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Sammanfattning 
 
Titel: Etisk fondinvestering: En undersökning hur påverkningsfaktorer skiljer sig åt inom socio-
demografiska grupper. 
 
Författare: Jasmine Damfeldt, Andreas Isaksson och Rebecca Samuelsson 
 
Handledare: Henrik Sällberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Studien syfte är att utveckla en förståelse för hur risk, avkastning och etiskt inslag påverkar 
vid beslutet som leder till investering i en etisk fond. Specifikt syftar uppsatsen till att utveckla 
uppfattning kring om socio-demografiska skillnader avseende kön, ålder och utbildning, finns som 
förklaring i benägenheten att investera i etiska fonder.  
 
Metod: Vi har gjort enkätundersökningar på 90 respondenter  
 
Slutsats: Uppsatsen finner stöd för att kvinnor ser den etiska aspekten i relation till avkastningen 
vid investering i en etisk fond som viktigare än vad män gör. Detta kan förklara varför kvinnor 
också är mer benägna än män att investera i en etisk fond. Uppsatsen finner inget stöd för att 
kvinnor och män, yngre och äldre värderar låg risk vid investering i en etisk fond olika. Detta 
motsäger tidigare forskning inom investeringsbeteende för fonder generellt sett vilket indikerar att 
investeringsbeteende för vanliga fonder och etiska fonder skiljer sig åt. Uppsatsen finner heller 
inget stöd för att högre utbildade ser den etiska aspekten som viktigare än avkastning vid 
investering i en etisk fond.  



 

 
 

Abstract 
 
Title: Ethical fund investment: A survey of how influential factors differ among socio-
demographical groups.  
 
Authors:  Jasmine Damfeldt, Andreas Isaksson och Rebecca Samuelsson 
 
Supervisor: Henrik Sällberg 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institut of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to develop an understanding for how risk, return and ethical 
aspects affect the decision to invest in an ethical fund. Specifically is the aim of the thesis to 
develop a perception if socio-demographical differences regarding gender, age and education can 
explain the propensity to invest in ethical funds.  
 
Method: A survey consisting of 90 respondents.  
 
Conclusion: The thesis finding show support for the claim that women see the ethical aspect in 
relation to the return for investment in an ethical fund as more important than men do. This can 
further explain the propensity for women to invest more in ethical funds than men. The thesis 
doesn’t find any support for the claim that women and men, younger and older value low risk, for 
the decision to invest in an ethical fund, differently. This goes against previous research within the 
field of mutual fund and indicates that the investment behavior between ethical funds and regular 
funds differ. The thesis did not find any support for the claim that higher educated people see the 
ethical aspect in relation to the return as more important than people with lower education. 
 



 

 
 

Nyckelord 
 
Fond- En portfölj av värdepapper, som exempelvis aktier eller obligationer. Fonden ägs 
tillsammans med andra andelsägare. 
 
Etik - Moralvetenskap, studiet om värderingar och handlingars riktighet. 
 
Investerare - Investerar i värdepapper. I uppsatsen fokuserar vi på värdepapper i form av fonder.  
 
Etisk fond - En fond som strävar efter att uppnå hållbara och ansvarsfulla investeringar. Sådana 
investeringar syftar till en hållbar och långsiktig utveckling. Investeringarna tar hänsyn till 
kommande generationer samt betraktar frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöer. 
Etisk fond är det svenska uttrycket för det engelska Socially Responsible Investment (SRI) Fund. I 
den här uppsatsen kommer vi att använda termen etisk fond.  
 

Förord  
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Sällberg som funnits till hands 
under hela arbetes gång, han har med sin kompetens bistått med god hjälp samt varit ett bra 
bollplank för idéer. Vi vill även rikta ett stort tack till alla de respondenter som tog sig tid att svara 
på vår enkätundersökning. Detta har varit till god hjälp i vår uppsats.  
 
Vi hoppas att ni läsare ska finna denna uppsats intressant samt att nya tankar och funderingar kring 
vidare forskning väcks. Vi hoppas även att företag som arbetar kring etiska fonder kan ta hjälp av 
vår uppsats.  
 
Med detta vill vi önska er en trevlig läsning. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jasmine Damfeldt, Andreas Isaksson och Rebecca Samuelsson 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund  
 
Fondmarknaden är en viktig del av både samhället i stort och för de enskilda hushållen. Det senaste 
decenniet har dess betydelse för hushållen ökat. År 2000 bestod svenska hushålls finansiella 
förmögenhet, där pensionen är en stor del, till 30 % av fonder (Fondbolagens Förening 2009). Idag 
utgör svenska hushålls-finansiella förmögenhet till 60 % av fonder. Andelen som innehar 
fondsparande i någon form utöver Premiepensionen är så stor som 80 % bland svenska 
befolkningen. Fondförmögenheten i Sverige har också ökat markant de senaste decennierna och 
uppgår vid utgången av 2014 till mer än 3 000 miljarder SEK vilket är den högsta nivå som 
uppmäts. Utbudet av fonder som svenskar har att välja mellan har ökat i takt med 
fondförmögenheten och uppgår idag till ungefär 2 500 olika fonder. Den svenska 
fondförmögenheten år 1979 uppgick till ungefär 1 miljard kronor fördelat på 17 olika fonder 
(Fondbolagens Förening 2014). 
 
Det ökade utbudet av fonder och betydelsen för hushållens förmögenhet ger upphov till att 
betydelsen av att förstå vad det är som påverkar ett investeringsbeslut också ökar. Teorier har vuxit 
fram där investeraren tar investeringsbeslut för att maximera sin finansiella avkastning i relation till 
risk. Den enskilda investeraren vill alltså få ut så mycket vinst som möjligt till så låg risk som 
möjligt (Ivkovic och Weisbrenner, 2009).  
 
På senare tid har en ny aspekt introducerats på finansmarknaden; etik. Etiska fonder är en 
investeringsprocess där fonden tar hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga riktlinjer i 
investeringsbeslutet (Rennebooga et al 2007). Investeringar i etiska fonder är under en stark tillväxt 
och har ökat med 154 % i Europa mellan 2007 och 2011 (Slapikaite & Tamosiuniene 2013). I 
Sverige utgör etiska fonder fortfarande en liten andel av fondutbudet, ca 10 % under 2012 
(Aronsson 2012). Andelen privata investerare som innehar en etisk fond i sin investeringsportfölj är 
även den liten, ca 4 % i februari 2015, men har kraftigt ökat sedan hösten 2014 enligt Mårder 
(2015) som är Sparekonom på NordnetBank. Fondbolagens Förening (2014) visar också i sin 
undersökning att det är låg andel som innehar etiska fonder men med indikation på en ökad tillväxt i 
etiskt fondsparande. Av de 1 500 fondsparare som ingick i undersökningen för året 2014 svarar 11 
% att de innehar en etikfond i sitt fondsparande, vilket är en ökning från 6 % år 2012. Denna nya 
framväxt av etiska fonder adderar en etisk dimension utöver de finansiella aspekterna för 
investeraren att beakta vid investeringsbeslutet. 
 
Denna uppsats kommer att fokusera på att föra fram faktorer som påverkar ett etiskt 
investeringsbeslut i förhållande till socio-demografiska variabler. Att förstå den etiske 
fondinvesteraren är viktigt för fondbolag, fondförvaltare, banker, försäkringsbolag och andra 
intressenter. En ökad förståelse för vad som leder till en etisk fondinvestering kan hjälpa till att rikta 
och utforma information om etiska fonder. Även förståelse om vem den etiske fondinvesteraren är 
kan också leda till en ökad framväxt av etiska alternativ på fondmarknaden. För då har 
fondförvaltare möjlighet att rikta information om etiska fonder direkt till potentiella etiska 
investerare.  
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1.2. Problemdiskussion 
 
Beslutet att investera i en fond har tidigare forskning visat på att investeraren lägger mest vikt på 
hur fonden har presterat historiskt sett. Den individuelle investeraren kontemplerar de finansiella 
aspekterna i sitt fondval och söker efter att maximera sin avkastning i förhållande till risk. Detta tar 
sig i uttryck av att de flesta investerare väger historisk avkastning som tyngsta påverkansfaktor vid 
val av fond (Ivkovic och Weisbrenner, 2009). Andra faktorer som också är viktiga hos investeraren 
är till exempel fondförvaltarens rykte, fondens risknivå, avgift och anskaffningsvärde (Capon et al 
1996; Ivkovic och Weisbrenner 2009; Fondbolagens Förening 2014).  
 
Vid investering i en etisk fond har tidigare forskning funnit flera faktorer som påverkar en individ 
att investera. Forskningen visar att investerare begrundar faktorer som risk och avkastning (Lewis 
och Webley, 1994; Mackenzie och Lewis, 1999; Nilsson, 2009) och faktorer som har med den 
etiska aspekten att göra (Bael et al, 2005; Bollen, 2007; Benson och Humphrey, 2008; Rennebooget 
al, 2011). För att förstå den etiska fondinvesteraren behöver vi dock veta mer för att resultaten visar 
en splittrad bild av den etiske fondinvesteraren, där till exempel en del forskning visar att den etiska 
fond investeraren bryr sig främst om etik medan andra resultat pekar på att investeraren bryr sig 
främst om avkastning (Nilsson, 2009). Vi behöver även veta mer för att det har skett begränsat med 
forskning i ämnet (McLahan, 2004). 
 
För att vidare förstå processen kring en investering i en etisk fond är socio-demografiska variabler 
användbara (Nilsson, 2008). Inom forskningen för investeringsbeteende i fonder generellt sett har 
det funnits skillnader i socio-demografiska gruppers anledningar och preferenser till 
investeringsbeslut. Forskningen har visat att socio-demografiska grupper påverkas olika av faktorer 
som risk och avkastning. Kvinnor tenderar till exempel att vara mindre riskbenägna än män 
(Graham, 2002; Grabel, 2000, Gibson et al, 2013). Enligt Pålsson (1996) är yngre mer risktoleranta 
än äldre medan annan forskning som Grables (2000) påvisar motsatsen. De socio-demografiska 
variablerna är dock inte lika utbrett använda i tidigare forskning inom etiskt fond investeringar. Den 
forskning som har gjorts har fokuserat på vilka socio-demografiska grupper som investerar mer än 
andra. Forskningen har till exempel visat att kvinnor investerar mer i etiska fonder (Hofmann et al, 
2009; Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004), yngre tenderar att investera mer (Bohlen et al, 2003; 
Tippet och Leung, 2001; Rosen et al, 1991) samt även de högre utbildade (Nilsson, 2008; 
Michelson et al, 2004). Denna begränsning av forskning om socio-demografiska variabler inom 
etiska fonder menar Nilsson (2009) gör att det är svårt att dra bra slutsatser. Vidare menar Nilsson 
(2009) att tidigare forskning har sett de som investerar i en etisk fond som en homogen grupp. Det 
saknas en kombination av socio-demografiska variabler och anledningar till investering i en etisk 
fond för att kunna vidare förstå den etiska fondinvesteraren och det är denna lucka inom 
forskningen för etiskt fondinvesterande som denna uppsats ämnar täcka.  
 
Forskningen om anledningar till att investera i etiska fonder (Lewis och Webley, 1994; Mackenzie 
och Lewis, 1999; Nilsson, 2009) och vilka socio-demografiska grupper som är mer benägna 
(Hofmann et al, 2009; Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004; Bohlen et al, 2003; Tippet och Leung, 
2001; Rosen et al, 1991) men bristen på en kombination av dessa tillvägagångssätt har gett upphov 
till funderingar kring vem den etiska investeraren är och hur denne värdesätter de olika 
anledningarna till en investering i en etisk fond. Skiljer sig anledningar till att investera i en etisk 
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fond åt mellan socio-demografiska variabler? Kan detta i förlängningen förklara varför vissa socio-
demografiska grupper investerar mer i etiska fonder än andra? För att öka förståelsen för vem den 
etiska investeraren är och för att fylla glappet i forskningen om socio-demografiska variabler och 
värdering av påverkningsfaktorerna, är det detta denna uppsats ämnar studera.  
 
1.3. Frågeställning 
 
Värderas anledningar till ett investeringsbeslut i en etisk fond olika mellan socio-demografiska 
variabler?  
 
1.4. Syfte 
 
Studien syfte är att utveckla en förståelse för hur risk, avkastning och etiskt inslag påverkar vid 
beslutet som leder till investering i en etisk fond. Specifikt syftar uppsatsen till att utveckla 
uppfattning kring om socio-demografiska skillnader, avseende kön, ålder och utbildning, finns som 
förklaring i benägenheten att investera i etiska fonder.  
 
1.5. Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa till privatpersoner och inte institutionella investerare. Samt valde vi att 
avgränsa uppsatsens fokus till kön, ålder och utbildning som socio-demografiska variabler.
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2. Teori 
 
I detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska referensram. För att uppfylla vårt syfte kommer vi i 
detta kapitel börja med att definiera begreppet etiska fonder. Vi har som avsikt att öka 
förståelsen för hur olika socio-demografiska grupper värderar risk, avkastning och etiskt 
inslag vid beslut om investering i etiska fonder. För att göra detta tar vi teoretiskt upp hur 
dessa faktorer verkar i en etisk fond. Vidare går vi specifikt in på tidigare forskning som 
gjorts kring dessa faktorer beroende på kön, ålder och utbildning för att vi ska formulera våra 
hypoteser kring detta.  
 
2.1. Introduktion till etiska fonder 
 
Begreppet etisk fond har en bred definition och vad som klassas som en etisk fond är relativt 
svårdefinierat. Etiska fonder ska ta särskild hänsyn till miljömässiga, sociala eller liknande 
etiska variabler. För att leva upp till kraven för att vara en etisk fond kan förvaltaren välja 
företag att investera i som tar etisk hänsyn och förvaltaren kan också välja bort företag 
beroende på deras normer och produkter (Fondbolagens förening, 2015). 
 
Swesif har skapat hemsidan hållbarhetsprofilen.se (http://www.hallbarhetsprofilen.se/) som är 
ett hjälpmedel för fondinvesterare att få översikt över hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier 
i sin förvaltning. Detta för att etikkriterierna kan vara mycket varierande, vilket medför 
förvirring för kunderna och skapar trovärdighetsproblem även för seriösa etiska fonder. På 
hållbarhetsprofilens hemsida har vi konstaterat att det finns många faktorer som hjälper till att 
definiera etiska fonder och vad det innebär. För varje etisk fond har du möjlighet att se vilken 
sorts företag fonden väljer att investera i, vilken typ av företag som fonden väljer bort samt 
hur fonden påverkar företag (Swesif, 2015). 
 
Exempel på företag som etiska fonder inkluderar är företag som tar ekologisk och social 
hänsyn genom bland annat miljöhänsyn, energisparande, hälsa eller sociala förbättringar. 
Företag som har kontinuerligt och proaktivt arbete med mänskliga rättigheter, som arbetar för 
god arbetsmiljö och arbetsvillkor samt arbetar mot tvångsarbete, barnarbete och 
diskriminering på arbetsplats (Swesif, 2015). 
 
Vidare tar hållbarhetsprofilen upp företag som förvaltare undviker att inkludera i de etiska 
fonderna. Exempel på detta är företag som bryter mot internationella normer och 
konventioner. Det finns även särskilda produkter som företagen associeras med som bidrar till 
att förvaltare väljer bort företagen i fonderna. Företag som medverkar i produktion av 
landminor, kluster-och atomvapen samt militärutrustning undviks. Tobak, alkohol, pornografi 
och spel är flera produkter som undviks i etiska fonder (Swesif, 2015).  
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2.1.1. Avkastning vanliga fonder jämfört med etiska fonder 
 
Andra studier som har jämfört huruvida etiska fonder avkastar bättre än vanliga fonder har 
nått skilda resultat. Det mest genomgående resultatet från studier är att det inte råder någon 
skillnad på etiska fonders avkastning i jämförelse med vanliga fonder (Hamilton et al 1993; 
Goldreyet et al 1999; Shank et al 2005; Bauer et al 2007). I den senare studien Bauer et al 
(2007) studerade man den kanadensiska fondmarknaden där resultatet att studien bekräftade 
tidigare forskare, som hävdar att etiska fonder inte särskiljer sig signifikant i avkastning 
jämfört med vanliga fonder. Resultatet stöder inte tesen att etiska fonder, med sina etiska 
riktlinjer, kommer med en kostnad. Vidare fann studien att etiska fonder inte endast är 
jämförbara med vanliga i avkastnings-hänseende, utan även vad det gäller investerings 
stil/placeringsinriktning. Bauer et al (2007) argumenterar vidare att trots att etiska fonder 
hävdar använda etisk screening, kunde studien inte finna något stöd för att fonderna särskiljer 
sig från vanliga fonder. Studien fann att etiska fonders avkastning korrelerar till högre grad 
med marknaden i stort (marknadsindex) än etiska marknaden (etiska marknadsindex). 
 
Studier har även gjorts som visat att etiska fonder presterat sämre än vanliga fonder och 
argumenterar för att de etiska riktlinjer som etiska fonderna följer kommer med en kostnad. 
Girard et al (2007) argumenterar att etiska fonder medför en högre kostnad än vanliga fonder i 
form av sämre risk-avkastning, Denna kostnad kan dock ses som en kostnad för att uppfylla 
det etiska ändamålet och kan anses vara godtagbart så länge fondinvesteraren är medveten om 
den. Det etiska fondalternativet medför även en annan typ av kostnad som är relaterad till 
dålig urvalsmetod som beror på de etiska krav fonderna innehar, samt en kostnad för 
diversifiering som inte kan förklaras vid de etiska riktlinjer fonden innehar. Dessa kostnader 
menar Girard et al (2007) är onödiga och kan inte berättigas av en etisk ideologi.  
 
En intressant infallsvinkel som jämförelsestudierna har tagit på senare tid är att undersöka hur 
etiska fonder har presterat under kris-tider jämfört med vanliga fonder. I de studier som har 
gjorts för kris-tider råder det ett mer delat resultat, som föreslår att etiska fonder presterar 
bättre än vanliga fonder under kris. Nofsinger och Varma (2014) fann att generellt sett råder 
det ingen skillnad mellan etiska fonder och vanliga fonders avkastning. Men under kris-tider 
avkastar etiska fonder mer än vanliga fonder med 1,61–1,70 procentenheter årligen. Studien 
gjordes mellan åren 2000-2011 och fann även att vanliga fonder avkastar bättre än etiska när 
det inte råder kris-tider. Detta stämmer överens med vad Gangi och Trotti (2015) fann i sin 
studie över de två finansiella kriserna under åren 2008 och 2011. Studien argumenterar för att 
etiska fonder som på grund av sin mindre aggressiva natur, kan dämpa de effekter en kris har 
bättre än vanliga fonder. De presterar därför bättre och kan ses som en typ av tillflyktsfond för 
fondinvesterare under kris-tider.  
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2.2. Risk och avkastning som påverkan för investering 

2.2.1. Fonder generellt sett 
Jensen (1968) argumenterar att som en konsekvens av den effektiva marknadshypotesen 
borde den genomsnittliga risk-justerade avkastningen reflekteras av kostnaden som uppstår 
vid fondförvaltningen. Det innebär att fondavkastning endast beror på kostnad och det följer 
därmed att den historiska avkastningen för fonder borde vara slumpmässig. Detta borde i sin 
tur få konsekvensen att fondinvesterare inte behöver lägga någon vikt vid historisk avkastning 
som variabel för sitt val av fond.  
 
Tidigare forskning motsäger detta och har föreslagit att den viktigaste variabeln för 
fondinvesteraren vid val av fond faktiskt är prestanda. Det vill säga fondens risk och 
avkastning. Ivkovic och Weisbrenner (2009) fann att i generella termer lägger privata 
fondinvesterare mest vikt vid fondens relativa avkastning, nämligen hur väl fonden har 
presterat i relation till andra fonder med samma mål. Det är alltså inte fondens absoluta 
avkastning som förklarar fondval bäst, utan dess relativa prestanda. Capon et al (1996) 
undersökte investeringskriterier hos individuella fondinvesterare och fann att historisk 
avkastning var det viktigaste. Rangordning för kriterierna i studien var 1 = inte alls viktigt och 
5 = extremt viktigt. Historisk avkastning fick 4,62 följt av fondförvaltarens rykte som fick 4,0. 
Det kriteriet som individuella investerare ser som minst viktigt för val av fond var i studien 
samhällsnytta/välgörenhetsarbete som fick 1,09.  
 
Vidare fann studien att individuella investerare var generellt sett oinformerade om sina 
investeringar, endast 25 procent hade vetskap om fondens placeringsinriktning och 27 procent 
hade någon kännedom om den nationella/internationella dimensionen av sina investeringar. 
Detta stämmer delvis överens med den fondspararundersökning som Fondbolagens Förening 
(2014) gör vartannat år. I undersökningen anger privata investerare att de jämförelsemått som 
de anser viktigast är anskaffningsvärdet som visar priset per andel (53 procent), och hur 
fonden har gått tidigare (50 procent). Vad det gäller förköpsinformation visar undersökningen 
att den viktigaste förköpsinformationen inför fondval är fondavgiften (51 procent) och 
risknivå (46 procent). Historisk avkastning kommer först på fjärde plats, där 27 procent anger 
den förköpsinformationen som mycket viktig. 
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2.2.2. Etiska fonder 

 
Figur 1: över de finansiella påverkansfaktorerna. 
 
Vid litteraturgenomgången av påverkansfaktorer för investering i etiska fonder fann vi att 
tidigare forskning ger en delad bild av den etiska fondinvesteraren vad det gäller dennes 
aspekter för fondval. Men det genomgående exemplet från de studier som har gjorts visar att 
etiska fondinvesterare lägger mindre vikt vid finansiella aspekter. Så som Bollen (2007) 
argumenterar i sin studie att etiska fondinvesterare kan välja att investera utifrån en ide om att 
optimera avkastningen i förhållande till risknivån. Men den etiske fondinvesteraren kan även 
uppnå en nytta från ägandet av etiska fonder som stämmer överens med investerarens 
personliga värdering.  
 
De etiska fonderna innehar en mängd av attribut som avgör deras fondval utöver den 
finansiella aspekten. De kan investera i etiska fonder som en del av deras investeringar av det 
etiska attributet. Vidare fann studien att etiska fondinvesterare är mindre känsliga än 
traditionella fondinvesterare för negativ avkastning men mer känslig för positiv avkastning. 
Detta föreslår att etiska fondinvesterare uppnår en nytta med att konsumera de etiska 
attributen, eftersom de är mindre känsliga vid negativ avkastning än vanliga fondinvesterare. 
Studien finner även stöd för att etiska fondinvesterare flockas till högre grad av positiv 
avkastning än vad vanliga fondinvesterare gör. Tillsammans stödjer studien hypotesen om att 
etiska fondinvesterare får ut nytta utöver finansiell avkastning i sin investering. De finner 
nytta genom de etiska attributen som erbjuds av etiska fonder, speciellt när de etiska fonderna 
avger bra avkastning (Bollen, 2007).  
 
Detta stämmer överens med andra tidigare studier såsom Benson och Humphrey (2008) som 
fann att etiska fonders inflöde (antal köp av andelar i fonden) och utflöde (antal sälj av 
andelar i fonden) är mindre känsligt för avkastning än vad vanliga fonders flöden är. Vidare 
fann studien att både etiska såväl som vanliga fondinvesterare använder sig av finansiell 
information vid fondval, men etiska fondinvesterare lägger mindre vikt vid det än vad vanliga 
fondinvesterare gör. Renneboog et al (2011) har också exempel på studier som funnit stöd för 
att de etiska attributen väger tyngre än den finansiella aspekten hos etiska fondinvesterare. De 
fann att den etiske fondinvesteraren bekymras i mindre grad av negativ avkastning än vad 
vanliga fondinvesterare gör, samt att etiska fondflöden är mindre känsliga för tidigare negativ 
avkastning. Bael et al (2005) för ett argument liknande Bollen (2007) där de beskriver 
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konceptet om psykologisk avkastning. Denna typ av avkastning står utanför den finansiella 
och ger fondinvesteraren en psykologisk avkastning i form av etisk investerings strategi, trots 
att fondinvesteraren inte lyckas maximera sin finansiella avkastning. Denna typ av avkastning 
ger någon form av extra värde till investeringen som fondinvesteraren nyttjar. 
 

2.2.3. Hög avkastning 
 
Annan forskning såsom Lewis och Webley (1994) visar att etiska fondinvesterare möjligtvis 
inte byter en lägre finansiell avkastning mot etik. I studien deltog 100 brittiska privatpersoner 
från högre än medelinkomst hushåll i en intervju och 84 studenter deltog i en datasimulation. 
Studien fann att vanliga investerares etiska preferenser är högst pris-elastiska. Det innebär att 
om etiska fonder presterar väl så skulle vissa som sympatiserar med etiska värderingar välja 
dessa typer av fonder, medan andra skulle välja bort dem även ifall de presterar bra. De är 
tveksamma till att uppoffra avkastning om den inte är marginell. Detta stämmer väl överens 
med vad Mackenzie och Lewis (1999) argumenterar är ett problem som etiska fondinvesterare 
står inför. De besitter etiska sympatier men de är inte beredda att uppoffra deras finansiella 
krav för att möta upp dessa sympatier. Vidare fann de i studien att den etiske fondinvesteraren 
finner sätt att kompromissa genom att kategorisera en liten del av sin portfölj som 
kompletterande och särskild från resten av portföljen som är till för att uppnå deras finansiella 
krav. Detta resulterar i att den etiska investeraren kan ha ett portfölj-tillvägagångsätt som 
ämnar maximera, men kan se olika ut beroende på den enskildes preferenser, relationen 
mellan etik och avkastning. Det kan till exempel uttrycka sig att en liten del av portfölj är 
investerad i en starkt etisk fond men med svagare finansiell avkastning, en annan liten del i en 
mindre etisk fond men med bättre finansiell avkastning och resten av portföljen spridd mellan 
olika risk och avkastnings profilerade fonder. 
Som tidigare studier har visat, vilket framgår av ovan, är det en delad bild av hur etiska 
fondinvesterare hanterar relationen mellan etik och avkastning. Det är svårt att dra några 
generella slutsatser och kategorisera etiska fondinvesterare som homogena. Nilsson (2009) 
argumenterar att det finns olika typer av etiska fondinvesterare. En del investerare anser att 
finansiella aspekter är viktigare än etiska vid fondval. Det kan alltså inte uteslutas att etiska 
fondinvesterare är en avkastningsmaximerande investerare. Denna typ av investerare väljer i 
detta fall etiska fonder endast av finansiella skäl. Andra etiska fondinvesterare ser inte de 
finansiella aspekterna som viktigare än de etiska.  
 

2.2.4. Risk  
 
Enligt Nilsson (2008) är uppfattning om risk en viktig del i ett investeringsbeslut för fonder 
generellt sett men även för etiska fonder. Denna subjektiva uppfattning om risk baseras främst 
på subjektiva uppfattningar om det värsta tänkbara scenariot och det centrala i ett 
investeringsbeslut blir därmed huruvida det etiska alternativet uppfattas som riskfyllt för den 
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enskilde investeraren (Nilsson 2008). Detta är något som Nilsson (2009) undersökte och fann 
att en majoritet, 63 %, ser det etiska alternativet lika riskfyllt som vanliga fonder. Andra 
studier har visat att den enskilde investeraren ser etiska fonder som mindre riskfylld än 
vanliga fonder (Biel och Jansson, 2011). Detta visar dels att uppfattning om risk är viktig som 
beslut för investering i en etisk fond för den enskilde investeraren, men även att det råder 
begränsat med forskning kring riskens påverkan (Nilsson, 2008).  
 
2.3.  Etiska påverkansfaktorer för investering  
 

 
Figur 2: över etiska påverkansfaktorer. 
 
Enligt Nilsson (2008) har tidigare forskning om etiska attityder främst varit inom området 
konsumtion av etiska produkter. Eftersom denna uppsats handlar om investeringar i etiska 
fonder så skiljer sig därför beteendemönstret och vi väljer att fokusera på forskning inom 
området etiska investeringar. 
 
Lewis och Webley (1994) visade i sin undersökning att personer med så kallade “gröna” 
attityder, alltså personer som är engagerade och relaterade till miljöfrågor, är mer positivt 
inställda till etiska fonder. I studien deltog 100 personer i intervjuer och 84 studenter i 
simulering. I simuleringen sorterades deltagarna i en skala på låg, mellan och hög “grön” 
attityd för att sedan mäta hur deltagarna uppfattade simulerade avkastningar för olika fonder. 
De fann en signifikant skillnad mellan låg och hög “grön” attityd. För de investerare med hög 
“grön” attityd råder det ingen skillnad, i procentandel av investeringskapitalet, till hur mycket 
de investerar etiskt när avkastningen uppfattas som låg eller genomsnittlig. Den ökar däremot 
när avkastningen uppfattas som hög. Nilsson (2008) argumenterar för att detta stämmer 
överens med bilden av den etiske investeraren. Studien fann att investerare som innehar “pro-
social” attityder också är mer benägna att investera etiskt. Vidare fann studien att investerare 
som inte investerar etiskt också uppvisade en hög nivå av denna attityd. Nilsson (2008) 
argumenterar att det möjligtvis inte behöver vara den högst korrelerade anledningen till att 
investerare investerar etiskt, men dock en förklarande variabel.  
 
Nilsson (2008) fann en signifikant skillnad på investerare som uppfattar att de gör någon 
skillnad huruvida de investerar etiskt eller inte och benägenheten att investera etiskt. De 
investerare som delar uppfattningen att de påverkar för det bättre när de investerar etiskt och 
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att de faktiskt gör någon skillnad, är också mer benägna att investera etiskt. Vidare 
argumenterar Nilsson (2008) för att detta troligen är förklarande variabel eftersom de som inte 
tror att deras enskilda investering hjälper för att lösa etiska problem, investerar troligen inte 
heller i etiska fonder även ifall de delar de etiska idealen.   
 
2.4. Kunskap och information som påverkar investering 

 
Figur 3: över kunskap och informations påverkan för investering i etisk fond. 
 
Att investera på finansmarknaden, vilket en fondinvestering innebär, är en komplicerad 
process som kräver mycket av den som investerar. För att bli insatt i området måste den 
privata investeraren anstränga sig för att skaffa sig kunskap, vilket kräver både tid och 
engagemang (Nilsson 2009). Tidigare studier har funnit att fondinvesterare är okunniga om 
sina investeringar. Capon et al (1996) fann i sin studie att av de 3386 som deltog visste endast 
60 % ifall deras investering var i fonder som inte resulterade i försäljningsavgifter eller inte 
endast 27 % hade kännedom om den nationella/internationella allokeringen av deras fonder 
och endast 25 % hade kännedom om placeringsinriktningen.  
 
Vidare fann studien att den grupp som besatt högre grad av kunskap, (endast 4 % klassificeras 
som kunniga), investerade också annorlunda än de med lägre. De hade mest tillgångar 
investerade, lägst andel av likvida tillgångar, mest antal fonder i portfölj, mest andel av olika 
typer av fonder och högst sannolikhet för framtida investeringar.  Anledningen till 
kunskapsbrist argumenterar Diacon och Ennew (2001) kan vara att det är svårt för den privata 
investeraren att förstå finansiella produkter och tjänster. De kan vara svåra att greppa vilket 
också medverkar till att öka osäkerheten hos investeraren. Vidare är prestandan eller nyttan av 
tjänsten omöjlig att förstå innan köp av fonden. Även efter köp av fonden kan det te sig svårt 
att evaluera kvaliteten av investeringen. Denna komplexitet kan vara orsaken som gör de 
privata investerarna ovilliga att skaffa kunskap om fonder och inte nödvändigtvis brist på 
information.  
 
Detta stämmer överens med den etiska fondmarknaden och för den etiske investeraren också. 
Escrig-Olmedo et al (2013) fann i sin studie att av de 345 tror 40 % att etiska fonder avkastar 
sämre än vanliga fonder, vilket inte behöver stämma överens med verkligheten enligt tidigare 
forskning (Hamilton et al 1993; Goldreyet et al 1999; Shank et al 2005; Bauer et al 2007). 
Aronsson (2012) argumenterar för att bristen på särskilt regelverk över hur en etisk fond ska 
se ut, är det som gör det svårt för privata investerare att veta vad de investerar i. Dessa 
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investerare måste i sin tur lite på fondbolagens information vilket Aronsson (2012) menar 
skapar en stor förvirring bland investerare, vilket också skapar osäkerhet vid val av fond. 
 
Enligt studier av Barred et al (2011) ökar investeringar i etiska fonder, när information om de 
etiska riktlinjer för fonden tas med vid investerings tillfället. Tidigare studier har visat att 
befolkningen inte möjligen besitter kunskap om etiska fonder. Escrig-Olmedo et al (2013) 
fann i sin studie att av de 345 anger 50 % brist på information om etiska alternativ som den 
främsta anledningen till att de inte investerat, 85 % anger att de inte har fått någon 
information om etiska fonder och av de som deltog har endast 1 % investerat i en etisk fond. 
Denna studie gjordes i Spanien med spansk befolkning som deltagande, men undersökningar 
som har gjorts i Sverige visar en liknande tendens. Enligt en undersökning gjord av Sveriges 
Konsumenter (2011), där 1 000 deltog, visar att 60 % vill bli informerade om etiska alternativ 
(72 % kvinnor och 50 % män). Vidare visar undersökningen att av de 53 % som fått 
rådgivning de senaste två åren är det endast 21 % som erbjudits etiska alternativ. Detta visar 
att privatpersoner vill bli informerade om etiska fonder och de som aktivt söker information i 
form av rådgivning har inte blivit informerade om etiska fonder i särskilt hög utsträckning. 
 
2.5. Socio-demografiska variabler 
 
Tidigare studier inom etiska fonder som använt sig av socio-demografiska variabler har i 
huvudsak fokuserat på vilka socio-demografiska grupper som investerar mer i etiska fonder (t 
ex Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004; Tippet och Leung, 2001). För att konstruera 
hypoteser, med inriktning på hur olika socio-demografiska grupper värderar 
påverkningsfaktorer kommer vi utöver forskning om etiskt investerande även använda oss av 
studier inom områdena investeringsbeteende och etisk konsumtion. Liknande 
tillvägagångssätt är något som genomgående används i tidigare forskning kring etiska fonder 
(t ex Nilsson, 2008). Genom att kombinera studier inom dessa tre områden kan vi finna 
samband för hur de olika grupperna påverkas för att investera in en etisk fond. För att 
analysera skillnaden mellan socio-demografiska variabla i vad det är som leder till ett 
investeringsbeslut i en etisk fond; kommer vi att fokusera på privat investerarens 
uppfattningar om risk, avkastning och etik. Detta är enligt Nilsson (2008) rätt utgångspunkt 
för att förstå vad som ligger bakom beslutet att investera eller inte. Nilsson (2008) menar att 
de objektiva uppgifterna om en etisk fond inte är intressant för det ändamålet. Därför 
fokuserar vi inte vid detta på framtagande av hypoteser. Vi fokuserar på hur dessa egenskaper 
uppfattas av individen inför ett beslut att investera och inte den faktiskt objektiva risk eller 
avkastning som etiska fonder besitter. Vi kommer därmed att lägga vikt vid hur privat 
investeraren ser på t ex etiska fonders avkastning i förhållande till vanliga fonder. Det som är 
viktigt är hur denne uppfattar avkastningen. Huruvida den privata investerarens uppfattning 
stämmer eller inte, läggs ingen vikt vid. 
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Figur 4: med en sammanfattning av socio-demografiska variablers förklaring över 
påverkansfaktorer.  
 
I bilden ovan kan vi se hur de socio-demografiska variablerna kan förklara påverkansfaktorer. 
Pilen indikerar i vilken riktning denna förklaring ter sig, och visar att de socio-demografiska 
variablerna kan vara en förklaring (Nilsson 2008) över vilken påverkansfaktor som den 
privata investeraren ser som viktig. Den påverkansfaktor som privata investeraren ser som 
viktig leder i sin tur till en ökad sannolikhet eller benägenhet att investera i en etisk fond. 
Nedan kommer vi att redogöra och argumentera för varje uppställd hypotes i bilden ovan. 
 

2.5.1. Kön och uppfattning om risk i etiska fonder 
 
Kön är en socio-demografisk variabel som har studerats tidigare inom etiska investeringar. 
Där har man funnit att kvinnor till högre grad än män investerar i etiska fonder. Hofmann et al 
(2009) har kommit fram till att kvinnor investerar mer i etiska fonder. Procentuellt bestod 
investerare i etiska fonder av 55 % kvinnor och i relation till traditionella fonder som bestod 
endast till 25 % av kvinnor. Nilsson (2008) bekräftar i hans studier att kvinnor har en större 
vilja att investera etiskt och män investerar en mindre del av deras portfölj i etiska alternativ. 
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Michelson et al (2004) har i sina undersökningar bekräftat att kvinnor har en större vilja att 
investera etiskt. 
 
Denna skillnad mellan könen och till vilken utsträckning man investerar i etiska fonder kan 
bero på en skillnad i hur det etiska fond alternativet uppfattas av respektive kön. Studier inom 
investeringsbeteende för fonder, generellt sett, har funnit att kvinnor är mindre riskbenägna än 
män (Graham, 2002; Grabel, 2000, Gibson et al, 2013). Graham et al (2002) menar att 
kvinnors riskaversion innebär både på en prioritering av låg risk vid investeringsbeslut, och en 
tendens att inte bedriva onödig handel med värdepapper. Grabel (2000) påstår, med grund i 
deras undersökningar, att kvinnor har en benägenhet att föredra en lägre risknivå. Män har 
däremot, med grund ur samma undersökningar, en tendens att vara mer riskfyllda. Män 
beskrivs som troliga att maximera sin prestation genom att ta mer risk när avkastningen också 
ökar. Samtidigt innehar en majoritet privata investerare uppfattningen att etiska fonder är 
likvärdiga vanliga fonder i risk. Nilsson (2009) fann i sin studie att 63 % ser etiska fonder 
som likvärdiga vanliga fonder i risk, 24 % ser etiska fonder som mindre riskfyllda än vanliga 
fonder och 13 % uppfattar etiska fonder som mer riskfyllda. Det finns ytterligare studier som 
har visat att en majoritet av privata investerare ser etiska fonder som ett mindre riskfyllt 
alternativ jämfört med vanliga fonder. Biel och Jansson (2011) har sin studie visat privata 
investerare ser det etiska alternativet som lägre risk än vanliga fonder. De fann även att det 
råder ett konsensus angående uppfattning av risk och etiska fonder mellan institutionella och 
privata investerare. 
 
Skillnaden mellan könen i vilken utsträckning de investerar i etiska fonder, skillnaden i 
riskbenägenhet för investeringar i fonder generellt sett och uppfattningen hos privata 
investerare om etiska fonder som reducerar risk; ger en indikation på att denna skillnad också 
är närvarande som anledning att investera i en etisk fond. Kvinnor är mindre riskbenägna än 
män och samtidigt investerar i högre grad i etiska fonder. Samtidigt som det råder en 
uppfattning hos majoriteten av privata investerare att etiska fonder är likvärdiga eller lägre 
risk än vanliga fonder. Detta tyder på att kvinnor till högre grad än män lägger vikt vid risk 
såsom vid investering i vanliga fonder också vid investering i en etisk fond.  
 

H1: Som anledning till att investera i en etisk fond ser kvinnor låg risk hos etiska 
fonder som viktigare än vad män gör. 

 

2.5.2. Ålder och uppfattning om risk i etiska fonder 
 
Ålder är en socio-demografisk variabel som har visat motsägande resultat i tidigare forskning 
för investeringsbeteende generellt sett. Till exempel Pålsson (1996) menar att yngre 
investerare är mer benägna att investera i fonder med relativ hög risknivå jämfört med 
risknivån som äldre investerare vågar ha. Detta motsägs dock i Grables (2000) studie om 
riskbenägenhet, där äldre visade ha en högre tolerans när det kommer till risk. Resultatet av 
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hans studier motsade även den hypotes som han ställt upp kring ålder och risk. Eftersom 
resultaten är motsägande huruvida ålder har någon inverkan på risktoleransen för 
investeringsbeteende generellt sett. Väljer vi att även fokusera på forskning inom området för 
etisk konsumtion och etisk investering för argumentationen kring hypotesen om ålder och 
uppfattning om risk. 
 
Inom etisk konsument forskning har studier visat på ett samband mellan ålder och till vilken 
utsträckning individen konsumerar etiskt. Bohlen et al (2003) fann i sin studie ett negativt 
samband mellan ålder och miljömedvetenhet. Den visar att yngre är, i större utsträckning än 
äldre, mer intresserade av miljöfrågor. Bohlen et al (2003) argumenterar vidare för att orsaken 
till detta kan vara att miljömedvetenhet kan gå emot invanda vanor som äldre generationen i 
större utsträckning innehar. Det kan ses som logiskt att yngre därmed snabbare och lättare 
anammar miljömässiga och etiska reformer och ideologier. Inom forskning kring etiska 
investeringar är yngre mer benägna än äldre att investera i en etisk fond (Rosen et al, 1991; 
Tippet och Leung, 2001). Tippet och Leung (2001) fann till exempel i sin studie att den etiska 
investeraren tenderar att vara relativt yngre än de som investerar i vanliga fonder. I deras 
undersökning fann de att 53 % av deras urval som investerade i vanliga fonder var äldre än 55 
år, medan endast 23 % som investerade i etiska fonder var äldre än 55 år. Detta r något som 
stöds i  
 
Liknande resonemang som fördes för hypotes 1 angående uppfattningen av risk i etiska 
fonder; kan även göras för den socio-demografiska variabeln ålder. Om en majoritet enligt 
argumentet ovan i hypotes 1 ser etiska fonder som likvärdiga eller med lägre risk än vanliga 
fonder och yngre i större utsträckning än äldre konsumerar etiskt och investerar i etiska 
fonder. Kan det finnas ett samband att yngre också därmed värderar låg risk mer än äldre gör 
vid en investering i en etisk fond. Liknande tankegångar fann Biel och Jansson (2009) där de 
påvisade att privata investerare upplever att det råder en lägre risk att investera i företag som 
har ett omfattande hållbarhetsarbete jämfört med företag utan. Har då yngre en högre 
miljömedvetenhet än äldre borde det också resultera i att de prioriterar en lägre risk än vad 
äldre gör, i enlighet med t ex Grables (2000) studier. 
 

H2: Som anledning till att investera i en etisk fond ser yngre personer en låg risk hos 
etiska fonder som viktigare än vad äldre personer gör. 

 

2.5.3. Kön och uppfattning om etik i förhållande till avkastning 
 
Inom området för etisk konsumtion finns det belägg för att kvinnor generellt sett är mer 
miljömedvetna än vad män är (Bohlen et al, 2003). Vidare har det påvisats att kvinnor även är 
mer benägna än män att betala ett högre pris för en miljövänlig produkt. Laroche et al (2001) 
undersökte villigheten att betala ett höge pris för en miljövänlig produkt och fann att 
majoriteten var kvinnor. Vidare fann de att de som är villiga att betala ett högre pris också 
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hade starka uppfattningar och åsikter angående etiska, sociala och miljömässiga problem. De 
är kritiska och väger ofta in miljömässiga problem när de tar köpbeslut. Detta kan kopplas till 
påverkansfaktorn att väga in den etiska aspekten som viktigare än finansiell avkastning. De 
investerare som innehar den uppfattningen är också villig att offra avkastning i utbyte mot 
etik (Bollen, 2007). Detta ger en indikation att kvinnor troligen också är överrepresenterade 
inom denna påverkansfaktor där de likt vid köp av en etisk produkt kan tänkas betala mer 
också kan tänka sig att ge upp avkastning mot att investera i en etisk fond. 
 
Som nämnts tidigare i argumentet kring hypotes 1, investerar kvinnor i högre grad än män i 
etiska fonder (Hofmann et al, 2009; Michelson et al, 2004; Nilsson, 2008). Samtidigt 
uppfattar privata investerare avkastningen i etiska fonder som likvärdig eller lägre än vanliga 
fonder. Escrig-Olmedo et al (2013) fann i sin studie att av de 345 tror 50 % att etiska fonder 
avkastar liknande vanliga fonder och 40 % att etiska fonder avkastar sämre än vanliga fonder. 
Detta är något som Biel och Jansson (2011) bekräftar i sin studie där de fann att privata 
investerare var signifikant mycket mindre positivt inställda till etiska fonders avkastning. De 
fann även att privata investerares negativa syn på etiska fonders avkastning skiljer sig jämfört 
med institutionella, som innehar en mer positiv syn. Om en majoritet av privata investerare 
delar uppfattningen att etiska fonder ger likvärdig eller lägre avkastning jämfört med vanliga 
fonder, och kvinnor investerar i större grad än vad män gör indikerar detta att kvinnor också i 
större grad än män kan tänka sig att ge upp en högre avkastning i utbyte mot att investera i en 
etisk fond. Detta argument i kombination med kvinnors miljömedvetenhet och villighet att 
betala ett högre pris för etiska produkter ger en stark indikation på att kvinnor också ser det 
etiska med investeringen som viktigare än avkastningen. 
 

H3: Som anledning till att investera i en etisk fond ser kvinnor mer än män den 
etiska aspekten hos fonden som viktigare än avkastning. 

 

2.5.4. Utbildning och uppfattning om etik i förhållande till avkastning 
 
Tidigare forskning inom etiska investeringar har funnit att högre utbildade investerar mer i 
etiska fonder än vad lägre utbildade gör (Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004). Nilsson 
(2008) fann till exempel att 64 % av de privata investerarna med en universitetsexamen 
investerar i etiska fonder medan endast 36 % av de utan universitetsexamen investerar i etiska 
fonder. Liknande resonemang som i hypotes 3 vad det gäller majoritetens uppfattning om 
etiska fonders avkastning. Om högre utbildade investerar mer i etiska fonder än vad de mer 
lägre utbildningar gör och en majoritet av privata investerare uppfattar att etiska fonder ger 
likvärdiga eller sämre avkastning (Biel och Jansson, 2011; Escrig-Olmedo et al, 2013); så kan 
detta visa på att högre utbildade också ser den etiska aspekten som viktigare än avkastningen. 
Högre utbildades starka attityd för etik är något som Nilsson (2009) påvisar i sin studie där 
han fann att de med högre utbildning som investerar i etiska fonder, också ger mer till 
välgörenhet. Detta skall dock inte blandas ihop med investeringar eftersom de har skilda 
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ändamål. Men Nilsson (2009) menar att detta visar på altruistiska tecken och att de besitter 
tron på att den enskilda investerarens handlingar kan göra en skillnad för att lösa sociala, 
etiska och miljömässiga problem. Detta kan ses som en anledning till att investera i etisk fond 
som går utöver det finansiella. Detta tyder även på att högre utbildade överväger de etiska 
aspekterna och ser sin investering i etiska fonder som en möjlig lösning på sociala, 
miljömässiga och etiska problem. Detta i kombination med högre utbildade tendens att 
investera mer i etiska fonder än vad lägre utbildade gör, trots uppfattning om att etiska fonder 
ger likvärdig eller sämre avkastning, påvisar att högre utbildade ser det etiska med 
investeringen som viktigare än avkastningen.  
 

H4: Som anledning till att investera i en etisk fond ser högutbildade mer än 
lågutbildade den etiska aspekten hos fonden som viktigare än avkastning. 
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3. Metod 
 
Frågeställningen avser: Värderas anledningar till ett investeringsbeslut i en etisk fond olika 
mellan socio-demografiska variabler? Socio-demografiska variabler begränsas till kön, ålder 
och utbildning eftersom tidigare forskning visat att dessa är mer benägna att investera 
(Hofmann et al, 2009; Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004; Bohlen et al, 2003; Tippet och 
Leung, 2001; Rosen et al, 1991). 
 
Den teoretiska referensramen är de påverkningsfaktorer inom etisk fond investering som 
tidigare forskning har funnit (till exempel Lewis och Webley, 1994; Mackenzie och Lewis, 
1999; Nilsson, 2009). Av dessa påverkningsfaktorer väljer vi att fokusera på de faktorer som 
forskning indikerar ett samband mellan. Vi fokuserar på riskbenägenhet och kön eftersom 
forskning har visat att detta samband gäller för investering i fonder generellt sett (Graham, 
2002; Grabel, 2000, Gibson et al, 2013). Vi väljer vidare att fokusera på risk benägenhet och 
ålder enligt liknande argument, men med tillägget om yngre som mer miljömedvetna och 
därmed också mindre riskbenägna (Biel och Jansson 2009; Grables 2000; Pålsson, 1996). Den 
etiska aspekten kontra avkastning för kön fokuserar vi på eftersom forskning har visat att 
kvinnor är mer benägna än män att betala mer för en etisk produkt, vilket indikerar att de även 
kan vara villiga att ge upp avkastning för den etiska aspekten vid en investering i etiska 
fonder (Bohlen et al, 2003; Laroche et al, 2001). Och till sist fokuserar vi även på den etiska 
aspekten kontra avkastning för utbildning med argument som att högre utbildade har starkare 
attityder kring etik och miljö och besitter altruistiska egenskaper. Detta kan indikera att de är 
mer villiga att ge upp avkastning för den etiska aspekten. (Nilsson, 2008; Nilsson 2009; 
Michelson et al, 2004). Vidare definieras anledning till att investera i en etisk fond som 
populationens värdering hur viktig faktorn är som en anledning till att investera i en etisk 
fond.  
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga med vår studie, vilken metod vi har valt samt 
varför vi valt denna. Vi beskriver även hur vi konstruerat vår enkät samt vilket urval vi använt 
oss av. Det kommer även en redogörelse kring hur vi valt att analysera vår data, vilka tester vi 
använt samt varför. Slutligen presenterar vi vår kritik till uppsatsen.  
 
Här nedan ser vi en modell på hur vi gått tillväga när vi genomfört vår studie. 
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Figur 5: över genomförandet av vår studie (Brymann & Bell 2005). 
 
3.1. Val av metod 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anser att det är lämpligt med enkäter eller intervjuer 
när forskaren behöver samla in egen data. Vi ansåg att enkäter var den undersökningsformen 
som passade oss bäst då vi vill nå ut till ett stort antal respondenter för att sedan kunna 
jämföra de resultat vi fått in. Enkäter gör även anonymitet möjligt vilket många uppskattar. 
Detta bidrar till en högre svarsfrekvens. 
 
Torst (2010) menar att om man vill kunna ange frekvenser så ska man göra en kvantitativ 
studie. Då vår frågeställning syftar till att undersöka i vilken utsträckning olika faktorer 
påverkar etiska fondval så anser vi det vara lämpligt att här använda oss av en kvantitativ 
studie.  
 
3.2. Urval – population 
 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval (Torst, 2010) vilket innebär att vi inte haft några 
speciella krav på våra respondenter. Alla har varit välkomna att delta. Detta urvalssätt har gett 
oss en bred grund för vårt resultat. Vi använde oss av Facebook men även vår egen skola för 
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att nå ut till ett stort antal respondenter. Detta resulterade i 100 enkätsvar varav en föll bort i 
vår bortfallsanalys. Torst (2010) menar att det är svårt att svara på hur stort urvalet bör vara. 
Det beror på vad man undersöker samt aspekterna runt undersökningen. Då vi har tidsbrist 
samt inga ekonomiska resurser så var vi tvungna att begränsa urvalet till 100 personer. Detta 
minskar trovärdigheten vilket man får ha i beräkningen. 
 
3.3. Enkätkonstruktion 
 
Enkäten valde vi att göra med hjälp av Google då de har färdiga verktyg med mallar som är 
lätta att använda. Därifrån hämtade vi sedan ett exceldokument med alla enkätsvar i. Detta 
gav oss en bra överblick över alla svaren vilket underlättade sammanställningen av vår data. 
 
När det gäller utformningen av enkäten har vi tagit hänsyn till vad Torst (2010) skriver. Vi har 
valt att använda oss av slutna frågor då vi använder oss av hypoteser i vår studie. Öppna 
frågor är dessutom ofta problematiska när det gäller enkäter. De är svåra att tolka och jämför 
då det kan finnas väldigt många svar på en fråga. De slutna frågorna gör dessutom att vi får 
fram en data som är lätt att jämföra. Detta på grund av att den består av siffror.  
 
De huvudsakliga variabler vi har valt att ta med i enkäten var de som handlar om etiska 
påverkansfaktorer, finansiella påverkansfaktorer, omfattning av fond investering, kunskap, 
etisk information, etiskt investerande, och intention till etisk investerande. Enkäten innehöll 
även frågor om kön, ålder och utbildningsnivå. De skalor inom de sex påverkansfaktorer 
(etiska och finansiella) som vi har valt för enkäten, är utvecklade från forskning inom etiskt 
fond investeringsbeteende. Dock har skalorna modifierats eftersom syftet med denna studie 
inte är att identifiera vilka påverkansfaktorer som existerar, vilket tidigare forskning mest har 
fokuserat på, utan hur olika grupper värderar dessa faktorer. En förutsättning för att denna 
studie skall kunna genomföras är därmed att vi inte värderar vilken/vilka av de sex olika 
påverkansfaktorer, som forskning tagit fram, faktiskt stämmer. Syftet är att undersöka 
skillnader i de socio-demografiska gruppernas värdering av de enskilda påverkansfaktorerna 
utan antydan huruvida de faktiskt påverkar investeringsbeteendet inom grupperna. Därmed 
har skalorna formats om för att passa in i denna kontext. 
 
De etiska påverkansfaktorernas skalor har hämtats huvudsakligen från tidigare forskning. 
Specifikt har vi valt att bland annat valt att använda oss av en direkt fråga som fanns med 
ur Nilssons undersökning från 2008. Vi har skapat skalorna enligt en Likert-skala för att 
tydligare kunna mäta respondenternas attityder vid specifika påståenden. På samma sätt har vi 
utvecklat och mätt de finansiella påverkansfaktorerna. Skalan vi valde att mäta samliga 
påverkansfaktorerna på bestod av att respondenterna fick rangordna sig själva på Likert-
skalan som gick från 1 till 5. Där 1 mättes som inte alls viktigt och 5 hade betydelsen extremt 
viktigt.  
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Vi kommer att använda de olika påverkansfaktorerna som beroende ordinala variabler (Likert-
skala 1-5). För den oberoende variabeln kommer vi att använda de socio-demografiska 
kategorierna. Det innebär att inom gruppen kön kommer den oberoende variabeln att vara kön 
(man eller kvinna) och det beroende respektive påverkansfaktor (etiska och finansiella). 
Vidare kommer den oberoende variabeln inom gruppen ålder att vara åldersgrupperna (18-25, 
26-35, 36-45 och 46+) och inom gruppen utbildning blir det utbildningsnivå (Grundskola, 
Gymnasie, Yrkesutbildning, Högskola 0-3 år och Högskola mer än 3 år) som är oberoende 
variabel.   
 
Gällande innehållet i enkäten så har vi tagit hänsyn till vårt syfte med undersökningen.  
Vi har tagit hänsyn till de påverkansfaktorer som beskrivs i vår studie för att på så sätt få fram 
en bra och innehållsrik data. 
 
3.4. Datainsamling  
 
Vi skapade enkäten ur programmet google docs där respondenterna tilldelas länken för att 
kunna besvara den. För att genomföra datainsamlingen valde vi att dela länken till vår enkät 
via det sociala mediet Facebook. I programmet samlades även samtliga data i ett dokument 
som vi sedan arbetat igenom för att analysera respondenternas svar. Resultatet av 
undersökningen hanterades i främsta fall i programmet Excel där vi sammanställde och 
utvecklade svaren. Medelvärde och standardavvikelse är utvecklat utifrån Excel. Samt har vi 
använt oss av SPSS som är ett dataprogram för statistisk analys där vi har haft möjlighet att 
utföra Mann-Whitney U och Kruskal Wallis-testerna.  
 
3.5. Analysmetod 
 
Vi kommer att använda oss av hypotesprövning och har därför valt att ha slutna frågor i 
enkäten. Vi kommer att testa ifall de formulerade nollhypoteserna (H0) förkastas eller 
accepteras, till förmån för den alternativa mothypotesen (H1). Hypoteserna har formulerats 
med utgångspunkt i den frågeställning vi ämnar undersöka, nämligen att testa ifall det är en 
skillnad inom de 3 socio-demografiska grupperna kön, ålder och utbildning. Genom vår 
hypotesprövning kan vi begå två typer av felaktiga beslut: 

 Typ-1-fel innebär att förkasta en sann nollhypotes 
 Typ-2-fel innebär att förkasta en falsk nollhypotes 

Det är omöjligt att eliminera risken för typ-1-fel och typ-2-fel (Körner och Wahlgren, 2011). 
För att begränsa risken kommer vi att använda oss av p-värde, där ett p-värde mindre än 5% 
anses signifikant och p-värde över 5% anses som inte signifikant. 
 
Eftersom våra beroende variablar (de sex påverkansfaktorerna) är ordinala (1-5 Likert skala) 
kan inte datan anses vara normalt distribuerad. För att analysera datan måste vi använda oss 
av icke-parametriska test eftersom det normala distributionsvillkoret för parametriska test inte 
uppfylls. Vi kommer att använda oss av två icke-parametriska statistiska metoder; Mann-
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Whitney U test och Kruskal-Wallis test. Den första metoden, Mann-Whitney U, kommer vi 
att tillbruka vid analys av den socio-demografiska gruppen Kön. Den andra metoden, 
Kruskal-Wallis, kommer att användas vid analys av de två andra socio-demografiska 
grupperna Ålder och Utbildning. Anledningen till att vi kommer att använda olika metoder är 
för att Mann-Whitney U test lämpar sig vid test av 2 variabler medan Kruskal-Wallis test 
lämpar sig för flera variabler (Körner och Wahlgren, 2011). 
 
3.6. Kritik  

3.6.1. Trovärdighet  
Att kontrollera huruvida respondenten gjort sin enkät seriöst eller inte var något som vi ansåg 
viktigt. Vid utformningen av enkäten så valde vi att använda oss av en kontrollfråga där 
respondenten blev ombedd att trycka på siffran tre för att på så sätt kontrollera hur noga 
respondenten har läst frågorna. Vi fick in 100 svar med ett svarsbortfall på 1 respondent vilket 
resulterade i 99 trovärdiga svar. 

3.6.2. Reliabilitet och Validitet 

 

Med reliabilitet eller tillförlitlighet som det även kallas menar man att mätningen har utförts 
på ett stabilt sätt. Mätningen får inte vara utsatt för något slumpmässigt inflytande. Med detta 
menas att den är utförd under kontrollerade former så som att situationen är den samma för 
alla som är med i mätningen. Mätningen ska generellt ge samma resultat vid olika 
mättillfällen, det ska alltså gå att göra om den vid ett senare tillfälle och då ge samma resultat 
som vid det första tillfället (Trost, 2010). 
 
Trost (2010) tar upp fyra aspekter som är viktiga att tänka på när det gäller reliabiliteten kring 
enkätundersökningar, kongruens, precision, objektivitet samt konstans. Dessa fyra aspekter 
har vi haft i åtanke när vi utformat och gjort våra enkätundersökningar. 
 
Validitet eller giltighet innebär att mätinstrumenten är utformade så att de mäter just det de är 
avsedda till att mäta. Frågorna i undersökningen måste vara utformade på ett sådant sätt så att 
rätt information kommer in. Resultaten måste vara relevanta för den undersökning vi gör 
(Trost, 2010). 
 
Validitet har vi ansett viktigt när vi utformat får undersökning och har därför haft det i åtanke. 
Vi har varit noga med att de frågor vi haft i vår undersökning ska vara relevanta, att de ska ge 
relevanta svar samt att de ska vara väl förankrade i både vår frågeställning samt teori. Ett 
konkret exempel är att vi tagit en specifik fråga som använts ur tidigare forskning av Nilsson 
(2008).  
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4. Resultat 
 
Resultatet kommer innehålla två övergripande delar, i den första delen kommer en deskriptiv 
statistik presenteras och i andra delen kommer vi testa hypoteserna. Därefter kommer vi 
presentera andra intressanta och utmärkande resultat. 
 
4.1. Presentation av respondenterna  
 
Som urval i vår enkätundersökning valde vi att ställa frågan om respondenterna kan tänka sig 
att investera i etiska fonder. Av totalt 99 respondenter svarade 90 ja och 9 nej på frågan. Vi 
valde att endast använda oss av respondenterna som kan tänka sig att investera i etiska fonder. 
Detta för att vår uppsats syftar till att undersöka investeringsbeteende i etiska fonder och då 
använde vi oss av respondenter som kan tänka sig denna form av fondinvestering.  
Av de 90 respondenterna var 34 män och 56 kvinnor. Gällande åldersfördelningen så var 38 
respondenter mellan 18 och 25 år, 35 respondenter var mellan 26 och 35 år, 10 respondenter 
var mellan 36-45 och 7 var över 46 år.  
 
Vi tog även reda på vilken utbildningsnivå våra respondenter låg på vilket visade att 2 stycken 
hade grundskoleutbildning, 20 hade gymnasieutbildning, 6 stycken hade läst på yrkesnivå, 34 
stycken hade högskoleutbildning 0-3år och 28 stycken hade högskoleutbildning över 3 år. 
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Figur 6: med en sammanfattande tabell över investeringar i fonder/etiska fonder gällande 
respondenternas investerande, kunskap samt vad de anser är viktigt vid investeringar. 
 
Att beakta inför den kommande analysen är att en stor del av respondenterna anser att deras 
kunskapsnivå ligger mellan ingen alls till medel kunskap när det gäller fonder. När det 
kommer till etiska fonder så anser sig däremot den största delen sig vara väldigt dåligt 
informerade om etiska fonder. Ungefär hälften av respondenterna investerar i någon typ av 
fond, dock är det väldigt få som faktiskt investerar i en etisk fond.  
 
När det gäller att investera i en etisk fond så tycker en övervägande del att fonden har ett bra 
etiskt initiativ. Många tycker dessutom att det är viktigt att fonden har en positiv inverkan 
över sociala och miljömässiga problem. När det kommer till vad som är viktigast gällande den 
etiska aspekten och avkastning så råder det delade meningar mellan de olika respondenterna. 
Den ena delen värnar mer om det etisk medan den andra delen värnar mer om att sin 
finansiella avkastning bör vara bra. 
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När det kommer till fonder generellt sett så anser de flesta respondenterna att de är viktigt att 
fondens risknivå stämmer överens med deras egen riskbenägenhet. Många anser dessutom att 
fonden bör ha ett bra rykte. Att fonden har uppvisat bra avkastning historiskt är något som den 
största delen av respondenterna ser som väldigt viktigt. En låg fondavgift är även något som 
prioriteras bland många av våra respondenter.  
 
4.2. Test av hypoteser 
 
Vi kommer nedan presentera varje hypotes och framställa resultaten vi har fått utifrån vår 
enkät. Skalorna vi använt går från 1 (inte alls viktigt)- 5(extremt viktigt).  
 

4.2.1. Kön och uppfattning om risk i etiska fonder 
 
För att undersöka Hypotes 1 besvarade våra respondenter, (totalt, n = 90), varav kvinnor (n = 
56) och män (n = 39), ett påstående med en gradering (1-5 Likert skala) där 1 = inte alls 
viktigt och 5 = extremt viktigt. Frågan var uppbyggd som ett påstående över hur viktigt 
påståendet var som anledning till att de investerar eller kan tänka sig att investerar i en etisk 
fond. Påståendet för H1 var uttryckt som påståendet “etiska fonder är mindre riskfyllda än 
vanliga fonder”. Medelvärdet för kvinnor visade sig vara 3,0 och för männen 2,71 vilket 
innebär att det generellt sätt indikerar att det är lite viktigare för kvinnor än män. 
 
För att testa ifall denna skillnad var signifikant eller inte med ett p-värde under 0,05 ställdes 
först en noll hypotes och en mothypotes upp: Noll hypotesen innebär att det inte råder någon 
skillnad mellan könen och mothypotesen innebär att det är förskjuten skillnad mellan könen 
till förmån för kvinnor. 
 
H0: Det är ingen skillnad mellan de två observationerna kvinnor och män 

 
H1: Det är en skillnad mellan de två observationerna kvinnor och män 
 
Sen utfördes ett icke-parametriskt test. Mann-Whitney U testet visade att det inte är någon 
skillnad mellan kvinnor (Mean rank = 47,92) och män (Mean rank = 41,51) och hur viktigt de 
anser låg risk hos etiska fonder vara som en anledning till att investera, U = 816,5, p = 0,232.  
Detta innebär att nollhypotesen accepteras eftersom p-värdet 0,232 är större än 0,05. 
 
Vi finner därmed inget statistiskt signifikant stöd för vår första hypotes; H1: Som anledning 
till att investera i en etisk fond ser kvinnor låg risk hos etiska fonder som viktigare än vad 
män gör. 
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4.2.2. Ålder och uppfattning om risk i etiska fonder  
 
För att besvara H2 besvarades samma påstående (med 1-5 Likert skala) som för Hypotes 1; 
“etiska fonder är mindre riskfyllda än vanliga fonder” Eftersom det gällde ålder i hypotes 2 
delas respondenterna (totalt, n = 90) upp i 4 stycken ålderskategorier för att lättare kunna 
hantera och analysera datan. De fyra ålderskategorierna som respondenterna delas upp i är 18-
25 (n = 38), 26-35 (n = 33), 36-45 (n = 12) och 46 plus (n = 7). Medelvärdet för samtliga 
ålderskategorier var relativt höga där den yngsta åldersgruppen (18-25 år) uppvisar det högsta 
medelvärdet på 4 av 5 och den äldsta ålderskategorin (46 plus år) uppvisar det lägsta 
medelvärdet på 3,85 av 5. De två andra ålderskategorierna hade medelvärdet 3,97 av 5 (26-35 
år) respektive 3,92 av 5 (36-45 år). Detta indikerar att det är någon skillnad mellan yngre och 
äldre. De yngre åldersgrupperna har ett högre medelvärde som avtar ju äldre åldersgruppen 
blir. För att testa om denna skillnad är signifikant eller inte ställs en nollhypotes och 
mothypotesen upp som blev som följer: 
 
H0: Det är ingen skillnad mellan observationerna för åldrarna 18-25, 26-35, 36-45 och 46 
plus år. 

 
H1: Det är en skillnad mellan observationerna för åldrarna 18-25, 26-35, 36-45 och 46 plus 
år. 
 
För att testa hypotesen ovan utfördes ett icke-parametriskt test, Kruskall Wallis. Testet visar 
att det inte är någon statistiskt signifikant skillnad mellan yngre och äldre och hur viktigt låg 
risk hos etiska fonder är som anledning att investera, χ2(3) = 5,084, p = 0,166, med en Mean 
Rank på 50,87 för 18-25 år, 41,36 för 26-35 år, 34,32 för 36-45 år och 47,07 för 46 plus år.   
 
Det innebär att nollhypotesen accepteras eftersom p-värdet 0,166 är högre än 0,05 och vi 
finner inget statistiskt signifikant stöd för vår andra hypotes; H2: Som anledning till att 
investera i en etisk fond ser yngre personer en låg risk hos etiska fonder som viktigare än vad 
äldre personer gör. 
 

4.2.3. Kön och uppfattning om etik i förhållande till avkastning 
 
För att undersöka Hypotes 3 besvarade våra respondenter (totalt, n = 90), varav kvinnor (n = 
56) och män (n = 34), ett påstående med en gradering (1-5 Likert skala), där 1 = inte alls 
viktigt och 5 = extremt viktigt. Frågan var uppbyggd som ett påstående över hur viktigt 
påståendet var som anledning till att de investerar eller kan tänka sig att investerar i en etisk 
fond. Påståendet för H3 var uttryckt som “Den etiska aspekten är viktigare än finansiell 
avkastning” Resultatet visar att medelvärdet för män endast var 2,59 och för kvinnor 2,95. 
Vilket är relativt lågt för båda parterna men visar på att det är skillnad mellan män och 
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kvinnor och hur de värderar den etiska aspekten i förhållande till avkastningen. För att testa 
om denna skillnad är statistisk säkerställd tog vi fram följande noll-och mothypotes: 
 
H0: Det är ingen skillnad mellan de två observationerna kvinnor och män 
 
H1: Det är en skillnad mellan de två observationerna kvinnor och män 
 
För att testa nollhypotesen utförs ett Mann-Whitney U test som visar att det är en statistisk 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor (Mean Rank = 49,41) ser mer än män 
(Mean Rank = 39,06) den etiska aspekten hos fonden som viktigare än avkastning, U = 733, p 
= 0,049  
 
Detta innebär att nollhypotesen förkastas till förmån för mothypotesen som är ensidig och 
innebär att kvinnor mer än män ser etiska aspekten som viktigare än avkastningen. 
Nollhypotesen förkastas eftersom p-värdet 0,049 är lägre än 0,05. Vi finner därmed stöd vår 
tredje hypotes; H3: Som anledning till att investera i en etisk fond ser kvinnor mer än män 
den etiska aspekten hos fonden som viktigare än avkastning 
 

4.2.4. Utbildning och uppfattning om etik i förhållande till avkastning 
 
För att undersöka Hypotes 4 besvarade våra respondenter (totalt, n = 90) samma påstående 
som ovan “Den etiska aspekten är viktigare än finansiell avkastning”. Högsta avslutad 
utbildning delades in enligt följande: Grundskola (n = 2), Gymnasieutbildning (n = 19), 
Yrkesutbildning (n = 7), Högskola eller universitet 0-3 år (n = 34) och Högskola eller 
universitet mer än 3 år (n = 28).  Gruppen med det högsta medelvärdet för hur viktigt detta 
påstående är var yrkesutbildning med ett medelvärde på 3,14. Den grupp som visade det 
lägsta medelvärdet var högskola eller universitet mer än 3 år med ett medelvärde på 2,57. De 
andra grupperna: Grundskola 3, Gymnasieutbildning 2,63, Högskola eller universitet 0-3 år 
3,03. Vi kan se att huvuddelen av respondenterna finns representerade i högskola eller 
universitet 0-3 år och högskola eller universitet mer än 3 år. Detta är något att ta i beaktning 
vid tolkning av resultaten. För att testa om denna skillnad är statistisk säkerställd tog vi fram 
följande noll-och mothypotes: 
 
H0: Det är ingen skillnad mellan observationerna för Grundskola, Gymnasieutbildning, 
Yrkesutbildning, Högskola eller universitet 0-3 år och Högskola eller universitet mer än 3 år. 
 
H1: Det är ingen skillnad mellan observationerna för Grundskola, Gymnasieutbildning, 
Yrkesutbildning, Högskola eller universitet 0-3 år och Högskola eller universitet mer än 3 år. 
 
Kruskall Wallis-testet visar att det inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan 
utbildningsnivå och hur viktigt den etiska aspekten i förhållande till avkastning anses vara, 
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χ2(4) = 6,141, p = 0,189, med en Mean Rank på 53,5 för Grundskoleutbildning, 39,76 för 
Gymnasieutbildning, 53,5 för Yrkesutbildning, 51,72 för Högskola eller universitet 0-3 år och 
39,27 för Högskola eller universitet mer än 3 år. 
 
Med ett p-värde som visar 0,189 och klart högre än 0,05 accepteras nollhypotesen och vi 
finner därmed inget stöd för hypotes; H4: Som anledning till att investera i en etisk fond ser 
högre utbildade mer än lägre utbildade den etiska aspekten hos fonden som viktigare än 
avkastning 
 
4.3. Andra intressanta resultat 
 
Vi valde att låta respondenterna värdera olika finansiella och etiska påverkansfaktorer i 
traditionella respektive i etiska fonder på en skala 1-5, där 5 avser extremt viktigt. Ur 
medelvärdet kunde vi utläsa att högst värde fick påståendet, kring traditionella fonder, om att 
fonden har uppvisat en hög avkastning historiskt. Oavsett kön, ålder och utbildningsnivå har 
värdet för denna faktor visat sig vara högt. Det värdet som visade sig vara högst inom etiska 
fonder var att avkastningen var samma som vid traditionella fonder. Resultatet av detta är 
också oberoende av dem socio-demografiska variablerna.  
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5. Analys 
 
De hypoteser som har testats i denna uppsats är: 
 

H1: Som anledning till att investera i en etisk fond ser kvinnor låg risk hos etiska 
fonder som viktigare än vad män gör. 
 
H2: Som anledning till att investera i en etisk fond ser yngre personer en låg risk hos 
etiska fonder som viktigare än vad äldre personer gör. 
 
H3: Som anledning till att investera i en etisk fond ser kvinnor mer än män den 
etiska aspekten hos fonden som viktigare än avkastning. 
 
H4: Som anledning till att investera i en etisk fond ser högutbildade mer än 
lågutbildade den etiska aspekten hos fonden som viktigare än avkastning. 

 
Denna uppsats har studerat privata investerarens anledningar till att investera i en etisk fond, i 
ett försök att förklara varför vissa socio-demografiska grupper investerar mer än andra i etiska 
fonder. De socio-demografiska grupperna som tidigare forskning har funnit investerar mer än 
andra i etiska fonder, och som vi valt att fokusera på i denna uppsats är kön (Hofmann et al, 
2009; Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004), ålder Bohlen et al, 2003; Tippet och Leung, 
2001; Rosen et al, 1991) och utbildning (Nilsson, 2008; Michelson et al, 2004). Vi har valt 
dessa för att undersöka om dessa variabler har en signifikant påverkan i privata investeringar i 
etiska fonder. Studierna har i avsikt att diskutera olika finansiella och etiska aspekter ur en 
kombination av dem olika socio-demografiska grupperna. Att beakta inför kommande analys 
är det urval av population som vi nått ut till i vår kvantitativa undersökning. Som nämnt 
tidigare är cirka 62 % av respondenterna av kvinnor. Åldersmässigt är respondenterna unga 
och de allra flesta är mellan 18-35år gamla. Utbildningsnivån varierar delvis men många har 
någon form av utbildning inom högskola eller universitet. 
 
Från studien i denna uppsats kan två huvudsakliga slutsatser framtas. Den första är att studien 
endast fann en indikation till varför kvinnor mer än män investerar i etiska fonder, H3 
bekräftades. Studien indikerar att kvinnors värdering av den etiska aspekten hos en 
investering i en etisk fond i relation till dess avkastning skiljer sig från mäns. Denna skillnad 
kan vara en förklaring till varför kvinnor mer än män investerar i etiska fonder. Studien kunde 
inte indikera något samband för de tre andra hypoteserna, H1, H2 och H4. Den andra 
huvudsakliga slutsatsen är att investeringsbeteende för etiska fonder tenderar att skilja sig från 
investeringsbeteende för fonder i stort. Detta innebär att beteenden i form av anledningar till 
att investera, värderas annorlunda för socio-demografiska grupper investeringar i etiska 
fonder än för investering i vanliga fonder. 
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De resultat för H1, H2 och H4 som vår studie fann och som inte visade någon signifikans, kan 
generellt sett bero på studiens låga andel i respektive socio-demografiska grupp. Detta kan 
speciellt ha haft en inverkan vid hypoteser med mer än två grupper, såsom H2 och H4. En 
annan generellt förklaring till de icke signifikanta resultaten kan som McLahan (2004) menar 
kan bero på brist på litteratur inom ämnat. Hypoteserna är framtagna ur begränsade forsknings 
studier. I vår uppsats bygger hypoteser på en del argument från forskning från andra områden, 
om än dock närliggande och relaterade till etiska fonder. Detta är något som andra studier 
också tillämpat, såsom Nilsson (2008). Det behövs mer forskning kring ämnet för att en mer 
etablerad forsknings litteratur skall kunna bättre stödja forskning inom området. 
 
Nedan diskuteras de studerade hypoteserna mer i detalj. 
 
5.1. Kön och uppfattning om risk i etiska fonder 
 
Den första hypotesen denna studie ämnar studera handlar om huruvida riskaversion hos 
kvinnor kan förklara benägenheten att kvinnor i större utsträckning än män investerar i etiska 
fonder. Mer specifikt görs detta genom studerandet ifall kvinnor lägger högre vikt vid lägre 
risk hos etiska fonder för investeringsbeslut än vad män gör. Vårt resultat från 
enkätundersökning bekräftar inte den uppställda hypotesen H1. Det statistiska resultatet från 
vår studie kan inte bekräfta hypotesen även ifall en studie av svars frekvensens medelvärden 
indikerar att kvinnor (3,0 av 5) värderar lägre risk hos etiska fonder högre än män (2,71 av 5). 
Det statistiska testet visar dock att det inte går att säkerställa att denna skillnad mellan män 
och kvinnor inte beror på slumpen. Studien visar därmed att män och kvinnor värderar låg 
risk som anledning till att investera i en etisk fond lika. Därmed visar resultatet även att 
uppfattningen av etiska fonder som ett alternativ med lägre risk inte kan ses som en förklaring 
till varför kvinnor i högre utsträckning än män investerar i etiska fonder. 
 
Vår studie motsäger tidigare forskning som har visat att kvinnor innehar en större riskaversion 
än män (Graham, 2002; Grabel, 2000, Gibson et al, 2013). Resultatet visar att skillnaden i 
kvinnors och mäns riskaversion, som är närvarande vid investeringsbeslut i fonder, inte finns 
närvarande inom investeringsbeslut i etiska fonder. Varför denna skillnad inte råder inom 
etiska fonder kan bero på hur etiska fonder uppfattas av investerare. Forskning har visat att 
privata investerare tenderar att uppfatta etiska fonder som likvärdig eller lägre riskfyllda än 
vanliga fonder (Biel och Jansson, 2011; Nilsson, 2009). Eftersom det redan råder ett 
konsensus hos privata investerare om risknivån hos etiska fonder kan det tyda på att denna 
konsensus också råder mellan könen. Vidare om privata investerare ser etiska fonders risk 
som särskild från vanliga fonder kan detta också indikera att anledningen att investera, vad det 
beträffar risk, också är särskilt från vanliga fonder.  Uppfattningen om etiska fonder som 
kompletterande till den vanliga fondportföljen och särskild från samma finansiella krav som 
Mackenzie och Lewis (1999) argumenterar för i sin studie, kan också vara en förklaring till 
varför vår studie motsäger tidigare forskning. Studerandet av vår populations svarsfrekvensers 
medelvärde på 4,15 tyder på att argumentationen stämmer. För vår population i stort (både 
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män och kvinnor inkluderat) uppvisas ett lägre medelvärde för låg risk som anledning att 
investera i en etisk fond (2,89 av 5) i jämförelse med risk aspektens betydelse vid vanliga 
fonder (3,97 av 5). Detta styrker vidare indikationen om att etiska fonder uppfattas som 
särskilda från vanliga fonder, vad beträffar risk, och därmed också att incitamentet till att 
investera är olika. 
 
5.2. Ålder och uppfattning om risk i etiska fonder 
 
Den andra hypotesen, H2, handlade om yngre värderar låg risk vid en investering i en etisk 
fond mer än vad äldre gör, vilket det inom forskningen för investeringsbeteende tidigare både 
har visat sig stämma (Grables, 2000) och där motsatsen bekräftades (Pålsson, 1996). Vår 
studie bekräftar inte den uppställda hypotesen och motsäger därmed vad Grables (2000) fann i 
sin studie. Trots att en studie av frekvenserna, visar en trend åt det hypotiserade hållet, men är 
inte statistiskt signifikant och kan inte bekräftas. Uppsatsen kan därmed inte indikera något 
samband, som argumenterades gälla för hypotesen, att yngre värderar lägre risk och det är en 
förklaring till varför yngre i större utsträckning investerar i etiska fonder än vad äldre gör. 
Uppsatsen bekräftar inte tidigare forskning om att yngre värderar lägre risk likt (Grable, 2000) 
men vår studie bekräftar inte heller motsatsen att äldre värderar lägre risk mer än yngre likt 
studier av Pålsson (1996). Det statistiska test visar att det inte råder någon skillnad mellan 
yngre och äldre. Detta gör gällande att resultatet av hypotes H2 också indikerar en skillnad 
mellan investeringsbeteende mellan fonder och etiska fonder. 
 
Anledningen till varför vår studie skiljer sig från tidigare forskning, kan bero på brist av 
ålders distribution inom vår population. Som kan ses genom en granskning av tabell nr 6 är 
det en förskjuten ålders frekvens åt det yngre hållet. Medelåldern för deltagarna i enkäten är 
så låg som 30 år, den yngsta 18 år och äldsta 54 år. Medelåldern i Grables (2000) studie var 
43,5 år med den yngsta 20 och äldsta 75 år. 48,3 år för Pålsson (1996). Denna skillnad mellan 
tidigare forskning och denna studie vad det träffar populationens ålder kan påverka resultatet 
eftersom vår studie är skev åt det yngre hållet. Resultatet som Kruskal-Wallis testet visade, att 
det inte råder någon skillnad mellan åldrarna, kan därmed bero på att åldersgrupperna var 
starkt fokuserade vid den yngre åldersgruppen. Etiska fonder kan ses som en ny trend, vilket 
inte anammas lika snabbt av äldre generationer jämfört med yngre (Bohlen, 2003). 
Populationens skevhet mot det yngre hållet kan därmed ha förvridit resultatet till att inte 
uppge någon skillnad mellan åldrarna. Resultat som vår studie fann kan även bero på att yngre 
och äldre är i liknande livscykel faser (McLahan, 2004) menar att yngre och äldre kan dela 
liknande investeringsbeteenden eftersom det kan tänkas att deras respektive delar i livet 
domineras båda av att ackumulera pengar. Detta kan därmed tänkas påverka deras syn och 
preferenser för risk. 
 
 
 



 

37 
 

5.3. Kön och uppfattning om etik i förhållande till avkastning 
 
I vår tredje hypotes argumenterade vi för att kvinnor i större utsträckning än män värderar etik 
högre än avkastning, vid investering i en etisk fond. Resultatet från vår enkätundersökning 
stödjer denna hypotes. Det statistiska testet visar att vi med 95 % säkerhet kan säga att det 
råder en skillnad mellan kvinnor och män. Detta stödjer därmed tidigare forskning inom etisk 
konsumtion och etiska investeringar som menar att kvinnor besitter en högre grad av etiska 
värderingar än män (Bohlen et al, 2003; Bollen, 2007; Hofmann et al, 2009; Michelson et al, 
2004; Nilsson, 2008). Resultatet indikerar att skillnaden i kvinnors värdering av etik i relation 
till avkastning kan ses som en förklaring till varför kvinnor mer än män också investerar i 
etiska fonder (Hofmann et al, 2009; Michelson et al, 2004; Nilsson, 2008). Detta innebär även 
att resultatet ger en indikation om att kvinnor kan vara mer villiga att ge upp avkastning till 
förmån för etisk aspekt som en investering i en etisk fond innebär (Bollen, 2007). Vidare 
bekräftar också resultatet att kvinnor är mer etiskt och miljömedvetet lagda än vad män är i 
likhet med studier inom etisk konsumtion (Bohlen et al, 2003; Laroche et al, 2001). Detta 
innebär att kvinnors etiska och miljömässiga preferenser när det kommer till etisk konsumtion 
också sträcker sig till etiskt investerande. 
 
Resultatet och bekräftelsen av denna hypotes, H3, kan ställas i relation till hypotes H1. De 
båda hypoteserna innefattar kvinnors tendens att investera i högre grad i etiska fonder än vad 
män gör (Hofmann et al, 2009; Michelson et al, 2004; Nilsson, 2008). Men där H1 inte kunde 
bekräftas och därmed inte indikerar att denna tendens kan förklaras med hur kvinnor värderar 
risk annorlunda än vad män gör, kan hypotes H3 förklara denna tendens. Indikationen om att 
kvinnor innehar en benägenhet till att värdera den etiska aspekten av en investering i en etisk 
fond mer än män kan därmed vara det incitament som särskiljer kvinnor och män. Även om 
kvinnor och män ser liknande på risk för etiska fonder, vilket de inte gör för vanliga fonder 
(Graham, 2002; Grabel, 2000; Gibson et al, 2013), skiljer sig deras syn när det kommer till 
avkastning och den etiska aspekten.  
 
5.4. Utbildning och uppfattning om etik i förhållande till avkastning 
 
I vår hypotes om utbildningsnivå och värdering av etik i relation till avkastning, ämnade vi att 
undersöka huruvida högre utbildade besitter mer altruistiska tendenser än lägre utbildade vad 
det gäller etiska fonder. Mer specifikt ämnade hypotesen att testa om högre utbildade värderar 
etiska aspekter som viktigare än avkastning vid investering i en etisk fond. Vårt resultat från 
undersökning visar att det inte råder någon skillnad mellan utbildningsnivåerna. Resultatet 
indikerar att mer etiska tendenser hos högre utbildade inte kan ses som en förklaring till varför 
högre utbildade också investerar i etiska fonder mer än lägre utbildade. Eftersom högre 
utbildade i vår undersökning inte skiljer sig från lägre utbildade när det kommer till hur 
viktigt den etiska aspekten är som en anledning till att investera i en etisk fond. Detta resultat 
motsäger främst det Nilsson (2009) argumenterade för; att högre utbildade besitter mer 
altruistiska tendenser än vad lägre utbildade gör. Eftersom vår statistiska test inte visade att 



 

38 
 

det finns någon skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna, visar resultatet att detta inte 
behöver stämma. Denna uppsats begränsade population kan dock ha en inverkan på resultatet. 
De olika utbildningsnivåerna emellan är att se som små där till exempel Grundskola endast 
har 2 observationer och Yrkesutbildning har 7. Vidare kan populationens skevhet till att 
inneha universitetsutbildning också ha påverkat resultatet. De flesta i populationen (62 av 90) 
har högskola eller universitetsutbildning.  
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6. Slutsats  
 
I detta kapitel besvarar vi vår frågeställning. Vi kommer även ge egna reflektioner över vår 
uppsats och presentera förslag till vidare forskning. Slutligen framställer vi vårt bidrag till 
forskningen och drar en slutsats.  
 
6.1. Slutsatser 
 
Denna uppsats har syftat till att utveckla en förståelse för hur risk, avkastning och etiskt inslag 
påverkar vid beslut som leder till investering i en etisk fond. Detta har gjorts med att ansatsen 
att söka besvara frågeställningen: Värderas anledningar till ett investeringsbeslut i en etisk 
fond olika mellan socio-demografiska variabler? 
 
I undersökningen bekräftades att det råder skillnad mellan socio-demografiska grupper men 
endast inom gruppen kön och för påverkningsfaktorn etisk aspekt i relation till avkastning. 
Uppsatsen fann, genom test av hypotes H3, att inom den socio-demografiska variabel kön 
råder det en skillnad i hur kvinnor och män värderar etik i relation till avkastning som 
anledning till att investera i en etisk fond. Uppsatsen ställer sig bakom tidigare forskning inom 
etisk konsumtion och etiska investeringar som har visat att kvinnor besitter högre grad av 
etiska värderingar än vad män gör (Bohlen et al, 2003; Bollen, 2007; Hofmann et al, 2009; 
Michelson et al, 2004; Nilsson, 2008). Uppsatsen indikerar även att kvinnor är mer villiga än 
män att bortse från finansiell avkastning till förmån för den etiska aspekt som en investering i 
en etisk fond innebär. Detta indikerar att denna skillnad kan vara en förklaring till varför 
kvinnor också är mer benägna än män att investera i en etisk fond (Hofmann et al, 2009; 
Michelson et al, 2004; Nilsson, 2008). Uppsatsen ställer sig även bakom tidigare forskning 
inom etisk konsumtion där studier har visat att kvinnor är mer villiga att betala ett högre pris 
för etiska och miljömässiga produkter (Laroche et al, 2001).  
 
I undersökningen fann vi inget stöd för våra tre andra uppställda hypoteser H1, H2 och H4. 
Uppsatsen fann att det inte råder någon skillnad mellan kvinnor och män och hur de värderar 
låg risk som en anledning till att investera i en etisk fond. Detta gjordes genom en uppställd 
hypotes, H1, som inte kunde bekräftas statistiskt i vår undersökning. Uppsatsen indikerar 
därmed att olika syn på risk mellan kvinnor och män inte förklarar varför kvinnor är mer 
benägna att investera i etiska fonder. Resultatet går emot vad tidigare forskning inom 
investeringsbeteende för fonder generellt sett har funnit. Enligt forskning för vanliga fonder 
har man funnit att kvinnor värderar låg risk mer än vad män gör (Graham, 2002; Grabel, 
2000, Gibson et al, 2013). Enligt denna uppsats stämmer inte detta för etiska fonder, där 
undersökningen visade att kvinnor och män värderar låg risk lika. Detta visar i sin tur att 
investeringsbeteende för vanliga fonder och för etiska fonder skiljer sig åt. Anledningen till 
att investeringsbeteende skiljer sig kan bero på att det redan finns en sorts konsensus hos 
investerare om hur pass riskfylld etiska fonder är. Forskning har visat att privata investerare 
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uppfattar etiska fonder i jämförelse med vanliga fonder som likvärdig eller lägre riskfyllda än 
vanliga fonder (Biel och Jansson, 2011; Nilsson, 2009). Vidare kan även en förklaring finnas i 
privata investerares syn på etiska fonder som särskild från deras andra fond investeringar och 
särskild från samma finansiella krav (Mackenzie och Lewis, 1999). 
 
Skillnad mellan investeringsbeteende för vanliga fonder och etiska fonder fann vi även vid vår 
andra hypotes, H2, som inte heller blev bekräftad. Undersökningen fann att det inte är någon 
skillnad mellan yngre och äldre och hur de värderar låg risk som en anledning till att investera 
i en etisk fond. Tidigare forskning inom investeringsbeteende för vanliga fonder är tudelad, 
där det dels har visat sig att yngre värderar låg risk mer än äldre (Grables, 2000) och att äldre 
värderar låg risk mer än yngre (Pålsson, 1996). Eftersom vår undersökning visade att det inte 
är någon skillnad mellan yngre och äldre, visar också detta att investeringsbeteende för 
vanliga fonder och etiska fonder skiljer sig åt. Resultatet av H2 visar att yngres benägenhet att 
investera mer i etiska fonder än äldre inte kan förklaras vid skillnader i värdering av låg risk. 
Vår undersöknings population var dock förskjuten åt det yngre hållet, medelålder 30 år, och i 
jämförelse med tidigare forsknings medelålder på 43,5 år (Grables, 2000) respektive 48,3 år 
(Pålsson, 1996) kan detta också ha påverkat resultatet. 
 
Den fjärde hypotesen, H4, kunde inte bekräftas och indikerar därmed att det inte går att 
förklara högre utbildades tendens att investera i en etisk fond (Nilsson, 2008; Michelson et al, 
2004) med att det värderar etik mer än avkastning i jämförelse med lägre utbildade. Resultatet 
av denna uppsats går emot tidigare forskning inom etisk fondinvestering som argumenterar 
för att högre utbildade besitter mer altruistiska tendenser (Nilsson 2009). Populationens 
skevhet till at vara högre utbildade (62 av 90) och de låga observationerna för 
utbildningskategorin Grundskola (n=2) och Yrkesutbildning (n=7) kan dock ha påverkat 
resultatet. 
 
Uppsatsen har fokuserat på en lucka kring socio-demografiska variabler och 
påverkningsfaktorer för forskning inom etiska fonder. Genom uppställandet av hypoteser och 
test av dessa har uppsatsen bidragit till ökad förståelse för vad som påverkar investerings 
beslut i etiska fonder. Vidare ökar uppsatsen kunskapen om hur skillnaderna för benägenheten 
att investera i etiska fonder kan förklaras av socio-demografiska variabler. Denna uppsats kan 
vara både till hjälp för fortsatt forskning inom området för etiska fonder, men även för 
fondbolagens marknadsföring av etiska fonder. Genom förståelsen för hur socio-demografiska 
variabler värderar faktorer som risk, avkastning och etik kan detta leda till en bättre riktad 
marknadsföring.  
 
6.2. Egna reflektioner över uppsatsen 
 
Eftersom etiska fonder är en framväxande investeringsmetod är studier relativt begränsat 
inom området. Detta leder till att det finns reducerad kvantitet av tidigare teorier och 
undersökningar om påverkansfaktorer vid investeringar i etiska fonder. Mängden teorier kring 
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hur socio-demografiska variabler påverkar investeringsbeteende är inte heller mycket. 
Dessutom finns det några undersökningar som gjorts som strider mot varandra. För oss har 
detta inneburit att våra hypoteser blivit svåra att grunda på bevisade undersökningar. 
Resultatmässigt kan detta då ha påverkat att vår undersökning inte gav signifikanta resultat 
kring samtliga hypoteser.  
 
En ytterligare bidragande faktor till att hypoteserna till utfallet av vår undersökning kan vara 
att vi hade ett urval av respondenter som kan tänka sig att investera i etiska fonder. Detta 
bidrar till att det är svårt att göra några omfattande generaliseringar av respondenterna. 
Alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra ett sannolikhetsurval och försöka nå ut till 
investerare som investerar i etiska fonder, för att öka generaliserbarheten.  
 
6.3. Förslag till vidare forskning 
 
Genom våra litteraturstudier har vi funnit att det finns relativt lite forskning kring etiska 
investerare överlag därför anser vi detta vara ett väldigt intressant forskningsområde som går 
att utveckla mycket mer.  
 
Vi anser att det skulle vara intressant att veta mer om etiska investerare i förhållande till 
vanliga inverterare Vad skiljer dessa investerare åt? Varför investerar etiska investerare 
etiskt? Genom att ha djupare undersökningar finns det möjlighet att gå in djupare på vilka 
påverkansfaktorer som investerare i etiska fonder värderar mest.  
 
Det vore även intressant att forska mer kring hur fondbolag och förvaltare kan nå ut med 
information inom ämnet för att locka fler investerare. Varför detta är intressant grundar vi på 
att det råder kunskapsbrist inom ämnet fonder/etiska fonder att det därför behövs forskning 
kring hur kunskapen ska läras ut och marknadsföringen ska riktas. Detta för att tidigare 
forskning enligt exempelvis Sveriges konsumenter (2011) visade att endast 21 % av 
investerarna hade, vid rådgivningstillfälle blivit erbjuden etiska alternativ. 
Ett tredje forskningsområde vi tycker är intressant utifrån vår studie är att göra 
en undersökning på svenska investerare som faktiskt investerar i etiska fonder för att få ett 
mer specifikt resultat och öka förståelsen ytterligare. Detta i synnerhet för att vår studie 
omfattade respondenter som delvis inte investerade i fonder.  
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Bilaga 1 - Enkät 
Kön  

□Man 
□Kvinna 

Ålder 

________ 

Din högsta utbildningsnivå? 

□ Grundskoleutbildning 
□ Gymnasieutbildning 
□ Yrkesutbildning 
□ Högskola eller universitet 0-3år 
□ Högskola eller universitet >3år  

I vilken utsträckning investerar du i fonder? 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Mycket 
 

Hur stor kunskap anser du dig ha om fonder och fondmarknaden? 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Stor kunskap 
 

Hur informerad är du om etiska fonder? 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Mycket 
 

I vilken utsträckning investerar du i etiska fonder? 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Mycket 
 
Kan du tänka dig att investera i en etisk fond? 

□ Ja 
□ Nej 
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Om du läst denna fråga välj nummer tre.  

□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 

Hur viktiga är följande påståenden som anledning till att jag investerar, eller 
kan tänka mig att investera, i en etisk fond.. 

 
Fonden har ett bra etiskt initiativ 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Min investering i en etisk fond har en positiv inverkan över sociala och miljömässiga 
problem 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Etiska fonder är mindre riskfyllda än andra fonder 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Etiska fonder ger samma avkasting som andra fonder 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Etiska fonder ger en bättre avkasting än andra fonder 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Den etiska aspekten är viktigare än finansiell avkastning 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
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När det kommer till fonder generellt sett, hur viktiga är följande påståenden 
som anledning till ditt val av fond.. 

 
Fondens risknivå stämmer överens med min egen risk benägenhet 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Att fonden har ett bra ryckte 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Att fonden har uppvisat bra avkastning historiskt 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
 

Att fondavgiften är låg 

 1 2 3 4 5   

Inte alls viktigt □ □ □ □ □ Extremt viktigt  
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Bilaga 2 - Enkätens svar 

Nedan följer en sammanställning av svaren på vår webbenkät.  

 
Antal respondenter 

99 

 
Kön 

Man Kvinna 

39 60 

 
Åldersfördelning 

18-25 26-35 36-45 46 < 

42 37 12 8 

 
Utbildningsnivå 

Grundskoleutbildning 2 

Gymnasieutbildning 26 

Yrkesutbildning 7 

Högskola eller universitet 0-3 år 35 

Högskola eller universitet 3 < år 29 

 
I vilken utsträckning investerar du i fonder? 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls 37 26 21 12 3 Mycket 2,17 
 

Hur stor kunskap anser du dig ha om fonder och fondmarknaden? 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls 32 30 26 8 3 Stor kunskap 2,19 
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Hur informerad är du om etiska fonder? 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls 63 23 5 6 2 Mycket 1,60 
 

I vilken utsträckning investerar du i etiska fonder? 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls 71 16 6 5 1 Mycket 1,47 
 

Kan du tänka dig att investera i en etisk fond? 

Ja Nej 

90 9 
 

Hur viktiga är följande påståenden som anledning till att jag investerar, eller 
kan tänka mig att investera, i en etisk fond.. 

Fonden har ett bra etiskt initiativ 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 5 8 37 37 12 Extremt viktigt 3,43 

Min investering i en etisk fond har en positiv inverkan över sociala och miljömässiga 
problem 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 3 9 31 34 22 Extremt viktigt 3,63 

Etiska fonder är mindre riskfyllda än andra fonder 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 13 17 44 21 4 Extremt viktigt 2,86 

Etiska fonder ger samma avkasting som andra fonder 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 5 8 26 30 30 Extremt viktigt 3,73 

Etiska fonder ger en bättre avkasting än andra fonder 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 
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Inte alls viktigt 14 15 36 15 19 Extremt viktigt 3,1 

Den etiska aspekten är viktigare än finansiell avkastning 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 12 25 46 10 6 Extremt viktigt 2,73 

 
När det kommer till fonder generellt sett, hur viktiga är följande påståenden 

som anledning till ditt val av fond.. 

Fondens risknivå stämmer överens med min egen risk benägenhet 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 2 5 20 41 31 Extremt viktigt 3,95 

Att fonden har ett bra ryckte 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 3 10 25 38 23 Extremt viktigt 3,69 

Att fonden har uppvisat bra avkastning historiskt 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 1 3 24 36 35 Extremt viktigt 4,02 

Att fondavgiften är låg 

 1 2 3 4 5  Medelvärde 

Inte alls viktigt 4 7 38 32 18 Extremt viktigt 3,54 
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Bilaga 3 - Svar utifrån sociodemografiska variabler  

 

Svar utifrån kön.  

Medelvärde 

(standardavvikelse) 

 Kvinnor(56st) Män(34)  

Fonden har ett bra etiskt initiativ 3,61 (0,755069) 3,5 (1,08123) 

Min investering i en etisk fond har en 

positiv inverkan över sociala och 

miljömässiga problem 

3,79 (0,8886) 3,68 (1,006662) 

Etiska fonder är mindre riskfyllda än 

andra fonder 
3,0 (0,934199) 2,71 (1,142284) 

Etiska fonder ger samma avkasting som 

andra fonder 
3,70 (1,094111) 3,85(1,076818) 

Etiska fonder ger en bättre avkasting än 

andra fonder 
3,09 (1,210211) 3,12(1,34) 

Den etiska aspekten är viktigare än 

finansiell avkastning 
2,95 (0,861703) 2,59(0,988346) 

Fondens risknivå stämmer överens med 

min egen risk benägenhet 
3,86 (0,942503) 4,15(0,925476) 

Att fonden har ett bra ryckte 3,79 (0,84669) 3,44(1,25989) 

Att fonden har uppvisat bra avkastning 3,93 (0,805823) 4,12(1,007989) 
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historiskt 

Att fondavgiften är låg 3,63 (0,864712) 3,62(1,044893) 

 

Svar utifrån ålder 

 Medelvärde (Standardavvikelse) 

 

18-25år 
(38st) 

26-35år 
(33st) 

36-45år 
(12st) 

46 + år 
(7st) 

Fonden har ett bra etiskt 
initiativ 

3,61 
(0,823292) 

3,48 
(1,034445) 

3,5 
(0,797724) 

3,86 
(0,690066) 

Min investering i en etisk 
fond har en positiv 
inverkan över sociala och 
miljömässiga problem 

3,82 
(0,833594) 

3,67 
(1,020621) 

3,75 
(1,05529) 

3,71 
(0,95119) 

Etiska fonder är mindre 
riskfyllda än andra fonder 

3,11 
(1,060073) 

2,76 
(1,031695) 

2,5 
(0,904534) 

3 
(0,816497) 

Etiska fonder ger samma 
avkasting som andra fonder 

3,92 
(0,881693) 

3,61 
(1,273268) 

3,58 
(1,311372) 

3,86 
(0,690066) 

Etiska fonder ger en bättre 
avkasting än andra fonder 

3,16 
(1,241758) 

3,18 
(1,402109) 

2,67 
(1,154701) 

3,14 
(0,690066) 

Den etiska aspekten är 
viktigare än finansiell 
avkastning 

2,97 
(0,787979) 

2,55 
(1,120572) 

3 
(0,852803) 

2,86 
(0,377964) 

Fondens risknivå stämmer 
överens med min egen risk 
benägenhet 

4 
(0,90045) 

3,97 
(1,045372) 

3,92 
(1,083625) 

3,86 
(0,377964) 

Att fonden har ett bra 3,63 3,61 3,67 4 
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ryckte (1,100885) (0,933387) (1,154701) (1) 

Att fonden har uppvisat bra 
avkastning historiskt 

4,03 
(0,853826) 

3,88 
(0,992395) 

4,08 
(0,792961) 

4,29 
(0,755929) 

Att fondavgiften är låg 
3,4 
(0,945529) 

3,79 
(0,892944) 

3,92 
(1,083625) 

3,71 
(0,534522) 

 

Svar beroende på utbildningsnivå. 

 Medelvärde (Standardavvikelse) 

 

Grundsk. 
(2st) 

Gymna. 
(19st) 

Yrkesutb 
(7st) 

HU 0-3år 
(34 st) 

HU 3< år 
(28st) 

Fonden har ett bra 
etiskt initiativ 

4 
(0) 

3,84 
(0,83421) 

3,57 
(0,9759) 

3,62 
(0,853325) 

3,29 
(0,93718) 

Min investering i en 
etisk fond har en positiv 
inverkan över sociala 
och miljömässiga 
problem 

4 
(0) 

3,89 
(0,936586) 

3,43 
(0,786796) 

3,74 
(0,963228) 

3,71 
(0,9759) 

Etiska fonder är mindre 
riskfyllda än andra 
fonder 

3 
(1,414214) 

3,05 
(1,129094) 

3,29 
(0,755929) 

2,76 
(0,889631) 

2,82 
(1,156418) 

Etiska fonder ger 
samma avkasting som 
andra fonder 

4 
(0) 

3,53 
(1,263523) 

4,43 
(0,786796) 

3,59 
(1,076404) 

3,93 
(1,015749) 

Etiska fonder ger en 
bättre avkasting än 
andra fonder 

2,5 
(0,707107) 

3 
(1,374369) 

3,86 
(0,899735) 

2,71 
(1,168511) 

3,5 
(1,232282) 

Den etiska aspekten är 3 2,63 3,14 3,03 2,57 
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viktigare än finansiell 
avkastning 

(0) (1,164785) (0,899735) (0,869876) (0,790151) 

Fondens risknivå 
stämmer överens med 
min egen risk 
benägenhet 

4 
(0) 

3,89 
(0,936586) 

3,57 
(0,9759) 

3,91 
(1,025955) 

4,18 
(0,862965) 

Att fonden har ett bra 
ryckte 

4 
(0) 

3,89 
(1,04853) 

3,57 
(1,133893) 

3,71 
(0,798841) 

3,43 
(1,259882) 

Att fonden har uppvisat 
bra avkastning 
historiskt 

4,5 
(0,707107) 

4,11 
(0,936586) 

3,57 
(0,786796) 

3,88 
(1,007989) 

4,14 
(0,705234) 

Att fondavgiften är låg 
4 
(0) 

3,53 
(1,073334) 

4 
(0,816497) 

3,62 
(0,888127) 

3,57 
(0959497) 
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Bilaga 4 - Mann-Whitney U test för Kön 
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Bilaga 5 - Kruskal-Wallis test för Ålder 
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Bilaga 6 - Kruskal-Wallis test för Utbildning 
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