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Sammanfattning 

Titel:   Hållbara investeringar - en analys av svenska SR-investerare  

- En studie om hur svenska aktiesparares ESG-snitt påverkas 

av demografiska och socioekonomiska aspekter.  

 

Författare:   Johanna Månsson och Astrid Tingström 

 

Handledare:   Joakim Persson 

 

Bakgrund: Hos svenska investerare finns ett ökat intresse för hållbara investeringar, 

således har även efterfrågan på att mäta bolags hållbarhetsarbete utifrån ESG-kriterier 

ökat. Forskning om vem, utifrån demografiska och socioekonomiska aspekter, som väljer 

att investera i aktier med ett ESG-betyg är begränsad. Tidigare forskning har främst 

studerat hållbart fondsparande genom enkätundersökningar.  

 

Syfte: Studien ämnar analysera huruvida skillnader i ESG-snitt i svenska SR- investerares 

aktieportföljer kan förklaras av demografiska och socioekonomiska skillnader. Därtill 

ämnar studien identifiera vilken demografisk grupp som har störst preferens för 

respektive beståndsdel av ESG. 

 

Genomförande: Med hjälp av ett unikt data-set genomförs multivariata regressioner, 

vilket möjliggör en jämförelse av ESG-snitt i aktieportföljer för olika demografiska 

grupper. Genom frågeställningar diskuteras och jämförs resultaten med tidigare 

forskning. 

  

Slutsats: Studien finner att den svenska SR-investeraren med högst ESG-snitt i 

aktieportföljen är en äldre kvinna, med låg inkomst och boende i en storstad. Därtill finner 

studien att medelålders och äldre kvinnor, med låg inkomst samt boende i och utanför en 

storstad, har störst preferens för respektive beståndsdel av ESG. Därutöver finner studien 

både likheter och skillnader mellan dessa resultat och tidigare forskning.  

 

Nyckelord: ESG-snitt, ESG-kriterier, Thomson Reuters ESG Score, SRI, SR-

investerare, Sverige, demografiska och socioekonomiska egenskaper  
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Abstract 

Title:   Sustainable investments - an analyze of Swedish SR-investors  

- A study of how Swedish stockholders’ ESG mean can be 

affected by demographic and socioeconomic aspects.   

 

Authors:    Johanna Månsson and Astrid Tingström 

 

Supervisor:   Joakim Persson 

 

Background: Swedish investors have an increased interest in sustainable investments, 

thus the demand for measuring companies’ sustainability work, based on ESG criteria, 

has increased. Research on who, based on demographic and socioeconomic aspects, that 

choose to invest in ESG shares is limited. Previous research has mainly studied 

sustainable fund savings through surveys.  

 

Purpose: The thesis aims to analyze whether differences in ESG mean in the stock 

portfolios of Swedish SR-investors can be explained by demographic and socioeconomic 

differences. Furthermore, the thesis aims to identify what demographic group has the 

highest preference for each sub group of ESG.  

 

Completion: Through a unique data set, we perform multivariate regressions, which 

enables a comparison of ESG means in stock portfolios of different demographic groups. 

Through research questions, we discuss and compare the results with previous research.  

 

Conclusion: The study finds that the Swedish SR-investor with the highest ESG mean in 

the stock portfolio is most likely an older woman, with low income and living in a larger 

city. Furthermore, the study finds that middle aged and older women, with low income 

and living in and outside a larger city, have the highest preference for each sub group of 

ESG. In addition, the study finds both similarities and differences between these results 

and previous research.  

 

Key words: ESG mean, ESG criteria, Thomson Reuters ESG Score, SRI, SR-investors, 

Sweden, demographic and socioeconomic characteristics 
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Begreppslista  

 

Detta avsnitt förtydligar begrepp som är återkommande i uppsatsen.  

 

SRI: SRI är en förkortning för Socially Responsible Investments vilket översatt är 

hållbara och ansvarsfulla investeringar. Begreppet innebär värderingsbaserade och/eller 

etiska investeringar som hänvisar till tillämpningen och integrerandet av sociala, etiska 

och miljömässiga faktorer inom investeringsprocessen.  

 

SR-investerare: SR-investerare kommer användas som begrepp för att beskriva den 

individ som investerat i aktier med ESG-betyg.  

 

CSR: CSR är förkortningen för Corporate Social Responsibility, vilket översatt är 

ansvarsfullt företagande. Begreppet har som syfte att beskriva ett bolags löpande 

verksamhet utifrån hållbara, sociala och miljömässiga aspekter.  

 

ESG-kriterier: ESG är en förkortning som står för Environmental, Social and 

Governance. Kriterierna utgör de särskilda krav som en medveten investerare har på ett 

bolags verksamhet i syfte att få fram de potentiella investeringar som anses önskvärda ur 

ett hållbart perspektiv. Därtill även sortera ut icke-önskvärda alternativ.  

 

ESG-betyg: För att få en uppfattning om hur ett bolag presterar i förhållande till ESG-

kriterier finns det möjlighet att få information från olika tjänster vilka genererar enskilda 

ESG-betyg. I denna studie har vi valt att utgå från det betygssystem som Thomson 

Reuters (2018) redovisar.  

 

ESG-snitt: Varje innehav i en individs aktieportfölj tillskrivs ett ESG-betyg baserat på 

bolagets registrerade poäng hos Thomson Reuters ESG-betyg. ESG-betyget viktas sedan 

för hela portföljen med hänsyn till värdet i respektive innehav vilket genererar ett ESG-

snitt för varje individ. Med hjälp av ESG-snittet finns det möjlighet att skapa 

genomsnittliga värden för olika grupper utifrån gemensamma demografiska och 

socioekonomiska faktorer.  
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1. Inledning 

Sedan tidigt 1800-tal har människor investerat sina pengar på olika sätt, exempelvis 

genom aktier, fonder och obligationer (Campbell, Quinn, Turner och Ye, 2018). Enligt 

Konsumentverkets rapport 2017:5 har svenskar, de senaste 10 åren, intresserat sig mer 

och mer för en specifik typ av investering, den hållbara investeringen (Konsumentverket, 

2017). Denna trend har gjort att ett nytt forskningsområde har vuxit fram, om vem som 

investerar hållbart. Det faktum att hållbara investeringar ökat det senaste decenniet, 

menar Anderson och Robinson (2019), är en naturlig följd av klimatfrågan. Hållbara 

investeringar inkluderar dock oftast fler aspekter än endast miljön. Ett vanligt 

samlingsbegrepp för hållbara investeringar är SRI - Socially Responsible Investments. I 

detta begrepp ingår såväl sociala, miljörelaterade som etiska aspekter (Sandberg, Juravle, 

Hedesström och Hamilton, 2008). SR-investerare kommer användas som begrepp för att 

beskriva den individ som tillämpar SRI i sin investeringsprocess.  

 

Ända sedan Markowitz år 1952 publicerade sin teori om hur portföljer konstrueras har 

modern portföljvalsteori präglats av två huvudfaktorer; avkastning och risk. I takt med 

att intresset för hållbara investeringar har ökat finns det dock studier som menar på att 

den moderna portföljvalsteorin inte längre fungerar i praktiken. Det har visat sig att 

många investerare är beredda att avstå avkastning och även acceptera en högre risk till 

förmån för att bolag ska kunna arbeta mer hållbart (Lewis och Mackenzie, 2000). 

Långsiktiga hållbarhetsmål verkar således vara viktigare än kortsiktig avkastning för SR-

investerare.   

 

Ett bolags prestation gällande hållbarhetsarbete kan bedömas med ESG-betyg, vilket 

reflekterar hur bolaget arbetar utifrån tre aspekter; Environmental, Social och 

Governance. Enligt Ussif (2019-02-08) kan en SR-investerare, som strategi, inkorporera 

ESG-kriterier i sin investeringsanalys och portföljsammansättning. ESG-kriterierna kan 

användas på olika sätt, till exempel genom att filtrera bolag med starka respektive svaga 

ESG-betyg. En SR-investerare tar ofta hänsyn till flera olika faktorer vid 

investeringsanalyser, till exempel korruption, arbetsförhållanden, datasäkerhet, förnybar 

energi och koldioxidavtryck (MSCI, 2019-02-08).  
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Majoriteten av tidigare forskning om SRI har framförallt fokuserat på investeringar i 

hållbara fonder och på vem, ur socioekonomiska och demografiska aspekter, som sparar 

i dessa fonder (Cheah, Jamali, Johnson och Sung, 2011; Junkus och Berry, 2010). Det 

finns även en del studier som undersökt detta utifrån aktiemarknaden, exempelvis Wins 

och Zwergel (2016). Stort fokus har legat på kön som förklarande variabel medan ålder, 

inkomst och bostadsort inte har studerats i lika stor utsträckning. Studier har visat att SR-

investeraren, generellt sett, oftast är en ung kvinna (Cheah et al., 2011; Junkus och Berry, 

2010). Dock visar en studie av Conradson och Vadsten (2018) att det inte nödvändigtvis 

behöver stämma. Conradson och Vadsten (2018) menar att det, förvisso, är kvinnor som 

är mest benägna att investera hållbart, men att dessa kvinnor snarare befinner sig i äldre 

ålder. Således saknas konsensus om hur den demografiska profilen för SR-investerare ser 

ut.  

 

Inom forskningsområdet har Corporate Social Responsibility (CSR) studerats, och hur 

det arbetssättet kan skapa en ökad attraktionskraft gentemot investerare (Sparkes, 2002). 

Pressen på bolag att uppfylla de krav som ställs på dem utifrån ESG-aspekter har ökat, 

vilket har medfört att hållbarhetsrapportering har blivit ett viktigt verktyg inom CSR 

(Deegan och Unerman, 2011). Tidigare forskning diskuterar hur teorier, som 

intressentteori och legitimitetsteori, bidrar till att förklara bolags hållbarhetsarbete och 

varför hållbarhetsrapportering är en drivande faktor i investeringsprocesser (Deegan och 

Unerman, 2011). Däremot finns det en kunskapslucka gällande vilken inverkan 

beståndsdelarna av ESG har hos SR-investerares investeringsbeslut.  

 

Vidare har tidigare studier framförallt använt sig av enkätundersökningar (Beal och 

Goyen, 1998; Bulut, Kökalan, Cimrin och Dogan, 2017; Pérez-Gladish, Benson och Faff, 

2012), med konsekvensen att uppriktigheten i respondenternas svar blir svårbedömd. 

Conradson och Vadsten (2018) genomförde en objektiv studie utan enkäter, vilket medför 

att resultatet reflekterar hur investerar har handlat snarare än hur de påstår att de har 

handlat. Därtill använde de även sig av en hel population, vilket genererar en stor 

generaliserbarhet.  Däremot analyserade de datan med bivariata metoder. Således finns 

det en risk att deras resultat inte reflekterar verkligheten fullt ut, där olika variabler kan 

korrelera med varandra och påverka investeringsbeslut hos aktieägarna. Vår studie tar 

förvisso avstamp i Conradson och Vadstens (2018) studie, men vi utvecklar deras 

tillvägagångssätt med ett större dataset och multivariata analyser. Datasetet vi använder 
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oss av är rikstäckande för Sverige och innehåller uppgifter om den svenska population 

som investerat i svensknoterade aktier.  

 

1.1 Syfte 

Studien ämnar analysera huruvida skillnader i ESG-snitt i svenska SR-investerares 

aktieportföljer kan förklaras av demografiska och socioekonomiska skillnader. Därtill 

ämnar studien identifiera vilken demografisk grupp som har störst preferens för 

respektive beståndsdel av ESG. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor 

formulerats. Den första frågan preciseras genom fyra underliggande frågeställningar som 

var för sig behandlar variablerna kön, ålder, inkomst samt bostadsort. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Vilka grupper, utifrån de demografiska och socioekonomiska aspekterna kön, 

ålder, inkomst och bostadsort, tenderar att ha en preferens för hållbara 

investeringar utifrån ESG-index?  

F1.  Tenderar kvinnor att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad män 

har? 

F.2 Tenderar yngre investerare att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än 

vad investerare i medel- och hög ålder har? 

F3.  Tenderar låginkomsttagare att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än 

vad investerare med medel- och hög inkomst har? 

F4.  Tenderar investerare boende i storstäder att ha högre ESG-snitt för sin 

aktieportfölj än vad investerare utanför storstäder har? 

2. Hos vilka grupper syns störst preferens för respektive subgrupp av ESG - 

Environmental, Social och Governance? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera aktieinnehav hos investerarna, och då 

endast innehav av aktier med ett ESG-betyg. Således kommer inte fonder att diskuteras i 

denna studie. Data över bolagens ESG-betyg är hämtat från Thomson Reuters Eikon 

(2019-02-06). Investerarna grupperas utifrån de demografiska och socioekonomiska 

egenskaperna kön, ålder, inkomst samt geografiskt boende. Bolag och investerare utgör 
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data som endast reflekterar den svenska marknaden utifrån OMXSPI. Vidare har vi valt 

att avgränsa oss till att studera tidsperioden 2014 - 2016. Den korta tidsperioden beror 

framförallt på att relevant och omfattande ESG-data för de börsnoterade bolagen på 

OMXSPI saknas före 2014. Därtill finns det inte fullständig individdata för år 2017 och 

framåt.  

 

1.4 Forskningsbidrag  

Tidigare forskning pekar på att den moderna portföljvalsteorin inte längre håller, fler 

faktorer än risk och avkastning tenderar att beaktas i investeringsprocessen. Därtill 

indikerar även tidigare forskning att hållbarhet som begrepp är subjektivt från individ till 

individ. Vår studie finner därför ett värde i att analysera vilka ESG-faktorer hos bolag 

som driver SRI, och även huruvida demografiska och socioekonomiska aspekter påverkar 

vikten av dessa faktorer. Med hjälp av multivariata regressionsanalyser ger vår studie en 

mer nyanserad bild av förhållandet mellan SR-investerare och bolag med ESG-betyg än 

vad tidigare forskning gjort. En ökad förståelse för detta förhållande kan hjälpa bolag i 

hur de ska profilera sig för att attrahera nya investerare. Då studiens resultat baseras på 

faktiska data och inte individuella enkätundersökningar förhindrar det att aktiespararnas 

självuppfattning påverkar resultaten genom subjektiva svar.  
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 SRI - en definitionsfråga? 
SRI är som tidigare nämnt ett vanligt samlingsbegrepp för hållbara investeringar. Vad 

själva definitionen av SRI är råder det dock delade åsikter om. Dunfee (2003) menade att 

det är omöjligt att konstruera en entydig definition av begreppet då det är högst 

individuellt hur den enskilda investeraren värderar olika kriterier. Sandberg et al. (2008) 

påstod dock motsatsen, och menar att det finns en överensstämmande bild av definitioner 

kring sociala och etiska investeringar. SRI anses, enligt deras studie, vara den vanligaste 

termen som används för att beteckna investeringar som integrerar sociala, etiska och 

miljömässiga frågor i investeringsprocessen. De menade att det ger en generell definition 

av SRI, även om de är medvetna om avsaknaden på en konkret standarddefinition. I den 

rådande debatten, huruvida det går att definiera SRI eller inte, ges flera förslag på 

definitioner. Domini (2001) beskrev SRI som integrationen av personliga och etiska 

preferenser i investeringsbeslutsprocessen. Kinder, Lydenberg och Domini (1993) 

pratade om SRI som en implementering av politiska mål i de investeringsbeslut som tas. 

Brill och Reder (1993) beskrev termen SRI som penninghantering och investeringsbeslut 

gjorda utifrån både finansiella och etiska kriterier. Skillnaden mellan SRI och icke-SRI 

är, enligt vissa studier, det faktum att den finansiella avkastningen har olika stor betydelse 

(Sparkes, 2002). Etiska investerare bryr sig inte bara om storleken på avkastningen och 

dess risk, utan framförallt processen som har lett fram till avkastningen. Viktiga aspekter 

för investerare av SRI är ett bolags typ av produkter och tjänster, verksamhetens läge 

samt hur verksamheten bedrivs, ur ett hållbart perspektiv (Sparkes, 2002). I frågan om 

vad som är hållbart ansvar värderar investerare kriterierna för ESG olika. Miljömässiga 

aspekter dominerar investerarnas uppfattningar mest medan sociala aspekter och 

bolagsstyrningsfrågor rankas lägre i betydelse (Berry och Junkus, 2013). Det är tydligt 

att det saknas en entydig definition av vad som är hållbart investerande.  

 

2.2 Förekomst av preferenser för SRI hos kvinnor och män 
Studier har visat att kvinnor och mäns tillvägagångssätt, tänkande och beslutsfattande 

skiljer sig åt, särskilt inom finansrelaterade områden (Krishnan och Parsons, 2008). 

Enligt Liu, Wei och Xie (2016) är det allmänt känt att det finns biologiska kognitiva 

skillnader mellan kvinnor och män, vilket bidrar till att det skiljer sig i riskuppfattning 

och riskbedömning mellan könen. Det faktum att kvinnor tenderar att vara mindre 
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riskbenägna än vad män är medför att de skiljer sig i beslutsfattande, vilket har visats i 

flera studier (Barua, Davidson, Rama och Thiruvadi, 2010; Duong och Evans, 2016; Ho, 

Li, Tam och Zhang, 2015; Krishnan och Parsons, 2008; Liu et al., 2016; Sun, Liu och 

Lan, 2011; Thiruvadi och Huang, 2011; Zalata, Tauringana och Tingbani, 2018). I en 

studie av de Villiers och van Staden (2010) fann författarna signifikanta könsskillnader 

gällande hållbarhetsrapportering. Eftersom kvinnor är mindre riskbenägna indikerar deras 

krav på information att de försöker få förståelse för den underliggande risken i sina 

investeringar (de Villiers och van Staden, 2010).  

 

Enligt Damak (2018) bidrar kvinnor generellt till att organisationer håller sig på högre 

etiska standarder. Kvinnor är mindre troliga att engagera sig i handlingar som genererar 

finansiell vinning och fokuserar inte lika mycket på resultat som gynnar dem personligen. 

Agerandet beror på att kvinnor är mer etiskt känsliga än vad män är och därför mindre 

villiga att fatta oetiska beslut (Ho et al. 2015; Krishnan och Parsons, 2008; Sun et al. 

2011; Thiruvadi och Huang 2011). Det finns dock även studier som inte sett något 

samband mellan kön och etisk känslighet (Browning and Zabriskie 1983; Callan 1992; 

Dubinsky and Levy 1985; Hegarty and Sims 1979; McNichols and Zimmerer 1985; 

Serwinek 1992). Flera studier har visat att den typiska SR-investeraren oftast är en ung 

kvinna (Cheah et al., 2011; Junkus och Berry, 2010). Även Bulut et al. (2017) menade i 

sin studie att kvinnor tenderar att fokusera på hållbarhet mer än vad män gör. Det finns 

dock studier som visar att män är mer benägna att vidta konkreta, handfasta åtgärder för 

hållbar påverkan, medan kvinnor hellre donerar pengar till andra som utför arbetet 

(Landry, Gifford, Milfont, Weeks och Arnocky, 2018). Sun et al. (2011) poängterade 

dock att forskare bör studera individen snarare än könet och hävdar att det kan skilja sig 

i etisk känslighet från kvinna till kvinna.  

 

2.3 Förekomst av preferenser för SRI hos olika åldersgrupper 
Tidigare studier, som undersökt huruvida ålder har påverkan på graden av SRI, har 

framförallt resulterat i att yngre åldersgrupper1, oavsett könstillhörighet, visar störst 

tendens att vilja investera hållbart. Såväl Cheah et al. (2011) som Junkus och Berry (2010) 

                                                      
1 Junkus och Berry (2010) har klassificerat sina åldersgrupper om fyra: 18-29 år, 30-44 år, 45-59 år samt 

> 60 år. Även Bulut et al. (2017) klassificerade åldersgrupperna om fyra: Baby Boomers, Generation X, 

Generation Y samt Generation Z. 
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drog slutsatsen att individer i yngre ålder är mer hållbarhetsorienterade i sina 

investeringsbeslut. De är inte ensamma om denna slutsats, även Hayes (2001), Lewellen, 

Lease och Schlarbaum (1977) samt Schueth (2003) kom fram till samma sak. Det finns 

dock forskning som tyder på att ålder inte har någon signifikant påverkan i 

investeringsbeslut gällande SRI (Bulut et al., 2017). Bulut et al. (2017) visade istället att 

andra demografiska variabler har större signifikans än ålder, och att ålder därför inte kan 

generaliseras i någon större utsträckning.  Några få studier har visat att det är i de äldre 

åldersgrupperna som SR-investerarna återfinns, på grund av att de har råd att avstå en 

maximerad avkastning (Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics och Bohlen., 2003; 

Ramayah, Lee och Mohamad, 2010).  

 

2.4 Förekomst av preferenser för SRI hos olika inkomstnivåer 
Tidigare studier har många gånger tagit med inkomstnivå2 som förklarande variabel för 

att undersöka preferenser av SRI. En del studier menar att det framförallt är 

låginkomsttagare som investerar hållbart (Fairbrother, 2013; Cheah et al., 2011; Beal och 

Goyen, 1998). Annan forskning menar på motsatsen, att det är medel- och 

höginkomsttagare som prioriterar hållbara investeringar (Lewis och Mackenzie, 2000; 

Rosen, Sandler och Shani, 1991; Vining och Ebreo, 1990). Pérez-Gladish, Benson och 

Faff (2012) ansåg att det inte finns någon korrelation mellan inkomst och hållbart 

investerande som är tillräckligt stark för att kunna dra slutsatser från.  

 

Gemensamt för studier gjorda av Fairbrother (2013), Cheah et al. (2011) och Beal och 

Goyen (1998) är att låginkomsttagare tenderar att lägga över ansvaret för hållbarhet på 

bolag som jobbar med CSR, och därför väljer att investera i dessa. Således känner dessa 

investerare att de bidrar till hållbarhet utan att behöva ändra sin livsstil. Nämnda författare 

kom även till slutsatsen att individer med högre inkomst tar större ansvar genom att agera 

hållbart i sitt vardagsliv (Beal och Goyen, 1998; Cheah et al., 2011; Fairbrother, 2013). 

Författarna Vining och Ebreo (1990), Lewis och Mackenzie (2000) samt Rosen, Sandler 

och Shani (1991) argumenterade för att medel- och höginkomsttagare investerar mer 

hållbart. Författarna hävdade att dessa individer har råd att avstå avkastning till förmån 

                                                      
2 Cheah et al. (2011) delade in inkomstnivåer om fem: låg, medel-låg, medel, medel-hög samt hög 

inkomst. Rosen, Sandler och Shani (1991) delade in sina nivåer om fyra, där deras inkomstnivåer 

redovisades enligt: < $20.000, $20.000-$49.999, $50.000-$74.999 samt > $75.000. 
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för hållbarhetsarbete och därför väljer SR-investeringar. Cheah et al. (2011) höll med om 

detta argument. 

 

2.5 Förekomst av preferenser för SRI beroende av bostadsort 
Beal och Goyen (1998) genomförde en undersökning på 825 investerare i Australien som 

investerar i ‘Earth Sanctuaries Limited’ (ESL)3. ESL-investerarnas demografiska 

egenskaper och investeringsbeteende jämfördes med andra australiensiska investerare. 

Resultatet visade att ESL-investerare är mer sannolika att bo i storstäder (över 2,5 

miljoner invånare) än på landsbygden (Beal och Goyen, 1998). Williams (2007) jämförde 

demografiska egenskaper och hållbara investeringar i Australien, Kanada, Tyskland, 

Storbritannien och USA. Resultatet visade att bostadsort har betydelse för vem som 

investerar hållbart i Australien, men i övriga länder visades inget samband. Pérez-

Gladish, Benson och Faff (2012) genomförde en undersökning på ett urval av 145 

australienska investerare. Till skillnad från ovanstående studier fann studien inget 

signifikant samband mellan bostadsort och hållbart investerande.  

 

2.6 SR-investeringar - livsstil eller investeringsstrategi? 
Med utgångspunkt i tidigare forskning, där stora meningsskiljaktigheter råder huruvida 

SRI kan generaliseras till en viss demografisk profil eller ej, har ett intresse för att 

undersöka individen uppstått. Kan förekomsten av SRI härledas till individens personliga 

preferenser, snarare än demografiska aspekter? Är SRI då ett levnadssätt att förhålla sig 

till, snarare än en ren investeringsstrategi? 

 

År 2000 genomförde Lewis och Mackenzie en undersökning bland brittiska medborgare 

gällande investeringar i etiska fonder. Undersökningen ämnade visa huruvida brittiska 

medborgare tog risk och avkastning i beaktande för sina investeringsval, eller om fondens 

sammansättning av etiska bolag var viktigare. Av 1146 respondenter var 54 % män och 

46 % kvinnor, där inkomst och ålder bland respondenterna varierade stort. Studien visade 

att drygt 55 % av respondenterna föredrog att låta sina portföljer ligga orörda, även om 

indikationer på att oetiska fonder skulle kunna generera 5 procentenheter mer avkastning 

presenterades. Runt 58 % trodde inte att risken för etiska fonder är nämnvärt högre än för 

                                                      
3 ESL är en organisation som arbetar för att bevara ekosystem och utrotningshotade arter i Australien.  
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oetiska, medan 19 % trodde att risken är aningen högre men var ändå ovilliga att byta till 

oetiska fonder. Utifrån svaren från respondenterna presenterade Lewis och Mackenzie 

slutsatsen att investeringar i etiska fonder har att göra med respondentens livsstil mer än 

investeringsstrategi.  

 

Wins och Zwergel (2016) gjorde andra upptäckter i sin studie av svenska och tyska 

investerare. I deras studie frågade de, precis som Lewis och Mackenzie (2000), huruvida 

respondenten skulle välja att behålla sina etiska fonder eller inte, förutsatt att en oetisk 

fond kunde avkasta upp till 5 procentenheter mer. Till skillnad från britterna svarade cirka 

38 %, av såväl svenskarna som tyskarna, att de i ett sådant fall aktivt skulle allokera om 

sitt innehav av etiska fonder till oetiska fonder. Övriga respondenter var likgiltiga. Dessa 

upptäckter tyder på att modern portföljvalsteori, om att investerare framförallt vill 

maximera sin vinst och minimera sin risk, är mer överensstämmande i detta fall och att 

investeringar i etiska fonder tillhör en investeringsstrategi. Respondenterna fick även 

svara på om mindre avkastning kändes rimligt, i utbyte mot att de etiska fonderna kan 

lägga mer resurser på att influera bolag att arbeta etiskt korrekt. På denna fråga svarade 

41 % av tyskarna och 47 % av svenskarna att detta kändes rimligt (Wins och Zwergel, 

2015).   
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2.7 CSR - en beskrivning av dess uppkomst och olika definitioner 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) myntades första gången år 1960 av 

Keith Davies som då definierade begreppet som “businessmen’s decisions and actions 

taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical 

interest” (Carroll, 1999, s. 271). Sedan dess har begreppet i stor utsträckning diskuterats 

och debatterats gällande vad den faktiska innebörden av CSR är. Någon entydig definition 

saknas än idag men olika varianter har presenterats sedan 60-talet. År 1967 utvecklade 

Clarence C. Walton begreppet ytterligare och menade att CSR endast kan fungera i 

praktiken om arbetet sker utifrån volontärism istället för tvång (Carroll, 1999). Walton 

menade även att CSR endast fungerar om bolagets aktieägare accepterar att ekonomiska 

vinster kan bli lidande till förmån för CSR-arbetet (Carroll, 1999). 

 

I flera artiklar och studier sedan 1990-talet har forskare försökt strukturera upp begreppet 

ytterligare. Carroll (1991) beskrev CSR som en pyramid av fyra delar, där ekonomiska 

aspekter utgör grunden för pyramiden (figur 2:1). Grunden byggdes därefter på med 

juridiska aspekter, etiska aspekter och slutligen filantropiska aspekter på toppen. Genom 

att strukturera begreppet på detta sätt försökte Carroll påvisa att de olika aspekterna väger 

olika tungt i CSR-arbetet. 

 

Figur 2:1 - egenkonstruerad illustration av Carrolls (1991) CSR-pyramid 

 

Även Dahlsrud (2006) menade att begreppet kan delas upp i olika beståndsdelar. 

Dahlsrud definierar CSR som bestående av fem olika dimensioner; intressenterna, 
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samhället, miljön, ekonomiska vinster samt villigheten till volontärt arbete (figur 2:2). I 

sin artikel skrev dock Dahlsrud att ingen av dessa dimensioner direkt beskriver CSR som 

ett arbetssätt eller en strategi, utan snarare som ett samhällsfenomen. Ingen dimension är 

heller viktigare än någon annan utan måste användas som en helhet, annars existerar inte 

CSR.  

 

Figur 2:2 - egenkonstruerad illustration av Dahlsruds (2006) fem CSR-dimensioner 

 

Enligt van Marrewijk (2003) är svårigheten att definiera begreppet stor, och att begreppet 

i samhället därför ofta används på ett felaktigt sätt. Vidare hävdade van Marrewijk att 

begreppet, i folkmun, innebär att bolag genom CSR ensamma förväntas ta allt ansvar för 

ett hållbart samhälle, med konsekvensen att de kan bli tvungna att göra avkall på sin vinst. 

Fortsättningsvis menade van Marrewijk att detta synsätt är felaktigt, och att ett hållbart 

samhälle endast kan uppnås genom att såväl bolag som individer tar ansvar. Porter och 

Kramer (2006) ansåg däremot att bolag kan kombinera samhällsnytta och långsiktiga 

vinster genom att arbeta med CSR utifrån fyra aspekter - moraliska skyldigheter, 

hållbarhet, förtroende att företräda aktieägarna samt uppehållandet av ett gott rykte. 

Porter och Kramer (2006) menade därmed att med CSR som strategi kan såväl samhälle 

som bolag vinna på bolagets verksamhet i det långa loppet. 

 

Som synes skiljer sig definitionerna av, och synen på, CSR vida åt. Gemensamt för många 

diskussioner är att oavsett vilka teoretiska delar begreppet bryts ned i, så ligger det i 
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slutändan på individen själv att definiera vad CSR är i praktiken (Carroll, 1991; Carroll, 

1999; Dahlsrud, 2006; van Marrewijk, 2003; Porter och Kramer, 2006). Eftersom 

definitionen av CSR kan skilja sig åt mellan individer medför det att ett bolags 

hållbarhetsarbete kommer uppfattas olika av varje investerare i denna studie, varför det 

är av vikt att undersöka beståndsdelarna av ESG i portföljernas ESG-snitt.  

 

2.8 Incitament för CSR 
I en rapport av KPMG (2017) visas utvecklingen av hållbarhetsrapportering av G2504 

och N1005 sedan 1990-talet. Under de senaste 20 åren har antalet bolag som 

hållbarhetsrapporterar ökat väsentligt, vilket visar att efterfrågan på hållbara bolag har 

ökat. Därtill har även graden av transparens gentemot intressenter fått större betydelse. 

Enligt de Villiers och van Staden (2010) är information om hållbarhet användbart och 

efterfrågat vid beslutsfattningsprocessen hos finansiella intressenter. Genom att 

kombinera rankingen av hållbara prestationer och finansiell information menar de att 

värdet av informationen i bolags årsredovisningar ökar.  

 

Hållbarhetsrapportering kan motiveras som ett verktyg för bolag att uppfattas som 

legitima utifrån legitimitetsteori (Deegan och Unerman, 2011). Enligt Farache och Perks 

(2010) kan integrationen av legitimitet ge en bättre förståelse av CSR då legitimitetsteori 

är nära förknippat med begreppet. De menade även att bolagets önskan att vara legitimt 

är en orsak bakom bolags hållbarhetsrapporter. Om ett bolag inte anpassar sig till de 

sociala förväntningar som finns riskerar graden av organisatorisk legitimitet minska 

(Dowling och Pfeffer, 1975). Bolagens incitament för hållbarhetsarbete och -rapportering 

kan även förklaras utifrån intressentteori, vilken ofta har praktiserats inom området för 

CSR (Liu och Anbumozhi, 2009). Ett hållbart bolag ska innefatta en ledning som 

balanserar flera olika intressen på marknaden och inte enbart fokuserar på att ge hög 

avkastning till sina investerare (Johnson, 1971). I takt med att marknaden ändras krävs 

det att bolag tillkännager sitt ansvar att motarbeta hållbarhetsproblem, särskilt de som de 

själva har skapat (Liu och Anbumozhi, 2009). Enligt Deegan och Unerman (2011) har 

intressenterna rätt att få information som visar hur bolaget har presterat i förhållande till 

                                                      
4 Global Fortune 250 innefattar världens 250 största bolag sett till omsättning.  
5 N100 innefattar de 100 största bolagen i varje land sett till omsättning.  
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dess ansvar gentemot intressenterna. Det har visat sig att företag som rapporterat om deras 

negativa påverkan på miljön, t.ex. höga utsläpp, har som konsekvens fått att deras 

aktiekurs har sjunkit medan företag som inte rapporterat detta haft en högre aktiekurs. 

Regleringar som innebär att bolag måste rapportera om sin påverkan på samhället och 

miljön kan alltså straffa de bolag som har stor negativ påverkan. I samband med att CSR-

rapportering efterfrågas tvingas därför bolag att utveckla sitt hållbarhetsarbete, eller 

manipulera information gällande dess hållbarhet (Deegan och Unerman, 2011). 

 

2.9 ESG som investeringsstrategi 
I takt med att fler bolag hållbarhetsrapporterar har det utvecklats fler tjänster som 

utvärderar och betygsätter bolagen. Det ger institutionella investerare, kapitalförvaltare, 

finansiella institutioner och andra intressenter mer underlag att bedöma bolags 

hållbarhetsarbete och sätta dem i jämförelse med konkurrenter (Moy Huber och 

Comstock, 2017). Leverantörer av ESG-data inkluderar exempelvis Bloomberg ESG 

Data Service, Corporate Knights Global 100, MSCI ESG Research och Thomson Reuters 

ESG Research Data. Beroende på vilken tjänst som används kan resultatet variera då de 

utgår ifrån olika metoder och bevakningar (Moy Huber och Comstock, 2017).  

 

ESG-betyget som bolagen tilldelas är, enligt Ussif (2019-02-08), ett strategiskt verktyg 

för SR-investerare i deras investeringsanalys. Med hjälp av ESG-betygen går det att 

klassificera bolag utefter deras grad av CSR vilket kan påverka investeringsbeslutet. 

Enligt Kempf och Osthoff (2007) är tre vanliga metoder för klassificering av bolag 

positive screening, negative screening och best-in-class investment. Positive screening 

innebär att investeraren rankar alla bolag baserat på ett antal kriterier, exempelvis 

samhällsbidrag, mångfald, miljö, mänskliga rättigheter och produkter. Metoden 

exkluderar däremot inte bolag inom kontroversiella områden som negative screening gör. 

Negative screening filtrerar bort de bolag som associeras med kontroversiella 

affärsområden, exempelvis alkohol, tobak, spelmissbruk och vapenindustri. Best-in-class 

investment utgår från positive screening men säkerställer även att aktieportföljen är 

balanserad över flera industrier (Kempf och Osthoff, 2007). Genom att använda ESG och 

klassificering som en investeringsstrategi kan SR-investerare avgöra vilka investeringar 

som anses vara hållbara. 
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I en studie av Sultana, Zulkifli och Zainal (2018) undersökte författarna vilken del av 

ESG som väger tyngst vid investeringsbeslut för investerare i Bangladesh. Resultatet 

visade att det finns en likställd preferens för Environmental och Social, men att 

Governance utgjorde en större preferens. Även Miralles-Quirós, Miralles-Quirós och 

Gonçalves (2018) bröt ned ESG i dess beståndsdelar, men utifrån ett annat perspektiv. 

De fann att Environmental, Social och Governance har betydelse för investerare beroende 

på huruvida bolagen har en väsentlig miljöpåverkan eller inte, där investerare i bolag med 

miljöpåverkan tenderar att värdera Environmental förhållandevis mer. Båda studierna 

poängterade att kunskap om efterfrågan på ESG kan motivera bolag att förbättra deras 

hållbarhetsarbete, samt är av relevans för både investerare och bolag (Sultana, Zulkifli 

och Zainal, 2018; Miralles-Quirós, Miralles-Quirós och Gonçalves, 2018).  

 

2.10 Samband mellan SRI och CSR 
I en studie från 2010 påpekade de Villiers och van Staden att graden av CSR inom ett 

bolag till stor del kan påverkas av investerarna. SR-investerare är, enligt författarna, 

mycket måna om att bolagen de investerar i ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete och kräver 

transparens för att de själva ska kunna säkerställa att så faktiskt är fallet. Enligt de Villiers 

och van Staden (2010) kan därför ett nästintill cirkulärt samband antas i relationen mellan 

CSR och SRI. Ju större fokus bolagen har på CSR, desto fler SR-investerare lockas att 

köpa deras aktie. Ju fler SR-investerare som har investerat i bolagets aktie, desto större 

krav på att bolaget jobbar utifrån CSR (de Villiers och van Staden, 2010). Det cirkulära 

sambandet lyfte även Sparkes (2002) fram. Sparkes beskriver SRI och CSR som 

spegelbilder av varandra, där de två reflekterar varandra identiskt.  
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod, ansats och design 
Med utgångspunkt i den här studiens syfte formulerades två forskningsfrågor. Samtliga 

frågor har besvarats genom en kvantitativ metod då studiens syfte ämnar undersöka en 

hel population där data analyseras statistiskt. Ansatsen för studien är induktiv, därmed 

har studiens referensram anpassats efter forskningsfrågorna. Vidare har även en 

tvärsnittsdesign applicerats vid behandling av datamängden då studien ämnar 

generalisera en population över en specifik tidsperiod. Tvärsnitt har använts då det är en 

lämplig design när datan består av en stor mängd observationer (Bryman och Bell, 2011), 

vilket stämmer för den data som används i den här studien.  

 

3.2 Urval och datainsamling 
Enligt investmentbolaget Robecosams (2018) rankingsystem är Sverige det land som 

investerar mest hållbart. Då hållbarhet är relativt större på den svenska marknaden har 

studien utgått från data baserad på svenska aktieägare. Aktieägarna har analyserats utifrån 

sitt aktieinnehav, vilket utgår från aktier handlade på OMXSPI, Stockholm all shares. Vi 

har använt oss av en unik databas som innehåller såväl komplett information över svenska 

investerares aktieinnehav som uppgifter om aktieägarnas kön, ålder, inkomst och 

bostadsort. Databasen tillhör Uppsala Universitet Campus Gotland och utgörs av 

sekundärdata, hämtad från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden för register över 

värdepapper på den svenska marknaden, vilket ger denna studie tillgång till data över 

samtliga aktieböcker för bolag noterade på OMXSPI samt Skatteverket.  

 

Vår studie har betygsatt bolagens hållbarhetsarbete utifrån Thomson Reuters ESG Scores. 

Thomson Reuters system för betygsättning används då det utgår från en av världens 

största databaser. ESG-betyget är strukturerat i flera delar och beskriver hur väl bolag 

arbetar med de olika ESG-kriterierna. Med hjälp av denna betygsättning har vi beräknat 

ett hållbarhetssnitt (ESG-snitt) för varje aktieportfölj, det vill säga i vilken utsträckning 

investeraren har preferens för SRI. Vi har valt bort de aktier vars bolag saknade ESG-

betyg för alla år inom tidsramen, 2014 - 2016. Det innebär att bolag med ESG-betyg för 

minst ett år inkluderades. Av de 339 aktier som finns listade på OMXSPI ledde 
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urvalsprocessen till att det slutgiltiga aktieantalet i denna studie blev 99 stycken6, vilka 

finns listade i appendix.  

 

3.3 Operationalisering 

3.3.1 ESG - Environmental, Social och Governance 
Thomson Reuters (2018) har sammanställt data för över 7000 bolag globalt, och 

poängsätter ett bolag på en skala 0 - 100. Beroende på den sammanställda poängen 

tilldelas ett ESG-betyg från A+ till D-. ESG Score mäter hur väl ett bolag arbetar med 

hållbara, etiska och miljömässiga aspekter i sin verksamhet, medan ESG Controversies 

Score tar hänsyn till de negativa och kontroversiella aspekterna i verksamheten. ESG 

Score grundas på 10 underkategorier, medan ESG Controversies Score beräknas på 23 

kontroversiella ämnen.  För att beräkna det övergripande Thomson Reuters ESG Score, 

automatiseras datadriven och objektiv logik som bestämmer vikten av varje kategori. 

Kategorivikterna bestäms av antalet indikatorer som utgör varje kategori i jämförelse med 

alla indikatorer som används i Thomson Reuters ESG-ramverk. Det resulterar i att 

kategorier som innefattar flera problem med relativt hög transparens, t.ex. ledning, 

kommer ha en högre vikt än lättare och mindre rapporterade kategorier, som mänskliga 

rättigheter eller CSR-strategi. Varje kategori består av olika antal mått, där summan av 

måtten per kategori bestämmer vikten för respektive kategori. För att betygsätta 

Environmental utvärderas resursanvändning, utsläpp och innovation. Social inkluderar 

arbetskraft, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. Governance 

fokuserar på ledning, aktieägare och CSR-strategi. Detaljerade summor och vikter anges 

i tabell 3:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Se bilaga 1 för lista över de aktier som ingått i studien. 
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Tabell 3:1 - ESG-betygets vikter (Thomson Reuters, 2018).  

 

Efter att ESG Score och ESG Controversies Score har viktats och beräknats, kan ESG 

Combined Score sammanställas. ESG Combined Score beräknas enligt tabell 3:2, där 

poängen för ESG Controversies Score avgör om hänsyn ska tas till negativa aspekter eller 

ej. 

 

Tabell 3:2 - Beräkning av ESG Combined Score 
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I studien har vi använt samtliga övergripande ESG-betyg och även enskilda betyg för 

beståndsdelarna Environment, Social och Governance. Resultatet för ESG-betygen har 

satts i jämförelse med resultatet för Environment, Social och Governance. Det har bidragit 

till studiens syfte att få en ökad förståelse för vilka faktorer hos bolag som driver privata 

hållbara investeringar. Poängen för kategorierna skapar tillsammans det ESG-betyg som 

efterfrågas och beräknas enligt följande formel (1): 

 

 

 (1) 

 

ESG-betyget som ett bolag har tilldelats användes vid aktieportföljsanalysen. Den 

genomsnittliga poäng en individs aktieportfölj har utifrån aktiernas ESG-betyg genererar 

ett ESG-snitt. Det reflekterar aktieägares investerande utifrån hållbara, etiska och 

miljömässiga perspektiv. Snittet beräknas enligt följande formel (2):  

 

 

(2) 

där Ai refererar till bolaget för den aktuella aktien.  

 

3.3.2 Kön 
Enligt rådande svensk lagstiftning saknas en entydig definition av kön. Däremot bestäms 

i Folkbokföringslagen (SFS 1991:481) om när en person ska folkbokföras (2§ 1991:481) 

och då även under vilket kön (18§ 1991:481). Enligt 18§ i Folkbokföringslagen tilldelas 

varje folkbokförd person ett personnummer där de tre siffrorna i födelsenumret anger om 

personen är en man (udda siffra) eller en kvinna (jämn siffra). Utifrån denna lagstiftning 

har vi därmed delat in studiens population i könen män eller kvinnor enligt samma 

definition. 

 

3.3.3 Ålder 
Vi har valt att dela in populationen i tre olika åldersgrupper - låg ålder (LÅ), medelålder 

(MÅ) samt hög ålder (HÅ). Vi har inspirerats av Junkus och Berry (2010) som delade in 

ålder i fyra grupper: 18-29 år, 30-44 år, 45-59 år samt >60 år. Vi har dock valt att justera 

åldersgrupperna enligt strukturen på Statistiska Centralbyråns Inkomsttabell (SCB, 
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2017), där individer från 20 år och uppåt finns registrerade. Denna indelning har SCB 

gjort utifrån antagandet att det är ovanligt med en tillsvidareanställning, och således ett 

aktivt aktiesparande, innan en ålder av 20 år är uppnådd. Åldersgrupperna är därför 

indelade enligt tabell 3:4: 

 

Tabell 3:4 - Kategorisering av åldersgrupper 

 

 

3.3.4 Inkomst 
I denna studie klassificeras investerarna utifrån tre olika inkomstnivåer - 

låginkomsttagare (LI), medelinkomsttagare (MI) samt höginkomsttagare (HI). Precis som 

i Conradsons och Vadstens (2018) studie definieras de olika inkomstnivåerna utifrån en 

undersökning gjord av Demoskop AB (2015). Undersökningen bestod av intervjuer med 

4 398 slumpmässigt utvalda webrespondenter och genomfördes med hjälp av 

DemoskopPanelen7. Vi har även tagit inspiration från kategoriseringen som Rosen, 

Sandler och Shani (1991) använde i sin studie, där inkomstnivåer fördelats i fyra grupper: 

<$20.000, $20.000-$49.999, $50.000-$74.999 samt > $75.000. Med utgångspunkt från 

DemoskopPanelen samt tidigare forskning har vi i vår studie definierat olika 

inkomstnivåer enligt tabell 3:3: 

 

Tabell 3:3 - Kategorisering av inkomsttagare beroende av inkomstnivå 

 

Denna inkomstfördelning stämmer även överens med Statistiska Centralbyråns 

Inkomsttabell (SCB, 2017). 

 

                                                      
7 DemoskopPanelen är en riksrepresentativ värderings- och livsstilsstudie, där 11 undersökningar per år 

genomförs, varje gång med 4000-5000 respondenter. Undersökningarna täcker såväl samhällsorienterade 

frågor som kommersiella frågor (Demoskop AB, 2015).  
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3.3.5 Bostadsort 
Då tidigare studier påvisat att val av boende, geografiskt sett, har inverkan på 

investeringsbeslut, har vi även inkluderat denna variabel i vår studie. Vi har gjort detta då 

vi ämnat undersöka hur stor påverkan valet av geografiskt boende har jämfört med de 

andra variablerna ställt mot bolagens ESG-snitt. Populationen har därför delats in i två 

grupper beroende på storleken av kommunen de bor i - “Storstäder” och “Övrigt”. 

Klassificeringen av bostadsort i tidigare studier har varierat, beroende på kontexten de 

genomförts i. Beal och Goyen (1998) gjorde sin studie i Australien där en ort med över 

2,5 miljoner invånare ansågs vara en storstad. Då Sverige är ett litet land i förhållande 

till, exempelvis, Australien blir liknande klassificering inte representabel. Indelningen i 

denna studie baseras därför på Sveriges kommuner och landstings (hädanefter kallat 

SKL) kommungruppsindelning från 2017. I Sverige finns 290 kommuner, varvid SKL 

klassificerar storstad, pendlingskommun nära storstad samt större städer enligt tabell 3:5: 

 

Tabell 3:5 - Kategorisering av bostadsort beroende på kommunstorlek 

 

 

I gruppen A1 återfinns 3 kommuner runtom i Sverige som stämmer överens med 

klassificeringen, i gruppen A2 återfinns 43 kommuner och i gruppen B3 återfinns 21 

kommuner (SKL, 2017), vilka i vår studie är benämnda som “Storstäder”. Resterande 223 

kommuner är därmed klassificerade som gruppen “Övrigt”. I databasen som vi har använt 

oss av finns postnummer listat för samtliga individer i populationen, därmed kan vi med 

hjälp av Postnummerservice Norden AB (2019-02-14) dela in dem i de två geografiska 

grupperna.  
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3.4 Genomförande  
För att ge en bild av den data vi har arbetat med, och hur den har behandlats, visar kapitel 

4 beskrivande statistik. Den beskrivande statistiken visar dels hur den branschmässiga 

fördelningen av aktier med ett ESG-betyg ser ut i vår studie, dels hur normalfördelningen 

av populationen ser ut utifrån de olika demografiska och socioekonomiska variablerna. I 

den branschmässiga fördelningen har vi för varje studerat årtal delat upp aktierna i 17 

olika branscher, baserat på bolagens företagsbeskrivning8. Normalfördelningarna av de 

demografiska och socioekonomiska variablerna har genomförts med hjälp av att vi har 

tilldelat variablerna dummies, där 1 innebär att individen tillhör den studerade variabeln 

och 0 motsatsen. Genom att använda oss av dummies har vi kunnat sålla ut den del av 

populationen som överensstämmer med den variabel vi ämnat undersöka. För de olika 

variablerna har vi därefter beräknat medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet har 

beräknats enligt formel (3): 

 

(3) 

 

där Σ Xi är summan av alla värden för individerna i populationen och N är antalet 

individer i den granskade populationen. Standardavvikelsen har beräknats enligt formel 

(4): 

 

(4) 

 

där Σ (Xi-μ) är summan av alla värden för individerna i populationen subtraherat med 

medelvärdet och N är antalet individer i den granskade populationen.  

 

  

                                                      
8 Bolagens företagsbeskrivningar är hämtade från Thomson Reuters databas 2019-04-01. 
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Med hjälp av dessa har vi kunnat ta fram normalfördelningen av variabeln enligt formel 

(5): 

 

  

(5) 

där μ är medelvärdet, σ är standardavvikelsen och σ^2 är variansen för den studerade 

populationen. 

 

För att utvärdera huruvida de oberoende variablerna lämpar sig för studiens undersökning 

har en korrelationsmatris gjorts, vilken presenteras i resultatdelen. Därefter har sex 

regressioner genomförts, där ESG-snitten ställts mot de demografiska och 

socioekonomiska variablerna. Resultatet från regressionerna visar vilken effekt 

egenskaper hos svenska aktiesparare har på aktieportföljens ESG-snitt. Regressionerna 

har beräknats enligt formel (6):  

 

(6) 

där α är skärningspunkten för regressionen, β är lutningskoefficienten och ε är standardfel. 
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3.5 Precisering av forskningsfråga 1 
För att precisera de demografiska och socioekonomiska aspekternas påverkan, har 

forskningsfråga 1 brutits ned i fyra underliggande frågeställningar. Med hjälp av de 

underliggande frågeställningarna hoppades vi kunna finna grupper, vars demografiska 

och socioekonomiska egenskaper tenderar ha en relativt större effekt på ESG-snittet hos 

aktieportföljer.  

 

I tidigare forskning saknas fullständig konsensus huruvida det är män eller kvinnor som 

investerar mest hållbart. Däremot visar en större del att kvinnor tenderar att investera mer 

hållbart än vad män gör (Bulut et al., 2017; Cheah et al., 2011 och Junkus och Berry, 

2010), vilket var ett förväntat resultat i denna studie. Således har variabeln kön 

analyserats i en första frågeställning: 

 

F1: Tenderar kvinnor att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad män har?  

 

Cheah et al. (2011), Junkus och Berry (2010) samt Schueth (2003) finner att individer i 

yngre ålder tenderar att investera mest hållbart. De har även medhåll från Hayes (2001) 

samt Lewellen, Lease och Schlarbaum (1977) i sina slutsatser. Med bakgrund i tidigare 

forskning förväntade vi oss att unga investera mer hållbart och därför har variabeln ålder 

analyserats i en andra frågeställning:  

 

F2: Tenderar yngre investerare att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad 

investerare i medel- och hög ålder har?  
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Tidigare studier menar att det framförallt är låginkomsttagare som investerar hållbart, då 

dessa individer tenderar att lägga över ansvaret för hållbarhetsarbete på bolagen de 

investerar i (Fairbrother, 2013; Cheah et al., 2011; Beal och Goyen, 1998). Annan 

forskning menar på motsatsen, att det är medel- och höginkomsttagare som prioriterar 

hållbara investeringar framför andra (Lewis och Mackenzie, 2000; Rosen, Sandel och 

Shani, 1991; Vining och Ebreo, 1990). Den tidigare forskningen är således oenig, men 

låginkomsttagare tenderar att behandlas som en enskild grupp medan medel- och 

höginkomsttagare oftare behandlas som en gemensam grupp. Variabeln inkomst har 

därför analyserats i en tredje frågeställning:  

 

F3: Tenderar låginkomsttagare att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad 

investerare med medel- och hög inkomst har? 

 

Tidigare forskning angående huruvida bostadsort påverkar SRI är bristfällig då de resultat 

som hittats till större del reflekterar investerare i Australien än i något annat land (Beal 

och Goyen, 1998; Williams, 2007). Resultaten i Australien indikerar att individer i 

storstäder investerar mer hållbart vilket därför var vår förväntan på resultatet. Variabeln 

bostadsort har således analyserats i en fjärde frågeställning:  

 

F4: Tenderar investerare boende i storstäder att ha högre ESG-snitt för sin 

aktieportfölj än vad investerare utanför storstäder har? 

 

3.6 Kvalitetskriterier 
Genom att kontinuerligt utvärdera och reflektera kring om vår data är relevant och 

lämplig för studiens syfte, har vi följt god forskningssed (Bryman och Bell, 2011). Datan 

som har använts i studien är dels hämtad från en objektiv databas som visar svenska 

aktieägares innehav samt demografiska och socioekonomiska variabler, dels från 

Thomson Reuters som sammanställt och tagit fram ESG-betyg för de svenska bolagen. 

Med andra ord har vi själva inte samlat in någon data utan endast använt, enligt vår 

bedömning, tillförlitliga och relevanta källor. Bedömning baseras på att databasen från 

Uppsala Universitet utgörs av data från Euroclear Sweden samt att Thomson Reuters har 

en av världens största databaser. Genom att ha använt nämnda källor har vi därigenom 

kunnat undvika att själva påverka datan, och därmed undvikit egen påverkan och 
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manipulering av resultatet. Vårt arbetssätt ligger således även i linje med vad 

Vetenskapsrådet (2017) anser vara god vetenskaplig kvalitet.  

 

Vi har tagit i beaktning att replikerbarheten och generaliserbarheten av vår studie ska vara 

hög. Såväl Vetenskapsrådet (2017) som Bryman och Bell (2011) är överens om att 

vetenskapliga studier i största möjliga mån ska kunna utföras på nytt med mycket likt 

utfall och att de även ska ge ett starkt representativt resultat som kan användas i andra 

studier. Vi har därför i vårt tillvägagångssätt varit objektiva och personliga åsikter har 

konsekvent åsidosatts under studiens förfarande. Då vår data om investerarna innehåller 

observationer av samtliga aktieägare i Sverige tillhandahåller vår studie en hög 

generaliserbarhet. Med vår omfattande mängd av observationer har vi kunnat dra mer 

rättvisande slutsatser än vad tidigare forskning kunnat göra, där enkäter och färre 

respondenter använts. Vi har även gått in mer detaljerat i bolagens ESG-betyg än 

Conradson och Vadsten (2018) gjort, vilket även det bidrar till den högre 

generaliserbarheten.    

 

3.7 Etiska aspekter 
Databasen som studien grundas på utgörs av aggregerad data vilket medför att känsliga 

uppgifter gällande svenska investerares aktieinnehav undvikits. Det innebär att det inte 

finns någon risk för problem med konfidentiell information. Vi har varit sanningsenliga i 

vår forskning och undvikit utrymme för misstolkningar. Det har krävt att våra 

redovisningsmetoder tillåter läsare och intressenter att på ett lätt och pedagogiskt sätt 

förstå vad vår studie ämnat att undersöka och hur. Vår forskning har inspirerats av och 

refererat till annan forskning utan att stjäla forskningsresultat från andra. Därtill har vi 

varit rättvisa i vår bedömning av annan forskning. Processen för att samla in 

sekundärdata, sköta statistiska tester och analysera resultatet har gjorts med full 

transparens. Genom att följa Vetenskapsrådets riktlinjer och principer för forskningsetik 

har vi kunnat uppfylla de krav och förväntningar som finns på vår studie.  

 

3.8 Metodkritik 
Gällande bolagens ESG-betyg ska erkännas att en aktsamhet behövts. Thomson Reuters 

har i sitt framställande framförallt fokuserat på stora bolag vilket gör att medelstora och 

små bolag är aningen underrepresenterade och skulle kunna föranleda diskussioner om 

urvalsfel. Denna problematik skulle eventuellt kunna ha undvikits genom att ha valt en 



 

  26 

 

annan tjänst för hämtning av ESG-betyg, då andra tjänster kan använda sig av alternativa 

metoder och bevakningar. Genom att vi har granskat beståndsdelarna av ESG-betyget så 

har vi dock minskat risken för missvisande resultat, vilket annars skulle kunna ske på 

grund av denna överrepresentation av stora bolag.  

 

Data över individerna i populationen kommer från utdrag från en databas. I och med att 

vi inte har haft tillgång till den fullständiga databasen kan vi ha förbisett variabler som 

skulle ha skänkt ännu mer validitet till vårt resultat. Därtill har vi tagit avstamp i 

Conradson och Vadstens (2018) studie, vilket är en magisteruppsats och inte en 

publicerad vetenskaplig artikel. 
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4. Presentation av data 

 

4.1 Data insamlad från Thomson Reuters 
Från Thomson Reuters har vi hämtat ESG-data för samtliga 99 aktier9 i denna studie.  Vi 

har hämtat data på ESG Score, ESG Combined Score, ESG Controversies Score, 

Environmental Score, Governance Score och Social Score för samtliga aktier. Då ESG 

Combined Score innehåller beståndsdelarna Environmental, Social och Governance samt 

de effekter som Controversies Score ger på det vanliga ESG Score har vi valt att 

presentera hur fördelningen av aktierna emellan ser ut utifrån ESG Combined Score 

betygsmässigt i detta avsnitt. Se appendix för fördelning utifrån övriga score.10 

 

 

Figur 4:1 - Betygsmässig fördelning av aktier på OMXSPI betygsatta med ESG 

Combined Score under åren 2014 - 2016 

 

Figur 4:1 visar hur samtliga aktier i denna studie är fördelade över betygsskalan i relation 

till det ESG Combined Score de tilldelats. Näst intill hela betygsskalan finns 

                                                      
9 Se bilaga 1.  
10 Se bilaga 2 för betygsmässig fördelning av aktier utifrån ESG Score, ESG Controversies Score, 

Environmental Score, Social Score samt Governance Score. 
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representerad under samtliga år, vilket gör att våra resultat undviker över- och 

underrepresentation av en specifik betygssättning. 

 

 

Figur 4:2 - Fördelning av aktier per affärsområde år 201611 

 

Vidare kan vi i figur 4:2 se att de studerade aktierna finns representerade med relativt 

jämn fördelning inom många olika affärsområden. Av de 17 affärsområden som finns 

representerade är det endast industrisektorn som är mycket avvikande med avseende på 

antal aktier. Industri är dock ett brett begrepp och de aktier som återfinns inom detta 

affärsområde verkar inom olika branscher12 vilket i sig ger ytterligare en spridning på de 

studerade aktierna.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Se bilaga 3 för fördelning av aktier per affärsområden för år 2014-2015. 
12 Se bilaga 4 för detaljerad indelning av affärsområdet “Industri”. 
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Tabell 4:1 - Beskrivande statistik över ESG Combined Score 2016 för olika 

affärsområden13 

 

 

Tabell 4:1 visar även att trots avvikande antal aktier inom industrisektorn ligger 

statistiken för dessa aktiers ESG Combined Score på liknande nivå som övriga 

affärsområden. Därmed reduceras risken för snedfördelning i våra resultat, även om 

någon individ i populationen skulle ha en överrepresentation av ett visst affärsområde i 

sin aktieportfölj.  

 

4.2 Demografiska och socioekonomiska variabler 
För att få en överblicksbild av snittbetyget för populationens aktieportföljer i avseende på 

ESG Combined Score, har vi beräknat enskilda medelvärden och normalfördelningar på 

samtliga demografiska och socioekonomiska variabler, under antagande att populationen 

är normalfördelad. Som ett exempel presenteras variabeln kön nedan, övriga variabler14 

finns återgivna i appendix. Samtliga beräkningar uppvisar nästintill symmetriska 

normalfördelningar och ger därmed en bra beskrivning av populationen. 

 

  

                                                      
13 Se bilaga 5 för beskrivande statistik över ESG Combined Score för år 2014-2015. 
14 Se bilaga 6 för statistik och figurer för variablerna ålder, inkomst samt bostadsort. 
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Tabell 4:2 - beskrivande statistik av snittbetyg för män baserat på ESG Combined Score, 

samt dessa individers normalfördelade medel- och medianvärden och standardavvikelse 

för ESG Combined Score 

 

 

Figur 4:3 - normalfördelning av snittbetyg baserat på ESG Combined Score för män 

 

Statistiken visar på att snittbetyget för mäns aktieportföljer ligger på 55,495 med en 

median på 51,985 och en standardavvikelse om 14,112. Normalfördelningens värden 

ligger mycket nära medelvärdet, vilket inte är förvånande med tanke på populationens 

storlek. 

 

  



 

  31 

 

Tabell 4:3 - beskrivande statistik av snittbetyg för kvinnor baserat på ESG Combined 

Score, samt dessa individers normalfördelade medel- och medianvärden och 

standardavvikelse för ESG Combined Score 

 

 

Figur 4:4 - normalfördelning av snittbetyg baserat på ESG Combined Score för kvinnor 

 

Statistiken för kvinnornas snittbetyg uppvisar ett medelvärde på 56,429, en median på 

53,008 och en standardavvikelse om 14,496. Vi kan här se ett marginellt högre snittbetyg 

än för männen, om än med en högre standardavvikelse. Normalfördelningen ligger även 

för kvinnorna mycket nära medelvärdet, precis som för männen. 

 

Liknande resultat kan vi se i övriga variablers medelvärden och normalfördelningar. 

Skillnaderna är ofta marginella och för varje variabel finns det utstickande individer såväl 
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över som under genomsnittet. Dock kan vi genom att beräkna medelvärden och 

normalfördelningar se indikationer på att kön och bostadsort bör ha störst inverkan på 

våra kommande resultat, jämfört med variablerna ålder och inkomst. 
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5. Resultat 
Följande avsnitt presenterar en korrelationsmatris för de oberoende variablerna, samt 

resultatet från de sex regressioner som genomförts. Resultatet utgör underlag för att 

besvara forskningsfrågorna och jämförelser med tidigare forskning i analysen. Den totala 

populationen i undersökningen utgörs av 3 992 309 observationer, varav 43,3 % är 

kvinnor och 56,7 % är män.  

 

Tabell 5:1 - korrelationsmatris för oberoende variabler 

Tabell 5:1 visar en Pearson two-tailed icke-parametrisk bivariat korrelationsmatris. Matrisen visar 

korrelationen mellan samtliga förklarande variabler och ESG Combined Score, för år 2014 - 2016. 

Korrelationskoefficienten för samtliga variabler är signifikant på 1 % signifikansnivå, vilket visas av 

asteriskerna (***) i axlarna. 

 

ESG Comb. - ESG Combined Score; LI - Låginkomsttagare; MI - Medelinkomsttagare; HI - 

Höginkomsttagare; LÅ - Låg ålder; MÅ - Medelålder; HÅ - Hög ålder 

 

Korrelationskoefficienten för samtliga variabler är signifikant på 1 % signifikansnivå, 

och korrelationen mellan samtliga variabler anses inte vara för stor för att skapa problem 

med regressionerna. I förhållande till den beroende variabeln ESG Combined Score 

verkar låginkomsttagare ha störst korrelation, medan bostadsort har lägst korrelation.  
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5.1 Regressioner  
I samtliga regressioner är resultatet signifikant på 1 % signifikansnivå, det är således av 

betydande storlek för populationen i studien. Multikollinariteten för de förklarande 

variablerna ligger på en acceptabel nivå, därmed är regressionerna genomförbara.  

 

Tabell 5:2 - regressioner  

Tabellen visar sex regressioner av samtliga ESG-snitt och de förklarande variablerna för år 2014 - 2016. 

Resultatet av regressionen visar vilken effekt variablerna har på ESG-snittet i förhållande till dess referens. 

För varje variabel redovisas även standardfel, VIF (Variance Inflation Factor) samt signifikansnivå. 

Signifikansen ligger på 1 % signifikansnivå, vilket reflekteras av asteriskerna (***).  

 

ESG Comb. - ESG Combined Score; ESG Contr. - ESG Controversies Score; Env. Score - Environmental 

Score; Soc Score - Social Score; Gov. Score - Governance Score; LI - Låginkomsttagare; MI - 

Medelinkomsttagare; HI - Höginkomsttagare; LÅ - Låg ålder; MÅ - Medelålder; HÅ - Hög ålder 

 

ESG Combined Score 

Av resultatet för ESG Combined Score kan vi utläsa att kvinnor tenderar att ha ett högre 

ESG-snitt på sina aktieportföljer än vad män har. I förhållande till höginkomsttagare har 

låginkomsttagare ett högre ESG-snitt och medelinkomsttagare ett lägre ESG-snitt. Unga 

samt medelålders aktiesparare har ett lägre ESG-snitt än de äldre aktiespararna. Slutligen 

har aktiesparare i storstäder ett högre ESG-snitt än aktiesparare utanför storstäder. Det 

resulterar i att den demografiska profil som tenderar att ha ett förhållandevis högre ESG-

snitt på sin aktieportfölj är en äldre kvinna med låg inkomst som bor i en storstad.  
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ESG Score 

Resultatet för ESG Score indikerar att kvinnor tenderar att ha ett högre ESG-snitt på sina 

aktieportföljer än vad män har. Både låginkomsttagare och medelinkomsttagare har ett 

högre ESG-snitt än vad höginkomsttagare har. I förhållande till de äldre aktiespararna har 

unga aktiesparare ett lägre ESG-snitt medan medelålders aktiesparare har ett högre ESG-

snitt. Aktiesparare i storstäder har ett lägre ESG-snitt än aktiesparare utanför storstäder. 

Utifrån ESG Score resulterar det i att den demografiska profil som tenderar att ha ett 

förhållandevis högre ESG-snitt på sin aktieportfölj är en medelålders kvinna med låg 

inkomst som bor utanför en storstad. Det faktum att det skiljer sig i resultatet mellan ESG 

Combined Score och ESG Score antas bero på att kontroverser inte tas hänsyn till i ESG 

Score.  

 

ESG Controversies Score 

Gällande ESG Controversies Score tenderar män ha ett högre ESG-snitt på sina 

aktieportföljer än vad kvinnor har. I förhållande till höginkomsttagare har både 

låginkomsttagare och medelinkomsttagare ett lägre ESG-snitt. Unga aktiesparare har ett 

högre ESG-snitt än äldre aktiesparare, medan medelålders aktiesparare har ett lägre ESG-

snitt än de äldre aktiespararna. Aktiesparare i storstäder har ett lägre ESG-snitt än 

aktiesparare utanför storstäder. Det resulterar i att den demografiska profil som tenderar 

att ha ett förhållandevis högre ESG-snitt på sin aktieportfölj är en ung man med hög 

inkomst som bor i en storstad. Således tenderar denna profil välja att investera i bolag 

som har en låg grad av kontroverser.  

 

Environmental Score 

Utifrån resultatet för Environmental Score kan vi utläsa att kvinnor tenderar att ha ett 

högre snitt på sina aktieportföljer än vad män har. I förhållande till höginkomsttagare har 

låginkomsttagare ett lägre snitt medan medelinkomsttagare har ett högre snitt. Unga samt 

medelålders aktiesparare har ett lägre snitt än de äldre aktiespararna. Slutligen har 

aktiesparare i storstäder ett lägre snitt än aktiesparare utanför storstäder. Resultatet blir 

således att den demografiska profil som tenderar att ha ett förhållandevis högre snitt på 

sin aktieportfölj är en äldre kvinna med låg inkomst som bor utanför en storstad.  
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Social Score 

Utifrån Social Score tenderar kvinnor ha ett högre snitt på sina aktieportföljer än vad män 

har. I förhållande till höginkomsttagare har både låginkomsttagare och 

medelinkomsttagare ett högre snitt. Unga aktiesparare har ett lägre snitt än äldre 

aktiesparare, medan medelålders aktiesparare har ett högre snitt än de äldre aktiespararna. 

Slutligen har aktiesparare i storstäder ett högre snitt än aktiesparare utanför storstäder. 

Således blir resultatet att den demografiska profil som tenderar att ha ett förhållandevis 

högre snitt på sin aktieportfölj är en medelålders kvinna med låg inkomst som bor i 

storstad.  

 

Governance Score 

Gällande Governance Score tenderar kvinnor ha ett högre snitt i sina aktieportföljer än 

vad män har. Både låginkomsttagare och medelinkomsttagare har ett högre snitt än 

höginkomsttagare. Äldre aktiesparare har ett högre snitt än både unga och medelålders 

aktiesparare. Utanför storstäderna har aktiespararna ett högre snitt än aktiespararna i 

storstäderna. Resultatet indikerar att den demografiska profil som tenderar att ha ett 

förhållandevis högre snitt på sin aktieportfölj är en äldre kvinna med låg inkomst som bor 

utanför en storstad.  

 

5.2 Sammanställning av resultat 
Resultatet av regressionerna ger en indikation på vilka demografiska grupper som 

tenderar att investera mer hållbart i relation till andra grupper. Överlag visar det sig vara 

kvinnor, med låg inkomst, som har ett förhållandevis högre ESG-snitt på sina 

aktieportföljer. Undantag i resultatet är ESG Controversies Score. Däremot varierar 

resultatet för ålder och bostadsort, där vi finner att både medelålders och äldre kvinnor, i 

och utanför storstad, tenderar att ha ett högre ESG-snitt. Då ESG Combined Score 

inkluderar alla aspekter av ESG-bedömningen, och har störst förklaringsgrad, kommer 

vår slutsats fokusera mest på detta betyg. Utifrån ESG Combined Score borde det således 

vara äldre kvinnor, med låg inkomst och boende i storstäder, som har ett högre ESG-snitt 

på sin aktieportfölj. Däremot ser vi motsatt resultat för ESG Controversies Score, där 

unga män, med hög inkomst och boende i storstad, relativt mer väljer att investera i bolag 

med en låg grad av kontroverser.  
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Genom att bryta ned ESG i tre delar ges en indikation på vilken del av bolags 

hållbarhetsarbete som väger tyngst vid investeringsbeslut, och för vilken demografisk 

grupp. Resultatet visar att ESG-snittet för aktieportföljer hos äldre kvinnor, med låg 

inkomst och boende utanför storstad, kan förklaras mest utifrån bolags hållbarhetsarbete 

med bolagsstyrning. Medelålders kvinnor, med låg inkomst och boende utanför storstad, 

värderar miljömässiga aspekter mer, medan sociala aspekter väger tyngre hos 

medelålders kvinnor, med låg inkomst och boende i storstad.   
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6. Analys 
Med hjälp av en rikstäckande databas analyserar denna studie effekten av demografiska 

och socioekonomiska egenskaper på aktieportföljers ESG-snitt. Genom två 

forskningsfrågor diskuteras studiens resultat i förhållande till resultat från tidigare 

forskning, där den första forskningsfrågan besvaras med hjälp av fyra underliggande 

frågeställningar. Därefter förs en diskussion kring kritik mot resultatet samt implikationer 

från metodval och data.  

 

6.1 Forskningsfråga 1 
Den första forskningsfrågan i studien lyder: 

 

Vilka grupper, utifrån de demografiska och socioekonomiska aspekterna kön, 

ålder, inkomst och bostadsort, tenderar att ha en preferens för hållbara 

investeringar utifrån ESG-index?  

 

F1: Tenderar kvinnor att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad män har?  

Utifrån de resultat som våra regressioner visar kan vi se att ESG-snittet överlag ligger 

högre för kvinnor, oavsett ålder, inkomst och bostadsort, vilket motsvarar våra 

förväntningar. Våra resultat överensstämmer därför väl med mycket av tidigare 

forskning. Vi kan i regressionerna även se att kön har en signifikant inverkan på 1 % 

signifikansnivå, vilket motsäger de tidigare studier som påstått att det saknas kopplingar 

mellan kön och preferens för att investera i hållbara aktier (Browning and Zabriskie 1983; 

Callan 1992; Dubinsky and Levy 1985; Hegarty and Sims 1979; McNichols and 

Zimmerer 1985; Serwinek 1992). Det faktum att kvinnor generellt tenderar att investera 

mer hållbart än vad män gör kan tänkas ha sin största förklaring i biologiska skillnader 

mellan könen gällande riskuppfattning och riskbedömning (Liu, Wei och Xie, 2016). 

Detta ger en indikation att aktier med högre ESG-betyg bör medföra en lägre risk.  

 

Vi kan dock se en skillnad i resultatet från regressionen gällande ESG Controversies 

Score. Här ser vi en indikation på att män är den grupp som helst undviker företag med 

en högre andel kontroverser. Deegan och Unerman (2011) pekade på att 

hållbarhetsrapportering om negativ påverkan kan straffa bolag, således reflekterar 

resultatet i ESG Controversies Score att män i större grad straffar bolag för deras negativa 

påverkan på samhället och miljön. Resultatet motsäger de tidigare studier som hävdat att 
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det framförallt är kvinnor som är riskaverta, och således borde undvika kontroversiella 

bolag.  I studien gjord av de Villiers och van Staden (2010) påstås att den riskaverta 

inställningen kommer ifrån kvinnors krav på hållbarhetsrapportering. Landry et al. (2018) 

däremot menade att män mer aktivt engagerar sig på konkreta sätt för att påverka bolags 

hållbarhetsarbete. Då val av investeringsstrategi kan ha stor påverkan på hur SR-

investeraren sätter samman sin portfölj, är det därmed möjligt att resultatet visar att 

kvinnor trots allt inte är de som kräver hållbarhetsrapportering i större utsträckning. 

Utifrån våra resultat är det möjligt att kvinnor tenderar att använda sig av positive 

screening och därmed missar att selektera bort bolag utsatta för kontroverser. Män, 

däremot, verkar mer benägna att använda sig av negative screening, utifrån att resultatet 

skiljer sig i ESG Controversies Score. Då argumentet att kvinnor är mer riskaverta än 

män inte håller för ESG Controversies Score, bör det finnas en annan bakomliggande 

orsak till att män är bättre på att undvika kontroversiella bolag. En fundering är om ESG 

Controversies Score för de bolagen med ett högt betyg korrelerar med hög risk eller 

avkastning. 

 

Då män enligt tidigare forskning tenderar att vara mer riskbenägna än kvinnor undersöker 

vi om risken hos aktierna kan förklara investeringsbeteendet. I figur 6:1 och 6:2 

presenteras det 5-åriga betavärdet för de bolag med högsta respektive lägsta ESG 

Controversies Score.  

 

Figur 6:1 - 5-årigt Betavärde för 10 bolag med högsta ESG Controversies Score 
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Figur 6:2 - 5-årigt Betavärde för 10 bolag med lägsta ESG Controversies Score 

 

För de bolagen med det högsta betyget ligger det totala betavärdet på 0,908, medan det 

totala betavärdet för de bolagen med det lägsta betyget ligger på 1,031. Det visar att det 

generellt finns en lägre risk hos de bolagen med högre ESG-betyg. Dock, ligger 

betavärdena i figur 6:2 på en jämnare nivå med ett, medan betavärdena i figur 6:1 är mer 

spridda från ett. Således finns det både aktier med hög och låg risk bland dessa bolag, där 

aktierna med hög risk skulle kunna ha minskat antalet riskaverta kvinnor.  
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I figur 6:3 presenteras den genomsnittliga avkastningen för de bolag med högsta 

respektive lägsta ESG Controversies Score under perioden 2014 - 2016.  

 

Figur 6:3 - Normaliserad avkastning för 10 bolag med högsta respektive lägsta ESG 

Controversies Score 

 

Det visar sig att de aktierna med ett högt ESG-betyg har en högre genomsnittlig 

avkastning än de aktierna med ett lågt ESG-betyg. Således korrelerar högt ESG-betyg 

med hög avkastning vilket skulle kunna indikera att män eventuellt baserar sina 

investeringsbeslut i dessa aktier på grund av avkastning istället för graden av 

kontroverser. Tidigare studier har visat att män är mer troliga att engagera sig i handlingar 

som genererar finansiell vinning och fokuserar mer på resultat som gynnar dem 

personligen än vad kvinnor gör (Ho et al. 2015; Krishnan och Parsons, 2008; Sun et al. 

2011; Thiruvadi och Huang 2011). 

 

Analysen resulterar i följande svar på F1:  

Kvinnor tenderar överlag att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad män har, 

med undantag av ESG Controversies Score där män visar på större preferenser.  
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F2: Tenderar yngre investerare att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad 

investerare i medel- och hög ålder har? 

Precis som tidigare forskning är oense om huruvida ålder spelar in eller ej vid val av 

investering, uppvisar våra resultat samma oenighet. Våra resultat är mest i linje med 

resultaten från Bulut et al. (2017) som anser att ålder, som enskild variabel, inte kan 

användas som förklarande variabel för SR-investerare. Vi ser att åldern har en signifikant 

betydelse på 1 % signifikansnivå, dock kan vi inte generalisera att en viss åldersgrupp har 

mer preferenser för SR-investeringar än andra åldersgrupper utan att blanda in fler 

förklarande variabler. Vi kan delvis hålla med Diamantopoulos et al. (2003) samt 

Ramayah, Lee och Mohamad (2010) om att SR-investerare återfinns i de äldre 

åldersgrupperna, då de flesta av våra regressioner indikerar att det är kvinnor i äldre ålder 

som tenderar att investera mer hållbart. Vi kan därmed inte hålla med Cheah et al. (2011) 

och Junkus och Berry (2010) som i sina slutsatser menar att yngre individer, oavsett 

könstillhörighet, innehar störst andel SR-investeringar.  

 

Vår förväntan av resultatet var att unga investerare tenderar att investera mer hållbart än 

vad äldre investerare gör. Resultatet i denna studie indikerar däremot att de äldre 

investerarna är mer hållbarhetsorienterade. Det finns argument att äldre investerare skulle 

vara bättre på att investera hållbart då de har råd att avstå maximerad avkastning 

(Diamantopoulos et al., 2003; Ramayah, Lee och Mohamad, 2010), men då våra resultat 

visar att det främst är individer med låg inkomst som investerar hållbart verkar det inte 

vara hög inkomst som medför hållbara investeringar. Huruvida de äldre investerarna 

baserat sina investeringsbeslut på aktiernas ESG-betyg eller någon annan faktor bör 

diskuteras. Enligt Irandoust (2017) har äldre individer i Sverige en lägre risktolerans än 

yngre, vilket innebär att teorin om att ESG-aktier medför låg risk stödjs.  

 

Analysen resulterar i följande svar på F2:  

Yngre tenderar inte att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad investerare i 

medel- och hög ålder har.  

 

F3: Tenderar låginkomsttagare att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad 

investerare med medel- och hög inkomst har? 

Vi förväntade oss spridda resultat då tidigare forskare var oenig, men resultatet ger en 

indikation på att individer med låg inkomst tenderar att hålla högst ESG-snitt i sina 
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aktieportföljer, oavsett vilken beroende variabel vi undersöker. Framför allt sticker 

låginkomsttagare ut när det kommer till investeringar i bolag som aktivt jobbar med 

bolagsstyrningsfrågor och sociala frågor. Resultatet stämmer överens med tidigare 

studier, som pekar på att låginkomsttagare föredrar att lägga över ansvaret för 

hållbarhetsfrågor på bolag med en hög grad av CSR (Beal och Goyen, 1998; Cheah et al., 

2011; Fairbrother, 2013; van Marrewijk, 2003).  

 

Våra resultat visar dock på ett undantag. När det gäller att undvika bolag med hög andel 

kontroverser är höginkomsttagare med stor marginal överrepresenterade jämfört med låg- 

och medelinkomsttagare. I denna kategori ligger höginkomsttagares ESG-snitt mellan 

1,849 - 2,679 högre än de andra inkomstgrupperna. Resultatet ligger i linje med de resultat 

som Beal och Goyen (1998), Cheah et al. (2011) och Fairbrother (2013) presenterat. De 

tidigare studierna menade på att höginkomsttagare generellt är mer intresserade av, och 

mer insatta i, de bolag de valt att investera i. Ser vi till Carrolls (1991) CSR-pyramid 

(figur 2:1) skulle den ekonomiska påverkan som drabbar bolag med kontroverser kunna 

vara en förklaring till varför resultatet ser ut som det gör. Enligt Carroll (1991) är just 

ekonomiska aspekter den mest grundläggande faktorn för ett gott CSR-arbete, tätt följt 

av juridiska aspekter. Kontroverser kan mycket väl leda till rättsprocesser som drabbar 

bolagets ekonomi, vilket skulle kunna förklara varför denna grupp av investerare, i större 

utsträckning, tenderar att välja bort bolag med en hög andel kontroverser.  

 

Utöver Carrolls (1991) teori om CSR-pyramiden är det möjligt att intressentteorin (Liu 

och Anbumozhi, 2009) kan ha en betydande roll för höginkomsttagares tendens att 

undvika kontroverser. Snittbetyget gällande miljöfrågor ligger på en jämnare nivå för 

höginkomsttagare jämfört med de andra grupperna. Detta skulle kunna innebära att 

höginkomsttagare framförallt undviker bolag med kontroverser inom miljöfrågor, vilket 

Deegan och Unerman (2011) anser vara naturlig följd av bolags hållbarhetsrapportering. 

Om bolagen presenterar en negativ miljöpåverkan finns en stor risk för ett kursras på 

aktien, vilket, enligt våra resultat, kan indikera att investerare med hög inkomst, i större 

utsträckning än andra grupper, tenderar att undvika investeringar i de bolag som 

rapporterar negativ miljöpåverkan.  

 

Det faktum att tidigare studier menar att höginkomsttagare har råd att avstå maximerad 

avkastning för hållbarhet (Diamantopoulos et al., 2003; Ramayah, Lee och Mohamad, 
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2010), genererar ett resonemang kring att låginkomsttagare snarare borde värdera risk 

och avkastning högre än etiska aspekter. Irandoust (2017) visar att låginkomsttagare i 

Sverige har en lägre risktolerans än vad höginkomsttagare har, därav är det även av 

intresse här att se om investeringsbesluten snarare baseras på aktiens risk och avkastning 

än dess ESG-betyg.  

 

Analysen resulterar i följande svar på F3:  

Låginkomsttagare tenderar att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än vad investerare 

med medel- och hög inkomst har.  

 

F4: Tenderar investerare boende i storstäder att ha högre ESG-snitt för sin 

aktieportfölj än vad investerare utanför storstäder har? 

I tidigare forskning är det brist på studier angående effekten av bostadsort på ESG-snitt 

hos aktieportföljer. En del av de studier som gjorts visar inget signifikant samband mellan 

bostadsort och hållbart investerande. Vårt resultat är signifikant på 1 % signifikansnivå, 

således bör bostadsort, till skillnad från vissa tidigare studier, ha en signifikant påverkan 

på hållbart investerande. Regressionerna i denna studie visar på spridda resultat, men 

överlag är ESG-snittet högre för de individer som bor i en storstad än för de individer 

som bor utanför en storstad, vilket motsvarar förväntat resultat. För att förstå resultaten 

behöver vi studera dessa utifrån ESG-snittets beståndsdelar, och även inkludera 

Dahlsruds (2006) CSR-dimensioner (figur 2:2). Individer i storstäder har högst ESG 

Combined Score och tar således större hänsyn till kontroverser än vad individer utanför 

storstäder gör. Vi kan också se att individer i storstäder tenderar att värdera bolag som 

arbetar med sociala frågor högst, jämfört med övriga bolag. Detta pekar på att 

dimensionerna intressenter och samhälle är viktigast i storstäderna (Dahlsrud, 2006). 

Individer utanför storstäder värderar bolagsstyrningsfrågor allra högst i sina 

investeringsbeslut, vilket syns genom att snittbetyget för Governance Score ligger 3,135 

högre än för individer i storstäder. Även snittet för Environmental Score ligger högre 

utanför storstäderna än i storstäderna. Med anledning av detta tycks dimensionerna miljö, 

intressenter och villighet till volontärt arbete vara viktigast utanför storstäderna 

(Dahlsrud, 2006).  

 

I tidigare forskning konstateras det att det finns skillnader mellan investerare i och utanför 

storstäder, däremot saknar vi ett resonemang kring varför investerare i storstäder skulle 
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investera mer hållbart. I storstäder är det bland annat vanligare att större delen av kapitalet 

är investerat i bostaden, vilket gör att storstadsbor är känsligare för t.ex. stigande 

bostadsräntor (Landshypotek Bank, 2018). En teori skulle därför vara att storstadsbor inte 

är lika riskbenägna som investerare utanför storstäder. Likt tidigare variabler kan det även 

för variabeln bostadsort finnas bakomliggande orsaker till investeringar i ESG-aktier.  

 

Analysen resulterar i följande svar på F4:  

Investerare boende i storstäder tenderar att ha högre ESG-snitt för sin aktieportfölj än 

vad investerare utanför storstäder har. 

 

6.2 Forskningsfråga 2 
Den andra forskningsfrågan i studien lyder: 

 

Hos vilka grupper syns störst preferens för respektive subgrupp av ESG - 

Environmental, Social och Governance? 

 

Tidigare forskning finner ingen enhetlig definition på vad som anses vara en hållbar 

investering. Det konstateras även att det är upp till individen själv att avgöra vad, i 

bolagens hållbarhetsarbete, som är hållbart (Carroll, 1991; Carroll, 1999; Dahlsrud, 2006; 

van Marrewijk, 2003; Porter och Kramer, 2006). Baserat på detta valde vi att även 

undersöka vilken grupp av investerare som tenderar att investera i aktier med relativt 

högre Environmental Score, Social Score och Governance Score, för vilket vi fann 

signifikanta resultat. Av våra resultat kan vi utläsa att intresset för miljöfrågor och 

bolagsstyrning är mest framträdande utanför storstäder. Högst preferens för miljöfrågor 

tenderar medelålders kvinnor med låg inkomst ha, då denna grupp håller högst 

Environmental Score i vår population. Äldre kvinnor med låg inkomst håller högst 

snittbetyg för Governance Score och därmed bolagsstyrning. Sociala frågor är mer 

framträdande i storstäderna, där medelålders kvinnor med låg inkomst håller högst 

snittbetyg i avseende på Social Score.  

 

Tidigare studier har undersökt vilka preferenser som finns för beståndsdelarna 

Environmental, Social och Governance, dock utan koppling till demografi. I avsaknad på 

tidigare forskning ur detta perspektiv, råder det brist på underlag för att kunna dra 

kopplingar till vårt resultat. Beal och Goyen (1998) fann förvisso att ESL-investerare i 
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större utsträckning bor i storstäder. Deras studie som visar att investerare med preferens 

för miljöfrågor tenderar att bo i storstäder, går inte i linje med vårt resultat. Det faktum 

att resultaten skiljer sig skulle kunna förklaras av flera faktorer. Vår studie tar hänsyn till 

fler miljökriterier inom ESG-betyget, har ett större antal individer och påverkas inte av 

subjektiva enkätsvar. Dessutom kan det finnas kulturella skillnader mellan de 

australiensiska och svenska investerarna.  

 

Enligt Berry och Junkus (2013) tar investerare hänsyn till Environmental Score mer vid 

hållbara investeringsbeslut, medan Social Score och Governance Score rankas lägre i 

betydelse. Sultana, Zulkifli och Zainal (2018) fann dock i sin studie att Governance Score 

utgör en större preferens än Environmental Score och Social Score. Således har tidigare 

forskning funnit olika slutsatser. Miralles-Quirós, Miralles-Quirós och Gonçalves (2018) 

fann att preferenser beror på bolagens miljömässiga påverkan. Genom våra resultat har 

vi funnit underlag på att det beror på ännu en aspekt, de demografiska och 

socioekonomiska egenskaperna hos investeraren. Det går inte att dra en generell slutsats 

gällande att en del av ESG väger mer än en annan vid investeringsbeslut. Däremot visar 

våra resultat att det finns demografiska grupper som starkare kan kopplas till en viss 

beståndsdel av ESG, än vad andra grupper kan.  

 

6.2.1 ESG som definitionsfråga  
I enlighet med Berry och Junkus (2013) finner vi att investerare värderar kriterierna för 

ESG olika då den demografiska gruppen skiljer sig beroende på vilka kriterier som 

studerats. Således kan vi även hålla med Dunfee (2003) om att det är svårt att konstruera 

en entydig definition av vad som anses vara hållbart. Det tar oss tillbaka till en tidigare 

ställd fråga, “[k]an förekomsten av SRI härledas till individens personliga preferenser, 

snarare än demografiska aspekter?”. Vi finner att SRI kan härledas till demografiska 

aspekter, dock visar våra normalfördelningar att resultaten endast reflekterar en 

generalisering och inte kan appliceras på varje individ i studien. Därav anser vi även att 

SRI kan härledas till individens personliga preferenser.  

 

6.3 Bakomliggande faktorer 
Huruvida individerna i studien baserar sina investeringsbeslut på aktiernas ESG-betyg 

eller på andra faktorer framgår inte av studiens resultat. Trots signifikanta resultat bör 

omständigheter och andra faktorer diskuteras som kan ha bidragit till resultatet. Enligt 
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modern portföljvalsteori baseras investeringsbeslut främst på aktiens avkastning och risk. 

Därav bör det studeras om någon av dessa faktorer, eller båda, korrelerar med ESG-

betyget. Bolag som arbetar med ESG-kriterier tenderar att medföra en lägre risk, vilket 

enligt Ulf Ingemarson, VD och fondförvaltare hos Simplicity AB15, beror bland annat på 

att de anpassar sig lättare till striktare hållbarhets-regleringar medan andra bolag släpar 

efter (Avanza, 2019). Således kan det antas att hållbarhetsarbete och lågriskaktier går 

hand i hand.  

 

För att studera huruvida investeringsbeteendet grundas på bolags ESG-betyg eller andra 

faktorer visar figur 6:4 och figur 6:5 det 5-åriga betavärdet för de bolag med högsta 

respektive lägsta ESG Combined Score.  

 

 

Figur 6:4 - 5-årigt Betavärde för 10 bolag med högsta ESG  

 

                                                      
15 Simplicity AB är ett fondbolag, varav Simplicity Norden blev utsedd till Nordens bästa aktiefond av 

Morningstar 2019.  
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Figur 6:5 - 5-årigt Betavärde för 10 bolag med lägsta ESG 

 

För de bolagen med högst ESG-betyg ligger majoriteten av betavärdet under ett, och 

endast två betavärden strax över ett. De bolagen med lägsta ESG-betyg har majoriteten 

av betavärdet över ett och endast ett fåtal under ett. Det indikerar att risken minskar i takt 

med att ESG-betyget ökar. Således skulle det kunna förklara varför kvinnor, som är mer 

riskaverta än vad män är, väljer att investera i dessa aktier. Det framkom i studiens resultat 

att profilen som tenderar att investera mest hållbart är en äldre kvinna med låg inkomst, 

boendes i en storstad. Vid granskning av risktolerans för respektive av de olika 

variablerna kön, ålder, och inkomst, visar forskning att kvinnor, äldre och 

låginkomsttagare, i Sverige, tenderar att ha en lägre risktolerans (Irandoust, 2017). Det 

ger ytterligare stöd för att investeringsbeslut kan ha baserats på riskfaktorn.  
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Figur 6:6 visar den genomsnittliga avkastningen för de bolag med högsta respektive 

lägsta ESG Combined Score under perioden 2014 - 2016.  

 

Figur 6:6 - Normaliserad avkastning för 10 bolag med högsta respektive lägsta ESG 

Combined Score 

 

För de aktierna med ett högt ESG-betyg presenteras en lägre genomsnittlig avkastning än 

de aktierna med ett lågt ESG-betyg, således korrelerar högt ESG-betyg med låg 

avkastning. Enligt Lewis och Mackenzie (2000) föredrog majoriteten av respondenterna 

i deras studie att behålla sina etiska fonder trots indikationer att de oetiska fonderna skulle 

kunna generera en högre avkastning. Andra studier har visat att det generellt är mindre 

troligt att kvinnor engagerar sig i handlingar som genererar finansiell vinning (Ho et al. 

2015; Krishnan och Parsons, 2008; Sun et al. 2011; Thiruvadi och Huang 2011). 

Resultatet i figur 6:6 skulle därmed kunna reflektera att kvinnor till större grad än män 

väljer att avstå avkastning för att investera hållbart, alternativt för en lägre risk, således 

finns det indikationer på att ESG-betyget hos aktierna har betydelse för dessa investerare.  

 

Huruvida resultaten vi fått beror på ESG-betyget, risken eller avkastningen hos aktierna 

går inte att konstatera utan ytterligare information. Däremot bör kritik lyftas mot den 

tidigare forskning som lyfter fram olika profiler som SR-investerare utan att veta om 

dessa grupper är medvetna SR-investerare eller om deras investeringsbeslut grundas i 

andra faktorer.  
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6.4 Implikationer från metodval och data  
För vår studie valde vi att använda oss av Thomson Reuters betygsättning för ESG. Då 

det finns flera tjänster som betygsätter bolag kan metod och struktur skilja sig åt, således 

kan vårt resultat ha påverkats av tjänsten vi valt. Vi anser dock att Thomson Reuters är 

en pålitlig och täckande källa. Dock är ESG-betyget fortfarande under utveckling då det 

är en komplicerad och tidskrävande process att samla in information om bolags 

hållbarhetsarbete. Därmed kan det finnas bolag på marknaden som gör ett bra 

hållbarhetsarbete men som ännu inte tilldelats ett ESG-betyg. Investeringar i sådana bolag 

har uteslutits i studien, vilket kan påverka resultatet. Dessutom är det bolagen själva som 

avgör vad de rapporterar vilket påverkar transparensen gentemot investerarna och 

huruvida dessas krav uppfylls eller inte. Eftersom konsensus om vad som anses vara 

hållbart saknas, medför det att det är svårt att ta in alla aspekter i ett ESG-betyg, vilket 

kan ha implikationer för vår diskussion.  

 

Stor del av tidigare forskning har genomförts med hjälp av enkätundersökningar, vilket 

vi tror påverkar validiteten på respondenternas svar. Genom att vi utgår från en databas 

med svenska aktiesparares faktiska aktieinnehav anser vi att risken för subjektivitet har 

eliminerats. Våra resultat baseras således på verkliga handlingar istället för hur 

respondenterna själva beskriver sitt investeringsbeteende. Däremot begränsar vårt 

metodval oss då vi inte kan veta hur aktiespararna har resonerat kring sitt 

investeringsbeslut, om ESG-snittet beror på livsstil eller investeringsstrategi. Genom att 

komplettera vår studie med enkätundersökningar eller intervjuer hade vi möjligtvis 

kunnat få en uppfattning om det psykologiska resonemanget bakom investeringarna. Vi 

kan heller inte utesluta att valet att investera i aktier med ESG-betyg kan bero på deras 

avkastning och risk, snarare än betyget i sig.  

 

Avslutningsvis har vi ingen information om hur länge aktierna har ingått i respektive 

portfölj. Den informationen hade kunnat ge en indikation på om investeringsbesluten är 

medvetna val eller ej. Enligt Barber och Odean (2013) bör investerare, i teorin, hålla 

diversifierade portföljer och inte handla frekvent. De fann dock att investerare, i 

praktiken, inte innehar diversifierade portföljer och istället handlar frekvent, tvärtemot 

teorin. Med detta i åtanke behöver de individer som håller ESG-aktier i sina portföljer 
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under perioden 2014 - 2016, inte nödvändigtvis inneha samma aktier under andra 

perioder. Det skulle kunna innebära att profilen för SR-investeraren förändras över tid. 

 

Intressant hade varit att studera hur stor del av en investerares totala portfölj som består 

av ESG-aktier, då det hade kunnat ge ett mer verkligt resultat över vem som anses vara 

SR-investerare. Då vi inte har haft data för att kunna behandla denna information kan det 

ha gett implikationer för våra resultat. De individer med högt ESG-snitt, kan eventuellt 

även hålla aktier i bolag som gör ett dåligt hållbarhetsarbete men som ännu inte blivit 

betygsatt utifrån Thomson Reuters ESG Score.  
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7. Slutsats 
Syftet med denna studie var att analysera huruvida skillnader i ESG-snitt i SR-

investerares aktieportföljer kan förklaras av olika demografiska och socioekonomiska 

skillnader. Vid jämförelse med tidigare studier har vi funnit både likheter och skillnader. 

Likheterna ser vi framförallt i resultatet gällande kön, där kvinnor visat sig vara mest 

framträdande bland SR-investerare. En stor skillnad har visat sig bland medvetenheten 

om kontroverser, där männen i vår population i störst utsträckning undviker bolag med 

en hög andel kontroverser. Vårt resultat strider därmed mot tidigare forskning, där 

kvinnor varit mest framträdande i det avseendet. Därtill ämnade studien identifiera vilken 

demografisk grupp som har störst preferens för respektive beståndsdel av ESG.  

 

Med hjälp av följande forskningsfrågor skulle syftet uppfyllas:  

 

• Vilka grupper, utifrån demografiska och socioekonomiska aspekter, tenderar att 

ha en preferens för hållbara investeringar? 

• Hos vilka grupper syns störst preferens för respektive subgrupp av ESG - 

Environment, Social och Governance? 

 

I studien har vi funnit signifikanta resultat på vilken effekt demografiska och 

socioekonomiska egenskaper hos grupper har på aktieportföljens ESG-snitt. Utifrån 

regressionerna av ESG-snitten, förutom ESG Controversies Score, finner vi att det 

framförallt är låginkomsttagande kvinnor som sticker ut med jämförelsevis högre ESG-

snitt på sin aktieportfölj. Dock representerar ESG Combined Score alla aspekter för ett 

bolags hållbarhetsarbete, vilket gör att svaret på vår första forskningsfråga baseras främst 

på detta betyg. Utifrån ESG Combined Score är det äldre kvinnor med låg inkomst och 

boende i en storstad, som tenderar att investera mer hållbart än andra grupper. Vid en 

närmare analys av resultatet vill vi dock lyfta att unga män, med hög inkomst och boende 

i en storstad, tenderar att ha ett högre ESG Controversies Score på sina aktier. Således 

tenderar denna grupp att undvika bolag med kontroverser.  

 

Vi har även funnit att respektive subgrupp av ESG - Environmental, Social och 

Governance - utgör en preferens hos olika grupper. Medelålders kvinnor, med låg inkomst 

och boende utanför en storstad, tenderar att ha en preferens för aktier med ett relativt 

högre Environmental Score. Social Score väger relativt tyngre hos medelålders kvinnor, 
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med låg inkomst och boende i en storstad, medan Governance Score utgör en preferens 

hos äldre kvinnor, med låg inkomst och boende utanför en storstad. Således kan vi anta 

att de grupper vi studerat baserar sitt investeringsbeslut i aktier med ESG-betyg på en del 

mer än en annan i ett bolags hållbarhetsarbete.  

 

Resultaten i studien behöver nödvändigtvis inte betyda att kvinnor har en större preferens 

än vad män har för aktier med högre ESG-betyg. Det finns möjlighet att höga ESG-betyg 

korrelerar positivt med låg risk. Under antagandet att kvinnor är mer riskaverta än vad 

män är, skulle det kunna vara risken, istället för ESG-betyget, hos aktien som kan förklara 

investeringsbeslut utifrån demografiska och socioekonomiska aspekter.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
För vidare forskning inom området finner vi det intressant att se hur stor andel av en 

aktieportfölj som består av ESG-aktier. Det skulle ge en verkligare bild av vilken grupp 

av investerare som tenderar att investera mer eller mindre i ESG-aktier. Därtill hade 

även information om hur länge ESG-aktier hålls eventuellt kunnat ge ytterligare 

förklaringar för huruvida investeringsbeslutet är avsiktligt eller inte. Genom att utföra en 

kvalitativ studie, i form av exempelvis intervjuer, hade frågor vi själva ställt oss kunnat 

få svar. Hur ser resonemanget ut bakom investeringsbesluten? Utöver detta hade även ett 

bredare dataset med ytterligare förklarande variabler kunnat ge mer nyanserade och 

utvecklade resultat på vilken demografisk och socioekonomisk grupp som tenderar att 

investera förhållandevis mer hållbart. Exempel på variabler att studera framöver är 

utbildningsgrad, familjestruktur och yrke, samt avkastning och risk.  
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Appendix 

Bilaga 1 - Lista över aktier med ESG-betyg under åren 2014 - 2016, använda i studien. 

Aktier på OMXSPI med ESG-betyg år 2014-2016 

ABB  Lundin Mining Corporation 

Alfa Laval  Lundbergsföretagen 

Autoliv Inc. Lundin Petroleum 

Assa Abloy  Modern Times Group A 

Atlas Copco A Modern Times Group B 

Atlas Copco B NCC A 

Axfood  NCC B 

AstraZeneca  Nordea 

Fastighets AB Balder Nibe Industrier 

Beijer Ref Nederman Holding 

Bergman & Beving Nobia 

Billerud Korsnäs  Nokia 

Boliden Nolato 

Castellum Oriflame Holding 

Clas Ohlson Ratos A 

CTT Systems Ratos B 

Elekta Saab 

Electrolux A Sandvik 

Electrolux B SAS 

EnQuest  Svenska Cellulosa A 

Eniro  Svenska Cellulosa B 

Ericsson A Skandinaviska Enskilda Bank A 

Ericsson B Skandinaviska Enskilda Bank B 

Fabege  Sectra 

Fingerprint Cards  Securitas 

Getinge  Svenska Handelsbanken A 

Gunnebo  Svenska Handelsbanken B 

Hexagon  Skanska 

H&M SKF A 

Holmen A SKF B 

Holmen B Semafo Incorporation 

Hexpol  Swedish Orphan Biovitrum 

Hufvudstaden A SSAB A 

Hufvudstaden B SSAB B 

Husqvarna A Stora Enso A 

Husqvarna B Stora Enso B 

ICA Gruppen Svedbergs i Dalstorp 

Industrivården A Swedbank 

Industrivården B Swedish Match 

Intrum Tele2 A 

Investor A Tele2 B 

Investor B Telia Company 

JM Tieto 

Kindred Group Millicom International Cellular 

Kinnevik A Trelleborg 

Kinnevik B VBG Group 

Kungsleden Volvo A 

Lindab International Volvo B 

Loomis Wihlborgs Fastigheter 

Lucara Diamond Corporation  

 

  



 

  64 

 

Bilaga 2 - Betygsmässig fördelning av aktier utifrån ESG Score, ESG Controversies 

Score, Environmental Score, Social Score samt Governance Score under åren 2014 - 

2016. 
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Bilaga 3 -  Fördelning av aktier per affärsområden och år för perioden 2014 - 2015 

utifrån ESG Combined Score. 

 

 

 

 

  



 

  68 

 

Bilaga 4 - detaljerad indelning av affärsområdet “Industri”, baserat på data hämtad för 

år 2016 och bolagens egna företagsbeskrivning. 
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Bilaga 5 - beskrivande statistik över ESG Combined Score för år 2014 - 2015 för olika 

affärsområden. 

2014 

 

2015 
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Bilaga 6 - Beskrivande statistik av snittbetyg för variablerna inkomst, ålder och 

bostadsort baserat på ESG Combined Score, normalfördelade medel- och medianvärden 

och standardavvikelse för dessa individer samt figurer över normalfördelning. 
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