer-Lloyd, (1994, s. 599) nämner att 
det nödvändigtvis inte behöver räcka med en stark positiv attityd för att genomföra ett 



	  
57	  

köp, vilket vidare visade sig i vårt resultat då ungefär hälften av respondenterna ansåg 
sig investera ansvarsfullt och den andra hälften inte ansåg sig göra det. Antalet 
respondenter som ansåg sig investera ansvarsfullt var något överraskande i jämförelse 
med Nordnets presentation, där endast 4,3 procent av deras fondkunder investerar i SRI-
fonder (Mårder, 2015). En tolkning av denna skillnad skulle kunna vara att skillnaden 
beror på att Nordnet endast beräknar denna siffra baserat på fonder och därmed uttalar 
sig objektivt, medan vår undersökning inkluderar en subjektiv bedömning av vad 
investerarna själva anser, både vad gäller investeringar i aktiefonder och direktägda 
aktier. Intressant här var att vi även fann signifikanta resultat mellan de två grupperna, 
de som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte anser sig göra det, när vi 
undersökte skillnader i attityd och investeringsbeteende, vilka visade att de som ansåg 
sig investera ansvarsfullt också i stor utsträckning hade en positiv attityd till dessa 
investeringar. Även ett signifikant samband kunde påvisas mellan investerarnas attityd 
och investeringsbeteende, det vill säga att de som hade en positiv attityd i stor 
utsträckning också investerade ansvarsfullt.  
 
Varför vissa investerar ansvarsfullt och andra inte, kan förklaras med flertalet faktorer 
som vi delvis genom detta avsnitt lyfter fram. Hela 88 procent av respondenterna hade 
en positiv attityd till ansvarsfulla investeringar, men endast cirka 50 procent av 
respondenterna investerade ansvarsfullt. Varför så många av investerarna, trots sin 
positiva attityd, ändå inte väljer att investera ansvarsfullt kan även det bero på flera 
faktorer, vilket vi sedan tidigare är medvetna om då vi dels exkluderat komponenterna; 
subjektiva normer och upplevd beteendekontroll från TPB-modellen, och dels tagit del 
av Weigels (1983, refererad i Mainieri et al., 1997, s. 192) konstaterande, att andra 
personliga och situationsmässiga faktorer kan påverka ett beteende. En fundamental 
tolkning är exempelvis att dessa investerare har en uppfattning om att avkastningen är 
sämre för ansvarsfulla investeringar, vilket enligt Nilsson (2008, s. 319) och Jansson 
och Biel (2011, s. 141) har en betydande påverkan på ett ansvarsfullt 
investeringsbeteende. Resonemanget om att uppfattningen om avkastningen är viktig 
för ett ansvarsfullt investeringsbeteende, skulle då även kunna förklara de respondenter 
som har en negativ attityd till ansvarsfulla investeringar, men som ändå anser sig 
investera ansvarsfullt. Eftersom det fundamentala syftet vid en aktieinvestering är att 
erhålla finansiellt värde, skulle dessa investerare, trots sin negativa attityd, ändå välja 
ansvarsfulla investeringsalternativ om de trodde att de genererade en bättre avkastning 
än andra investeringar. 
 

6.4	  Attityder	  till	  ansvarsfulla	  investeringar	  (ESG-‐faktorerna)	  enligt	  ABC-‐
modellen 
Respondenternas känsla och intention till ansvarsfulla investeringar samt deras kunskap 
om dessa, vilka tillsammans utgör investerarnas attityd och därmed det index vi 
skapade, visade överlag liknande resultat som när investerarna själva fick uttala sig om 
de hade en positiv eller negativ attityd till dessa investeringar, vilket visar på en styrka i 
resultatet. Det visade därmed överlag positiva attityder bland samtliga investerare, och 
för indexet fann vi även att de som anser sig investera ansvarsfullt, har en starkare 
positiv attityd än de som inte anser sig investera ansvarsfullt, vilket vi kommer att 
analysera vidare utifrån de tre komponenterna; känsla, intention och kunskap. 
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6.4.1	  Känsla	  
De respondenter som anser sig investera ansvarsfullt, har överlag starkare känslor till 
dessa investeringar än de som inte anser sig investera ansvarsfullt. I samtliga frågor som 
berörde respondenternas känsla till ansvarsfulla investeringar visade de respondenter 
som ansåg sig investera ansvarsfullt en starkare känsla än de respondenter som inte 
ansåg sig investera ansvarsfullt. Hos de som ansåg sig investera ansvarsfullt erhöll 
känslakomponenten det högsta värdet av de tre komponenterna; känsla, intention och 
kunskap.  
 
De som ansåg sig investera ansvarsfullt trodde i större utsträckning än de som inte 
ansåg sig göra det, att de kunde bidra till att lösa miljömässiga och sociala problem 
genom sina ansvarsfulla investeringar, vilket enligt Straughan och Roberts (1999, s. 
568) är den viktigaste faktorn för att kunna förklara ett ansvarsfullt beteende. Således 
skulle det kunna innebära att dessa investerare har en större övertygelse om att deras 
ansvarsfulla investeringar kommer att ha en positiv effekt på sociala problem, och att de 
därför i större utsträckning väljer ansvarsfulla investeringsalternativ. De som ansåg sig 
investera ansvarsfullt uppskattade även i större utsträckning än de som inte ansåg sig 
investera ansvarsfullt, att företagen aktivt jobbade med frågor som rör ESG-faktorerna, 
vilket dock överlag en majoritet av samtliga respondenter uppskattade. Det var vidare 
av större vikt för de som ansåg sig investera ansvarsfullt, att företagen de investerade i 
beaktade frågor som rör ESG-faktorerna i all sin verksamhet, i jämförelse med de som 
inte ansåg sig investera ansvarsfullt. Resultatet överlag för denna fråga överensstämmer 
med att det idag finns ett stort intresse för det sociala ansvaret hos investeraren (Morgan 
Stanley, 2015, s. 2-3), samt att intresset överlag för hållbarhetsfrågor är stort hos 
konsumenter (Differ, 2013). Således kan vi uttala oss om att majoriteten av investerarna 
uppskattade att företagen jobbade aktivt med dessa frågor, vilket innebär att vårt resultat 
överensstämmer med tidigare studier som också undersökt intresset för ansvarstagande 
kopplat till olika typer av köp. De som ansåg sig investera ansvarsfullt visade en något 
starkare känsla till denna fråga, vilket visar på att de uppskattar företagens 
ansvarstagande i större grad än de som inte ansåg sig investera ansvarsfullt. 
 
De investerare som ansåg sig investera ansvarsfullt kopplade även sin miljövänliga 
livsstil till deras ansvarsfulla investeringar, i större utsträckning än de som inte ansåg 
sig investera ansvarsfullt, vilket överensstämmer med Lewis & Mackenzie (2000); 
Rosen et al. (1991); Webley et al., (2001), som säger att en anledning till varför vissa 
investerar ansvarsfullt och andra inte kan förklaras med att en ansvarsfull investering är 
en förlängning av en individs hållbara livsstil. Således överensstämmer vårt resultat 
med tidigare forskning inom ämnet. Därmed kan antaganden göras om att dessa 
ansvarsfulla investerare i större utsträckning engagerar sig i andra aktiviteter 
förknippade med ansvarstagande, vilket då även överensstämmer med Rosen et als 
(1991, s. 228- 229) resultat. Vi tolkar därmed resultatet som att en individs 
ansvarstagande speglar sig i flera typer av beteende, och att en individs miljövänliga 
livsstil, exempelvis någon som återvinner och köper ekologisk mat, bidrar till ett 
ansvarsfullt investeringsbeteende.  
 
Den investerare som ansåg sig investera ansvarsfullt kan vidare konstateras beakta 
ESG-faktorerna i relativt hög grad vid sina investeringar, till skillnad från de som inte 
ansåg sig investera ansvarsfullt, som inte beaktar dessa faktorer. De som ansåg sig 
investera ansvarsfullt väljer ändock inte ansvarsfulla investeringsalternativ vid samtliga 
av sina investeringar. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning, Mackenzie och 
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Lewis (1999), Lewis och Mackenzie (2000), samt Beal et al. (2005, s. 68), konstaterar 
att den ansvarsfulla investeraren har en portfölj som innehåller en kombination av 
ansvarsfulla och traditionella investeringar. Då de ansvarsfulla investeringarna utgör en 
betydligt mindre del än andra investeringarna på marknaden, väljer vi att tolka det som 
att det kan vara svårt för en investerare att diversifiera sin portfölj om endast 
ansvarsfulla investeringar görs. Baserat på att en investerare vill erhålla finansiellt 
värde, tror vi att det i praktiken är nästintill omöjligt att exkludera andra typer av 
investeringar från portföljen. Således tolkar vi detta resultat som att det kan finnas ett 
diversifieringsdilemma vid ansvarsfulla investeringar. Däremot, ansåg varken de som 
ansåg sig investera ansvarsfullt eller de som inte ansåg sig göra det, att ett större utbud 
av SRI-fonder skulle få dem att vilja göra fler ansvarsfulla investeringar, vilket 
motstrider tolkningen om diversifieringsdilemmat då det tyder på att investerarna är 
tillfredsställda med den nivå av ansvarsfulla investeringar som de i nuläget genomför.    
 

6.4.2	  Intention	  
De investerare som anser sig investera ansvarsfullt, har överlag en marginellt starkare 
intention än de investerarna som inte anser sig investera ansvarsfullt. På flertalet av 
påståendena som berör hur stark investerarnas intention är till att genomföra 
ansvarsfulla investeringar instämde varken den grupp investerare som ansåg sig 
investera ansvarsfullt eller den grupp investerare som inte ansåg sig göra det. Resultatet 
visade dock att de som ansåg sig investera ansvarsfullt har ett något högre värde på 
samtliga frågor vilket innebär att intentionen, som ovan nämndes, är marginellt starkare 
hos dessa investerare och bidrar tillsammans med känslan, således till den starkare 
positiva attityden till de ansvarsfulla investeringarna.  
 
Ingen av grupperna, de som ansåg sig investera ansvarsfullt och de som inte ansåg sig 
göra det, skulle kunna tänka sig en lägre avkastning för en ansvarsfull investering, 
däremot visar resultaten på att fler av de som anser sig investera ansvarsfullt instämmer 
med påståendet, i jämförelse med de som inte anser sig investera ansvarsfullt. Att 
majoriteten av respondenterna inte instämmer med påståendet, motstrider resultaten av 
Differs (2013) undersökning, som visade på att betalningsviljan för gröna produkter har 
ökat, det vill säga att konsumenten är villig att betala ett högre pris för gröna produkter. 
Detta indikerar på att konsumtion av varor och investeringar möjligen inte fullt ut kan 
likställas vad gäller intentionen till att betala extra för sådant som gör gott för samhället. 
En vidare tolkning av detta skulle kunna vara att de investerare som är villiga att betala 
extra för gröna produkter, därför inte känner samma behov av att även ”betala extra” vid 
sina investeringar, det vill säga att de anser att de tagit ansvar vid andra vardagliga 
tillfällen, och därför avstår från att göra det även vid sina aktieinvesteringar där de 
eftersträvar finansiellt värde.  
 
Då resultaten visade att endast en liten minoritet av de som ansåg sig investera 
ansvarsfullt kunde tänka sig en lägre avkastning för att få investera ansvarsfullt, talar 
våra resultat även emot Webley et al. (2001, s. 36-37), som konstaterade att den 
ansvarsfulla investeraren skulle kunna acceptera en mindre avkastning för etiska värden. 
Däremot instämde dessa investerare något mer med påståendet i jämförelse med de 
investerare som inte ansåg sig investera ansvarsfullt, vilket skulle kunna innebära att 
den finansiella prestationen är av något mindre betydelse för dessa investerare, och 
överensstämmer således med vad Renneboog et al. (2008, s. 1723) konstaterar, det vill 
säga att de investerare som väljer att placera sina pengar i SRI-fonder anser att fondens 



	  
60	  

finansiella prestation är av mindre betydelse i jämförelse med de som placerar sina 
pengar i traditionella fonder. Liknande resultat erhölls vid villigheten att ta en högre risk 
för att investera ansvarsfullt, då en majoritet av respondenterna inte var villiga att ta en 
högre risk för att investera ansvarsfullt, oavsett om de ansåg sig investera ansvarsfullt 
eller inte. Dock visade de investerarna som ansåg sig investera ansvarsfullt även här att 
de instämde i något högre grad med påståendet än de investerare som inte ansåg sig 
investera ansvarsfullt. Således kan även här indikationer ses på att de som anser sig 
investera ansvarsfullt, också anser att den finansiella prestationen vid ansvarsfulla 
investeringar är av något mindre betydelse, i jämförelse med de investerarna som inte 
anser sig investera ansvarsfullt. Överlag visar en övervägande majoritet av investerarna 
att de finansiella värdena är av största vikt vid en investering, och det kan därmed tolkas 
som att investerarna beaktar ESG-faktorerna i de fall där de inte uppfattar en sämre 
avkastning än vid traditionella investeringar. Detta skulle således vidare innebära att 
andra typer av investeringar görs framför ansvarsfulla investeringar när det finns en 
uppfattning hos investerarna om att dessa investeringar generar en bättre avkastning.  
 
En tolkning av denna minoritet av respondenter som är villiga att erhålla en lägre 
avkastning eller att ta en högre risk för att få investera ansvarsfullt, skulle kunna vara att 
dessa personer är välbärgade, vilket enligt Tippet och Leung (2001, s. 49), förklarar 
varför vissa är mer benägna än andra att bära en finansiell kostnad för ansvarsfulla 
investeringar. Med detta menar vi att en välbärgad investerare möjligen har större 
utrymme att erhålla en eventuell lägre avkastning, i jämförelse med en individ som inte 
har detta ekonomiska utrymme och därför behöver ”hålla hårdare” i sina pengar. Detta 
kan jämföras med exempelvis att en välbärgad individ kan ägna sig åt andra 
ansvarstaganden som att skänka pengar till välgörenhet, medan en låginkomsttagare 
eventuellt inte har samma möjlighet att skänka bort sina pengar, även om denne har en 
sådan ambition. Med detta sagt, skulle de investerarna som svarade att de var villiga att 
erhålla en lägre avkastning eller ta en större risk för ansvarsfulla investeringar, kunna ha 
en bättre ekonomisk situation, än den majoritet av investerare som svarade att de inte 
var villiga till detta.  
 
Vidare påverkar de personliga värderingarna intentionen att göra ansvarsfulla 
investeringar hos de investerarna som ansåg sig investera ansvarsfullt, i högre grad än 
vad de personliga värderingarna påverkar de investerarna som inte ansåg sig investera 
ansvarsfullt. Detta överensstämmer med tidigare forskning, Webley et al. (2001, s. 39-
40) konstaterar att personliga värderingar ofta går i linje med hur individer väljer att 
investera. Däremot visade vårt resultat att en majoritet av samtliga respondenter alltid 
byter bort de investeringar som går dåligt, oavsett om investeringarna är ansvarsfulla 
eller inte, vilket då motstrider samma studie (Webley et al., 2001, s. 36), som säger att 
de finns de som fortsätter med de ansvarsfulla investeringarna även om de går dåligt. 
Dock vill vi poängtera att Webley et al. nämner att det finns de som fortsätter med de 
ansvarsfulla investeringarna även om de går dåligt, och tolkas inte detta som en 
majoritet av ansvarsfulla investerare kan resultaten ses ur ett annat perspektiv. Då vi 
kunde urskilja att en minoritet av investerarna var villiga att behålla de investeringar 
som presterar dåligt, indikerar det på att våra resultat inte fullständigt motstrider Webley 
et al. (2001, s. 36). En tolkning av denna minoritets beteende, det vill säga de som 
instämde med påståendet, skulle kunna vara att de motiveras av att ”må bra” (Michelson 
et al., 2004, s. 2), och att de därför bryr sig mindre om att investeringarna går dåligt, om 
de investerat i något de tror främjar samhället. Vidare anser vi att det kan finnas flertalet 
andra anledningar till varför en investerare väljer att behålla investeringar som går 
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dåligt, och därmed är det svårt att uttala sig om varför en investerare väljer att behålla 
dessa investeringar, med detta menar vi att det inte nödvändigtvis är förknippat med 
ansvarstagandet.  
 

6.4.3	  Kunskap	  
Vad gäller investerarnas kunskap var det den komponent som fick lägst medelvärde av 
de tre komponenterna och även den komponent där medelvärdet var likvärdigt mellan 
de som ansåg sig investera ansvarsfullt och de som inte ansåg sig göra det. Vi anser 
dock att endast basera detta kunskapsresultat på medelvärden ska beaktas med stor 
försiktighet, dels för att denna faktor, till skillnad från de två andra faktorerna, bedömts 
med objektivitet och poänggivning och dels för att vi endast inkluderade 5 
kunskapsfrågor. För att bedöma investerarnas verkliga kunskap anser vi att en betydligt 
större omfattning på frågor hade krävts. Vi ombad även investerarna att subjektivt 
värdera sin egen kunskap för att ha något att jämföra detta kunskapsmedelvärde med, 
och resultatet visade att investerarna värderade sin egen kunskap högre än vad den 
verkliga kunskapen visade genom kunskapstesterna. De investerarna som ansåg sig 
investera ansvarsfullt värderade även sin kunskap något högre än de investerarna som 
inte ansåg sig investera ansvarsfullt. En anledning till varför vissa investerare 
övervärderar sin kunskap något, skulle kunna bero på att de tror att de har kunskapen till 
dessa frågor, framförallt de investerare som anser sig investera ansvarsfullt. 
 

6.4.4	  Attitydshierarkierna	  
För att med hjälp av attitydshierarkierna kunna uttala oss om vilken hirerarki som 
skapar de flesta attityderna hos investerarna vid en ansvarsfull investering, var det 
nödvändigt att ta reda på den relativa påverkan mellan känsla, intention och kunskap. 
Baserat på empirin av denna undersökning, visade sig känslan till de ansvarsfulla 
investeringarna vara den största komponenten, på grund av att känslakomponenten 
erhöll det högsta medelvärdet. Enligt Solomon (2009, s. 286) erfarenhetshierarki skulle 
investerarna göra sina investeringar utifrån sina känslor till de ansvarsfulla 
investeringarna, utan vidare informationssökning och kunskap. Investeraren låter vid 
denna hierarki ”hjärtat visa vägen” vid investeringarna och skaffar sig en uppfattning 
först efter genomförandet av investeringarna. Trots att känslakomponenten erhöll högst 
medelvärde och att de investerare som anser sig investera ansvarsfullt visar på något 
starkare känslor för de ansvarsfulla värdena, anser vi att denna hierarki möjligen ändock 
inte är vanligast förekommande för investerare som genomför ansvarsfulla 
investeringar. Detta främst på grund av investeringens fundamentala syfte som är att 
erhålla ekonomiskt värde (Nilsson, 2008, s. 311), och att respondenterna överlag inte 
var villiga att varken erhålla en lägre avkastning eller ta en högre risk för en ansvarsfull 
investering. Således är det möjligt att anta att det krävs någon form av kunskapsanalys 
hos investerarna innan investeringen kan genomföras. Vidare kunde vi inte se några 
utmärkande karaktärsdrag hos de som ansåg sig investera ansvarsfullt i jämförelse med 
de som inte ansåg sig investera ansvarsfullt. Däremot, baserat på empirin, kan det 
konstateras att de investerare som anser sig investera ansvarsfullt visar att de tar socialt 
ansvar vid sina investeringar, och således kan de utöver att endast vinstmaximera, även 
ha andra preferenser vid sina investeringar, detta i enlighet med tidigare studier (Webley 
et al., 2001; Winnett & Lewis, 2000). Således kan dessa ansvarsfulla investerare inte 
anses agera maximalt rationellt, baserat på att det talar emot (Beal et al., 2005, s. 67), 
som konstaterar att en rationell investerare inte överhuvudtaget bryr sig om 
utdelningspolicyn eller det sociala ansvaret hos företagen de investerar i. De 
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ansvarsfulla investerarna visar tydligt i empirin att de utöver finansiella värden, även 
beaktar och inkluderar andra värden vid sina investeringsbeslut. Inte heller de 
investerarna som inte anser sig investera ansvarsfullt, agerar helt och hållet rationellt, 
baserat på empirin, även om resultatet indikerar på att de är något mer rationella än de 
investerarna som anser sig investera ansvarsfullt.  
 
Eftersom majoriteten av investerarna vill erhålla ekonomiskt värde vid sina 
investeringar, och att det som skiljer en ansvarsfull investering i jämförelse med andra 
investeringar är att att de investerarna som väljer ansvarsfulla alternativ även vill 
generera värde för samhället, anser vi att attitydshierarkierna inte heller skiljer sig åt 
nämnvärt oavsett vilken typ av investering som görs. Baserat på att majoriteten av 
respondenterna har en positiv attityd till ansvarsfulla investeringar talar även det för att 
attitydshierarkierna inte skiljer sig nämnvärt, mer än styrkan i attityden till de 
ansvarsfulla frågorna. För att kunna genomföra en aktieinvestering överhuvudtaget, som 
kan anses vara en komplex process, anser vi som ovan nämnt att det till en början krävs 
någon form av kunskap och informationssökning om de intressanta företagen. Av denna 
anledning anser vi att standardinlärningshierarkin, som förutsätter kunskap om de 
investeringar individen gör enligt Solomon (2009, s. 284-285), är den hierarki som 
skapar de flesta attityderna vid en investering. Denna hierarki kan som tidigare nämnts 
på sidan 19, antas vara den mest rationella av de tre hierarkierna, då kunskapen är 
grundläggande för attityden. Därför anser vi att denna hierarki generellt sett bildar de 
flesta attityderna till investeringar. Dock visar både tidigare studier samt våra resultat att 
en fullkomligt rationell investerare inte existerar, oavsett ansvarsfull eller traditionell 
investerare, vilket därför enligt vår tolkning av standardinlärningshierarkin, inte gör 
den perfekt tillämpar för ändamålet investeringar. Vi anser därför att 
standardinlärningshierarkin vid en ansvarsfull investering kan bli tillämpbar i 
kombination med erfarenhetshierarkin, där fullständig kunskap inte är nödvändig och 
där individerna agerar mer efter sina känslor (Solomon 2009, s. 286), det vill säga något 
mer irrationellt än vid standardinlärningshierarkin. Detta överensstämmer med de 
erhållna resultaten för kombinationen av känsla, intention och kunskap hos investerarna.  
 

6.5	  Kontrollanalys	  -‐	  män	  &	  kvinnor	  
Resultatet visade signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, både vad gäller 
attityden till ansvarsfulla investeringar samt om de ansåg sig investera ansvarsfullt eller 
inte. Kvinnorna hade en starkare positiv attityd till ansvarsfulla investeringar än männen 
samt att de även ansåg sig investera ansvarsfullt i större utsträckning än männen. Dessa 
resultat går i linje med flertalet tidigare studier som undersökt skillnader mellan könen 
inom ämnesområdet, Nilsson (2009, s. 26) nämner att kvinnor har starkare, mer positiva 
attityder till miljöfrågor i jämförelse med männen, och Diamantopoulos et al. (2003, s. 
465-480) visade i sina resultat att kvinnorna i större utsträckning än männen, värdesätter 
det sociala ansvaret framför den ekonomiska avkastningen. Det har även visat sig att 
kvinnorna hade en mer positiv inställning till att använda hållbarhetsinformation vid 
värderingen av aktier, i jämförelse med männen (De Villiers & Van Staden, 2010, s. 
227-240). Således bekräftar även vårt erhållna resultat de skillnader som presenterats i 
tidigare studier gällande män och kvinnor inom ämnet aktieinvesteringar, det vill säga 
att kvinnor i allmänhet har en mer positiv attityd till frågor som rör ansvarstagande vid 
investeringar samt sätter ett högre värde på det sociala ansvaret vid investeringsbeslutet. 
Vidare berörs inte dessa skillnader djupare i analysen, då detta ämne inte utgör studiens 
huvudfokus.  
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6.6	  ESG-‐faktorernas	  viktighet	  
Den ESG-faktor som investerarna ansåg vara viktigast vid en investering visade sig vara 
den ägarstyrda faktorn (G), vilket kunde observeras från de tre index som skapades för 
vardera ESG-faktorn, som presenterades i empiriavsnittet. Med tanke på att resultaten 
visade att den ägarstyrda faktorn signifikant skiljde sig från både miljöfaktorn (E) och 
den sociala faktorn (S), kan vi uttala oss om att investerarna anser att den ägarstyrda 
faktorn vid en investering är viktigare än både miljöfaktorn och den sociala faktorn. 
Detta skulle bland annat kunna förklaras av Sandberg et al. (2009, s. 522) som säger att 
den ägarstyrda faktorn får mest uppmärksamhet i investeringspolicys och 
företagsrapporter, detta för att den anses vara mest “materiell” och att kvalitén och 
insynen i förvaltningen i företagens investeringsobjekt kan vara av betydande inverkan 
på aktieägarnas värde och avkastning (Guyatt, 2005, refererad i Sandberg et al., 2009, s. 
522).  Då resultaten av företagens arbete för miljöfrågor och sociala frågor inte är lika 
“materiella” och att företagen därmed inte kan vara lika transparenta i dessa frågor som 
i sin presentation av frågor som rör den ägarstyrda faktorn, skulle det kunna innebära att 
de investerare som önskar genomföra ansvarsfulla investeringar kan använda 
informationen som utgör den ägarstyrda faktorn som det främsta underlaget vid ett 
investeringsbeslut, vilket skulle kunna förklara delar av det erhållna resultatet. Eftersom 
den ägarstyrda faktorn är den faktor som finns i direkt relation mellan företaget och 
aktieägarna, till skillnad från de två andra faktorerna som utgörs av en relation mellan 
företaget och andra parter, är det ännu en tänkbar tolkning av varför aktieägarna anser 
den ägarstyrda faktorn som den viktigaste.  
 
Berry och Junkus (2013, s. 715, 718) fann däremot att investerare främst förknippar 
företagsansvar med miljöfrågor och att de ägarstyrda frågorna är av lägre prioritering, 
vilket motsäger vårt resultat. Ur Berry och Junkus perspektiv går det vidare att anta att 
en investerare som önskar göra social skillnad anser att miljöfaktorn är viktigast vid en 
investering. Då företagens miljöprestationer inte kan presenteras på ett lika transparent 
sätt som arbetet kring de ägarstyrda frågorna, skulle möjligen miljöfaktorn kunna 
förbises trots att den enligt Berry och Junkus anses vara starkast förknippad med ett 
företagsansvar. Våra resultat motsäger ändock inte Berry och Junkus resultat 
fullständigt då deras resultat även visade att den ägarstyrda faktorn ansågs förknippad 
med ett företagsansvar, fast av lägre prioritering än miljöfaktorn. En ytterligare tolkning 
av varför investerarna i vår undersökning ansåg miljöfaktorn av lägre vikt vid en 
investering skulle kunna vara att det finns en stor skepsis till företagens initiativ för 
miljöfrågorna. Peattie och Crane (2005, s. 361-362) förklarade detta fenomen som 
“greenwash”, vilket innebär en skepsis och minskat förtroende bland konsumenter till 
företagen som ett resultat på den marknadsföring som görs för miljöfrågor. Således 
skulle det därför kunna vara en tolkning av varför miljöfaktorn anses mindre viktig än 
den ägarstyrda faktorn och även visar indikationer på att vara mindre viktig än den 
sociala faktorn, det vill säga på grund av att det kan finnas en skepsis bland investerarna 
gentemot företagens verkliga miljöansvar. 
 

6.7	  Barriärer	  	  
Fyra av de fem barriärer som undersöktes ansågs enligt investerarna utgöra ett hinder 
vid en ansvarsfull investering. Den sista och femte barriären, ansåg respondenterna 
utgöra ett så litet hinder att vi valt att tolka det som nästintill obefintligt. Således 
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överensstämmer våra resultat till stor del med de hinder som Young et al. (2010, s. 25-
26) redogjort för. Då empirin visar att varken en majoritet av de som ansåg sig investera 
ansvarsfullt eller de som inte ansåg sig göra det, skulle kunna tänka sig en lägre 
avkastning för en ansvarsfull investering, är det inte överraskande att majoriteten av 
respondenterna ansåg att en lägre avkastning skulle utgöra det största hindret för att 
genomföra en ansvarsfull investering, vilket återigen kan sägas motstrida Webley et al. 
(2001, s. 39-40) som påstår att de ansvarsfulla investerarna skulle vara villiga att 
acceptera en lägre avkastning för att investera ansvarsfullt. Att ansvarsfulla 
investeringar skulle vara något nytt och främmande ansåg respondenterna utgöra det 
minsta och nästintill obefintliga hindret, vilket motstrider Young et al. (2010) som 
hävdade att nya och främmande fenomen utgör ett hinder för individen och utifrån detta 
resultat kan det således antas att investerarna är orädda för nya och främmande 
investeringar.  
 
Resultaten av de fem barriärerna anser vi är intressanta då även de kan vara en 
indikation på huruvida investerarna väljer att investera ansvarsfullt eller inte. Det största 
hindret vid en ansvarsfull investering, som ovan nämnt, är en lägre avkastning vilket 
även bekräftades då majoriteten av investerarna svarade att de inte kan tänka sig en 
lägre avkastning för att investera ansvarsfullt. Baserat på detta kan det finnas fler 
anledningar att spekulera i om det kan finnas en uppfattning bland framför allt de 
traditionella investerarna, att avkastningen för de ansvarsfulla investeringarna skulle 
vara sämre i jämförelse med de traditionella investeringarna, vilket Lewis och 
Mackenzie (2000, s. 183-184) i sin studie konstaterade att många investerare trodde. 
Enligt Jansson och Biel (2011, s. 139-141), samt Nilsson (2008, s. 319) kan som 
nämndes på sidorna 21-22, uppfattningen om en lägre avkastning utgöra ett hinder för 
att genomföra den ansvarsfulla investeringen. Som också nämndes, skulle då 
uppfattningen om avkastningen kunna förklara varför flertalet av respondenterna inte 
väljer att investera ansvarsfullt, trots sin positiva attityd, och även förklara den minoritet 
som genomför ansvarsfulla investeringar trots en negativ attityd till dessa. Med detta 
resonemang, går det att anta att en förändrad uppfattning om avkastningen således 
eventuellt också skulle påverka investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar.  
 

6.8	  Återkoppling	  till	  modell	  	  
Vi kommer här att återkoppla till den modell som presenterades i den teoretiska 
referensramen i avsnitt “Sammanfattade teori och modell”. Modellen illustrerar 
attityden enligt de tre komponenterna i ABC-modellen samt attitydens påverkan på 
investeringsbeteendet, vilken har illustrerats med en streckad linje i den teoretiska 
referensramen mellan attityd och beteende (behavior). Modellen nedan belyser istället, 
utifrån studiens empiri, attitydens påverkan på investeringsbeteendet genom en 
heldragen grön linje.   
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Figur 27: Återkoppling till sammanställd modell 

	  
Vi kan påvisa att det föreligger både positiva och negativa attityder till ansvarsfulla 
investeringar, där den positiva attityden dominerar. Vidare är det känslorna för de 
ansvarsfulla investeringarna som är starkast hos investerarna, följt av intentionen och 
kunskapen. Investerarna ansåg även den ägarstyrda faktorn som viktigast vid 
investeringarna, och således var den ägarstyrda faktorn viktigare i jämförelse med både 
den miljömässiga- och sociala faktorn. Modellens heldragna gröna linje illustrerar att 
det finns en påverkan mellan attityden som utgörs av ABC-modellens tre komponenter 
och beteendet, det vill säga om investerarna investerar ansvarsfullt eller inte. Vidare 
finns även ett samband mellan den attityd investerarna anser sig ha, positiv eller 
negativ, och investeringsbeteendet.  
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Kapitel	  7	  -‐	  Slutsats	  	  
	  
Inledningsvis presenteras denna studies problemformulering och syfte för att koppla 
tillbaka till vad som ämnats undersökas. I detta kapitel presenteras de slutsatser som 
dragits från insamlad data och analys får att besvara studiens syfte. Vidare presenteras 
praktiska rekommendationer och framtida forskningsområden.  
 
 

7.1	  Slutsatser	  
“Vilka attityder existerar till ansvarsfulla investeringar och därmed ESG-faktorerna? 
samt bidrar dessa attityder till investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar?”, så 
lyder den problemformulering som denna studie baserats på. Nedan kommer ett antal 
slutsatser att presenteras baserat på studiens frågeställningar, vilka tillsammans bidrar 
till besvarandet av problemformuleringen. Syftet med studien var att undersöka 
attityderna till ansvarsfulla investeringar och därmed till miljömässiga, sociala och 
ägarstyrda faktorer (ESG-faktorerna) vid aktieinvesteringar. Vidare ville vi undersöka 
om dessa attityder bidrar till investeringsnivån av ansvarsfulla investeringar samt om 
någon av ESG-faktorerna kunde tänkas vara viktigare hos investerarna 
vid investeringsbeslutet. Målet med studien var att fylla det gap som identifierats inom 
befintlig litteratur, det vill säga framför allt gapet om att investerarnas intressen gällande 
ESG-faktorerna vid en investering kan se olika ut och att ansvarsfulla investeringar 
därför inte kan generaliseras. Studien bidrar således med en djupare kunskap om 
attityderna till de ansvarsfulla investeringarna, ESG-faktorernas viktighet hos 
investerarna vid investeringsvalet samt attitydernas påverkan på investeringsbeteendet. 
Teorier som behandlade attityder och investerarnas intresse för ansvarsfulla 
investeringar och dess olika perspektiv, studerades för att möjliggöra besvarandet av 
syfte och problemformulering. Detta gav oss en förståelse för investerarnas syn på 
ansvarsfulla investeringar och hur de resonerar kring frågor gällande ansvarstagande vid 
valet av investeringar.  
 
Överlag föreligger det positiva attityder till ansvarsfulla investeringar, och därmed 
ESG-faktorerna, både hos de som anser sig investera ansvarsfullt och de som inte anser 
sig göra det. En övervägande majoritet av investerarna har en positiv attityd till dessa 
investeringar men resultaten indikerar på att det nödvändigtvis inte räcker med endast 
en positiv attityd för att genomföra investeringarna. Däremot kan vi vidare konstatera 
att attityden hos investerarna positivt påverkar deras beteende att investera ansvarsfullt. 
Vi kunde påvisa signifikanta skillnader i attityden till ansvarsfulla investeringar hos de 
som ansåg sig investera ansvarsfullt i jämförelse med de som inte ansåg sig investera 
ansvarsfullt, vilket visade att de investerare som anser sig investera ansvarsfullt har en 
starkare positiv attityd än de traditionella investerarna. Resultatet visade även att ESG-
faktorerna överlag är viktiga för investerarna samt att den ägarstyrda faktorn (G) 
signifikant skiljde sig från de två andra ESG-faktorerna och därmed kan vi konstatera 
att investerarna anser att den ägarstyrda faktorn är viktigast vid investeringsbeslutet. 
Som redogjordes för i analysen, finns det möjliga tolkningar till varför den ägarstyrda 
faktor anses som viktigast, men det finns indikationer på att den starkaste förklaringen 
kan vara att denna faktor står i direkt relation mellan företaget och aktieägarna, till 
skillnad från de två andra faktorerna.  
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Vi kunde vidare konstatera att de investerare som ansåg sig investera ansvarsfullt visade 
starkare känslor till ansvarsfulla investeringa, än känslorna hos de investerarna som inte 
ansåg sig investera ansvarsfullt. Bland annat trodde de investerarna som ansåg sig 
investera ansvarsfullt, i större utsträckning än de investerarna som inte ansåg sig göra 
det, att de genom sina investeringar kunde bidra till att lösa miljömässiga och sociala 
problem samt att de i större utsträckning kopplade sin miljövänliga livsstil till sina 
investeringar. Intentionen till att investera ansvarsfullt var marginellt starkare hos de 
investerarna som ansåg sig investera ansvarsfullt, i jämförelse med de investerarna som 
inte ansåg sig göra det, men dock relativt likvärdig mellan de båda grupperna. Överlag 
var investerarna inte villiga att ta en högre risk eller erhålla en lägre avkastning för en 
ansvarsfull investering, vilket stärker det faktum att de finansiella värdena är av stor 
vikt vid en investering, vilket också ligger i linje med tidigare forskning. Detta visade 
sig även när vi undersökte potentiella barriärer till att genomföra en ansvarsfull 
investering. Utifrån de erhållna resultaten av barriärerna kan vi dra slutsatsen om det 
största hindret vid genomförandet av en ansvarsfull investering hos investerarna är 
genereringen av en lägre avkastning. Investerarnas kunskap om de ansvarsfulla 
investeringarna visade sig inte vara betydande stor, och den var även likvärdig mellan 
de både grupperna av investerare, således indikerar det på att investerarna överlag har 
mer att lära om dessa ansvarsfulla investeringar. Även ett samband mellan den attityd 
investerarna ansåg sig ha, positiv eller negativ, och investeringsbeteendet kunde 
påvisas, det vill säga att de investerare som investerade ansvarsfullt ansåg sig även ha 
en positiv attityd.  
 
En slutsats som sammanfattningsvis kan dras är att det trots de positiva attityderna som 
överlag föreligger till ansvarsfulla investeringar, är de finansiella värdena som är av 
största vikt vid en investering oavsett investerare, och såldes räcker det nödvändigtvis 
inte med endast med en positiv attityd för att genomföra en ansvarsfull investering. 
Därmed är det även andra faktorer som avgör om en ansvarsfull investering genomförs 
eller ej, där en trolig tolkning bland annat skulle kunna vara att den uppfattning som 
investerarna har om avkastningen för dessa ansvarsfulla investeringar påverkar 
investeringsbeslutet.  
 

7.2	  Praktiska	  rekommendationer	  	  
Den tidigare forskningen inom ämnet ansvarsfulla investeringar har mestadels studerat 
attityderna till de ansvarsfulla investeringarna överlag. Vi valde att dels studera 
attityderna till ansvarsfulla investeringar och därmed ESG-faktorerna, och dels även 
viktigheten av de tre ESG-faktorerna separat för att kunna urskilja viktigheten vid 
investeringarna till var och en av de tre faktorerna.  
 
Våra praktiska rekommendationer baseras på våra resultat och ämnar sig främst för 
publika aktiebolag. Då det idag överlag föreligger positiv attityder till ansvarsfulla 
investeringar och därmed ESG-faktorerna men som inte fullt ut reflekteras i 
investeringsnivån av dessa, anser vi att studiens resultat delvis kan bidra med en djupare 
kunskap om detta. Vi rekommenderar de publika aktiebolagen att fortsätta sitt arbete 
med ansvarstagande, då det finns en positiv attityd till, samt ett stort intresse för att 
investera ansvarsfullt hos privata aktieägare och därmed påverka miljöfaktorer, sociala 
faktorer och ägarstyrda faktorer. Aktiebolagen bör således fortsätta med att utveckla 
arbetet för frågor gällande samtliga ESG-faktorerna och baserat på att investerarna 
ansåg den ägarstyrda faktorn som viktigast bör företagen fortsätta vara transparenta 
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gällande ägarstyrda frågor i investeringspolicys och företagsrapporter. Även de arbete 
företagen gör kopplat till miljömässiga och sociala frågor bör fortsätta lyftas fram då 
även dessa faktorer ansågs viktiga vid investeringarna, vilket kunde påvisas i resultatet. 
Det kan dock tänkas vara nödvändigt att finna alternativa sätt att vara transparenta i 
frågor gällande miljöfaktorer och sociala faktorer till investerarna. Detta då den 
ägarstyrda faktorn kan antas “ta över” de ansvarsfulla investeraringarna något, då den 
både enligt vad vi förstått, är enklast för företagen att visa i företagspolicys och 
rapporter och då den även anses som viktigast hos investerarna enligt vår undersökning. 
Genom att utveckla transparensen av de ansvarsfulla arbete företagen gör gällande de 
miljömässiga och sociala frågorna anser vi eventuellt att förståelsen hos investerarna för 
dessa frågor och därmed även viktigheten av dessa skulle öka ytterligare, vilket skulle 
kunna resultera i att fler investerare, oavsett intresse, attraheras till att investera 
ansvarsfullt.  
 

7.3	  Framtida	  forskning	  
Då en kvantitativ studie kan medföra vissa begränsningar till att få en djupgående 
förståelse för de undersökta objekten, anser vi det lämpligt att även utföra denna studie 
kvalitativt. Då attityder dessutom är subjektiva bedömningar ser vi det som ännu en 
anledning till att utföra en kvalitativ studie inom detta ämnesområde för att erhålla en 
mer djupgående kunskap om aktieägares resonemang och attityder kring ansvarsfulla 
investeringar. Vi tror att en intervjuundersökning angående attityder till ansvarsfulla 
investeringar och därmed ESG-faktorerna skulle ge intressanta infallsvinklar till våra 
resultat. Då tillämpning av ABC-modellen vid en kvantitativ undersökning var något 
problematisk, tror vi att även att den kan lämpa sig bättre vid en kvalitativ undersökning 
där det inte krävs en kvantifiering av data, det vill säga en kvantifiering av exempelvis 
investerarnas känslor. På grund av den tidsram som satts för denna undersökning 
begränsade vi studiens omfattning något, genom exempelvis enkätens omfattning. 
Eftersom attityder är ett komplext fenomen skulle därför en mer omfattande studie även 
vara intressant. 
 
Något som vidare skulle vara intressant är att genomföra en omfattande studie på 
sambanden mellan en ansvarsfull investerare och dess livsstil. Då resultat i tidigare 
studier, samt även våra resultat visade på att det finns en koppling mellan en miljövänlig 
livsstil och ansvarstagande vid investeringar, skulle det vara av intresse att fördjupa sig 
inom ämnet, vilka miljövänliga ansvarstaganden i vardagen är exempelvis starkast hos 
dessa ansvarsfulla investerare?    
 
Vidare fann vi att den ägarstyrda faktorn är av störst vikt för investerarna. Det skulle 
således vara intressant att studera vidare vad det existerar för bakomliggande orsaker 
hos investeraren som medför att den ägarstyrda faktorn signifikant skiljer sig i viktighet 
från den sociala- och den miljömässiga faktorn. På grund av att majoriteten av 
aktieägare i vår undersökning kan antas vara svenska aktieägare, skulle det även vara 
intressant att genomföra liknande studier i andra länder, för att se om skillnader i 
attityder till dessa investeringar existerar, samt även om viktigheten av ESG-faktorerna 
skiljer sig mellan länder, främst också baserat på att Sverige anses vara i framkant 
gällande ansvarstagande i Norden.  
 
Till sist så fann vi det intressant att de finns de investerare som inte bara exkluderar 
ansvarsfulla investeringsalternativ, utan också har en negativ attityd till dessa 
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investeringar. En undersökning som behandlar varför denna negativa attityd existerar, 
det vill säga vad det är som ligger till grund för den negativa attityden skulle kunna 
undersökas, är det exempelvis tidigare erfarenheter från ansvarsfulla investeringar? eller 
existerar det en sådan stor skepsis kring företagens ansvarsfulla initiativ att det bidragit 
till en negativ attityd?  

7.4	  Etisk	  diskussion	  
De tre ESG-faktorerna som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ägarstyrda frågor 
vid ansvarsfulla investeringar har både etiska och samhälleliga konsekvenser. Genom 
att ta hänsyn till dessa tre faktorer kan aktieägare bidra till att ställa högre krav på 
företagen till att ta ansvar och initiativ för dessa frågor. Det kan dock finnas en stor 
skepsis kring företagens aktiviteter och marknadsföring kring dessa initiativ, då frågan 
kan ställas om det verkligen reflekterar företagens värderingar och agerande eller om 
det görs i lönsamhetssyfte för att möta den stigande efterfrågan för dessa frågor.  
 
ESG-faktorerna kan sägas vara kundens motsvarighet till det CSR-arbete som företagen 
utför, det vill säga för att bedöma företagens CSR-arbete använder sig kunderna av 
ESG-kriterierna. Det är därför av största vikt ur ett samhällsetiskt perspektiv att 
investerarna ska kunna lita på att det CSR-arbete som företaget påstår sig göra faktiskt 
också görs. Den genomförda studien visar attityderna till ansvarsfulla investeringar och 
därmed ESG-faktorerna, samt om dessa kan tänkas bidra mer till investeringsnivån av 
ansvarsfulla investeringar. Utifrån resultaten av denna studie skulle det kunna vara 
möjligt att de aktieägare som har en positiv attityd till de ansvarsfulla investeringarna 
och därmed ESG-kriterierna och faktiskt investerar ansvarsfullt även litar på företagen i 
större utsträckning än de som inte investerar ansvarsfullt. Det skulle även kunna vara så 
de få antal aktieägare som har en negativ attityd men ändå investerar ansvarsfullt väljer 
att göra investeringarna endast beroende på risken och avkastningen för dessa 
investeringar, och därmed inte överhuvudtaget för något ansvarstagande, vilket i 
praktiken skulle vara svårt att bevisa. Däremot bidrar ändå dessa investerares handlande 
till ett mer ansvarsfullt samhälle, vilket ur ett samhällsetiskt perspektiv är mer 
fördelaktigt än om valet faller på andra investeringsalternativ. 
 
De ansvarsfulla investeringarna tilltalar som tidigare nämnt aktieägare som vid sina 
investeringar även vill göra gott för samhället, och dessa investeringar görs med den 
grundläggande tanken om att motverka oetisk företagsamhet. Eftersom aktiepriset 
påverkas av utbud och efterfrågan, skulle en stor flykt av investerare från de 
traditionella investeringarna till de ansvarsfulla, kunna påverka de traditionella 
investeringarna så att det på kort sikt blir billigare. För den grupp investerare som då 
väljer att ”stanna kvar” och investera i exempelvis de traditionella fonderna, skulle 
avkastningsmöjligheterna kunna öka. På så sätt skulle därmed de ”ansvarsfulla 
investerarna” bidra till att de övriga investerarna gynnas. Därför kan det diskuteras om 
huruvida de ”ansvarsfulla investerarnas” agerande omedvetet också kan bidra till andra 
typer av investeringar. Skulle så vara fallet kan det innebära att samtliga investerare 
måste investera ansvarsfullt på ett eller annat sätt, för att tillsammans ställa krav och 
pressa företagen mot ett mer ansvarsfullt agerande genom sitt CSR-arbete, det vill säga 
att samtliga företag måste “klassificeras” som etiska, vilket i praktiken är osannolikt. 
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Kapitel	  8	  -‐	  Sanningskriterier	  &	  giltighet	  
	  
I detta kapitel redogörs för hur väl studien uppfyller sanningskriterierna; validitet, 
reliabilitet och replikerbarhet. Sanningskriterierna är viktiga då de kan stärka studiens 
trovärdighet i de fall där de behandlas och uppfylls korrekt. Kapitlet avslutas med en 
etisk diskussion. 
 
 

8.1	  Validitet	  
Eliasson (2010, s. 16) förklarar att vid kvantitativa studier bör studiens 
validitetskriterium vara uppfyllt, vilket syftar till att bedöma huruvida studien mäter det 
som studien ämnar mäta. För en studie som karaktäriseras av hög validitet, förklarar 
Eliasson vidare, att det är vitalt att även studiens reliabilitet uppnår en tillräckligt hög 
nivå. Då vårt empiriska material bygger på en enkät som är konstruerad utifrån 
väletablerade teorier och tidigare forskning, samt att insamlat empirimaterial utgörs av 
oberoende aktieägare, anser vi att studiens validitet sammanfattningsvis är tillräckligt 
hög. Studiens validitet kan ur vissa perspektiv anses vara mycket god och ur vissa 
perspektiv ifrågasättas, detta behandlas nedan då vi redogör och bedömer hela studiens 
validitet utifrån de fyra validitetskriterierna; begreppsvaliditet, intern validitet, extern 
validitet och ekologisk validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 63-64). 
 

8.2	  Begreppsvaliditet	  
Ett mått på att något mäter det som faktiskt avses att mätas, det vill säga att 
bedömningen av ett mått som ska reflektera ett specifikt begrepp faktiskt också 
reflekterar detta, benämns begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2013, s. 63-64). Ett 
exempel på när vi testade begreppsvaliditeten i denna studie, var när vi genom 
Chronbach’s alpha testade den interna reliabiliteten för de index vi skapat, det vill säga 
om innehållet i indexet mäter samma sak. Samtliga tester visade på en tillräckligt god 
intern reliabilitet, och vi kunde därmed uttala oss om att våra index i stor utsträckning 
mäter det som avsågs att mätas. Således kan vi därmed uttala oss om att 
begreppsvaliditeten är tillfredsställande för denna studie. 
 

8.3	  Intern	  validitet	  
Den interna validiteten syftar på det kausala sambandet mellan studiens variabler 
(Bryman & Bell, 2013, s. 64). Bryman och Bell förklarar att forskarna bör säkerställa 
om det verkligen är den beroende variabeln som står för variationen i den oberoende 
variabeln, eller om det kan finnas andra faktorer som kan ha orsakat det upptäckta 
sambandet. Vi har endast undersökt ett beroendeförhållande, vilket genomfördes med 
en multinominal logistisk regression. Vi genomförde regressionen för att kontrollera 
beroendeförhållandet mellan attityder till ansvarsfulla investeringar och 
investeringsbeteendet, det vill säga om respondenterna ansåg sig investera ansvarsfullt 
eller inte. Resultatet visade att beroendeförhållandet var signifikant, det vill säga att 
attityden hos respondenterna påverkar deras investeringsbeteende. Fastän detta test visar 
ett signifikant samband mellan investerarnas attityd och beteende, är vi medvetna om att 
det inte nödvändigtvis betyder att det är det är den enda faktorn som påverkar 
investeringsbeteendet. Däremot är detta det enda vi kan uttala oss om då vi inte 
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undersökt beroendeförhållandet mellan andra faktorer utöver attityden och 
investeringsbeteendet. 
 

8.4	  Extern	  validitet	  
Den externa validiteten syftar på om undersökningens resultatet kan generaliseras över 
hela populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 64), vilket är vad forskaren ämnar göra vid 
en undersökning av kvantitativ art (Bryman, 2011, s. 168). För att det ska vara möjligt 
att kunna generalisera måste bland annat studiens urval vara representativt för hela 
populationen. Populationen måste vidare vara av tillräckligt omfattning för att forskaren 
ska kunna genomföra ett urval som statistiskt blir signifikant (Bjereld et al., 2002, s. 86-
87). I denna studie, där målpopulationen är samtliga svenska aktieägare, har ett urval 
gjorts. Eftersom det urval vi gjort mest liknar ett bekvämlighetsurval kan det diskuteras 
huruvida resultaten av vår studie kan generaliseras, och det finns därmed vissa 
tvetydigheter med att uttala sig om att våra resultat överensstämmer med hela 
populationen, det vill säga samtliga aktieägare. Däremot var majoriteten av våra 
statistiska tester signifikanta, vilket innebär att vissa delar av resultatet kan tänkas vara 
applicerbara även i andra delar av populationen.  
 

8.5	  Ekologisk	  validitet	  
Den ekologiska validiteten berör frågan om undersökningens resultat kan appliceras i 
verkligheten och i dess naturliga kontext då det kan vara svårt att framställa en naturlig 
miljö vid undersökningstillfället (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Då respondenterna i vår 
undersökning själva kunde välja när och i vilken miljö de ville besvara enkäten, anser vi 
att vi förhoppningsvis lyckats fånga respondenterna i en sådan naturlig miljö som 
möjligt. Vi har främst undersökt attityderna till ansvarsfulla investeringar överlag samt 
viktigheten av de tre ESG-faktorerna vid investeringen, och med tanke på att 
respondenterna haft möjlighet att besvara dessa frågor i sin naturliga miljö, reflekterar 
deras svar i största möjliga mån förhoppningsvis deras verkliga attityder och intressen. 
Då respondenternas deltagande dessutom var anonymt anser vi att det bidrar till mer 
sanningsenliga svar, i jämförelse med om deltagandet inte varit anonymt. 
Sammanfattningsvis anser vi därför den ekologiska validiteten tillräcklig. Vi inser 
ändock och vill poängtera att det kan ha funnits yttre faktorer bortom vår kontroll som 
skulle kunna ha påverkat denna naturliga kontext hos respondenterna.  
 

8.5	  Reliabilitet	  
Eliasson (2010, s. 14-15) förklarar att en studies reliabilitet syftar på om 
undersökningen är tillförlitlig och skulle ge samma resultat om studien upprepades. 
Eliasson förklarar vidare att det är av vikt att kunna kontrollera en studie då dess 
trovärdighet annars kan komma att kritiseras.  För att möjliggöra en upprepning av 
studien och för att kontrollera att resultaten verkligen stämmer har vi genomgående i 
studien detaljerat beskrivit de valda tillvägagångssätten. Fastän denna beskrivning gjorts 
vill vi dock poängtera att attityder är subjektiva bedömningar och därmed finns en 
möjlighet att resultatet vid en upprepning skulle kunna bli något annorlunda. Vi anser 
ändock att vi i hög grad har lyckats med en diversifiering i vårt urval vilket indikerar på 
att en upprepning av studien skulle ge någorlunda likvärdiga resultat. Bryman och Bell 
(2013, s. 63) förklarar att måttet som används i studien måste vara stabilt för att bedöma 
om reliabiliteten är hög, det vill säga mäter det som ämnas mätas. För att säkerställa 
studiens interna reliabilitet, genomfördes flertalet Chronbach’s alpha test. Vi testade 
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samtliga index, både vid pilotstudien och vid den verkliga studien, där vi erhöll 
accepterade alphavärden enligt de riktlinjer och rekommendationer vi tagit del av. 
Baserat på att vi själva utifrån väletablerade teorier och tidigare forskning, valt vilka 
frågor som berör investerarnas känslor och intention till, samt kunskap om ansvarsfulla 
investeringar, vill vi poängtera att studiens resultat skulle kunna se annorlunda ut om 
dessa frågor byts ut mot andra frågor som berör de tre komponenterna. Således är det av 
största vikt att likadana frågor används för att i största möjliga mån erhålla liknande 
resultat om studien upprepas. Vi anser sammanfattningsvis att reliabiliteten av denna 
studie är tillräckligt hög. 
 

8.6	  Replikerbarhet	  
Replikerbarheten av en studie syftar på att det ska vara möjligt att upprepa studien, 
vilket endast är möjligt om forskarna noggrant har redogjort för sitt tillvägagångssätt 
(Bryman & Bell, 2013, s. 63). I denna studie har vi genomgående under arbetets gång 
haft replikerbarhetskriteriet i åtanke och med så god noggrannhet som möjligt förklarat 
och motiverat vårt tillvägagångssätt och resonemang. Vi har sett detta som viktigt då 
delar av studien är egenkonstruerad, dels egenkonstruerad baserat på tidigare forskning 
och dels egenkonstruerad baserat på de hinder vi mött under arbetets gång, och därmed 
anser vi att det krävts en tydlig beskrivning för att möjliggöra upprepning av studien vid 
ett annat tillfälle. Baserat på vår noggranna redogörelse för vårt tillvägagångssätt 
tillsammans med att enkäten även finns bifogad anser vi att en replikation av studien 
möjliggjorts. 
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Appendix 2 – Statistiska tester 
 
Deskriptiv statistik 
Fråga 1 

Är du? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Kvinna 44 25,9 26,0 26,0 

Man 125 73,5 74,0 100,0 

Total 169 99,4 100,0  
Missing Ej svarat 1 0,6   
Total 170 100,0   

Fråga 2 
Hur gammal är du? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Under 18 år 4 2,4 2,4 2,4 

18-26 år 58 34,1 34,1 36,5 
27-35 år 38 22,4 22,4 58,8 
36 + 70 41,2 41,2 100,0 
Total 170 100,0 100,0  

Fråga 3 
Anser du att du investerar ansvarsfullt? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 83 48,8 48,8 48,8 

Nej 87 51,2 51,2 100,0 
Total 170 100,0 100,0  

Fråga 4 
Anser du dig ha en positiv eller negativ attityd till ansvarsfulla investeringar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Positiv 149 87,6 88,2 88,2 

Negativ 20 11,8 11,8 100,0 
Total 169 99,4 100,0  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 5a  
Jag anser att arbetsmiljö hos företaget är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 8 4,7 4,8 4,8 

Social faktor 102 60,0 60,7 65,5 
Ägarstyrd faktor 58 34,1 34,5 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

Fråga 5b 
Jag anser att företagets avfallshantering är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 130 76,5 76,9 76,9 

Social faktor 3 1,8 1,8 78,7 
Ägarstyrd faktor 36 21,2 21,3 100,0 



	  

Total 169 99,4 100,0  
Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 5c 
Jag anser att företagets påverkan på klimatet är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 117 68,8 69,2 69,2 

Social faktor 12 7,1 7,1 76,3 
Ägarstyrd faktor 40 23,5 23,7 100,0 
Total 169 99,4 100,0  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 5d 
Jag anser att aktieägarnas rättigheter är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  1 ,6 ,6 ,6 

Miljöfaktor 6 3,5 3,5 4,1 

Social faktor 24 14,1 14,1 18,2 

Ägarstyrd faktor 139 81,8 81,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fråga 5e 

Jag anser att arbetstagarrättigheterna hos företaget är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 3 1,8 1,8 1,8 

Social faktor 98 57,6 57,6 59,4 
Ägarstyrd faktor 69 40,6 40,6 100,0 
Total 170 100,0 100,0  

Fråga 5f 
Jag anser att företagets interna kontroll är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 5 2,9 3,0 3,0 

Social faktor 32 18,8 18,9 21,9 
Ägarstyrd faktor 132 77,6 78,1 100,0 
Total 169 99,4 100,0  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 5g 
Jag anser att företagets resursanvändning är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 65 38,2 38,2 38,2 

Social faktor 8 4,7 4,7 42,9 
Ägarstyrd faktor 97 57,1 57,1 100,0 
Total 170 100,0 100,0  

Fråga 5h 
Jag anser att styrelsen sammansättning och arvodering är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Miljöfaktor 1 ,6 ,6 ,6 
Social faktor 17 10,0 10,1 10,7 
Ägarstyrd faktor 151 88,8 89,3 100,0 
Total 169 99,4 100,0  



	  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 5i 
Jag anser att likabehandling av människor hos företaget är en: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Miljöfaktor 3 1,8 1,8 1,8 

Social faktor 124 72,9 73,4 75,1 
Ägarstyrd faktor 42 24,7 24,9 100,0 
Total 169 99,4 100,0  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 6 
Jag väljer att i majoriteten av mina investeringar att beakta miljömässiga, sociala och 

ägarstyrda faktorer. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 44 25,9 26,2 26,2 

Instämmer inte 46 27,1 27,4 53,6 
Tveksam 42 24,7 25,0 78,6 
Instämmer 28 16,5 16,7 95,2 
Instämmer helt 8 4,7 4,8 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 2,46 
Median 2,00 

Fråga 7 
Jag tror inte att jag kan bidra till att lösa miljömässiga och sociala problem genom att investera 

ansvarsfullt. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 32 18,8 19,0 19,0 

Instämmer inte 29 17,1 17,3 36,3 
Tveksam 36 21,2 21,4 57,7 
Instämmer 42 24,7 25,0 82,7 
Instämmer helt 29 17,1 17,3 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 3,04 
Median 3,00 

 

 

 

 



	  

Fråga 8 
Jag uppskattar aktier och aktiefonder där jag vet att företagen aktivt arbetar med 

miljömässiga, sociala och ägarstyrda frågor. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 21 12,4 12,5 12,5 

Instämmer inte 20 11,8 11,9 24,4 
Tveksam 29 17,1 17,3 41,7 
Instämmer 49 28,8 29,2 70,8 
Instämmer helt 49 28,8 29,2 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 3,51 
Median 4,00 

Fråga 9 
Om jag investerar ansvarsfullt beror det på att min livsstil i övrigt är miljövänlig. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 41 24,1 24,4 24,4 

Instämmer inte 28 16,5 16,7 41,1 
Tveksam 45 26,5 26,8 67,9 
Instämmer 36 21,2 21,4 89,3 
Instämmer helt 18 10,6 10,7 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   
     

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 2,77 
Median 3,00 

Fråga 10 
Det är viktigt för mig att de företag jag investerar i beaktar miljömässiga, sociala och 

ägarstyrda frågor i all sin verksamhet. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 38 22,4 22,5 22,5 

Instämmer inte 32 18,8 18,9 41,4 
Tveksam 46 27,1 27,2 68,6 
Instämmer 41 24,1 24,3 92,9 
Instämmer helt 12 7,1 7,1 100,0 
Total 169 99,4 100,0  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

 
N Valid 169 

Missing 1 
Mean 2,75 
Median 3,00 

 
 



	  

Fråga 11 
Ett större utbud av etiska fonder skulle inte få mig att vilja göra fler ansvarsfulla investeringar. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 49 28,8 29,2 29,2 

Instämmer inte 35 20,6 20,8 50,0 
Tveksam 25 14,7 14,9 64,9 
Instämmer 30 17,6 17,9 82,7 
Instämmer helt 29 17,1 17,3 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 2,73 
Median 2,50 

Fråga 12 
Jag skulle inte kunna tänka mig lägre avkastning för en ansvarsfull investering. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 51 30,0 30,4 30,4 

Instämmer inte 45 26,5 26,8 57,1 
Tveksam 35 20,6 20,8 78,0 
Instämmer 20 11,8 11,9 89,9 
Instämmer helt 17 10,0 10,1 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 2,45 
Median 2,00 

Fråga 13 
Jag skulle kunna tänka mig att ta högre risk för att investera ansvarsfullt. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 51 30,0 30,4 30,4 

Instämmer inte 39 22,9 23,2 53,6 
Tveksam 33 19,4 19,6 73,2 
Instämmer 33 19,4 19,6 92,9 
Instämmer helt 12 7,1 7,1 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 2,50 
Median 2,00 

 
 
 



	  

Fråga 14 
Mina personliga värderingar får mig att vilja investera ansvarsfullt. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 30 17,6 18,0 18,0 

Instämmer inte 15 8,8 9,0 26,9 
Tveksam 47 27,6 28,1 55,1 
Instämmer 48 28,2 28,7 83,8 
Instämmer helt 27 15,9 16,2 100,0 
Total 167 98,2 100,0  

Missing Ej svarat 3 1,8   
Total 170 100,0   

 
N Valid 167 

Missing 3 
Mean 3,16 
Median 3,00 

Fråga 15 
Jag skulle endast välja att investera ansvarsfullt om det innebar en bättre diversifiering av min 

portfölj. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 31 18,2 18,5 18,5 

Instämmer inte 19 11,2 11,3 29,8 
Tveksam 50 29,4 29,8 59,5 
Instämmer 37 21,8 22,0 81,5 
Instämmer helt 31 18,2 18,5 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

 
N Valid 168 

Missing 2 
Mean 3,11 
Median 3,00 

Fråga 16 
De investeringar som går dåligt försöker jag alltid byta bort oavsett om de är ansvarsfulla eller inte. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 10 5,9 6,0 6,0 

Instämmer inte 12 7,1 7,2 13,2 
Tveksam 22 12,9 13,2 26,3 
Instämmer 41 24,1 24,6 50,9 
Instämmer helt 82 48,2 49,1 100,0 
Total 167 98,2 100,0  

Missing Ej svarat 3 1,8   
Total 170 100,0   

 
N Valid 167 

Missing 3 
Mean 4,04 
Median 4,00 

 
 
 
 



	  

Fråga 17 
Jag anser mig ha god kunskap om miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer och därmed om 

ansvarsfulla investeringar överlag. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 13 7,6 7,8 7,8 

Instämmer inte 37 21,8 22,2 29,9 
Tveksam 63 37,1 37,7 67,7 
Instämmer 36 21,2 21,6 89,2 
Instämmer helt 18 10,6 10,8 100,0 
Total 167 98,2 100,0  

Missing Ej svarat 3 1,8   
Total 170 100,0   

 
N Valid 167 

Missing 3 
Mean 3,05 
Median 3,00 

Fråga 18 
Vad företagen betalar ut för ersättning till ledande befattningshavare är något som inkluderas 

i den ägarstyrda faktorn vid ansvarsfulla investeringar. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sant 97 57,1 57,7 57,7 

Falskt 30 17,6 17,9 75,6 
Vet ej 41 24,1 24,4 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

Fråga 19 
Återvinning, affärsetik och resursanvändning är tre faktorer som inkluderas i var och en av 

de tre miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorerna. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sant 119 70,0 70,4 70,4 

Falskt 22 12,9 13,0 83,4 
Vet ej 28 16,5 16,6 100,0 
Total 169 99,4 100,0  

Missing Ej svarat 1 ,6   
Total 170 100,0   

Fråga 20 
Att inkludera miljömässiga, sociala och ägarstyrda faktorer vid en investering innebär enligt 

definition försöka skapa värde för samhället. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sant 108 63,5 64,3 64,3 

Falskt 33 19,4 19,6 83,9 
Vet ej 27 15,9 16,1 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

Fråga 21 
Hur företagen arbetar med återvinning är något som inkluderas i ägarstyrda faktorer vid 

ansvarsfulla investeringar. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  1 ,6 ,6 ,6 



	  

Sant 92 54,1 55,1 55,7 
Falskt 34 20,0 20,4 76,0 
Vet ej 40 23,5 24,0 100,0 
Total 167 98,2 100,0  

Missing Ej svarat 3 1,8   
Total 170 100,0   

Fråga 22 
Grundprinciperna för ansvarsfulla investeringar är ursprungligen ett initiativ från Förenta 

Nationerna (FN). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  1 ,6 ,6 ,6 

Sant 26 15,3 15,5 16,1 
Falskt 23 13,5 13,7 29,8 
Vet ej 118 69,4 70,2 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

Fråga 23a 
Inte använder sig av barnarbete. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 21 12,4 12,5 12,5 

Instämmer inte 13 7,6 7,7 20,2 
Tveksam 21 12,4 12,5 32,7 
Instämmer 38 22,4 22,6 55,4 
Instämmer helt 75 44,1 44,6 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

Fråga 23b 
Inte förorenar med giftiga kemikalier. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 17 10,0 10,1 10,1 

Instämmer inte 17 10,0 10,1 20,2 
Tveksam 23 13,5 13,7 33,9 
Instämmer 52 30,6 31,0 64,9 
Instämmer helt 59 34,7 35,1 100,0 
Total 168 98,8 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,2   
Total 170 100,0   

Fråga 23c 
Har en tydlig ansvarsfördelning inom bolaget. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 23 13,5 13,9 13,9 

Instämmer inte 24 14,1 14,5 28,3 
Tveksam 50 29,4 30,1 58,4 
Instämmer 35 20,6 21,1 79,5 
Instämmer helt 34 20,0 20,5 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

 
  



	  

Fråga 23d 
Har en bra intern riskhantering och riskbedömning. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 8 4,7 4,8 4,8 

Instämmer inte 10 5,9 6,0 10,8 
Tveksam 35 20,6 21,1 31,9 
Instämmer 59 34,7 35,5 67,5 
Instämmer helt 54 31,8 32,5 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

Fråga 23e  
Inte producerar eller säljer tobak. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 73 42,9 44,0 44,0 

Instämmer inte 21 12,4 12,7 56,6 
Tveksam 24 14,1 14,5 71,1 
Instämmer 18 10,6 10,8 81,9 
Instämmer helt 30 17,6 18,1 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

Fråga 23f  
Har en utmärkt miljöpolicy. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 29 17,1 17,5 17,5 

Instämmer inte 34 20,0 20,5 38,0 
Tveksam 60 35,3 36,1 74,1 
Instämmer 25 14,7 15,1 89,2 
Instämmer helt 18 10,6 10,8 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

Fråga 23g  
Behandlar alla anställda på ett rättvist sätt. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 17 10,0 10,2 10,2 

Instämmer inte 15 8,8 9,0 19,3 
Tveksam 30 17,6 18,1 37,3 
Instämmer 61 35,9 36,7 74,1 
Instämmer helt 43 25,3 25,9 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

Fråga 23h  
Har en tilltalande kapitalstruktur. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 8 4,7 4,8 4,8 

Instämmer inte 4 2,4 2,4 7,3 
Tveksam 27 15,9 16,4 23,6 
Instämmer 58 34,1 35,2 58,8 
Instämmer helt 68 40,0 41,2 100,0 



	  

Total 165 97,1 100,0  
Missing Ej svarat 5 2,9   
Total 170 100,0   

 
Fråga 23i  

Tillverkar sina produkter med återvinningsbara material. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 35 20,6 21,1 21,1 

Instämmer inte 36 21,2 21,7 42,8 
Tveksam 49 28,8 29,5 72,3 
Instämmer 35 20,6 21,1 93,4 
Instämmer helt 11 6,5 6,6 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

Fråga 23j  
Inte använder sig av djurtestning. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 42 24,7 25,5 25,5 

Instämmer inte 29 17,1 17,6 43,0 
Tveksam 35 20,6 21,2 64,2 
Instämmer 28 16,5 17,0 81,2 
Instämmer helt 31 18,2 18,8 100,0 
Total 165 97,1 100,0  

Missing Ej svarat 5 2,9   
Total 170 100,0   

Fråga 23k  
Inte bidrar till ökade halter växthusgaser. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 28 16,5 17,1 17,1 

Instämmer inte 32 18,8 19,5 36,6 
Tveksam 62 36,5 37,8 74,4 
Instämmer 23 13,5 14,0 88,4 
Instämmer helt 19 11,2 11,6 100,0 
Total 164 96,5 100,0  

Missing Ej svarat 6 3,5   
Total 170 100,0   

Fråga 23l  
Har en god affärsetik. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Instämmer inte alls 13 7,6 7,9 7,9 

Instämmer inte 11 6,5 6,7 14,5 
Tveksam 33 19,4 20,0 34,5 
Instämmer 56 32,9 33,9 68,5 
Instämmer helt 52 30,6 31,5 100,0 
Total 165 97,1 100,0  

Missing Ej svarat 5 2,9   
Total 170 100,0   

 
  



	  

Fråga 24 
Informationssökningen är för tidskrävande. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Inget hinder alls 17 10,0 10,2 10,2 

Ganska litet hinder 24 14,1 14,5 24,7 
Varken eller 43 25,3 25,9 50,6 
Ganska stort hinder 49 28,8 29,5 80,1 
Väldigt stort hinder 33 19,4 19,9 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

 
N Valid 166 

Missing 4 
Mean 3,34 
Median 3,00 

Fråga 25 
Den ansvarsfulla investeringen genererar en lägre avkastning än andra investeringar. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Inget hinder alls 12 7,1 7,2 7,2 

Ganska litet hinder 16 9,4 9,6 16,9 
Varken eller 46 27,1 27,7 44,6 
Ganska stort hinder 45 26,5 27,1 71,7 
Väldigt stort hinder 47 27,6 28,3 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

 
N Valid 166 

Missing 4 
Mean 3,60 
Median 4,00 

Fråga 26 
Det finns för lite information om vad företagen tar för ansvarsfulla initiativ. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Inget hinder alls 13 7,6 7,8 7,8 

Ganska litet hinder 17 10,0 10,2 18,1 
Varken eller 36 21,2 21,7 39,8 
Ganska stort hinder 65 38,2 39,2 78,9 
Väldigt stort hinder 35 20,6 21,1 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

 
N Valid 166 

Missing 4 
Mean 3,55 
Median 4,00 

 
Fråga 27 

Hela processen vid en ansvarsfull investering är krävande. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Inget hinder alls 14 8,2 8,4 8,4 



	  

Ganska litet hinder 23 13,5 13,9 22,3 
Varken eller 48 28,2 28,9 51,2 
Ganska stort hinder 53 31,2 31,9 83,1 
Väldigt stort hinder 28 16,5 16,9 100,0 
Total 166 97,6 100,0  

Missing Ej svarat 4 2,4   
Total 170 100,0   

 
N Valid 166 

Missing 4 
Mean 3,35 
Median 3,00 

Fråga 28 
Ansvarsfulla investeringar är något nytt och främmande. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Inget hinder alls 43 25,3 25,7 25,7 

Ganska litet hinder 32 18,8 19,2 44,9 
Varken eller 65 38,2 38,9 83,8 
Ganska stort hinder 21 12,4 12,6 96,4 
Väldigt stort hinder 6 3,5 3,6 100,0 
Total 167 98,2 100,0  

Missing Ej svarat 3 1,8   
Total 170 100,0   

 
N Valid 167 

Missing 3 
Mean 2,49 
Median 3,00 

 
Korstabell och Chi2-test 

Crosstab 

Count   

 
Är du? 

Total Kvinna Man 
Anser du att du investerar 
ansvarsfullt? 

Ja 29 53 82 
Nej 15 72 87 

Total 44 125 169 

 
Chi-Square Tests (Visar samma som T-testet nedan) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square 7,201a 1 ,007   
Continuity Correctionb 6,290 1 ,012   
Likelihood Ratio 7,284 1 ,007   
Fisher's Exact Test    ,009 ,006 
Linear-by-Linear Association 7,158 1 ,007   
N of Valid Cases 169     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,35. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
  



	  

Crosstab 
Count   

 
Är du? 

Total Kvinna Man 
Anser du dig ha en positiv eller 
negativ attityd till ansvarsfulla 
investeringar? 

Positiv 42 106 148 
Negativ 2 18 20 

Total 44 124 168 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,079a 1 ,079   
Continuity Correctionb 2,201 1 ,138   
Likelihood Ratio 3,649 1 ,056   
Fisher's Exact Test    ,105 ,062 

Linear-by-Linear Association 3,060 1 ,080   
N of Valid Cases 168     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,24. 

 
Crosstabulation 

 
 

 

Anser du dig ha en positiv eller negativ attityd till 
ansvarsfulla investeringar? 

Total  Positiv Negativ 
Anser du att du investerar 
ansvarsfullt? 

 Count 170 0 0 170 
% of Total 50,1% 0,0% 0,0% 50,1% 

Ja Count 0 79 3 82 
% of Total 0,0% 23,3% 0,9% 24,2% 

Nej Count 0 70 17 87 
% of Total 0,0% 20,6% 5,0% 25,7% 

Total Count 170 149 20 339 
% of Total 50,1% 44,0% 5,9% 100,0% 

 
Chi-Square Tests (korstabellen) 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 359,470a 4 ,000 
Likelihood Ratio 481,164 4 ,000 
N of Valid Cases 339   
a.1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,84. 
 
Chronbach’s Alpha test  
 
Pilotstudien 
Chronbach’s Alpha, Index Ansvarsfulla investeringar 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,615 11 

 
  



	  

Cronbach’s Alpha IndexE 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
0,785 4 

 
Cronbach’s Alpha IndexS 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0,623 4 

 
Cronbach’s Alpha IndexG 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0,722 4 

 
Chronsbach’s Alpha IndexESG 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,647 12 

 
Verkliga studien: 
Chronsbach’s Alpha IndexABC 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,674 12 

 
Chronbach’s Alpha IndexE 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,819 4 

 
Chronbach’s Alpha IndexS 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,713 4 

 
Chronbach’s Alpha IndexG 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,749 4 

 
Chronbach’s Alpha IndexESG 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,859 12 

 
  



	  

Envägsvariansanalys 
 
                                                                               Descriptives - ESG- faktorerna  

 
VAR00005   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

E 164 12,0976 3,97418 ,31033 11,4848 12,7103 4,00 20,00 

S 165 12,7333 4,17036 ,32466 12,0923 13,3744 4,00 20,00 

G 164 14,8354 3,53645 ,27615 14,2901 15,3807 4,00 20,00 

Total 493 13,2211 4,06724 ,18318 12,8612 13,5810 4,00 20,00 

 
 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 673,640 2 336,820 22,108 ,000 

Within Groups 7465,261 490 15,235   
Total 8138,901 492    

 
Multiple Comparisons, 

 
(I) VAR00006 (J) VAR00006 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

E S -,63577 ,43039 ,303 -1,6475 ,3760 
G -2,73780* ,43104 ,000 -3,7511 -1,7245 

S E ,63577 ,43039 ,303 -,3760 1,6475 
G -2,10203* ,43039 ,000 -3,1138 -1,0903 

G E 2,73780* ,43104 ,000 1,7245 3,7511 
S 2,10203* ,43039 ,000 1,0903 3,1138 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Oberoende t-test 

Group Statistics 
 Är du? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

indexAttitydABC Man 116 33,3431 6,76157 ,62780 

Kvinna 44 39,0864 6,38026 ,96186 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 



	  

indexAttitydABC Equal 
variances 
assumed 

,201 ,654 -
4,871 158 ,000 -5,74326 1,17917 -

8,07223 
-

3,41429 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
5,000 81,883 ,000 -5,74326 1,14861 -

8,02826 
-

3,45826 

 
 
 
 
 

Anser du att du investerar 
ansvarsfullt? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

indexAttitydABC Ja 81 38,0593 6,52981 ,72553 
Nej 80 31,7075 6,19832 ,69299 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

indexAttitydABC Equal 
variances 
assumed 

,485 ,487 6,329 159 ,000 6,35176 1,00364 4,36957 8,33395 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  6,331 158,751 ,000 6,35176 1,00331 4,37019 8,33333 

 

 
Group Statistics 
 Anser du att du investerar 

ansvarsfullt? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Jag anser mig ha god kunskap om 
miljömässiga, sociala och ägarstyrda 
faktorer och därmed om ansvarsfulla 
investeringar överlag. 

Ja 80 3,14 ,964 ,108 
Nej 

87 2,98 1,191 ,128 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lowe

r Upper 
Jag anser mig ha god 
kunskap om 
miljömässiga, sociala 

Equal 
variances 
assumed 

1,958 ,164 ,952 165 ,343 ,160 ,169 -,172 ,493 



	  

och ägarstyrda faktorer 
och därmed om 
ansvarsfulla 
investeringar överlag. 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  ,960 162,463 ,338 ,160 ,167 -,170 ,490 

 
Group Statistics 

 Anser du att du investerar 
ansvarsfullt? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Jag väljer att i majoriteten av 
mina investeringar att beakta 
miljömässiga, sociala och 
ägarstyrda faktorer. 

Ja 82 3,10 1,118 ,123 
Nej 

86 1,86 ,897 ,097 

Jag tror inte att jag kan bidra till 
att lösa miljömässiga och 
sociala problem genom att 
investera ansvarsfullt. 

Ja 82 3,30 1,330 ,147 
Nej 

86 2,79 1,373 ,148 

Jag uppskattar aktier och 
aktiefonder där jag vet att 
företagen aktivt arbetar med 
miljömässiga, sociala och 
ägarstyrda frågor. 

Ja 82 3,88 1,231 ,136 
Nej 

86 3,15 1,376 ,148 

Om jag investerar ansvarsfullt 
beror det på att min livsstil i 
övrigt är miljövänlig. 

Ja 82 3,18 1,287 ,142 
Nej 86 2,38 1,238 ,134 

Det är viktigt för mig att de 
företag jag investerar i beaktar 
miljömässiga, sociala och 
ägarstyrda frågor i all sin 
verksamhet. 

Ja 82 3,38 1,129 ,125 
Nej 

87 2,15 1,051 ,113 

Ett större utbud av etiska fonder 
skulle inte få mig att vilja göra 
fler ansvarsfulla investeringar. 

Ja 82 2,85 1,424 ,157 
Nej 86 2,62 1,528 ,165 

Jag skulle inte kunna tänka mig 
lägre avkastning för en 
ansvarsfull investering. 

Ja 81 2,57 1,193 ,133 
Nej 87 2,33 1,403 ,150 

Jag skulle kunna tänka mig att 
ta högre risk för att investera 
ansvarsfullt. 

Ja 81 2,89 1,294 ,144 
Nej 87 2,14 1,202 ,129 

Mina personliga värderingar får 
mig att vilja investera 
ansvarsfullt. 

Ja 81 3,69 1,147 ,127 
Nej 86 2,66 1,271 ,137 

Jag skulle endast välja att 
investera ansvarsfullt om det 
innebar en bättre diversifiering 
av min portfölj. 

Ja 81 2,83 1,292 ,144 
Nej 

87 3,37 1,348 ,145 

De investeringar som går dåligt 
försöker jag alltid byta bort 
oavsett om de är ansvarsfulla 
eller inte. 

Ja 81 3,84 1,260 ,140 
Nej 

86 4,22 1,131 ,122 

SumMedelKunskap Ja 83 2,3687 ,72346 ,07941 
Nej 87 2,3310 ,77749 ,08336 

 
Independent Samples Test 

 
 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 



	  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Jag väljer att i 
majoriteten av mina 
investeringar att 
beakta 
miljömässiga, 
sociala och 
ägarstyrda faktorer. 

Equal 
variances 
assumed 

2,782 ,097 7,931 166 ,000 1,237 ,156 ,929 1,545 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  7,890 155,197 ,000 1,237 ,157 ,927 1,547 

Jag tror inte att jag 
kan bidra till att lösa 
miljömässiga och 
sociala problem 
genom att investera 
ansvarsfullt. 

Equal 
variances 
assumed 

,037 ,847 2,463 166 ,015 ,514 ,209 ,102 ,926 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2,465 165,955 ,015 ,514 ,209 ,102 ,926 

Jag uppskattar aktier 
och aktiefonder där 
jag vet att företagen 
aktivt arbetar med 
miljömässiga, 
sociala och 
ägarstyrda frågor. 

Equal 
variances 
assumed 

4,232 ,041 3,602 166 ,000 ,727 ,202 ,328 1,125 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  3,611 165,336 ,000 ,727 ,201 ,329 1,124 

Om jag investerar 
ansvarsfullt beror 
det på att min 
livsstil i övrigt är 
miljövänlig. 

Equal 
variances 
assumed 

,132 ,717 4,101 166 ,000 ,799 ,195 ,414 1,184 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  4,098 164,760 ,000 ,799 ,195 ,414 1,184 

Det är viktigt för 
mig att de företag 
jag investerar i 
beaktar 
miljömässiga, 
sociala och 
ägarstyrda frågor i 
all sin verksamhet. 

Equal 
variances 
assumed 

,123 ,726 7,325 167 ,000 1,229 ,168 ,897 1,560 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  7,309 164,196 ,000 1,229 ,168 ,897 1,561 

Ett större utbud av 
etiska fonder skulle 
inte få mig att vilja 
göra fler 
ansvarsfulla 
investeringar. 

Equal 
variances 
assumed 

2,100 ,149 1,041 166 ,300 ,237 ,228 -,213 ,688 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1,042 165,918 ,299 ,237 ,228 -,212 ,687 

Jag skulle inte 
kunna tänka mig 
lägre avkastning för 
en ansvarsfull 
investering. 

Equal 
variances 
assumed 

3,920 ,049 1,163 166 ,246 ,235 ,202 -,164 ,633 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1,170 164,674 ,244 ,235 ,201 -,161 ,630 

Jag skulle kunna 
tänka mig att ta 
högre risk för att 
investera 
ansvarsfullt. 

Equal 
variances 
assumed 

1,245 ,266 3,899 166 ,000 ,751 ,193 ,371 1,131 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  3,888 162,578 ,000 ,751 ,193 ,370 1,132 

Mina personliga 
värderingar får mig 
att vilja investera 

Equal 
variances 
assumed 

2,461 ,119 5,480 165 ,000 1,029 ,188 ,658 1,399 



	  

ansvarsfullt. Equal 
variances 
not 
assumed 

  5,496 164,712 ,000 1,029 ,187 ,659 1,398 

Jag skulle endast 
välja att investera 
ansvarsfullt om det 
innebar en bättre 
diversifiering av 
min portfölj. 

Equal 
variances 
assumed 

,179 ,672 -
2,650 166 ,009 -,541 ,204 -,943 -,138 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
2,654 165,853 ,009 -,541 ,204 -,943 -,138 

De investeringar 
som går dåligt 
försöker jag alltid 
byta bort oavsett om 
de är ansvarsfulla 
eller inte. 

Equal 
variances 
assumed 

3,906 ,050 -
2,061 165 ,041 -,381 ,185 -,747 -,016 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
2,054 160,535 ,042 -,381 ,186 -,748 -,015 

SumMedelKunskap Equal 
variances 
assumed 

1,336 ,249 ,326 168 ,745 ,03764 ,11532 -
,19003 ,26531 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  ,327 167,898 ,744 ,03764 ,11513 -
,18964 ,26492 

 
Deskriptiva Frekvenser 

Index ABC-modellen 
N Valid 161 

Missing 9 
Mean 34,9031 
Median 35,2000 

  
Statistics 

Medelvärde känsla 
N Valid 165 

Missing 5 
Mean 2,9188 
Median 3,0000 
Std. Deviation ,93571 
Range 4,00 
Minimum 1,00 
Maximum 5,00 

 
Statistics 

Medelvärde intention   
N Valid 165 

Missing 5 
Mean 2,9970 
Median 3,0000 
Std. Deviation ,56803 
Range 3,00 
Minimum 1,33 
Maximum 4,33 

 
  



	  

 
Statistics 

Medelvärde kunskap 
N Valid 170 

Missing 340 
Mean 2,3494 
Median 2,6000 

 
Multinominal logistisk regression 
Anser du att du har en positiv eller negativ attityd till ansvarsfulla investeringa?* Anser du att du 
investerar ansvarsfullt?  

Parameter Estimates 

Anser du att du investerar 
ansvarsfullt?a B 

Std. 
Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence Interval for 
Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound 
Ja Intercept -

1,735 ,626 7,673 1 ,006    
[VAR04=1] 1,856 ,647 8,215 1 ,004 6,395 1,798 22,746 
[VAR04=2] 0b . . 0 . . . . 

a. The reference category is: Nej. 
b. This parameter is set to zero because it is redundant. 
 
 
  



	  

 
Appendix 3 – ESG-faktorernas påståenden 
 

Faktor  När jag investerar är det viktigt att företaget.. 

E Inte förorenar med giftiga kemikalier.  
Har en utmärkt miljöpolicy. 
Tillverkar sina produkter med återvinningsbara material. 
Inte bidrar till ökade halter växthusgaser.  

S Inte använder sig av barnarbete. 
Inte producerar eller säljer tobak.  
Behandlar alla på ett rättvist sätt. 
Inte använder sig av djurtestning. 

G Har en tydlig ansvarsfördelning inom bolaget. 
Har en bra intern riskhantering och riskbedömning. 
Har en tilltalande kapitalstruktur. 
Har en god affärsetik. 

 
  



	  

Appendix 4 - Första AP-fondens tolkning av ESG-faktorerna 
 
I enlighet med första AP-fondens tolkning tillhör de nio påståendena följande faktor: 
 
Fråga Påstående Tolkning enligt Första AP-

fonden 
5a Jag anser att arbetsmiljön hos 

företaget är en: 
Social faktor 
 

5b Jag anser att företagets 
avfallshantering är en:  

Miljöfaktor 
 

5c Jag anser att företagets påverkan 
på klimatet är en: 

Miljöfaktor 
 

5d Jag anser att aktieägarnas 
rättigheter är en:  

Ägarstyrd faktor 
 

5e Jag anser att 
arbetstagarrättigheterna hos 
företaget är en: 

Social faktor 
 

5f Jag anser att företagets interna 
kontroll är en: 

Ägarstyrd faktor 
 

5g Jag anser att företagets 
resursanvändning är en: 

Miljöfaktor 
 

5h Jag anser att styrelsens 
sammansättning och arvodering 
är en: 

Ägarstyrd faktor 
 

5i Jag anser att likabehandling av 
människor hos företaget är en: 

Social faktor 

(Första AP-fonden, 2014) 
	  
	   	  



	  

Appendix 5 – Enkätfrågornas teoriförankring 
 
Fråga  Teori Teoretisk förankring  
1 Kön Nilsson (2009, s. 26); Diamantopouls et al. (2003, s. 

465-480); De Villiers & Van Staden (2010, s. 227-240) 
2 Ålder Tippet & Leung (2001, s. 51) 
3 Investeringsbeteende   Vyvyan et al. (2007, s. 372).  
4 Attityd till ansvarsfulla 

investeringar 
Jansson & Biel (2011, s.139-140) 

5a-i Definition av ESG-faktorerna Första AP-fonden (2014) 
6 Attityder enligt ABC-modellen Beal et al. (2005, s. 67-68); Winnet & Lewis (2000, s. 

319-339) 
7 Attityder enligt ABC-modellen Vermeir & Verbeke (2006, s. 175-176); Straughan & 

Roberts (1999, s. 568) 
8 Attityder enligt ABC-modellen Webley et al. (2001, s. 27-42); Morgan Stanley (2015, 

s. 2-3) 
9 Attityder enligt ABC-modellen Lewis & Mackenzie (2000, s. 179-191); Rosen et al. 

(1991, s. 223, 228-229); Webley et al. (2001, s. 27-42) 
10 Attityder enligt ABC-modellen Webley et al. (2001, s. 27-42); Winnett & Lewis 

(2000, s. 319-339) 
11 Attityder enligt ABC-modellen Nilsson (2010, s. 29) 
12 Attityder enligt ABC-modellen Beal et al. (2005, s. 66-67); Nilsson (2008, s. 311); 

Jansson & Biel (2011, s. 141) 
13 Attityder enligt ABC-modellen Lewis & Mackenzie (2000, s. 183-184) 
14 Attityder enligt ABC-modellen Webley et al. (2001, s. 36-37) 
15 Attityder enligt ABC-modellen Mackenzie & Lewis (1999, s. 439-452); Lewis & 

Mackenzie (2000, s.179-191) 
16 Attityder enligt ABC-modellen Webley et al. (2001, s. 36-37) 
17 Attityder enligt ABC-

modellen: respondenternas 
egna kunskapsbedömning  

 

18-21 Attityder enligt ABC-
modellen: kunskapstest 

Första AP-fonden (2014) 

22 Attityder enligt ABC-
modellen: kunskapstest 

UNPRI (2016) 

23 
 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 

Viktigheten av ESG-faktorerna 
 

Webley et al. (2001, s. 27-42); Winnett & Lewis 
(2000, s. 319-339) 
Första AP-fonden (2014) 
Vyvyan et al. (2007, s. 375) 
Första AP-fonden (2014) 
Första AP-fonden (2014) 
Vyvyan et al. (2007, s. 375) 
Vyvyan et al. (2007, s. 375) 
Vyvyan et al. (2007, s.375) 
Första AP-fonden (2014) 
Första AP-fonden (2014) 
Vyvyan et al. (2007, s. 375) 
Vyvyan et al. (2007, s. 375) 
Nilsson (2008, s. 315) 

24-28 Barriärer  Young et al. (2010, s. 25-26) 
	  
	  
 


