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Sammanfattning 
Intresset för hållbara fonder har ökat kraftigt de senaste åren och idag investerar var fjärde 
person i denna typ av fond. Studiens syfte var att undersöka vilka psykologiska aspekter som 
påverkar vid investering i miljövänliga fonder, en underkategori till hållbara fonder. Detta har 
skett med stöd från ett flertal beslutsteorier samt teorier inom beteendefinansiering. 
Undersökningen har gjorts genom en kvantitativ metod med hjälp av enkäter, där en 
sambandsanalys gjordes genom korstabeller. Resultatet visade att altruism är en stark faktor till 
att människor väljer att investera miljövänligt. I övrigt har resultatet påvisat att motiven mellan 
investerare som sparar i miljövänliga fonder och investerare som sparar i konventionella fonder 
ur många aspekter är lika.  
 
Nyckelord: Beteendefinansiering, Miljövänliga fonder, Investeringsbeslut, Miljö  
  



Abstract 
Sustainable mutual funds have increased with popularity during the past recent years. Presently, 
one in four people invests in this type of mutual funds. The aim with the following study was 
to examine which psychological factors have an impact on investment decisions in 
environmental funds. Specifically, looking into one of multiple subcategories of sustainable 
mutual funds. The study was made with support from several decision making theories and 
theories within behavioral finance. The study used surveying as a quantitative method with a 
context analysis by crosstabs. The results suggested that altruism is a strong factor towards 
one's choice to invest in environmental funds. The results also suggested that the motives 
between investors who invests in environmental funds and investors who choose to invest in 
traditional funds are similar in many aspects. 
	
Keywords: Behavioral Finance, Environmental funds, Investment decisions, Environment	
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1. Inledning  
Detta avsnitt ämnar ge läsaren grundläggande förståelse för ämnet genom att ge en 
bakgrund om miljövänliga fonder som senare mynnar ut i en problemdiskussion 
om investerarens beslutsfattande. Därefter presenteras en frågeformulering, 
forskningsfrågorna, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 	

Under 80-talet lanserades de första hållbara fonderna och mottogs med blandade åsikter (The 
Balance 2019). Fram till idag har populariteten ökat markant; År 2018 valde var fjärde 
privatperson i Sverige att spara i en hållbar fond (Eklund 2018). Inom fondbranschen ser man 
det som den stora trenden just nu (Dagens Industri 2018). Den ökade efterfrågan har lett till att 
allt fler fondutvecklare väljer att ta fram strategier som kan utveckla fler hållbara sparformer 
(Eklund 2018). 	
	
Det finns olika sätt att definiera en hållbar fond. För att en fond i Sverige ska klassas som hållbar 
ska de underliggande företagen förutom att klara hårt satta krav gällande miljö även uppnå krav 
som ställs på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt att företagen utöver detta ska 
ha en sund affärsetik (Swedbank 2018). Med detta menas att fondpaketets innehåll aktivt ska 
bidra till en positiv samhällsutveckling för kommande generationer. Det uppnås genom att 
underliggande företag ska verka för att motverka korruption genom etik och bidra till 
jämställdhet. (Fondkollen u.å) Sandberg och Nilsson (2011) menar på att fondutvecklare utgår 
från kriterier som baseras på vilken typ av hållbarhet fonden ska rikta sig mot. Ofta görs det 
genom att aktivt välja bort oetiska företag samt företag med en negativ miljöpåverkan eller rikta 
sig mot företag med miljötänk. Handelsbanken (u.å) tar upp strategier för vad som definierar 
en hållbar fond. Dessa omfattar att fondförvaltaren väljer att utforma fondpaket med en bredd 
av företag som aktivt undviker att investera i fossila bränslen, alkohol, tobak samt vapen. Denna 
uteslutning är även någonting som kraven till den nya svanenmärkningen av fonder delvis 
omfattar. Svanenmärkningen syftar dessutom till att påverka företagen att verka i en mer hållbar 
riktning genom att kräva årlig hållbarhetsrapportering från företagen för att de ska få behålla 
sin märkning. (Svanen u.å) 
	
Utvecklingen av hållbarhetsarbetet den senaste tiden är en väsentlig anledning till att intresset 
för hållbart sparande har ökat de senaste åren. Behovet av att hjälpa till kring hållbarhetsarbetet 
har ökat kraftigt och finansmarknaden spelar en stor roll i att gå mot en bättre miljö (Eklund 
2018). Ett krav som flera har när det kommer till hållbart sparande är att man vill se att bolaget 
som man investerar i har strategier för hur man ska möta utmaningar i framtiden (Swedbank 
2018). 	
	
I en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Swedbank år 2018 kunde man se att 
två tredjedelar av de 3015 tillfrågade respondenterna kan tänka sig att spara i fonder som är 
hållbara. I denna undersökning framgick det bland annat att den andelen med positiv inställning 
till investering i hållbara fonder även vill investera med fokus på att minimera sin 
klimatpåverkan, samt i klimatomställande teknologier. Endast 23 procent av de tillfrågade har 
kravet att hållbara fonder ska ge minst en lika hög avkastning som andra fonder, medan sex 
procent ser hållbara fonder som en möjlighet att på sikt få en högre avkastning. (Swedbank 
2018)	
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Karlsson (2018) tar upp att det sen långt tid tillbaka finns några grundläggande antaganden 
inom finansbranschen. Dessa innefattar att investerare tar rationella beslut, att marknaden är 
effektiv, människor fattar investeringsbeslut som är regelmässiga genom att ta hänsyn till 
varians. Den förväntade avkastningen mäts endast genom differens i risk. Han menar även på 
att psykologer har sett att dessa antaganden inte stämmer då människan ofta är irrationell och 
bryter rutinmässiga regler. Slutligen tar Karlsson upp att beteendekonomer har en annan syn än 
dessa antaganden för hur det ser ut inom finansvärlden. De menar på att människor är normala 
och tar investeringsbeslut utefter sin egen personlighet istället för förväntade regler. (Karlsson 
2018)	
	
När det kommer till sparande och investeringar finns det dock fler bakomliggande faktorer som 
påverkar de val som görs och de beslut som tas. Vår hjärna är bäst på att tänka kortsiktigt vilket 
gör det svårare att fatta beslut som är bra på lång sikt. Hjärnan är gjord för att söka snabba 
belöningar vilket gör att människan lätt kan falla för frestelser och impulser, vilket är något som 
har en påverkan på hur vi agerar när det kommer till sparande (Helander 2017). 	
	
Utifrån ovanstående resonemang har människan konstaterats vara irrationell när det kommer 
till beslutsfattande som tas upp i teorin, även om rationella fall förekommer. Människan har 
även en överlevnadsinstinkt att följa strömmen och det flockbeteendet kan uppstå när det gäller 
investeringar (Kull 2018). 	
 

1.2 Problemdiskussion 

För att försöka få en förståelse för hur beslutsfattandet går till introduceras här den klassiska 
modellen om rationalitet. Simon (1955) beskriver den klassiska synen av beslutsfattande i 
Behavioral model of rational choice. Den utgår från att människan är ekonomisk, rationell och 
anses ha relevant kunskap om dess omgivning. Enligt denna verklighet anses individen även ha 
ett välorganiserat och stabilt system av preferenser, samt kunskap om alla handlingsalternativ. 
Det ska möjliggöra beräkningar gällande de tillgängliga alternativen för att på så sätt ta reda på 
vilket som ger den största nyttan. Lewis och Juravle (2010) menar på att den ekonomiske 
mannen dock inte finns överallt och investerare drivs även av andra bekymmer än de 
affärsmässiga, någonting som även Ritter (2003) beskriver. 	
	
Ritter (2003) har noterat att de traditionella antagandena som bygger på nyttomaximering och 
den effektiva marknadshypotesen frångås vid analyser av beteendefinansiella faktorer. Det 
visar att psykologi spelar en större roll än dessa modeller och antaganden i detta område. De 
väsentliga antagandena ur denna aspekt bygger på vad människor tror och även till viss del på 
arbitrage, vilket innebär att marknaderna blir ineffektiva. Det beror på att vissa investerare 
påverkas av preferenser, känslor eller av felaktiga övertygelser och låter det styra istället för att 
ha en rationell grund till sina handlingar. Ritter ger exempel på dessa beteenden som att 
investerare följer heuristik för att göra beslutsfattande enklare, men dessa kan även leda till 
fördomar som kan bidra till sämre investeringsbeslut. Ett av dem är att överskatta sin förmåga 
när det kommer till att investera, vilket har noterats vara vanligast bland män. En annan 
situation är att människor ibland tenderar att skilja på beslut som egentligen borde ha 
kombinerats. Konservatism är en annan aspekt, då individer ofta är långsamma när det kommer 
till förändring.	
	
Utifrån synsätten kan det konstateras att det i beteendefinansieringen inte är möjligt att utgå 
från modellerna om en rationell verklighet, utan att andra modeller och tolkningar av 
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verkligheten måste finnas. En sådan alternativ modell är teorin om begränsad rationalitet. Den 
utgår från att människan inte har tillgång till all information som behövs för att skapa en 
komplett bild av verkligheten. Istället byggs en begränsad bild av verkligheten upp. 
Konsekvensen av att människan har en begränsad bild av verkligheten är att beslutsprocessen 
speglas av genvägar. Resultatet blir att det slutgiltiga beslutet blir bra, men inte optimalt. 
(Simon 1978)	
	
Det finns vissa faktorer som förhindrar den rationella beslutsprocessen när det gäller hållbara 
investeringar för privata investerare. De är kognitiva barriärer som byggs upp hos individen. 
Studier har visat att respondenter ofta har resonerat kring att hållbara branscher har en hög 
volatilitet. Detta tillsammans med en kort investeringshorisont på endast ett år för privata 
investerare utgör tydliga motiv till att inte investera hållbart. Istället investeras det i tillgångar 
på mindre volatila marknader. Således har dessa faktorer en direkt negativ påverkan på 
personers inställning till hållbara investeringar. De kognitiva föreställningarna kan ha byggts 
upp efter den globala finansiella krisen, då många privatpersoner drabbades av stora förluster. 
Eftersom undersökningen gjordes när minnet av krisen fortfarande var färskt tror forskarna att 
bilden av den hållbara marknaden som volatil härstammar därifrån. (Paetzold & Busch 2014) 	
	
Forskarna Wins och Zwergel (2016) studerar investeringsbeteende genom attityder, tro, moral 
och motiv samt skillnader mellan olika investerare. De har noterat att de individer som 
investerar i socialt ansvarstagande fonder och i miljövänliga fonder skiljer sig mycket från de 
som enbart investerar i traditionella fonder, vidare benämnt som konventionella fonder. De 
konventionella fondspararna fokuserar främst på risk och avkastning. Dock har faktorerna risk 
och avkastning även visat sig vara av betydelse för de hållbara spararna, med tillägg för fler 
kriterier avseende miljöpåverkan, etik och social hållbarhet. Det visar att de hållbara spararna 
är bättre informerade än de konventionella fondspararna. I denna studie av Wins och Zwergel 
har det även noterats att attityderna och viljorna skiljer sig mellan olika sparare beroende på 
ålder och kön. 	
	
Nilsson (2008) har i sin studie sett att kvinnor tenderar att ha en portfolio som består av socialt 
ansvarstagande fonder till en högre omfattning än män. Tidigare forskning har observerat att 
hållbara investerare mår bra med sig själva utifrån den nytta deras pengar bidrar till. Motiven 
till detta välmående är dock något tudelat, för vissa individer handlar det om en sann altruism 
medan det hos andra ger dem en högre social status. (Paetzold & Busch 2014)	
	
Hållbara fonder tar sociala, etiska och miljömässiga problem i beaktande. Om man tittar 
historiskt sett har miljövänliga fonder haft en sämre räckvidd än konventionella fonder och det 
har varit problematiskt att få en spridning för fonderna eftersom det har saknats engagemang 
och sympati. (Lewis & Juravle 2010) Även rådgivare har varit dåliga på att bidra till en ökad 
spridning (Paetzold & Busch 2014). De senaste åren har det dock skett en förändring kring 
expansionen av miljövänliga fonder, detta i takt med att klimathotet har fått en större 
uppmärksamhet (Lewis & Juravle 2010).	
	
Sammanfattningsvis kan det påvisas att konventionella fondsparare skiljer sig mot fondsparare 
som agerar hållbart. De största skillnaderna ligger i att de hållbara fondspararna förutom risk 
och avkastning även tar hänsyn till andra faktorer. Miljöaspekten är en viktig del i de hållbara 
fonderna, men det finns även fonder som enbart syftar till miljön. Det är de miljövänliga 
fonderna som kommer undersökas i denna uppsats. De faktorer som förhindrar det rationella 
beslutsfattandet grundar sig i kognitiva barriärer, såsom känslor och fördomar. För dessa 
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psykologiska faktorer saknas i mångt och mycket relevant forskning och det är med 
utgångspunkten av denna kunskapslucka som vi ämnar ta språng från i denna uppsats.	

1.3 Problemformulering 	

Det finns många olika faktorer som påverkar individers investeringsbeslut, å andra sidan är 
det inte klargjort vad som påverkar besluten kring investering i miljövänliga fonder. Därför 
undersöker vi vilka psykologiska aspekter som ligger till grund för dessa beslut. 

1.4 Forskningsfrågor	

• Vilka psykologiska aspekter är det främst som spelar in vid val av miljövänliga fonder? 
• Hur påverkar beteendefinansiering investerares val kring investering i 

miljövänliga fonder? 

1.5 Syfte	

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka psykologiska aspekter som påverkar besluten 
kring investering i miljövänliga fonder.  

1.6 Avgränsningar 	

I denna studie kommer avgränsningar göras till privata investerare eftersom det idag finns en 
stor kunskapslucka för vad som påverkar besluten kring privata miljövänliga investeringar.  
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2. Teori	
I detta avsnitt presenteras tre olika beslutsteorier samt aspekter utifrån 
beteendefinasiering som tillsammans utgör en grund för vilka psykologiska 
faktorer som kan spela en betydande roll för investeringsbeslut.  

2.1 Beslutsteori	

2.1.1 A behavioral model of rational choice 

Simon (1955) menar i teorin Behavioral model of rational choice att människan fattar rationella 
beslut. Denna teori menar att utifrån många likvärdiga handlingsalternativ är det svårt att hitta 
det bästa alternativet. Enligt denna modell behöver individen ta hänsyn till många olika element, 
i detta fall alla möjliga investeringsalternativ och steg för att kunna fatta ett rationellt beslut. 	

1. En mängd av olika alternativ att välja mellan.  
2. Alla alternativ som individen överväger. Individen kan i vissa fall fatta beslut efter en 

mer begränsad mängd alternativ än vad som objektivt sett faktiskt finns.  
3. Det möjliga utfallet av ett framtida val.  
4. En “pay-off” som representerar värdets placering hos människan för varje möjligt utfall.  
5. Information om vilket utfall valet ger. Denna information är inte alltid komplett då det 

kan finnas fler än ett möjligt utfall för varje alternativ.  
6. Information om sannolikheten för att ett utfall kommer få en viss följd om ett specifikt 

alternativ tas.  
Med hjälp av dessa element kan det fastställas procedurer gällande rationella val. Dessa ställer 
höga krav på individen eftersom det är så många olika aspekter att ta hänsyn till (Simon 1955).	

2.1.2 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är en grundläggande teori inom den finansiella beslutsteorin 
som menar på att priset ska återspegla historisk information. Denna teori bygger på tre tillstånd 
som ska leda till effektiva marknader, rationalitet, avvikelser från rationalitet samt arbitrage. 
(Shleifer 2000)	
	
Rationalitet definieras här som att alla investerare har rationella förväntningar. När ny 
information når marknaden kommer således investerarnas förväntningar omedelbart att 
korrigeras efter de nya omständigheterna. Däremot räknar denna teori att det alltid kommer 
finnas avvikande beteenden eftersom människor kommer ha varierande åsikter och 
uppfattningar. Vissa kommer vara mer optimistiska och andra mer pessimistiska. Tillsammans 
kommer dessa avvikelser att harmoniseras, vilket är innebörden av dessa avvikelser från 
rationaliteten. Den sista grunden för den effektiva marknadshypotesen är som tidigare nämnt 
arbitrage. Det innebär att professionella investerare kommer fatta välgrundade beslut utifrån att 
endast investera i tillgångar de vet är undervärderade och sälja dessa när de är övervärderade. 
Enligt denna teori kommer dock inte privatpersoner att fatta välgrundade beslut, utan snarare 
efter känslor och egna åsikter som kan bidra till konservatism och optimism. Det kommer 
innebära att denna grupp av individer kan komma att köpa när tillgångarna är övervärderade 
och sälja när dem är undervärderade. Dock kommer marknaderna alltid att vara effektiva så 
länge de professionella investerarna dominerar marknaden. (Malkiel & Fama 1970) 
	
Utöver dessa tre grundantaganden för den effektiva marknadshypotesen så omfattar teorin även 
tre olika former - svag, semi-stark och stark form. Dessa mäter hur marknadens effektivitet 
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påverkas av dessa faktorer. Den svagaste formen av effektiva marknader innebär att priset idag 
endast återspeglas av priset föregående period, med tillägg för den förväntade avkastningen. 	
En semi-stark form medför marknadens effektivitet ska återspeglas av tillgångens fullständiga 
historiska information, så länge denna information är publik. Den starka formen menar att 
marknadspriset påverkas av tillgångens fullständiga historiska information, både publik och 
intern. Det sista innebär att det inte ska vara möjligt att få abnormal avkastning, inte ens för 
individer med insiderinformation. (Malkiel 1989)	

2.1.3 Teorier om begränsad rationalitet 

Simon (1978) redogör utifrån en deskriptiv modell att människan kan ha svårt att fatta rationella 
beslut likt de ovan nämnda teorierna beskriver. Istället skapar människan en begränsad kognitiv 
bild av världen som den bedömer alternativen kring. Han menar att dessa kognitiva 
begränsningar kan bero på flera faktorer som slutligen innebär att människan tar genvägar i 
beslutsfattandet. De faktorer som tas upp är risk och osäkerhet, ofullständig information om 
alternativen, en komplexitet att beräkna det bästa utfallet samt en begränsad tid för 
beslutsfattandet. Denna teori visar att individer inte baserar sina beslut på nyttomaximering, 
utan istället grundar sina beslut utifrån heuristik. Detta eftersom ett beslutsfattande blir svårare 
genom att integrera dessa faktorer i de klassiska modellerna om den rationella individen. I dessa 
heuristiska antaganden frångås de neoklassiska modellerna och man kan se att andra faktorer 
istället får en större relevans, exempelvis känslor (Maldonato 2007). Denna modell för 
beslutsfattande innebär att det slutgiltiga beslutet ger en tillfredsställande, men inte optimal 
lösning. 
	
Kahneman och Tversky menar att denna ofullständiga information bidrar till fler beteenden än 
endast genvägar i beslutsfattandet. Förutom detta redogör de även för att sättet som problemet 
presenteras kan bidra till att individen fattar beslut utifrån sina tidigare erfarenheter och åsikter. 
Detta innebär att beslutet kommer att formas utifrån faktorer som dessa och på så sätt generera 
olika utfall från individ till individ. (Maldonato 2007)	

2.2 Olika typer av hållbara fonder 

Miljövänliga fonder är ett av begreppen som ingår i hållbara fonder. Förutom miljövänliga ingår 
i denna kategori även etiska, religiösa och socialt hållbara fonder. Miljövänliga fonder har blivit 
mer vanligt förekommande till följd av klimathotet och har utgångspunkten att endast investera 
i företag med ett hållbart klimattänk. Det innebär att företagen ska verka i branscher inom bland 
annat förnyelsebar energi och hållbar avfallshantering. (Lesser, Rößle & Walkshäusl 2015) Ofta 
används det en negativ screening inom detta område också där miljöförstörande bolag aktivt 
väljs bort till fördel för dessa hållbara företag. Socialt hållbara fonder har utgångspunkten i att 
underliggande företag ska ha en etisk bolagsstyrning med bra arbetsvillkor medan de etiska 
fonderna har utgångspunkten att företagen ska verka för mänskliga rättigheter i en ännu större 
utsträckning. (Climent & Soriano 2011) 	

2.3 Beteendefinansiering	

2.3.1 Kognitiva biaser	

Någonting som kan påverka beslutsfattandet är kognitiva bias, det innebär att personer tar till 
sig information och processar sedan informationen utifrån sina tidigare erfarenheter. De 
värderar informationen utifrån vad de själva tycker om eller inte tycker om (Sarwar & Afaf 
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2016). Meir (1988) har sett att vissa investerare enbart investerar efter sina känslor. Investerarna 
tror då att de har information för att göra vinster på sina investeringar men i själva verket gör 
de det för glädje och stolthet. Individer tenderar att lägga stor vikt vid de erfarenheter som de 
har från den senaste tiden. I begreppet kognitiv bias ingår överdrivet förtroende till sin egen 
förmåga som tas upp nedan.	
	
Att ha ett överdrivet förtroende innebär att individen har en stark övertygelse om sina egna 
förmågor, något som har noterats vara vanligare förekommande hos män än kvinnor. Detta 
överförtroende kan visa sig på flera olika sätt, exempelvis genom för mycket investeringar i det 
man känner till. (Ritter 2003) Ett överförtroende kan definieras som en lucka som uppstår 
mellan det investeraren vet eller kan och det den tror att den kan eller vet (Cordell et al. 2011). 
Överförtroendet leder till beteenden som innebär att investeraren blir mindre försiktig och 
kontrollerande. Studier har visat att personer som har ett överdrivet förtroende till sig själva 
investerar mer (Deaves et al., 2009), denna typ av investering är ofta kopplad till förlustresultat 
och dåliga prestationer (Barber & Odean 2000).	

2.3.2 Heuristik  

Ritter (2003) tar upp heuristik, som innebär att hypoteser utvecklas utifrån egna antaganden. 
De används sedan för att underlätta processen kring beslutsfattande när världen blir för komplex 
för att individen ska lyckas ta hänsyn till alla variabler som påverkar. Det innebär att 
investeraren målar upp en förenklad världsbild som denne fattar besluten utifrån. Dessa 
antaganden som görs i den förenklade världsbilden kan i vissa fall leda till fördomar, speciellt 
när det sker förändringar. Fördomarna kan i sin tur leda till att det sker suboptimala 
investeringsbeslut, vilket innebär att investeringen inte blir optimal. Tversky och Kahneman 
(1982) menar att heuristik är en metod som kan underlätta beslutsfattande och är vanligtvis 
väldigt tillämpbar. I en annan studie har Kahneman och Frederick (2002) sett att det vid 
heuristik finns många underliggande bestämmelser som påverkar. Chapman och Johnson (2002) 
menar att även om individen ska justera sina underliggande antaganden efter ny information så 
är det inte alltid tillräckligt och kan då leda till misstag.  
	
Människor påverkas av inre personliga konflikter när de ska fatta beslut. Shefrin och Thaler 
(1985) menar på att människan kan tillämpa självbestämda tumregler, även kallat heuristik för 
att undvika att påverkas av det. I en annan studie har man har sett att människans begränsade 
rationalitet bidrar till att individen inte är tillräckligt stark för att kunna stå emot påverkan från 
sina känslor (Shefrin & Statman, 1985; Wong, Carducci & White 2006). Ett sådant heuristiskt 
antagande är att hållbara fonder ger lägre avkastning än traditionella fonder (Wins & Zwergel 
2016).	

2.3.3 Mental redovisning   

Mental redovisning är en känd teori inom konsumentbeteende som visar att konsumenten kan 
tänka annorlunda beroende på situationens karaktär, vilket kan påverka beslutsfattandet. 
Investerare tenderar att reagera olika på två situationer som i slutänden ger samma utfall. 
(Thaler 1985). Ritter (2003) har i sin studie sett att beslut som bör kombineras i vissa fall 
separeras av investeraren. Frazzini (2006) menar på att man ser vinster och förluster som olika 
mentala konton genom denna typ av separation. Thaler (1985) indikerar på att investerare 
föredrar segregation när det kommer till att ta flera vinster och integration när det gäller mixade 
vinster och förluster. 
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Sarwar och Afaf (2016) menar att människor är rädda för att förlora vilket påverkar deras 
investeringar. Kabra, Prashant och Dash (2010) har sett att investeringsbeslutet kan påverkas 
av idividers rädsla. Även om det finns chans för tillväxt på marknaden väljer vissa investerare 
att investera i den risk de har råd med och väljer då istället fasta insättningar, försäkringar 
etcetera. Kahneman och Tversky (1984) tar upp att känslan av förlusten kan kännas olika för 
individen beroende på hur grundförutsättningen har sett ut, under begreppet förlustaversion.  

2.3.4 Konservatism  

När det sker förändringar menar Ritter (2003) att människor tenderar att vara långsamma med 
att följa förändringen när det tillkommer ny information på marknaden. Istället fortsätter de 
konservativa investerarna som de tidigare gjort. Konservatismen kan leda till att människor 
upplever en likgiltighet när det sker förändring, men om det finns ett tillräckligt långt mönster 
kommer de tillslut anpassa sig efter förändringen.  

2.3.5 Optimism 

Sarwar och Afaf (2016) tar upp att människor är positiva till framtiden och hoppas på det 
goda istället för det faktiska. Det indikerar på att allt kommer bli bättre än det undersökta. 
Investerare förväntar sig att marknaden kommer gå bra framöver, något som dock inte alltid 
sker. Optimism kan leda till förluster då investerare har orealistiska mål. Frustration kan även 
uppstå när investerare tror att det kommer gå bra för dem men så gör det inte det. Kahneman 
och Riepi (1998) tar upp att onödig optimism kan leda till att människor missbedömer sina 
chanser, vilket leder till att dåliga beslut fattas. Optimistiska investerare kan komma att 
överreagera på marknaden.  

2.3.6 Flockbeteende 

Människan har en förmåga att anpassa sig och formas utifrån andra. Därmed sker 
beslutsfattandet ofta med emotionella motiv snarare än rationella. Det sker utifrån en stark tro 
på gruppen snarare än ett individuellt beslut. Flockbeteendet sitter djupt rotat i människan och 
sker därför både omedvetet och okontrollerat. Detta är anledningen till att människor i grupp 
snabbt kan ändra uppfattningar och åsikter. (Qawi 2010) 
	
I studien av Sarwar och Afaf (2016) har man sett att det är vanligt att investerare diskuterar sina 
investeringar med släktingar och vänner. Bikhchandani och Sharma (2000) menar att vissa 
påverkas av andras investeringsbeslut istället för att följa sina egna strategier. Medan 
Obenberger (1994) säger att investerare inte lyssnar på sina vänner och familj utan använder 
sig av värderingsmodeller för att utvärdera aktiens pris innan eventuell investering görs.	
Wray & Bishop (2016) har i sin studie sett att flockbeteende på finansmarknaden är något som 
återkommer och leder till en ökad prisvolatilitet. Det ses även som en bidragande faktor till 
marknadens bräcklighet. 	

2.3.7 Altruism 

Känslan av att göra gott påverkar människans belöningscentra och kan ses som en anledning 
till att människor världen över skänker pengar till välgörande ändamål. Forskning har visat att 
delar av hjärnan som har med välbefinnande att göra aktiveras när en person skänker pengar till 
välgörenhet. Man har även observerat att människor som donerar pengar till välgörenhet är 
lyckligare är de som inte gör det, dock har de olika motiv då vissa gör det för att de själva mår 
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bra av att ge och andra för att de verkligen vill hjälpa andra människor. Motiven till detta 
agerande beror antingen på egoism eller på sann altruism. De egoistiska motiven är främst att 
individen försöker höja sin egen status genom att framstå som givmild, medan den sanna 
altruismen indikerar att motiven är genuina utan någon tanke om att själv gynnas. Däremot 
finns det mycket tidigare forskning som pekar på en korrelation mellan att lyckliga människor 
skänker mycket pengar till välgörenhet. (Breman 2008)	
	
Tidigare forskning har visat att altruistiska värderingar och klimatångest är starkt korrelerade i 
gruppen unga vuxna. Det pekar på att klimatångesten leder till starkare altruistiska värderingar. 
Vilket i sin tur kan det leda till att fler väljer att agera med hållbart, genom att bland annat 
engagera sig och skänka pengar till organisationer som verkar för en mer hållbar miljö (Ojala 
M. 2005).	

2.4 Tidigare forskning  

Paetzold och Busch (2014) menar att privata investerare känner sig påverkade av sin omgivning 
att investera i miljövänliga fonder. De menar att den allmänna attityden i samhället avspeglas 
från miljödebatten och att det leder till en utbredd vilja att investera miljövänligt. Viljan att 
spara miljövänligt leder till att investerare känner sig nöjda med sin egen insats när de sparar 
miljövänligt. Dock hävdar Paetzold och Busch att det inte är lika vanligt att faktiskt spara 
miljövänligt som annan forskning påstår, då privata investerare endast har investerat i tre 
procent av det totala utbudet av miljövänliga fonder. Resterande 97 procent av innehaven står 
det statliga pensionssparandet för. Det kan enligt dem förklaras genom att privata investerare 
känner sig osäkra på det miljövänliga sparandet, då det är förhållandevis okänt. Trots att en 
vilja finns hos dessa investerare finns omsätts den inte till handling på grund av okunskapen. 	
	
Tidshorisonten har visat sig ha en påverkan på investeraren när det kommer till att omsätta vilja 
till handling. Eftersom bilden av miljövänliga fonder som volatila finns är det investerare med 
ett långsiktigt tänk som väljer att investera i dessa. Ofta förs argumentet fram att investeringen 
görs för deras barn och barnbarn, eftersom de ska leva i den tidsperiod som investeringen görs 
skillnad för. Därför bortser de från bilden av att miljövänligt fondsparande är volatilt på kort 
sikt. Dock visar forskning på att det inte är statistiskt bevisat att miljövänliga fonder genererar 
en lägre avkastning än konventionella fonder. (Paetzold & Busch 2014)	
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3. Metod	
I metodkapitlet presenteras val av forskningsdesign, population, urval, olika typer 
av datainsamling, hur studien genomfördes samt kritik till källor och metod.  

3.1 Forskningsdesign 

I denna studie har en kvantitativ undersökning gjorts. Med en kvantitativ studie åsyftas en 
undersökning som samlar in data kring fler än ett fall vid en viss tidpunkt. Utifrån denna data 
görs sedan en analys för att kunna finna samband mellan variablerna. (Bell, 2000, s.13). Med 
en kvantitativ data åsyftas en mängd numeriska data. Denna data förväntas säga någonting om 
populationen, snarare än om några få individer. Den kvantitativa datan kallas även för hårddata 
och kan behandlas genom statistik. Det gör att man kan göra statistiska analyser och skapa en 
stor nytta för att dra korrekta slutsatser. Hårddata bidrar till möjligheten att göra jämförelser 
som blir mer opartiska och konkreta. (Ejvergård 1996 s.34–35) 
	
I studien har en deskriptiv metod använts, vilket är en mer beskrivande metod då en viss 
population beskrivs vid ett visst givet tillfälle och används ofta vid en tvärsnittsdesign. Det har 
tillämpats i denna studie. Med hjälp av detta kan man se förändringar på gruppnivå. All fakta 
som har samlats in måste kategoriseras och kunna indikera på något, det är den data som är 
viktigast som sedan ska framhävas. (Olsson & Sören 2007, s.67; Ejvegård 1996, s.30) Vid 
deskriptiva studier har man sen tidigare en särskild mängd vetenskap vilket gör att aspekter som 
inte är relevanta avgränsas och man fokuserar på att mer grundligt och detaljerat kunna beskriva 
de relevanta delarna. (Olsson & Sörensen 2007, s. 31) 
	
I undersökningen har en hypotesprövning gjorts genom att ställa upp hypoteser i form av flera 
olika antaganden. Syftet med hypotesprövningen var att komma fram till vad som låg till grund 
för självaste fenomenet. När hypoteserna har testats har de sedan verifierats eller falsifierats 
(Ejvegård 1996, s. 31). Hypoteserna har testats på ett urval av den population vi valt. Om det 
visat sig att sannolikheten att hypotesen stämmer är minimal förkastas hypotesen och annars 
verifieras den. Dock innebär ett verifierat resultat inte att hypotesen är korrekt då det kan skilja 
sig minimalt mellan resultatet och det förväntade värdet så att det inte går att bevisa. Motsatsen 
kan även ske om vi förkastar hypotesen eftersom vi kan ha fått ett resultat som förekommer 
extremt sällan (Olsson & Sörensen 2007 s.141–142). En hypotes kan ses som det första steget 
till att bryta ner en teori till en form som blir lättare att observera (DePoy och Gitlin 2011 s.50). 	
Den metod som valts för datainsamlingen är en enkätundersökning. Vid enkätundersökningar 
är det första steget en analys av vilka frågor som ska finnas med i undersökningen. Det har 
gjorts genom att först insamla relevant tidigare forskning. I detta fall har många tidigare 
undersökningar gjorts på beslutsfattande och psykologiska faktorer som påverkar detta, men 
inte på just miljövänliga fonder. Dessa tidigare studier har dock kunnat tillämpats i 
undersökningen ändå. För att konstruera enkäten måste hänsyn tas till de variabler som ska 
undersökas för att sedan kunna konstruera relevanta frågor. Det viktiga och svåra är att endast 
ta med de frågor som är relevanta så att det inte blir för många frågor. Enkätens disposition är 
även den av stor betydelse; frågorna måste komma i en logisk ordning och vara lätta att fylla 
i.  Svarsalternativen ska endast kunna tolkas på ett sätt. (Olsson & Sörensen 2007, s. 91–92) 
När enkäten hade konstruerats så genomfördes en pilotstudie för att pröva de olika delarna i 
frågeformuläret, innan de sedan delades ut för att genomföra den riktiga undersökningen 
(Olsson och Sören 2007, s.29).	
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Främst har vi varit intresserade av att undersöka en större målgrupp, då syftet med det var att 
försöka dra generaliserande slutsatser. Därför valde vi att utföra en kvantitativ studie snarare 
än en kvalitativ. Med detta i åtanke fanns det ingen annan metod för datainsamling som skulle 
ha genererat lika stor datainsamling som enkätundersökningen gjorde under den givna tiden. 
Att genomföra intervjuer hade kunnat ge oss en djupare kunskap, men eftersom intervjuerna 
skulle ha gjorts med privata investerare utan någon särskild expertkompetens skulle resultatet 
vara tillintetsägande. Det hade krävts ett stort antal intervjuer för att kunna generalisera 
resultatet och det skulle inte ha varit tidseffektivt att genomföra ett såpass stort antal intervjuer 
att de hade kunnat mäta sig med enkätundersökningen. 	

3.2 Population 

Populationen för studien är svenska privatsparare med ett aktivt fondsparande.  

3.3 Urval 

För studien har 320 stycken enkäter delats ut i Facebook-grupper med en tydlig koppling till 
antingen fonder eller sparande i övrigt mellan datumen 2019-04-16 och 2019-04-23. I 
undersökningen svarade 96 kvinnor, 215 män och 9 stycken som definierar sig som något annat 
kön.  
	
För att bestämma hur urvalet skulle gå till gjordes analyser för vart populationen på bästa och 
mest tidseffektiva sätt skulle kunna nås. Vi kom fram till att Facebook-grupper för sparande var 
bra och ett flertal sådana grupper där man fick publicera enkäter valdes ut. Urvalet för vilka 
grupper som skulle användas skedde genom ett bekvämlighetsurval med kravet att grupperna 
skulle vara kopplade till sparande och ha minst 5000 medlemmar. I urvalet för vilka individer 
i grupperna som skulle svara har ett slumpmässigt urval genomförts, detta då alla medlemmar 
i grupperna hade samma chans att delta i undersökningen om de ville under den vecka som 
enkäten fanns publicerad. För att urvalet ska bli representativt ska det finnas med procentuellt 
sett lika många kvinnor och män som det finns i populationen. (Bell 2000, s.111) Detta urval 
blir därför inte representativt för hela populationen men det är representativt för 
urvalsgrupperna. 	

3.4 Bortfallsanalys 	

Det uppstod inget bortfall vid själva utdelningen av enkäterna då vi fick svar på alla enkäter 
som var planerat. Dock blev vissa av respondenterna upprörda över att vi hade “annat” som ett 
svarsalternativ på vilket kön man definierar sig som. Vilket ledde till att några valde det 
alternativet bara för att förstöra, därför har vi valt att bortse från hela den kategorin då den blir 
missvisande.  
	
Två av frågorna hade fria svarsalternativ där respondenterna själva fick skriva ett svar. Här var 
syftet att vi med hjälp av dessa svar skulle kunna få en djupare förståelse för dessa frågor, dock 
fick vi många svar som inte var längre än ett ord. Det ledde till att vi har valt att se dessa som 
grundliga svar istället för att kunna göra mer djupgående analyser.  
	
På frågan om vilka fonder som respondenterna trodde genererade en högst avkastning fick vi i 
databearbetningen ett bortfall om 40 individer då alternativet “vet inte” togs bort inför 
tolkningen. Detsamma gjordes i analysen av frågan om respondenterna kände någon som 
sparade i miljövänliga fonder, då svaret “vet inte” inte kändes relevant. Då bortföll 113 svar. 
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På frågan om respondenternas syn på miljön bortföll tre svar då de valt svarsalternativet “vet 
inte”.	

3.5 Datainsamling	

3.5.1 Primärdata 

Primärdata är den data som har samlats in själv av forskaren (Bell 2000, s. 93). Primärdatan i 
denna studie har samlats in med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning, där enkäter 
delades ut till fondsparare. Syftet med enkäterna var att kunna få in så mycket data som 
möjligt på kort tid. Eftersom enkäterna gav en möjlighet att samla in mycket data från många 
respondenter blev enkäter det bästa alternativet för denna studie.  

3.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är tidigare undersökningar på området (Bell 2000, s.93). Med hjälp av de teorier 
som fås fram genom sekundärdata har en grund för analys, förståelse, bearbetning och stöd 
för argumentation kunnat skapas. (Rienecker & Jörgensen 2014) När primärdata hade samlats 
in användes sekundärdata för att göra en jämförelse mellan dessa. För att hitta data har 
databaser som SöderSchoolar och GoogleSchoolar använts. 

3.6 Genomförande	

Som ett första steg ställdes hypoteser upp utifrån den teoretiska referensramen för att kunna 
besvara frågeställningen. När hypoteserna var konstruerade skapades en enkät utifrån 
hypoteserna samt de teorier och psykologiska faktorer som togs upp i den teoretiska 
referensramen. Syftet var att verifiera eller falsifiera hypoteserna och stärka våra resultat från 
undersökningen med tidigare forskning.  
	
När enkäterna var klara genomfördes en pilotstudie som visade att det var en följdfråga där vi 
behövde lägga till “om ja” i frågan om huruvida respondenterna agerat likadant som de man 
pratade med om sparande. Detta då den endast skulle besvaras om den tillfrågade hade svarat 
ja på den tidigare frågan. På frågan om den tillfrågade sparar i miljövänliga fonder kunde 
svarsalternativen förbättras genom att lägga till “nej, men jag är intresserad av att göra det i 
framtiden”. Detta då de det var relevant att titta på deras psykologiska faktorer också. Frågan 
om de tillfrågade tar råd av personer i sin omgivning behövde omformuleras till om man tar råd 
från någon person i omgivningen, för att förtydliga vad vi ville få fram med frågan. Efter 
pilotundersökningen framgick det att frågan tolkades som att man skulle följa samtliga råd som 
respondenten hade fått. Slutligen hade vi glömt att skriva att undersökningen riktar sig till 
personer som sparar i fonder i beskrivningen, så det lades till.  
	
Efter pilotstudien hade genomförts gjordes de ändringar som var nödvändiga och enkäterna 
publicerades i de utvalda Facebook-grupperna, dock var det några grupper som enkäten blev 
borttagen från innan vi hade hunnit få några svar. Vi lät undersökningen ligga ute i en vecka 
för att så många som möjligt skulle få chansen att svara. 
	
Efter en vecka stängdes enkäten och data började tolkas i SPSS genom att variablerna kodades 
om till siffror och skalnivå ställdes in till antingen nominal eller ordinal, beroende på 
datakaraktär. Nominalnivån används för data som kan kategoriseras men inte rangordnas. För 
denna skala är data inte ekvidistant, det vill säga att intervallen mellan kategorierna inte är lika 
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stora. Ordinalnivå används för data som kan kategoriseras samt rangordnas. Däremot är denna 
form av data inte heller ekvidistant. (Vejde 2011, ss. 18–20) Därefter dikotomiserades svaren 
som inkommit i frågan om vilka alternativ som användes för att fatta ett investeringsbeslut. Att 
dikotomisera, eller att göra en fråga dikotom innebär att ändra den från flera svarsalternativ till 
enbart två (Vejde 2011, s. 21). Från att ha varit en flervalsfråga gjordes denna om för att fånga 
upp de som enbart fattade beslut utifrån börsdata samt avkastning och samtliga alternativ som 
rörde annat än enbart börsdata och avkastning. Det gjordes då datatolkningen annars skulle 
innehålla väldigt många variabler. En analys av denna skulle bli väsentligt mer komplicerad 
och ändå inte tillföra något annat än vad som gjordes utifrån ett dikotomt alternativ.  
	
Hypotesprövningen gjordes i SPSS eftersom programmet gav oss verktygen att göra 
korstabeller för att finna samband utifrån respondenternas enkätsvar. I en korstabell är det 
möjligt att göra en bivariat samt multivariat dataanalys. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2016, 
s. 146) Det var ett bra hjälpmedel för att få en överblick över samtliga respondenters svar givet 
vilken kategori spararna hamnade i. För att kunna pröva första hypotesen krävdes det att vi 
gjorde om ålderskategorierna så att dessa skulle motsvara grupper som unga vuxna, undre 
medelålder och övre medelålder. Det gjordes för att kunna jämföra vårt resultat med tidigare 
forskning. Därefter gjordes en sambandsanalys för att pröva samtliga hypoteser utifrån 
Cramer’s V som sambandsmått eftersom detta är det enda sambandssmåttet som kan användas 
vid tolking av data i både ordinal- och nominalnivå i kombination i en större utsträckning än 
enbart fyrfältstabeller. Denna koefficient anger inte riktning för sambandet och kan variera från 
0 till 1. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2016, ss. 148–149) Avslutningsvis mättes 
signifikansen för varje tabells resultat. 	

3.7 Hypoteser	

Genom att ha redogjort för olika modeller inom beslutsfattande har det noterats att fondval ofta 
inte fattas genom en fullkomlig rationalitet. Investeraren förväntas istället fatta beslut genom 
en begränsad rationalitet. Detta kommer sig då beslutsfattandet omfattas av stora osäkerheter. 
Delvis beror det på att mängden information som finns att ta del av är för omfattande för att 
alla investerare ska ha en möjlighet att ta in informationen och således fatta ett fullkomligt 
rationellt beslut. Istället kommer investeraren att ta genvägar i sitt beslutsfattande genom att 
göra ett urval av all den information som finns att tillhandahålla. Även om antagandet om att 
den effektiva marknadshypotesen kan gälla på en fondförvaltares nivå finns det dock inget som 
tyder på att de privata investerarna skulle fatta beslut enligt denna modell.  
	
Istället kommer de centrala begreppen inom beteendefinansiering att testas utifrån teorin om 
begränsad rationalitet. Eftersom denna utgår från att tiden inte finns för att fatta ett rationellt 
beslut, samt att den har ett mer psykologiskt angreppssätt. Utifrån teorin har sammanlagt sju 
hypoteser tagits fram, tänkta att mäta samtliga faktorer som har tagits upp i teoriavsnittet.  

H1: Altruism är det främsta motivet till att folk väljer att spara miljövänligt. 	

Forskning har påvisat att klimatångest är någonting som ökar hos unga vuxna. Därför tror vi att 
denna undersökning kommer påvisa att de som har ett miljövänligt fondsparande, eller som är 
intresserade av att påbörja ett miljövänligt fondsparande kommer styras av altruistiska motiv 
och att känslan att bidra till en bättre framtid.  
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H2: Det största skälet till att inte spara miljövänligt är tankar om att det ger lägre 
avkastning. 

Det heuristiska antagandet om att miljövänliga fonder ger lägre avkastning tros här vara det 
främsta skälet till att inte spara miljövänligt. Det kan ses som ett legitimt antagande då det 
miljövänliga utbudet kommer vara markant lägre än det totala utbudet. Det kan då leda till 
tanken om att det miljövänliga utbudet bör ha en lägre kvalitet än det totala utbudet och att en 
rädsla för förlust får investeraren att helt utesluta detta alternativ. 

H3: De som sparar i miljövänliga fonder lägger större fokus på andra aspekter än 
enbart börsdata och avkastning jämfört med konventionella fondsparare. 	

Denna hypotes är till viss del sammanlänkad med H1, däremot tar denna hänsyn till fler känslor 
än att enbart bidra till en bättre miljö och på så vis dämpa eventuell klimatångest. Hypotesen 
avser att mäta om fondsparare som investerar miljövänligt låter beslutsfattandet präglas av 
kognitiva biaser. 

H4: Miljövänligt fondsparande är vanligare i kretsar som präglas av flockbeteende.	

Eftersom miljövänligt sparande inte är lika känt som ett konventionellt fondsparande tror vi att 
miljöfokuserade investerare är mer benägna av att dels prata om det miljövänliga sparandet och 
att fler som har valt att spara miljövänligt har inspirerats från folk i sin omgivning.  

H5: Miljövänliga fondsparare tittar på färre alternativ innan de bestämmer sig för 
sin placering än de som sparar konventionellt. 	

Bilden av miljövänliga fondsparare visar att de sannolikt lägger en större vikt vid 
känsloargument än konventionella sparare. Eftersom utbudet av miljövänliga fonder är lägre i 
kombination med att investeraren tros styras mer av känsloargument, tror vi att miljövänliga 
fondsparare i regel ser till färre alternativ än konventionella fondsparare.  

H6: Miljövänliga fondsparare anser sig ha mer kunskap om fonder generellt än 
konventionella fondsparare	

Kopplingen mellan att ha faktisk kunskap och att som individ känna att man har kunskap är inte 
nödvändigtvis fullständig. Detta kan tyda på att individen har ett överdrivet förtroende till sin 
egen kunskap, även om det naturligtvis kan vara så att individen faktiskt har en god kunskap 
inom området. Precis som syftet med H4 ämnar denna hypotes att undersöka spridningen av 
kunskap inom miljövänliga fonder och om det är så att man behöver en djupare kunskap om 
fonder för att ha en kännedom om miljövänliga fonder. 

H7: Konventionella fondsparare är mer konservativa än miljövänliga fondsparare.	

Även om miljövänliga fonder inte är ett nytt fenomen så har det börjat få genomslagskraft de 
senaste åren. Att det inte är vanligare idag kan delvis bero på att kännedomen är låg, men också 
på grund av att investerare präglas av konservatism.	
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3.8 Källkritik	

3.8.1 Äkthet/Trovärdighet 	

I studien har det för oss varit viktigt att kunna ge en korrekt första- och andrahandsinformation. 
I förlängningen har det betytt att vi har granskat och gjort ett kraftigt urval av våra källor för att 
kunna fastställa källans äkthet. Enligt Thurén (2013 s. 17) är förfalskningar inom vetenskapen 
mer vanligt än vad man förväntar sig. För att i största mån undvika risken att använda källor 
som kan vara förfalskade eller oseriösa så har vi använt oss av artiklar som har blivit 
vetenskapligt granskade. I första hand har vi utgått från artiklar som har många citeringar. 
Eftersom en källa ses som mer trovärdig ju nyare den är, har vi försökt hitta så nya källor som 
möjligt. Det har dock inte alltid varit möjligt vilket har lett till att vissa av våra källor är äldre. 
Det gör dem mindre trovärdiga ur den aspekten att det som har gällt historiskt inte 
nödvändigtvis är giltigt eller applicerbart idag. (Thurén 2013, s.31; Larsson och Jonjons 2018, 
s.136)   
	
Med vetskapen om att Thurén (2013, s. 36) berättar att ledande frågor kan påverka vittnena så 
att svaren blir mindre trovärdiga, har mycket omsorg lagts på att utforma enkätfrågorna. För att 
få undersökningen så pålitlig som möjligt har vi undvikit att ställa ledande frågor. Dock finns 
det ändå en risk för att vissa respondenter kan ha uppfattat frågor som ledande eftersom 
undersökningen handlar mycket om miljön och har ett tydligt tema. Det är något som kan göra 
undersökningen mindre trovärdig. En annan aspekt som gör undersökningen mindre trovärdig 
är att det används mycket sekundärkällor och det påverkar trovärdigheten negativt då 
sekundärkällor ses som mindre pålitliga än primärkällor (Thurén 2013, s.45).	
	
Enkäterna publicerades i Facebook-grupper vilket gör att vem som helst av gruppmedlemmarna 
kan ha svarat. Vi kan därför inte säkerställa att svaren kommer från individer som är relevanta 
för studien. Det gör även att vi inte kan kontrollera om någon har svarat på enkätundersökningen 
flera gånger. Vi vet inte heller vilken avsikt de hade med sina svar (Bryman 2011, ss. 603-604). 
Det är något som gör att resultatet inte kan generaliseras i lika stor utsträckning. Resultatet får 
även en lägre trovärdighet än vad den hade fått om vi hade delat ut enkäterna fysiskt till 
respondenterna. 	

3.8.2 Etik 

Autonomiprincipen (Olsson & Sörensen 2007, ss. 54–55) säger att forskare bör tar hänsyn till 
olika människors möjligheter att på egen hand kunna ta ställning till information och 
handlingsalternativ. Därför har det varit viktigt för oss att enkätfrågorna ska innehålla både en 
tillfredsställande mängd information och svarsalternativ. För att uppnå det har vi utformat 
undersökningen så att respondenterna på varje fråga ska ges en möjlighet att svara utefter sina 
egna åsikter.  
	
För oss har det varit viktigt att respondenterna inte ska skadas utifrån våra enkätfrågor. Den 
skada som respondenter skulle kunna ta av undersökningen är om det finns frågor som skulle 
kunna upplevas som kränkande (Olsson & Sörensen 2007, s. 55). Exempelvis kan frågan om 
kön upplevas kränkande om frågan ställs på fel sätt. Därför frågade vi om vilket kön de 
definierade sig som och hade annat än kvinna eller man med bland svarsalternativen. Även 
ålder är en känslig fråga, som vi därför har valt att ha ålderskategorier om cirka tio år vardera, 
från 18 år upp till 75 år. Därefter har frågan svarsalternativ för kategorierna under 18 år och 
över 75 år för att respondenterna inte ska känna sig exkluderade eller kränkta på grund av åldern. 	
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En tredje princip som har behandlats är rättviseprincipen, som tydliggör att alla personer ska 
behandlas lika. Det innebär att urvalet ska göras enligt vetenskapliga normer. (Olsson & 
Sörensen 2007, s. 55) Eftersom studien grundar sig på ett bekvämlighetsurval av Facebook-
grupper där enkätstudien publicerades gavs inte hela populationen en chans att svara. För att 
göra det så rättvist som möjligt har alla medlemmar i de grupper som undersökningen 
publicerades i fått samma chans att svara. För att de tillfrågade inte skulle känna att vi kränker 
deras integritet har alla fått vara anonyma. Deltagandet har varit frivilligt, något som Bell (1999, 
s. 39) påpekar att det måste vara.	

3.9 Metodkritik 

Utifrån den kvantitativa utgångspunkten kan det upplevas som motsägelsefullt att söka 
psykologiska faktorer. För att komma runt det utformades enkäterna efter tidigare studier kring 
samtliga faktorer som har valt att undersökas. Enkätundersökningens generella brist är 
möjligheten att ställa många öppna frågor. Med detta i åtanke har en grundförutsättning för 
utformningen av enkäterna varit att kunna sätta fingret på varje faktor och hur de kan göras 
mätbara. En nackdel har även varit att möjligheten till att ställa avancerade frågor har varit låg, 
eftersom risken att respondenterna skulle misstolka frågorna hade varit för hög. Att inte heller 
kunna ställa uppföljningsfrågor är någonting som har komplicerat tolkningen av data då 
resonemang och förklaringar av svaren helt utesluts. (Bryman & Bell, 2013, s. 247) Med hjälp 
av en kvalitativ undersökning hade studien kunnat fördjupas. Vi valde dock att inte göra en 
kvalitativ studie då resultatet skulle blivit svårare att generalisera; Vilket för oss var en 
målsättning.  
	
Eftersom frågorna har utformats omsorgsfullt för att mäta specifika faktorer kan vi förlita oss 
på att den teoretiska validiteten är hög. Efter genomförd pilotstudie har eventuella otydligheter 
i enkätfrågorna omformulerats. Däremot visade det sig att vi i efterhand borde ha formulerat en 
fråga annorlunda och det var frågan om respondenten hade fördomar om miljövänliga fonder. 
Där noterades det att många av svaren som hade getts enbart svarade “ja” eller “nej”. I efterhand 
borde vi ha ställt frågan med ett tillägg för vilka fördomar. Det gör att vi inte kommer få det 
djup vi önskat med svaret och vi gick miste om chansen att få en ökad förståelse för fördomarna. 
Dock kan det ses som en svaghet att vi har frågat om fördomar. Detta då det kan bli svårt för 
respondenten att besvara den typen av frågor, eftersom det kan krävas självinsikt för att kunna 
säga om man har faktiskt har fördomar.  
	
Validiteten avser om undersökningen faktiskt mäter det som den haft för avsikt att mäta (Olsson 
& Sörensen 2007, ss.76–77). Beroende på hur begreppet validitet tolkas ger det olika utfall för 
validiteten i denna undersökning. Många av enkätfrågorna saknar följdfrågor som avser att 
stärka validiteten för varje fråga, vilket är något som tyder på att undersökningens validitet 
skulle vara låg. Däremot har få respondenter i den utsträckning det har varit möjligt utnyttjat 
svarsalternativet “vet inte”, vilket tyder på att svårigheter avseende att tolka och läsa frågorna 
inte har funnits med undantag för frågan om huruvida respondenterna kände någon som sparade 
i miljövänliga fonder. Det är den fråga som har lägst validitet då 113 av 311 respondenter 
uppgav svaret “vet inte”. Denna fråga borde i efterhand inte ha konstruerats så som den gjordes. 
En aspekt som pekar på en hög validitet är att den utvärderades av testpersoner, som konstaterar 
huruvida frågorna mäter vad de avser att mäta samt om det föreligger tolkningssvårigheter 
gällande frågorna (Bell 2000, s. 90). Det gjordes inför denna enkätundersökning, vilket får 
validiteten för hela undersökningen att stiga.  
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Reliabilitet innebär huruvida vi kommer att få samma resultat om undersökningen skulle göras 
igen. Om undersökningen skulle göras vid ett senare tillfälle är det inte alls säkert att samma 
resultat skulle uppnås, eftersom urvalet skedde genom ett slumpmässigt urval ur en stor 
population. Undersökningen tittar även till viss del på attityder vilket innebär att det finns en 
risk att dessa skulle kunna hinna ändras hos respondenterna till nästa undersökningstillfälle 
(Olsson & Sörensen 2007 s.75). Eftersom urvalet återspeglar en liten del av populationen har 
denna undersökning en låg reliabilitet och slutsatserna kan således inte appliceras på hela 
populationen. Däremot är detta en början till en kartläggning av vilka faktorer som är betydande 
för dessa typer av beslutsfattande. Undersökningen skulle inte vara replikerbar då den byggs på 
ett stickprov av enbart 320 individer från hela populationen under en viss tidpunkt. Dock är det 
möjligt att samma faktorer skulle kunna påverka på ett liknande sätt som det har gjort i denna 
undersökning. 	
	
Något som gör undersökningen mindre tillförlitlig är att urvalet inte visade sig vara 
representativt (Bell 2000, s. 90). Det beror på att de grupper som enkäterna publicerades i 
innehöll en skev könsfördelning. Medlemmarna var betydligt fler män än kvinnor vilket även 
speglar resultatet som vi fick, där fler män än kvinnor svarade. Det är något som borde ha tagits 
hänsyn till tidigare för att få ett mer representativt resultat för hela populationen och inte enbart 
för urvalsgrupperna.  
	
I undersökningen ställs frågor om hur den tillfrågade graderar sina kunskaper inom olika 
områden samt hur viktigt olika saker är för dem. Det är något som kan bli missvisande då olika 
personer kan värdera sina kunskaper på helt skilda sätt. Svaren på enkätundersökningen kan 
endast tolkas efter de svar som samlats in och det kan inte ställas några följdfrågor. Fördelen 
med enkätundersökningen är att det är tidseffektivt samt att man kan uppnå en hög grad av 
standardisering och strukturering av svaren (Olsson & Sörensen 2007 s. 81). 	
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4. Empiri	
I detta avsnitt kommer samtliga 22 stycken enkätfrågor att presenteras, 
tillsammans med den empiriska data i form av enkätsvaren.  

Diagram 4. 1: Fråga 1.  Sparar du i en miljövänlig fond idag? 

 
Första frågan ”om respondenterna sparar i en miljövänlig fond idag” används som en 
referenspunkt för vilken kategori respondenten kommer att tillhöra. Av samtliga 311 
respondenter kommer 20 procent att tillhöra kategorin miljövänliga fondsparare. Resterande 80 
procent delas upp beroende på om de har, eller inte har ett intresse av att investera i miljövänliga 
fonder i framtiden. I denna data presenteras att 62 procent inte har ett intresse av att investera 
miljövänligt och att återstående 18 procent av antalet tillfrågade respondenter har ett intresse 
att i framtiden investera i miljövänliga fonder.  
 

Diagram 4. 2: Fråga 2. Har du några tidigare erfarenheter av miljövänliga fonder? 

	
Fråga två ämnar undersöka huruvida respondenterna har tidigare erfarenhet kring miljövänliga 
fonder. Resultatet visar att 23 procent av antalet tillfrågade respondenter har en tidigare 
erfarenhet från miljövänliga fonder. 72 procent av samtliga respondenter har ingen tidigare 
erfarenhet från miljövänliga fonder medan resterande fem procent inte vet om de har erfarenhet 
kring detta. 
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Diagram 4. 3: Fråga 3. Om ja, hur är dina tidigare erfarenheter av miljövänliga fonder? 

	
Fråga tre ska redovisa vilken erfarenhet av miljövänliga fonder som respondenterna har fått. 
Här har 116 respondenter svarat, vilket är fler än vad som rimligtvis borde ha besvarat denna 
fråga. Detta då det totala antalet respondenter som har uppgett att de har erfarenhet är 72 stycken.  
 

Diagram 4. 4: Fråga 4. Hur värderar du dina kunskaper om fonder? 

	
Svaren på fjärde frågan visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna anser att de har 
en hög eller mycket hög kunskap kring fonder överlag. Sammantaget har 59 procent av antalet 
respondenter svarat just detta, medan elva procent har uppgett att de har en låg eller mycket låg 
kunskap kring fonder.	
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Diagram 4. 5: Fråga 5. Hur värderar du dina kunskaper om miljövänliga fonder? 

	
Fråga fem visar hur respondenterna värderar sina kunskaper om miljövänliga fonder. Här har 
en majoritet, motsvarande 66 procent angett att de har en låg eller mycket låg kunskap kring 
miljövänliga fonder, medan 16 procent har uppgett att de har höga eller mycket höga kunskaper. 
 

Diagram 4. 6: Fråga 6. Hur ser du på miljön? 

	
Sjätte frågan redovisar att få respondenter inte bryr sig, eller bryr sig väldigt lite om miljön. Till 
dessa kategorier härrör 15 procent av de tillfrågade. Majoriteten av samtliga respondenter har 
angett att de antingen bryr sig eller bryr sig mycket om miljön, motsvarande 58 procent. 	
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Diagram 4. 7: Fråga 7. Hur får tanken om en bättre miljö dig att må? 

	
Resultaten i fråga sju påvisar att en majoritet av respondenterna mår mycket bra vid tanken på 
en bättre miljö. Här har 59 procent uppgett att de antingen mår bra eller mycket bra av denna 
tanke, medan 20 procent har angett att de känner sig näst intill eller helt likgiltiga vid samma 
tanke. 
	

Diagram 4. 8: Fråga 8. Är du orolig för miljön i framtiden? 

	
Resultaten på fråga åtta visar att 61 procent upplever en oro för miljön i framtiden medan 33 
procent inte upplever det. Ovissheten kring denna fråga är fem procent. 
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Diagram 4. 9: Fråga 9. Hur ser din syn på miljön ut idag jämfört med ett år sedan? 

	
Fråga nio beskriver respondenternas syn på miljön och hur denna har förändrats under det 
senaste året. Här anser 66 procent att miljön är viktigare för dem än vad den var för ett år sedan, 
medan 31 procent anser att det är lika viktigt som föregående år. Endast två procent anser att 
miljön är mindre viktig för dem än för ett år sedan.   
	

Diagram 4. 10: Fråga 10. Jag baserar mitt fondval på: 

	
Fråga tio är ursprungligen en flervalsfråga där respondenten har kunnat välja ett flertal aspekter 
som påverkar deras investeringsbeslut (se Bilaga 1 för fullständiga svarsalternativ). 
Svarsalternativen har dikotomiserats till att beskriva om respondenten anser sig grunda sitt 
fondval på endast aspekter som börsdata och avkastning, eller om fondvalet görs utifrån andra 
aspekter än dessa. Enligt resultatet grundar 40 procent av respondenterna beslutet utifrån endast 
aspekter som börsdata och avkastning medan 60 procent uppger att annat än enbart aspekter 
som börsdata och avkastning påverkar deras investeringsbeslut.	
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Diagram 4. 11: Fråga 11. Vilken av nedanstående fonder förväntar du dig högst avkastning från? 

	
Fråga elva visar respondenternas förväntan för vilka fonder som ska generera störst avkastning. 
Här tror 57 procent att konventionella fonder genererar en högre avkastning än miljövänliga 
fonder, medan endast 4 procent av respondenterna uppger att de tror att miljövänliga fonder ska 
kunna generera en högre avkastning.  
	

Diagram 4. 12: Fråga 12. Känner du någon/några som sparar i miljövänliga fonder? 

	
Fråga tolv visar att en minoritet känner andra individer som sparar i miljövänliga fonder, 
motsvarande 27 procent av samtliga respondenter. 36 procent har dock uppgett att de inte vet 
om de känner någon som sparar i miljövänliga fonder, medan 37 procent har svarat rakt av att 
de inte känner någon som gör det. 
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Diagram 4. 13: Fråga 13. Pratar du om sparande med folk i din omgivning? 

	
Fråga 13 redovisar att en stor majoritet av respondenterna pratar om sparande med andra i deras 
omgivning. Av totalt 311 respondenter har 86 procent uppgett att de gör det, medan endast 13 
procent uppger att de inte pratar om sparande. 
	

Diagram 4. 14: Fråga 14. Om ja, brukar du agera likadant som någon av dessa personer? 

	
Av vad som framgår i fråga 14 är det fler som inte agerar likadant som andra än vad som gör 
det, trots att fördelningen mellan dessa alternativ är jämn. Fördelningen av svarsalternativen 
visar att 44 procent gör det, medan 46 procent inte gör det. 
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Diagram 4. 15: Fråga 15. Hur många olika fonder tittar du på innan du bestämmer dig för vilken du vill investera i? 

	
Resultatet på fråga 15 visar att 27 procent tittar på fler än elva fonder innan de fattar sitt 
investeringsbeslut, vilket utgör en minoritet. Flest personer väljer att titta på 2–5 fonder innan 
investeringsbeslutet fattas. I denna kategori återfinns 29 procent av samtliga respondenter. 
	

Diagram 4. 16: Fråga 16. Håller du dig uppdaterad kring ny information på marknaden? 

	
Fråga 16 berör huruvida respondenterna håller sig uppdaterade kring ny information på 
marknaden. Resultatet visar att 84 procent av samtliga respondenter anser att de håller sig 
uppdaterade medan 16 procent inte gör det. 
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Diagram 4. 17: Fråga 17. Läser du på om fonden innan du investerar i den? 

	
Enligt resultatet på fråga 17 läser 92 procent av de tillfrågade på om den aktuella fonden innan 
de fattar sitt investeringsbeslut. Endast åtta procent uppger att de inte gör det. 
	

Diagram 4. 18: Fråga 18: Hur betydande är fondens historiska data när du väljer att placera? 

	
Fråga 18 mäter hur betydande respondenterna anser att fondens historiska data är innan 
investeringsbeslutet fattas. Det alternativet som flest individer har valt är att den historiska 
datan är näst intill helt avgörande, med 47 procent av de totala 311 respondenterna. 
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Diagram 4. 19: Fråga 19. Vad är din åsikt om miljövänliga fonder? 

	
Fråga 19 är en fråga med öppet svarsalternativ. Genom att ha sammanställt denna data under 
tre kategorier visar svaren att 53 procent är positiva till miljövänliga fonder medan 18 procent 
är negativa till konceptet. Dock har bortfallet för denna fråga varit elva individer, som antingen 
inte har valt att svara eller har uppgett svårtolkade svar. 
	

Diagram 4. 20: Fråga 20. Har du några fördomar om miljövänliga fonder? 

	
Även fråga 20 är en fråga med öppet svarsalternativ. Här har ett bortfall på 44 respondenter 
registrerats eftersom dessa antingen inte har besvarat frågan eller har angett svårtolkade svar. 
Representerat återfinns de respondenter som har uppgett att de inte har några fördomar kring 
miljövänliga fonder, som återspeglar 54 procent av de registrerade 267 svaren. Fem procent av 
respondenterna uppger att de har fördomar, men inte vilka de skulle vara. Bland de tydliggjorda 
fördomarna återfinns lägre avkastning som den vanligast förekommande, vilket 31 procent av 
de svarande respondenterna har uppgett som främsta fördom. 
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Diagram 4. 21: Fråga 21. Vilket kön identifierar du dig som? 

	
Fråga 21 är en kontrollfråga där könsfördelningen hos respondenterna visas. 69 procent av 
respondenterna är män och resterande 31 procent är kvinnor. 
	

Diagram 4. 22: Fråga 22. Hur gammal är du? 

	
Fråga 22 är åsyftad till att kontrollera vilket åldersspann som respondenterna befinner sig i. Det 
vanligaste svarsalternativet är mellan åldrarna 26–35 år, där 31 procent av alla respondenter 
befinner sig. 
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5. Analys	
I detta avsnitt kommer samtliga hypoteser att presenteras tillsammans med 
korstabeller som visar sambandet mellan beroende och oberoende variabler. 
Därefter sker en analys av resultaten som har framkommit från 
sambandsanalyserna kopplat till den teoretiska referensramen. Detta för att se vilka 
hypoteser som kan verifieras och hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning.  

5.1 Sambandsanalys av H1 

H1: Altruism är det främsta motivet till att folk väljer att spara miljövänligt.	
Tabell 5. 1: Hur tanken om att bidra till en bättre miljö skiljer sig givet typ av sparande 

 
I tabell 5.1 presenteras den data som har framkommit huruvida tanken om en bättre miljö får 
investeraren att må, givet om respondenten redan sparar miljövänligt, är intresserade av att göra 
det eller sparar i konventionella fonder utan intresset att spara miljövänligt. Tabellen pekar på 
att det finns ett tydligt samband mellan att miljövänliga fondsparare upplever starkare 
altruistiska känslor än de som sparar i konventionella fonder. Även sparare som är intresserade 
av att spara miljövänligt, men inte gör det ännu delar dessa känslomässiga värderingar med de 
miljövänliga spararna. Dock uppvisas att investerare som sparar i andra typer av fonder känner 
sig mer likgiltiga kring tanken om att bidra till en bättre miljö än de som sparar miljövänligt 
eller är intresserade av att göra det så småningom.  
 
I bilaga 2 (s. vi) framgår det enligt Cramer’s V att det finns ett relativt starkt signifikant samband 
mellan att miljövänliga fondsparare generellt mår bättre av altruistiskt handlande än de övriga 
fondspararna. Statistiskt utläses detta som att det är en på tusen att detta samband skulle kunna 
utläsas felaktigt.  
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Tabell 5. 2: Fördelning av oro för miljön i framtiden givet typ av sparande 

	
I tabell 5.2 visar respondenternas svar på frågan om huruvida de känner en oro för miljön i 
framtiden, givet befintligt sparande. I tabellen kan man se ett samband kring att fler av de 
respondenter som sparar i miljövänliga fonder eller är intresserade av att göra det i framtiden 
är mer oroliga för miljön än de som sparar i andra typer av fonder. Detta då betydligt fler av de 
som sparar miljövänligt eller har ett intresse för att spara miljövänligt framöver har svarat ja på 
frågan om de är oroliga för miljön i framtiden. Tabellen påvisar också att fler av de som inte 
sparar miljövänligt har svarat nej på frågan än de två andra grupperna av respondenter.  
	
I bilaga 2, (s. vi) visar Cramer’s V att sambandet mellan en oro för miljön och att spara 
miljövänligt generellt existerar och är relativt starkt. Sannolikheten att detta samband skulle 
visas falskt är lägre än en på tusen.	
	

Tabell 5. 3: Oro för miljön fördelat utifrån åldersgrupper, givet typ av sparande 

	
Tabell 5.3 fördelar respondenternas ålder kring huruvida de upplever en oro för miljön i 
framtiden eller inte. Enligt detta fynd är unga vuxna överrepresenterade med att känna en oro 
för miljön. Fördelningen är jämn mellan de som investerar miljövänligt och är intresserade av 
att göra det i framtiden. Däremot känner unga vuxna som inte investerar i miljövänliga fonder 
en mindre oro än vad de två andra grupperna av unga vuxna gör.  
	
I bilaga 2 (s. vii) visas att det finns ett samband mellan en upplevd oro hos respondenterna för 
miljön och ålder samt att mätningen är signifikant. Sannolikheten att dessa siffror skulle 
uppvisas felaktigt är en på tusen.	
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5.2 Textanalys av H1 

Utifrån korstabellerna kunde vi se att betydligt fler av de respondenter som sparar miljövänligt 
och de som är intresserade av att göra det så småningom mår bra eller mycket bra av tanken om 
att bidra till en bättre miljö jämfört med de som sparar i andra typer av fonder. Breman (2008) 
tar upp att känslan av att bidra till något bra stimulerar människans belöningscentra positivt.  
Forskningen har sett att de delar av hjärnan som är kopplade till välbefinnande stimuleras när 
personer donerar till välgörenhet. Det är något som kan vara en påverkande faktor hos de 
respondenter som sparar miljövänligt men även för de som har ett intresse av att göra det. 
Eftersom hjärnan stimuleras positivt av altruistiskt agerande så kan handlingen att spara 
miljövänligt även få dessa positiva känslor att uppstå, eftersom denne bidrar till att få en bättre 
miljö samtidigt som individen investerar sina pengar.  
	
Enligt Breman (2008) kan det finnas två anledningar till att människan vill bidra till välgörenhet; 
Dessa är egoism eller sann altruism. Om det beror på egoism görs handlingen av att individen 
själv vill framstå som givmild och på så sätt höja sin egen status. Medan om det beror på sann 
altruism handlar det om att personen genuint vill bidra till något bättre för andra och det inte 
görs för sin egen vinnings skull. Dessa två anledningar skulle kunna ligga till grund för 
handlingarna och att deras beslut för investering i miljövänliga fonder antingen sker för att de 
själva vill höja sin status när det kommer till medvetenhet för miljön. Alternativt att de 
investerar miljövänligt för att de genuint är oroliga för miljön och vill bidra till en bättre miljö. 
I korstabellerna redovisades även att fler av de som sparar miljövänligt eller är intresserade av 
att göra det framöver är oroliga för miljön i framtiden än de som inte investerar i miljövänliga 
fonder.  Dessa respondenter skulle även kunna tänkas tillhöra den grupp som genuint vill bidra 
till något bra, eftersom de är oroliga för miljön framöver. Det kan grundas i en sann altruism då 
de verkligen vill göra vad de kan för att hjälpa miljön. Att investera miljövänligt kan ses som 
en liten del av det.  
	
Studien indikerade på att unga vuxna är överrepresenterade med att uppleva en oro för miljön. 
Dessa fynd stärks även av Ojalas (2005) forskning som påvisar att klimatångesten främst finns 
hos kategorin unga vuxna. Denna grupp kan välja att agera miljövänligt genom att engagera sig 
i välgörande ändamål, eller i detta fall investera i miljövänliga fonder. Utifrån resultatet kan vi 
se att det råder en jämn fördelning mellan de som investerar miljövänligt och de som är 
intresserade av att göra det i framtiden. Unga vuxna som varken investerar, eller har ett intresse 
av att göra detta upplever även dem en oro, som dock är lägre än vad de två andra grupperna 
ovan känner.  Det skulle kunna innebära att den oro de känner inte är tillräckligt stark för att en 
vilja att spara miljövänligt skulle uppstå. Utifrån att sambandet mellan altruism och miljövänligt 
fondsparande är starkt och uppvisar en generaliserbarhet kan H1 verifieras. 	
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5.3 Sambandsanalys av H2 

H2: Det största skälet till att inte spara miljövänligt är tankar om att det ger lägre 
avkastning. 

 
Tabell 5. 4: Fördomar om miljövänliga fonder givet typ av sparande 

	
Tabell 5.4 presenterar huruvida respondenterna har fördomar om miljövänliga fonder, givet 
befintligt sparande. I tabellen redovisas att fördomar är vanligare bland sparare som inte 
investerar miljövänligt än hos de som gör det, där den vanligaste definierade fördomen är den 
om att miljövänliga fonder skulle generera en lägre avkastning. Bilaga 3 (s. vii) visar dock att 
fynden i tabell 5.4 inte är signifikanta.  
	

Tabell 5. 5: Viken fond som förväntas ge högst avkastning givet respondentens typ av sparande 

	
I tabell 5.5 visas vilka förväntningar respondenterna har kring avkastning och fondtyp, givet 
deras sparkategori. I tabellen presenteras det att majoriteten av de tillfrågade förväntar sig högst 
avkastning från andra fonder än miljövänliga. Det är dock fler konventionella fondsparare som 
förväntar sig det än de andra två grupperna. Fler förväntar sig lika avkastning från båda typerna 
av fonder än de som förväntar sig högst avkastning från miljövänliga fonder. Av de som 
förväntar sig lika avkastning från båda typerna av fonder är det flest miljövänliga fondsparare 
samt fondsparare med intresse för att spara miljövänligt i framtiden som har de förväntningarna. 
Medan högst avkastning från miljövänliga fonder är det ganska lika litet antal av både 
miljövänliga sparare och andra typer av fondsparare som förväntar sig.  
 
Bilaga 3 (s. viii) visar att fynden i tabell 5.5 är signifikanta, med en sannolikhet att resultatet 
felaktigt skulle ha beräknats på en av tusen. Fynden uppvisar att det finns ett samband mellan 
sparform och vilken sparform som respondenterna tror kommer generera högst avkastning. 	
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5.4 Textanalys av H2 
Undersökningen visade att en majoritet svarade att de inte hade några fördomar om 
miljövänliga fonder. Sambandsanalysen uppvisade också att fördomar är vanligare bland 
sparare som inte investerar miljövänligt än bland de som gör det. Den vanligaste fördomen är 
att miljövänliga fonder skulle ge lägre avkastning. Dock visade studien att majoriteten av de 
tillfrågade förväntar sig högst avkastning från andra typer av fonder än miljövänliga, men fler 
konventionella fondsparare hade dessa förväntningar än de andra två grupperna. Dessa 
fördomar skulle kunna ha uppstått av att individer utvecklar hypoteser som Ritter (2003) 
beskriver. Hypoteserna utvecklas efter individens egna antaganden med syftet att 
undermedvetet underlätta beslutsprocessen. Ritter menar också på att om fördomarna ligger till 
grund för investeringsbesluten skulle det innebära att personerna i många fall faktiskt inte har 
tagit reda på om så är fallet. Kahneman och Frederick (2002) stärker även detta då de tar upp 
att heuristik används för att underlätta beslutsfattande och är en metod som vanligtvis tillämpas 
ofta. I en annan studie av Wins och Zwergel (2016) har man sett bevis på att ett heuristiskt 
antagande är att miljövänliga fonder ger en lägre avkastning än vad konventionella fonder gör. 	
	
Delar av de respondenter som anger en lägre avkastning som främsta fördom mot ett 
miljövänligt fondsparande har uppgett argument som tyder på att de har valt att separera 
välgörenhet från investering. Det finns respondenter som har svarat att fondsparandet är till för 
vinstmaximering och om man vill skänka pengar till välgörenhet är det någonting som får göras 
vid sidan om. Denna tankegång är något som bekräftas av Thaler (1985) och Frazzini (2006) 
som menar att investerare föredrar att separera vinst och förlust i olika mentala konton istället 
för att blanda dem. Exempelvis skulle investeraren sannolikt föredra en något högre avkastning 
i oetiska och icke miljövänliga fonder medan denne samtidigt skänker pengar till välgörenhet, 
istället för att enbart spara i en hållbar fond som individen förväntar sig en något lägre 
avkastning från. Så trots att dessa situationer skulle kunna ge samma utfall i slutänden kan 
investeraren välja att separera dessa. Det i sin tur skulle enligt Sarwar och Afaf (2016) kunna 
bero på att vissa individer upplever en rädsla för att ett miljövänligt sparande skulle kunna leda 
till en förlust gentemot att spara i en konventionell fond, givet att den sistnämnda skänker 
pengar till välgörenhet. 	
	
I en studie av Paetzold och Busch (2014) såg de att investerare har en bild av att miljövänliga 
fonder är mer volatila på kort sikt och att det därför främst är personer som investerar på lång 
sikt som väljer den typen av fond. Det skulle kunna ligga till grund för att många uppger att de 
förväntar sig en lägre avkastning från miljövänliga fonder eftersom volatiliteten även påverkar 
avkastningen på en kort sikt. Paetzold och Busch (2014) tar även upp att forskning visar på att 
det inte är statistiskt bevisat att miljövänliga fonder genererar en lägre avkastning än 
konventionella fonder. Det tyder på att fördomen inte alltid stämmer överens med hur det 
faktiskt ser ut i verkligheten.	
	
Vi kan se att majoriteten inte har några fördomar om miljövänliga fonder men av de 
respondenter som har det så är fler av dem personer som inte sparar miljövänligt. Heuristiken 
skulle kunna ligga till grund för att dessa personer inte sparar miljövänligt då det kan vara så 
att de endast utgått från sina fördomar och inte satt sig in i de miljövänliga fonderna och därmed 
inte studerat avkastningen. Vad som ligger till grund för de respondenter som redan sparar 
miljövänligt men förväntar sig högst avkastning från andra typer av fonder är svårare att se 
orsaken till. Något som Shefrin och Thaler (1985) tar upp är individers påverkan av inre 
personliga konflikter vid beslutsfattande och försöker undvika dessa konflikter med hjälp av 
heuristik. Det skulle kunna ses som en förklaring för de som investerar miljövänligt men 
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förväntar sig sämre avkastning för miljövänliga fonder. Detta genom att de precis som de 
konventionella fondspararna har utvecklat fördomar men sedan påverkas av dessa inre 
konflikter så de samtidigt vill bidra till något bra med sitt sparande. En annan anledning till att 
det skulle kunna vara så är att de miljövänliga investerarna har svårare att förhålla sig rationellt 
och inte påverkas av det emotionella vilket Shefrin och Statman (1985) samt Wong, Carducci 
och White (2006) tar upp som något som kan förekomma för investerare.  
	
Analysen påvisar att den vanligaste definierade fördomen som finns mot miljövänliga fonder 
är att de skulle generera en lägre avkastning än konventionella fonder, dock är det inte 
signifikant. Däremot finns det en utbredd tro om att konventionella fonder ger en högre 
avkastning än miljövänliga fonder. Eftersom mätningen inte visar en fullkomlig signifikans i 
båda mätningarna förkastas hypotesen.	
 

5.5 Sambandsanalys av H3 

H3: De som sparar i miljövänliga fonder lägger större fokus på andra aspekter än 
enbart börsdata och avkastning jämfört med konventionella fondsparare. 

 
Tabell 5. 6: Vad fondvalet baseras på fördelat på typ av sparande 

 
I tabell 5.6 presenteras sambandet mellan typ av sparform och vad fondvalet baseras på. Från 
resultatet redovisas att fler av de som sparar i konventionella fonder samt de som är intresserade 
av att spara miljövänligt framöver baserar sitt beslut på börsdata och avkastning än de 
respondenter som investerar i miljövänliga fonder.  
 
Bilaga 4 (s. ix) presenterar med hjälp av sambandsmåttet Cramer’s V att det totalt råder ett 
signifikant samband utifrån vad fondvalet baseras på. Sannolikheten att detta fynd hade uppstått 
felaktigt är en på 1000. Således går det att generalisera detta resultat. 
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5.6 Textanalys av H3 

Majoriteten av de tillfrågade baserar sina investeringsbeslut på annat än enbart aspekter som 
börsdata och avkastning. De aspekter som har tagits hänsyn till är kognitiva biaser, som 
återspeglas av personliga åsikter och tidigare erfarenheter men även utifrån känslor och 
heuristiska antaganden. Undersökningen visade också att fler av de som sparar i andra typer av 
fonder samt de som är intresserade av att spara miljövänligt framöver baserar sitt beslut på 
börsdata och avkastning än de respondenter som investerar i miljövänliga fonder. Enligt Ritter 
(2003) kan detta på sikt leda till att individen kan få orimliga förväntningar om det är så att 
avkastningen historiskt har varit högre än vad som skulle kunna anses normalt. Enligt 
Kahneman och Riepi (1998) kan det bidra till att dåliga beslut fattas utifrån att investeraren har 
missbedömt sina chanser. Att agera utifrån positiva erfarenheter istället för kunskap kan på sikt 
leda till en ökad optimism som bidrar till stora förluster. 
	
Även om skillnaden inte är markant är det fler av de som sparar i konventionella fonder samt 
de som är intresserade av att spara miljövänligt framöver som baserar sitt beslut utifrån börsdata 
och avkastning i större utsträckning än de respondenter som investerar i miljövänliga fonder. 
Det skulle kunna bero på att miljövänliga fondsparare, förutom de andra aspekter än börsdata 
och avkastning som de andra grupperna uppvisar även tar hänsyn till sina altruistiska 
värderingar enligt Breman (2008). 
	
Sambandet mellan att beslutet fattas utifrån andra aspekter än enbart börsdata inom gruppen 
miljövänliga fondsparare går inte att styrka. Däremot påvisas det att samtliga investerare har en 
större benägenhet att fatta investeringsbeslutet utifrån andra aspekter än enbart genom börsdata, 
vilket går att generalisera. Utifrån ovanstående resonemang förkastas hypotesen. 	
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5.7 Sambandsanalys av H4	

H4: Miljövänligt fondsparande är vanligare i kretsar som präglas av flockbeteende. 
Tabell 5. 7: Benägenhet att prata om sparande och agera utifrån det givet typ av sparande 

	
Tabell 5.7 visar fördelningen av respondenter utifrån huruvida dels de pratar om sparande med 
personer i sin omgivning och om de givet detta brukar agera likadant som någon av dem. 
Oberoende om respondenterna sparar miljövänligt, är intresserade av att göra det eller inte gör 
det ser fördelningen näst intill identisk ut mellan kategorierna av respondenterna. En stor 
majoritet pratar om sparande med personer i sin omgivning. Fördelningen mellan samtliga 
spargrupper är relativt jämn; Det är ingen grupp som gör det avsevärt mer än någon annan. 
Resultatet påvisar även att fördelningen mellan grupperna är jämn i avseende om huruvida 
respondenterna agerar likadant som personer i sin omgivning.  
 
Bilaga 5 (s. xi) visar att det varken finns något samband mellan de som sparar i en miljövänlig 
fond eller inte och om de tillfrågade pratar om sparande med personer i sin omgivning. 
Dessutom är resultatet från denna analys inte signifikant och kan således inte generaliseras.	
	

Tabell 5. 8: Om personer givet typen av sparande känner någon som sparar i miljövänliga fonder 

	
Tabell 5.8 beskriver sambandet mellan de olika sparformerna och om respondenterna känner 
någon som sparar i miljövänliga fonder. Det är betydligt fler av de miljövänliga fondspararna 
som även känner andra som investerar miljövänligt. Andelen respondenter som känner någon 
som sparar i miljövänliga fonder är som lägst i kategorin respondenter som inte ännu sparar i 
miljövänliga fonder, men som har ett intresse av att göra det. Bland de respondenter som inte 
sparar miljövänligt utan ett intresse för att göra det i framtiden är fördelningen mellan huruvida 
de känner eller inte känner någon med ett miljövänligt fondsparande ungefär jämt fördelat. 
	
Bilaga 5 (s. xi) uppvisar att fynden som presenterades i tabell 5.8 är signifikanta och att ett 
samband finns mellan typen av fondsparande och huruvida dessa känner någon som har ett 
miljövänligt fondsparande.	
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5.8 Textanalys av H4	
Studien visade att oavsett om respondenterna sparar miljövänligt, är intresserade av att göra det 
eller inte gör det ser fördelningen näst intill identisk ut mellan de olika kategorierna av 
respondenter. En stor majoritet pratar om sparande med personer i sin omgivning och av dessa 
respondenter så agerar ungefär hälften av dessa likadant som någon av de personer som de 
pratar sparande med. I analysen påvisades det att fler av de miljövänliga fondspararna har 
personer i sin omgivning som också sparar miljövänligt. Qawi (2010) resonerar kring att 
människor har en stark tro på gruppen och då fattar beslut utifrån deras åsikter snarare än sina 
egna; Det är något som sker omedvetet. Det är något som kan tillämpas på alla de som pratar 
om sparande med personer i sin omgivning och brukar agera likadant som någon av dem. Det 
kan också vara en förklaring till att fler av de som sparar miljövänligt känner personer som 
också investerar i miljövänliga fonder.  
 
Dock menar Obenberger (1994) att investerare inte lyssnar på sina vänner och familjer utan 
använder sig av värderingsmodeller för att utvärdera aktiens pris innan eventuell investering 
görs. Det skulle kunna vara fallet för de som inte diskuterar sparande med personer i sin 
omgivning och således inte direkt agerar likadant som någon av dem. Paetzold och Busch (2014) 
menar att den allmänna attityden i samhället avspeglas från miljödebatten och att det leder till 
en utbredd vilja att investera miljövänligt. Det skulle kunna innebära att de som har en vilja att 
spara miljövänligt präglas av samhällets bild av klimathotet, vilket i sin tur leder till att detta 
blir en bidragande faktor till investeringsbeslutet för de kategorier som sparar miljövänligt eller 
är intresserade av att göra det. Utifrån den data som sammanställts i dataanalysen går det därför 
inte att utläsa vare sig en trend eller ett samband mellan huruvida vissa grupper av respondenter 
skulle vara mer benägna att tala om sparande. Inte heller går det att se att de skulle agera utifrån 
dessa samtal när investeringsbesluten fattas. Således förkastas hypotesen. 

5.9 Sambandsanalys av H5 

H5: Miljövänliga fondsparare tittar på färre alternativ innan de bestämmer sig för 
sin placering än de som sparar konventionellt. 

Tabell 5. 9: Antalet prospekt som grundar investeringsbeslutet givet typ av sparande 

	
I tabell 5.9 påvisas sambandet mellan de olika sparformerna samt hur många fonder som 
studeras innan ett investeringsbeslut kan fattas. Oberoende av huruvida fondvalet ser ut är 
fördelningen mellan samtliga grupper snarlika.  
	
Bilaga 6 (s. xii) visar genom Cramer’s V att det inte finns något samband mellan 
beslutsprocessen och investering i miljövänliga fonder. Fynden är inte signifikanta och därför 
är resultatet från analysen inte generaliserbart. 
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5.10 Textanalys av H5 

Korstabellen redovisar att de flesta tittar på 6–10 eller 11–15 olika fonder innan de tar sitt 
investeringsbeslut och det är ingen skillnad på hur många olika fonder som studeras mellan de 
olika grupperna. Det tyder på att respondenterna inte är fullt rationella när de fattar beslut. 
Simon (1955) tar upp att människan måste titta på en mängd olika alternativ innan ett beslut 
kan fattas, vilket respondenterna inte har gjort. I en annan studie gjord av Simon (1978) redogör 
han för teorin om begränsad rationalitet, där individen skapar en egen begränsad bild av 
verkligheten, som därefter ligger till grund för beslutsfattandet. Det skulle kunna vara fallet för 
deltagarna i undersökningen då de tycker att det räcker med det antalet fonder för att kunna 
fatta beslut efter deras egen bild. Några faktorer som Simon tar upp är ofullständig information, 
komplexitet för att beräkna det bästa utfallet samt en begränsad tid för beslutsfattandet. Dessa 
faktorer kan vara en anledning till att de tillfrågade inte tittar på fler fonder för sitt 
investeringsbeslut. Utifrån teorin kan man se att personerna inte baserar sina beslut på 
nyttomaximering utan istället efter heuristik.  
	
Kahneman och Tversky (1982) tar upp en annan aspekt där de menar att när besluten inte är 
rationella bidrar det till att individen fattar beslut utifrån sina tidigare erfarenheter och åsikter. 
Maldonato (2007) redogör för att det innebär att beslutet kommer att formas utifrån faktorer 
som dessa och på så sätt generera olika utfall från individ till individ. Detta kan vara en 
förklaring till att resultatet inte påvisade någon skillnad mellan hur många fonder man studerar 
innan ett investeringsbeslut tas och vilken typ av fond man sparar i. Anledningen till det kan 
vara att individerna utgår från sina egna preferenser som sedan genererar olika utfall.  
	
Det går inte att på denna nivå se något samband mellan antalet prospekt som ingår i 
respondentens efterforskning och vilken typ av fondsparande respondenterna har, vilket i 
samband med att resultatet inte är signifikant gör att hypotesen förkastas.  
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5.11 Sambandsanalys av H6 

H6: Miljövänliga fondsparare anser sig ha mer kunskap om fonder generellt än 
konventionella fondsparare 

 
Tabell 5. 10: Hur kunskapsnivåerna kring fonder värderas givet kön och typ av sparande 

	
I tabell 5.10 redovisas sambandet mellan de olika sparformerna och hur respondenterna 
värderar sina kunskaper om fonder. Tabellen visar att fler av de som sparar miljövänligt eller 
har ett intresse av att göra det så småningom anser sig ha låga eller mycket låga kunskaper om 
fonder, jämfört med de respondenter som investerar i andra typer av fonder. Medelmåttig 
kunskap ansåg sig flest respondenter som har ett intresse av att spara miljövänligt att de hade. 
Nästintill lika många av de som sparar miljövänligt och de som inte sparar miljövänligt 
graderade sin kunskap som hög eller mycket hög, medan ungefär 20% färre av de som är 
intresserade av att spara miljövänligt framöver ansåg sig ha den kunskapsnivån. Hos 
respondenterna som har svarat att de har en hög eller mycket hög kunskap går det att se en 
skillnad i könsfördelning beroende på om man sparar eller inte sparar i miljövänliga fonder. 
Könsfördelningen ser i det närmaste jämn ut bland de respondenter som har ett miljövänligt 
fondsparande medan männen är överrepresenterade i gruppen som inte sparar miljövänligt och 
inte heller är intresserade av att göra det.	
 
Bilaga 7 (s. xiii) redovisar för att det finns ett samband mellan kunskap om fonder generellt 
och valet av fonder. Cramer’s V påvisar att resultatet är signifikant och att resultatet är 
generaliserbart. 
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Tabell 5. 11: Hur kunskaperna om miljövänliga fonder värderas givet kön och typ av sparande 

	
Tabell 5.11 demonstrerar sambandet mellan de olika sparformerna och deras kunskaper kring 
miljövänliga fonder. Tabellen visar att de miljövänliga fondspararna har en högre kunskap kring 
miljövänliga fonder än vad de som inte sparar miljövänligt har. De som ännu inte gör, men har 
intresse av att spara miljövänligt anser sig som högst ha en medelmåttig kunskap om 
miljövänliga fonder, varav en stor majoritet anser sig ha mycket låga eller låga kunskaper om 
miljövänligt fondsparande. Könsfördelningen mellan kunskapsnivåerna är relativt jämn mellan 
de miljövänliga spararna, medan fler män ur kategorin konventionella fondsparare påstår sig ha 
en hög eller mycket hög kunskap relativt kvinnorna. 
	
Bilaga 7 (s. xiv) indikerar ett signifikant resultat som dessutom styrker sambandet mellan 
kunskapen om miljövänliga fonder och rådande investeringsbeslut. Resultatet är således 
generaliserbart, med en sannolikhet på under en av tusen på att detta fynd hade uppstått felaktigt.	

5.12 Textanalys av H6	
Många av de som investerar i miljövänliga fonder eller har ett intresse av att spara miljövänligt 
anser sig ha låga eller mycket låga kunskaper om fonder jämfört de respondenter som investerar 
i andra typer av fonder. Av de som sparar miljövänligt och de som inte sparar miljövänligt var 
det nästan lika många som ansåg att de hade hög eller mycket hög kunskap om fonder. Hos de 
respondenter som har svarat att de har en hög eller mycket hög kunskap går det att se en skillnad 
i könsfördelning beroende på om man sparar eller inte sparar i miljövänliga fonder.  
	
Könsfördelningen är i det närmaste jämn bland de respondenter som har ett miljövänligt 
fondsparande medan männen med hög eller mycket hög kunskap är 
överrepresenterade gruppen av konventionella fondsparare utan något intresse av att spara 
miljövänligt. Det kan vara så att männen faktiskt har bättre kunskap än vad kvinnorna har, dock 
pekar tidigare forskning på att det skulle kunna bero på att männen uppvisar ett överdrivet 
förtroende till sin egen förmåga. Ritter (2003) menar nämligen att det är vanligt förekommande 
att män anser sig ha en starkare övertygelse om sina förmågor och kunskaper än vad kvinnor 
uppvisar. Cordell et al. (2011) beskriver överförtroende som en kunskapslucka som kan uppstå 
mellan investerarens faktiska kunskap och det den tror att den kan eller vet, någonting som 
skulle kunna appliceras för att förklara denna skeva fördelning.  
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Signifikansen för dessa fynd är hög, däremot går det inte att urskilja att miljövänliga 
fondsparare skulle agera på något annat sätt än vad konventionella fondsparare gör, annat än ur 
könsfördelningsperspektiv. Flest respondenter uppger att de har en hög eller mycket hög 
kunskapsnivå gällande fonder överlag. Däremot går det att urskilja att miljövänliga fondsparare 
har en högre kunskap om miljövänliga fonder, vilket även är logiskt att de har. Av de som ännu 
inte sparar miljövänligt, men har intresse av att göra det anser en stor majoritet att de har mycket 
låga eller låga kunskaper om miljövänligt fondsparande. Att denna grupp anser sig ha låga 
kunskaper kring miljövänliga fonder skulle kunna vara en orsak till att dessa ännu inte 
investerar i miljövänliga fonder. Det stärks även av Paetzold och Busch (2014) som har sett att 
många privata investerare känner en osäkerhet kring det miljövänliga sparandet eftersom den 
allmänna kännedomen är låg kring området. I studien såg de att det finns en vilja att investera 
miljövänligt men okunskapen leder till att viljan inte omsätts till handling. Sammantaget 
förkastas hypotesen eftersom resultatet inte styrker påståendet om att miljövänliga fondsparare 
skulle ha högre kunskaper om fonder generellt jämfört med konventionella fondsparare.	

5.13 Sambandsanalys av H7 

H7: Konventionella fondsparare är mer konservativa än miljövänliga fondsparare. 

 
Tabell 5. 12: Håller sig respondenterna uppdaterade givet typ av sparande? 

	
I tabell 5.12 presenteras sambandet mellan de olika sparformerna och om de anser sig vara 
uppdaterade kring ny information på marknaden. Tabellen redovisar att respondenter 
oberoende av hur deras fondsparande ser ut känner att de är likvärdigt uppdaterade kring ny 
information på marknaden. Det går inte att utläsa någon trend eller något samband utifrån enbart 
denna data.		
	
I	bilaga 8 (s. xv) visas att det finns ett svagt samband mellan rådande typ av investeringar samt 
huruvida respondenten anser att den håller sig uppdaterad eller inte. Resultatet är signifikant 
och därmed även generaliserbart. Sannolikheten att detta resultat skulle uppvisas felaktigt är 
ungefär en på hundra. 
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Tabell 5. 13: Betydelsen av historiska data givet typ av sparande 

	
Tabell 5.13 presenterar kopplingen mellan de olika typerna av sparande och vilken betydelse 
historiska data har när de ska placera. Resultatet indikerar på att en majoritet av samtliga 
respondenter anser att historiska data till viss del är avgörande, eller ganska avgörande. Ur 
tabellen går det att utläsa att svarsalternativen inte alls avgörande, eller lite avgörande är 
överrepresenterade av sparare som har investerat i miljövänliga fonder. I övrigt går det dock 
inte att finna något samband utifrån vikten av historiska data vid beslutsfattande och vilken typ 
av fondsparande som innehas. 
	
Bilaga 8 (s. xv) visar att det finns ett litet samband, som dock inte är signifikant. Detta samband 
kan således inte generaliseras. 	
	

Tabell 5. 14: Synen på miljön givet typ av sparande 

	
Sambandet mellan olika typer av sparare och deras syn på miljön idag jämfört med för ett år 
sedan presenteras i tabell 5.14. Genomgående är att få respondenter, oavsett befintligt fondval 
anser att miljön skulle vara mindre viktig idag än vad det var för ett år sedan. Den stora 
majoriteten för samtliga kategorier av sparare anser att miljön är lika viktig idag som för ett år 
sedan, med undantaget för de respondenter som sparar miljövänligt. I denna grupp är 
fördelningen mellan svarsalternativen ”samma” och ”miljön är viktigare” jämn. Det går att 
utifrån denna data utläsa att miljövänliga fondsparare verkar anse att miljön är viktigare idag 
än ett år sedan jämfört med de konventionella fondspararna. Bilaga 8 (s. xvi) visar att det finns 
ett svagt samband som är signifikant. Det innebär att resultatet är generaliserbart. 	
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5.14 Textanalys av H7 

Utifrån resultatet kan vi se att det inte är någon skillnad för hur de tre grupperna av respondenter 
håller sig uppdaterade kring ny information; Det är ingen grupp som håller sig mindre 
uppdaterad än någon annan. Studien visade att svarsalternativen “inte alls” och “lite avgörande” 
på frågan om hur betydande fondens historiska data är var överrepresenterad av sparare som 
investerar i miljövänliga fonder. I övrigt går det dock inte att finna något samband utifrån vikten 
av historiska data vid beslutsfattande och vilken typ av fondsparande som innehas.  
	
Studien visade även att få respondenter från de olika grupperna ansåg att miljön skulle vara 
mindre viktig idag än för ett år sedan. Majoriteten för samtliga kategorier av sparare anser att 
miljön är lika viktig idag som för ett år sedan. Dock med undantaget för de respondenter som 
sparar miljövänligt, i denna grupp är fördelningen mellan svarsalternativen “samma” och 
“miljön är viktigare” jämn. Det går att utifrån denna data utläsa att miljövänliga fondsparare 
verkar anse att miljön är viktigare idag än ett år sedan jämfört med de konventionella 
fondspararna. Vilket skulle kunna bero på att de miljövänliga fondspararna snabbare anpassar 
sig efter ny information än de som sparar i konventionella fonder. Det förklaras av Ritter (2003) 
som tar upp att människor tenderar att vara långsamma när det kommer till förändring och 
fortsätter som de har gjort tidigare. Det tar Shleifer (2000) upp som den sista grundbulten, 
arbitrage, i den effektiva marknadshypotesen. Det innebär att professionella investerare 
kommer fatta välgrundade beslut utifrån att endast investera i tillgångar de vet är 
undervärderade och sälja dessa när de är övervärderade. Enligt denna teori kommer dock inte 
privatpersoner att fatta välgrundade beslut, utan snarare efter känslor och egna åsikter. 
	
Malkiel och Fama (1970) tar upp att när ny information når marknaden kommer investerarnas 
förväntningar omedelbart att korrigeras efter de nya omständigheterna. Däremot räknar denna 
teori med att det alltid kommer finnas avvikande beteenden eftersom människor kommer ha 
varierande åsikter och uppfattningar, där vissa kommer vara mer optimistiska och andra mer 
pessimistiska. Utifrån resonemanget hade vi trott att de miljövänliga fondspararna skulle vara 
snabbare på att ta till sig ny information och därför vara mindre konservativa, vilket resultatet 
visade att de inte gjorde. Därför förkastas denna hypotes.	
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6. Slutsatser	
Nedan presenteras de slutsatser som undersökningen har resulterat i. Dessa ämnar 
besvara frågeställning och syfte i första kapitlet.	

• Altruism är en stark faktor till att individer väljer att spara miljövänligt.  
• Det går inte fastställa huruvida fördomar kring lägre avkastning skulle vara den främsta 

anledningen till att inte spara miljövänligt. Däremot finns det utbredda tankar om att 
miljövänligt fondsparande genererar lägre avkastning.  

• I samtliga kategorier av sparande baseras beslut utifrån annat än enbart börsdata och 
avkastning. Därför går det inte att styrka att detta skulle vara unikt för gruppen 
miljövänliga fondsparare. 

• Flockbeteende är vanligt förekommande inom samtliga kategorier av fondsparanden 
och det finns ingen skillnad mellan de olika grupperna av investerare. 

• Investeringsbeslutet fattas utifrån en begränsad rationalitet för samtliga kategorier av 
fondsparare.  

• Av de respondenter som sparar miljövänligt anser de sig inte ha högre kunskap kring 
fonder generellt jämfört med de som investerar i andra typer av fonder. 

• Miljövänliga fondsparare anser sig ha en högre kunskap om miljövänliga fonder jämfört 
med de andra fondspararna. 

• Ingenting tyder på att det råder någon skillnad i konservatism hos de olika kategorierna 
av fondsparare. 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Genom denna uppsats kvantitativa metod har början till en kartläggning av de psykologiska 
faktorer som påverkar investeringsbeslut gällande miljövänliga fonder påbörjats. En vidare 
studie skulle kunna grunda sig i detta, men fokusera på kvalitativ metod för att kunna fördjupa 
förståelsen kring beslutsfattandet. 	
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Enkät C-uppsats
Vi är två studenter som skriver C-uppsats i ämnet företagsekonomi vid Södertörns högskola. 
Undersökningen handlar om privatsparande och miljövänliga fonder. Undersökningen riktar sig till 
personer som sparar i fonder. Den kommer ta ungefär 5 minuter att besvara. Undersökningen är 
helt anonym. 

Med miljövänliga fonder menar vi fonder som aktivt verkar positivt för miljön. 

Tack för din medverkan!

*Obligatorisk

1. Sparar du i en miljövänlig fond idag? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Nej, men jag har ett intresse av att göra det så småning om

2. Har du några tidigare erfarenheter av miljövänliga fonder? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet inte

3. Om ja, hur är dina tidigare erfarenheter av miljövänliga fonder?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket dåliga Mycket bra

4. Hur värderar du dina kunskaper om fonder? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket låga Mycket höga
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5. Hur värderar du dina kunskaper om miljövänliga fonder? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket låga Mycket höga

6. Hur ser du på miljön? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Bryr mig inte alls Bryr mig mycket

7. Hur får tanken om att bidra till en bättre miljö dig att må? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Likgiltig Mycket bra

8. Är du orolig för miljön i framtiden? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet inte

9. Hur ser din syn på miljön ut idag jämfört med för ett år sedan? *
Markera endast en oval.

 Miljön är viktigare

 Miljön är mindre viktig

 Samma

 Vet inte

10. Jag baserar mitt fondval på: (flera alternativ är möjliga) *
Markera alla som gäller.

 Utifrån aspekter som börsdata och avkastning

 Tidigare erfarenheter

 Känslor/personliga värderingar

 Annat
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11. Vilken av nedanstående fonder förväntar du dig högst avkastning från? *
Markera endast en oval.

 Miljövänliga fonder

 Andra fonder

 Lika för båda ovanstående

 Vet inte

12. Känner du någon/några som sparar i miljövänliga fonder? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet inte

13. Pratar du om sparande med personer i din omgivning? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet inte

14. Om ja, brukar du agera likadant som någon av dessa personer?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

15. Hur många olika fonder tittar du på innan du väljer vilken fond du vill investera i? *
Markera endast en oval.

 Tittar endast på den som jag är intresserad av

 2-5

 6-10

 11-15

 Fler än 16

16. Håller du dig uppdaterad kring ny information på marknaden? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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17. Läser du på om fonden innan du investerar i den? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

18. Hur betydande är fondens historiska data när du väljer att placera? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls avgörande Helt avgörande

19. Vad är din åsikt om miljövänliga fonder? *
 

 

 

 

 

20. Har du några fördomar om miljövänliga fonder? *
 

 

 

 

 

21. Vilket kön definierar du dig som? *
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Annat



 v 
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Tillhandahålls av

22. Hur gammal är du? *
Markera endast en oval.

 Under 18

 18-25

 26-35

 36-45

 46-55

 56-65

 66-75

 Äldre än 75
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