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Bakgrund och problem: Allt fler företag väljer att presentera hållbarhetsinformation 

om företagens förehavande och en anledning till detta kan vara att företagsledningar tror 

att aktieägare påverkas av hållbarhetsinformation vid värdering av företag. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata aktieägare förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Vi vill dessutom undersöka om den 

primära källan för hållbarhetsinformation är företagens hållbarhetsredovisningar och om 

det är viktigt att den blir granskad av tredje part. 

Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats för att utveckla hypoteser. För att få 

svar på våra hypoteser samt syfte har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning 

där primärdata samlats in från privata aktieägare genom en webbaserad enkät.    

Resultat och slutsats: Våra resultat visar att varken hållbarhetsinformation eller 

företagens arbete med hållbarhetsfrågor påverkar privata aktieägare vid 

placeringsbeslut. Däremot förekom det samband när vi bröt ner gruppen privata 

aktieägare till olika variabler. Vi fann samband mellan privata aktieägare och hur de 

förhåller sig till hållbarhetsinformation beroende på vilken ålder samt riskprofil de har. 

Resultaten påvisar även att hållbarhetsredovisningar inte är den primära källan för 

hållbarhetsinformation, dock fann vi att en majoritet av de som har 

hållbarhetsredovisningar som sin primära källa vill ha den granskad av tredje part. 
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Background and problem: More and more companies choose to present sustainability 

information. This may be because company managers believe that shareholders are 

affected by sustainability information when valuating companies.  

Purpose: The purpose of this paper is to investigate how private shareholders are 

relating to sustainability information in investment decisions. We will also investigate if 

the primary source for sustainability information is corporate sustainability reports and 

if it is important that these are reviewed by a third part. 

Method: This dissertation has a deductive approach in order to develop hypotheses. To 

answer our hypotheses and fulfill our purpose, we have chosen to use a quantitative 

survey in which primary data are collected from private shareholders through a web-

based survey. 

Findings and conclusion: Our results show that neither the information about 

sustainability nor corporate work on sustainability issues affects private shareholders in 

investment decisions. However, when the private shareholders was divided into 

different variables, there was correlations between private shareholders and how they 

relate to sustainability information, depending on what age and risk profile they have. 

The results also indicate that sustainability reports are not the primary source for 

information about sustainability. However, we found that of those who have 

sustainability reports as their primary source a majority would like the reports to be 

reviewed by a third part. 

  



 

 

 

Definitioner 

FAR FAR är en branschorganisation för revisorer 

och rådgivare. 

Forum Internet baserad plats för diskussion och debatt 

kring olika ämnen mellan individer.  

GRI Global Reporting Initiative (GRI) är en 

nätverksbaserad organisation som har 

framställt världens mest använda riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsinformation Information om företagens ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan.  

Placeringsbeslut Huruvida aktieägaren väljer att köpa, sälja eller 

behålla aktier. 

Privat aktieägare Individ som vid egenskap av privatperson äger 

aktier. 

Psykisk avkastning Aktieägaren upplever tillfredställelse genom att 

företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. 

SIRP Sustainable Investment Research Platform 

(SIRP) är ett internationellt forsknings program 

med syftet att undersöka hur hållbara 

investeringar kan skapa mervärde för 

investerare. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det valda ämnet, vilket följs upp av 

en problemdiskussion som leder fram till problemformulering samt syfte. Slutligen 

presenteras uppsatsens avgränsning samt den fortsatta dispositionen av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

En rad uppmärksammade miljökatastrofer har bidragit till ett ökat tryck från samhället 

om ansvarstagande i frågor kring miljö och socialt ansvar. Trycket kommer delvis från 

allmänheten som efterfrågar miljövänliga och rättvisa alternativ samt från regeringar 

genom lagstiftning. Detta har varit en bidragande faktor till att företagens arbete mot 

hållbar utveckling har ökat de senaste decennierna (Gao & Zhang, 2006).  

Begreppet hållbar utveckling myntades första gången år 1713 i Tyskland inom 

skogsbruket där det fick betydelsen att aldrig skörda mer än vad skogen uppvisar i 

tillväxt (Farrington & Kuhlman, 2010). Vidare användes begreppet hållbar utveckling i 

FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” (1987), även kallad Brundtlandrapporten där 

hållbar utveckling definierades som: ”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov” 

(Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002, s.12).  

Enligt Bowers (2010) väljer företag att definiera hållbar utveckling i ekonomiska termer 

då det minskar driftkostnaderna samt ökar intäkterna på grund av att det leder till 

komparativa fördelar. Det blir allt vanligare att företagen väljer att presentera arbetet 

mot hållbar utveckling i hållbarhetsredovisningar. Huvudmotivet för 

hållbarhetsredovisning är enligt Adams (2002) att förbättra företagets image och 

trovärdighet inför intressenterna. I en undersökning av KPMG och SustainAbility 

(2008) anger majoriteten av respondenterna att deras syn på företaget förbättras när de 

läser en hållbarhetsredovisning.  

Hållbarhetsredovisning definieras enligt GRI som en term för att beskriva en 

organisations redovisning av ekonomisk, miljömässig och sociala påverkan. 

Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot 
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intressenter för vad organisationen har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling 

(Global Reporting Initiative, 2006). Enligt en undersökning utförd av PwC (2010) på 

uppdrag av FAR har hållbarhetsredovisningar ökat markant de senaste åren från 22 

procent år 2007 till 49 procent år 2009. I undersökningen ingår 172 företag varav 129 är 

noterade på svenska börsen och 49 är statliga företag. En trend bland de redovisande 

företagen är att mängden hållbarhetsinformation ökar vilket tyder på ett ökat intresse för 

hållbarhetsredovisning. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Knoepfel (2001) levererar företag med en omfattande hållbarhetsredovisning mer 

förutsägbara resultat på lång sikt samt förekommer det färre negativa överraskningar. 

Knoepfel (2001) hävdar därmed att investerare kommer söka sig till ledande företag 

inom hållbarhetsredovisning på grund av att ledningen anses vara kompetent samt 

inneha en bra organisatorisk förmåga. Dessa egenskaper anser potentiella och 

nuvarande aktieägare vara viktiga egenskaper hos en företagsledning (Knoepfel, 2001).  

I en undersökning utförd av Ernst & Young (2010) svarade 43 procent av 300 

tillfrågade chefer att de tror att aktieägare påverkas av miljöfaktorer vid värdering av 

företag.  Detta bekräftas i en undersökning av De Villiers och Van Staden (2010) där 

majoriteten av respondenterna svarade att de använder sig av hållbarhetsinformation vid 

värdering av aktier. Av respondenterna visade det sig att kvinnor var mer positivt 

inställda till hållbarhetsinformation än männen. En tes De Villiers och Van Staden 

(2010) lägger fram är att kvinnor är mer riskaversa vilket leder till ett ökat behov av 

hållbarhetsinformation för att bestämma risknivån i aktien. Undersökning påvisar också 

att det inte existerar någon signifikant skillnad i efterfrågan av hållbarhetsinformation 

härrörande till ålder vid värdering av aktier. 

Enligt Hussainey och Salama (2010) använder aktieägare hållbarhetsinformation för att 

fastställa prognoser om företagens framtida utveckling. Hussainey och Salama (2010) 

hävdar samtidigt att det är aktieägare med mindre innehav som har mest nytta av 

hållbarhetsinformation på grund av att de inte har samma insyn i företagen som stora 

institutionella investerare. Detta medför att kraven på en mer utförlig 

hållbarhetsredovisning ökar vilket bekräftas i De Villiers och Van Stadens (2010) 

undersökning. I undersökningen efterfrågar majoriteten av respondenterna en mer 
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detaljerad hållbarhetsredovisning av företagen samt att redovisningarna ska vara 

granskad av tredje part för att minska informationsasymmetrin. Det förekommer även 

skillnader i användandet av hållbarhetsinformation beroende på vilken 

placeringshorisont aktieägarna har. Enligt Holm och Rikhardsson (2008) är aktieägare 

med kort placeringshorisont mer benägna att använda sig av hållbarhetsinformation.   

Även om en relativt stor andel inte läser hållbarhetsredovisningar kan de ändå påverkas 

av att företaget presenterar hållbarhetsinformation eftersom företaget framstår som 

etiskt. I ett experiment utfört av Consolandi, Innocenti och Vercelli (2009) fick 

ekonomistudenter på universitetet i Siena välja mellan fyra företag med olika 

avkastning där ett av företagen var ett ”etiskt” alternativ. Det visade sig att individer i 

högre utsträckning valde det etiska företaget framför att maximera sin egen avkastning. 

Detta ger en indikator på att individers värdering av företag påverkas även om de inte 

använder sig av hållbarhetsinformation eftersom företaget framstår som etiskt när de 

arbetar med hållbarhetsfrågor. 

1.3 Problemformulering 

I problemdiskussionen ovan nämnde vi att den grupp av investerare som gynnas mest av 

informationen i hållbarhetsredovisningar är aktieägare med mindre innehav, det vill 

säga privata aktieägare. Denna grupp har begränsad insyn i företagen vilket ökar 

behovet av information i hållbarhetsredovisningar för att minska 

informationsasymmetrin. I problemdiskussionen nämndes det även att aktieägare blir 

påverkade av företag som är etiska vilket tyder på att aktieägarna vill att företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Det behandlades även att det kan förekomma skillnader 

om hur individer förhåller sig till hållbarhetsinformation beroende på kön, ålder, 

placeringshorisont samt önskad risknivå. Detta sammantaget leder fram till följande 

frågor: 

Huvudfråga: 

 Hur förhåller sig privata aktieägare till hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut? 
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Delfrågor: 

 Förekommer det skillnader i kön, ålder, risknivå samt placeringshorisont till hur 

privata aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut? 

 Är hållbarhetsredovisning den primära källan för de som använder sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut? 

 Är det viktigt att hållbarhetsredovisningar blir granskade? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata aktieägare förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Vi vill dessutom undersöka om den 

primära källan för hållbarhetsinformation är företagens hållbarhetsredovisningar och om 

det är viktigt att den blir granskad av tredje part. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att studera hur svenska privata aktieägare förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Därmed avgränsar vi oss från institutionella 

investerare på grund av att de har ett annat förhållningssätt till hållbarhetsinformation än 

privata aktieägare. 
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I det inledande kapitlet introduceras en bakgrund till det 

valda ämnet samt en problemdiskussion och 

problemformulering. Därefter följer uppsatsens syfte 

samt avgränsning.  

I kapitel 2 presenteras uppsatsens vetenskapliga metod 

samt vilket synsätt och ansats som uppsatsen utgår 

ifrån. 

 

I kapitel 3 beskrivs uppsatsens teoretiska referensram. 

Tidigare forskning och teorier inom området presenteras 

vilket leder fram till våra hypoteser. 

 
I kapitel 4 presenteras uppsatsens empiriska metod där 

vi beskriver tillvägagångsättet för att samla in data samt 

motivering till vald urvalsmetod. 

 
I kapitel 5 redovisar vi det insamlade materialet i olika 

tabeller. Kapitlet består även av en univariat analys samt 

en bivariat analys av materialet. 

 

Kapitel 6 består av en hypotesprövning där vi testar och 

analyserar våra hypoteser samt ger svar på om de kan 

accepteras eller förkastas.   

 
I det avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser samt 

egna reflektioner över uppsatsen. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning. 

 Figur 1 Uppsatsens disposition 
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2 Vetenskaplig metod 

Följande kapitel presenterar vilket synsätt samt ansats uppsatsen utgår ifrån. Vidare 

beskrivs uppsatsens metod. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata aktieägare förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Detta ska genomföras genom att testa olika 

hypoteser som har sin utgångspunkt i hur privata aktieägare förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

Vår uppsats utgår från ett positivistiskt synsätt, vilket innebär att undersökaren ska vara 

objektiv och inte låta sig påverkas av utomstående värderingar (Wallén, 1996). I 

positivistiskt synsätt utgår man från teorier för att ställa olika hypoteser som sedan 

testas genom insamlad och trovärdig data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Enligt 

Saunders m.fl. (2009) bör insamlingstekniken för data vara strukturerad och baseras på 

ett stort urval. Detta synsätt passar vår uppsats eftersom undersökningen har som 

utgångspunkt att testa olika hypoteser. 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Wallén (1996) berör valet av forskningsansats i hög grad uppfattningen om 

relationerna mellan teori och empiri. Det finns två typer av forskningsansatser där man 

skiljer mellan en deduktiv ansats och en induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 

innebär att man utgår från befintliga teorier medan den induktiva ansatsen endast utgår 

från empirin (Saunders m.fl., 2009).   

Vi har valt en deduktiv ansats och utgår från befintliga och relevanta teorier för att 

utveckla hypoteser. Enligt Saunders m.fl. (2009) förklarar den deduktiva ansatsen 

samband mellan olika variabler vilket delar av vår undersökning grundas på. Saunders 

m.fl. (2009) menar dessutom att det är nödvändigt att ha ett tillräckligt stort urval för att 

kunna dra relevanta slutsatser, vilket stämmer överens med det positivistiska synsättet.  
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2.3 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom den är nära kopplad till det 

positivistiska synsättet samt den deduktiva ansatsen (Saunders m.fl., 2009). Eftersom 

delar av vår undersökning är att undersöka samband mellan olika variabler är 

kvantitativ metod att föredra (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). Den 

kvantitativa metoden bygger på att man vill testa olika teorier medan den kvalitativa 

metoden används för att bygga teorier. Därmed är kvantitativ metod att föredra med 

tanke på att vi vill testa olika hypoteser baserat på tidigare forskning och teorier. 

Eftersom vi måste nå ut till många respondenter för att få en representativ bild om hur 

den privata aktieägaren förhåller sig till hållbarhetsinformation är den kvantitativa 

metoden mest lämplig. Detta på grund av att den kvantitativa metoden framför allt 

registrerar siffror som sen bearbetas statistiskt (Christensen m.fl., 2001). 
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom området samt relevanta teorier 

som leder fram till uppsatsens hypoteser. Kapitlet inleds med motiv till hur privata 

aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut samt om det 

förekommer skillnader i individuella egenskaper. Avslutningsvis behandlas agentteorin. 

3.1 Ökad lönsamhet med hållbarhetsarbete 

Företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor samt presenterar en mer omfattande 

hållbarhetsinformation levererar mer förutsägbara resultat på lång sikt. Förutom mer 

förutsägbara resultat minskas dessutom risken för negativa överraskningar. Detta 

medför att investerare kommer söka sig till företag som arbetar med hållbarhetsfrågor 

eftersom företagsledningen anses vara kompetent samt inneha en bra organisatorisk 

förmåga (Knoepfel, 2001). Företag som arbetar mer aktivt med hållbarhetsfrågor kan 

även dra nytta av eventuella goodwilleffekter som uppstår. Goodwilleffekterna kan 

bestå av lägre kapitalkostnader, ökad efterfrågan på varor och tjänster samt en ökad 

förmåga att locka till sig kompetent arbetskraft (Hassel, Larsson, Ljungdahl & 

Tidström, 2008).  

Enligt Hassel m.fl. (2008) uppvisar företag som arbetar med hållbarhetsfrågor en ökad 

lönsamhet samt högre marknadsvärde. De menar att det skapas ett ekonomiskt mervärde 

för ägarna när företag arbetar med hållbarhetsfrågor eftersom konkurrensfördelar 

uppstår. 

Ovanstående resonemang ger indikatorer på att svenska privata aktieägare bör söka sig 

till företag som arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Teorier och tidigare 

forskning till hur svenska privata aktieägare förhåller sig kring företagens 

hållbarhetsarbete är tämligen begränsad. Vi kommer i kommande avsnitt presentera de 

teorier samt forskning vi kan koppla till området. 

3.2 Hållbarhetspåverkan vid placeringsbeslut 

Målet med aktieplacering är för de flesta att maximera avkastningen på satsat kapital 

och enligt en undersökning av Hussainey och Salama (2010) leder 
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hållbarhetsinformation till att aktiemarknadens förmåga att förutsäga framtida 

förändringar i företagens vinster ökar. Deras undersökning påvisar att den finansiella 

informationen har en begränsning när det kommer till värdering av företag och att övrig 

information leder till en bättre prognosförmåga för framtida vinster. Hussainey och 

Salamas (2010) undersökning påvisar därmed att aktieägare använder sig av 

hållbarhetsinformation för att fastställa prognoser om företagens framtida utveckling. 

En teori som bekräftar användandet av hållbarhetsinformation är teorin om effektiva 

kapitalmarknader. Enligt teorin reagerar marknaden fort till ny information om 

företagens förehavande (Isaksson, Martikainen & Nilsson, 2002). Teorin har sin 

utgångspunkt i att finansiella marknader är effektiva, det vill säga att aktörer på 

marknaden agerar rationellt till all tillgänglig information vilket leder till att aktien blir 

rätt prissatt (Granger & Timmermann, 2004). Att marknaden reagerar på ny information 

tills att aktien blir rätt prissatt beror på att individer är ute efter att maximera 

avkastningen på sina placeringar. Eftersom hållbarhetsinformation är information om 

företagens förehavanden påvisar teorin om effektiva kapitalmarknader att individer 

beaktar denna information för att maximera sin avkastning. Detta bekräftas i en 

undersökning av De Villiers och Van Staden (2010) där majoriteten av respondenterna 

svarade att de använder sig av hållbarhetsinformation vid värdering av aktier. 

Det kan förekomma andra motiv bakom individers investeringar än att maximera 

avkastningen. Enligt en undersökning av Beal, Goyen och Phillips (2005) valde 

individer att investera i etiska företag med lägre avkastning istället för att investera i 

företag med god ekonomisk avkastning. Enligt Beal m.fl. (2005) beror det på att 

investerarna upplever en sorts ”psykisk” avkastning som väger upp mot den minskade 

ekonomiska avkastningen. Att det förekommer individer som väljer ”psykisk” 

avkastning framför den ekonomiska avkastningen bekräftas i ett experiment utfört av 

Consolandi m.fl. (2009). I experimentet fick ekonomistudenter på universitetet i Siena 

välja olika placeringsalternativ som genererar olika avkastning där ett av alternativen 

var ett ”etiskt” alternativ. Experimentet påvisade att studenter istället för att maximera 

sin avkastning valde det etiska alternativet i högre utsträckning. 

En annan undersökning som påvisar att aktieägare eftersträvar något mer än den 

ekonomiska avkastningen är en undersökning utförd av Epstein och Freedman (1994).  

Undersökningen baserades på amerikanska aktieägare som fick svara på frågor 
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angående företagen de är aktieägare i. Respondenterna fick svara på frågor om de anser 

att företaget bör satsa mer pengar på att förbättra arbetet kring miljöfrågor samt sociala 

frågor framför en ökad utdelning. En majoritet av respondenterna ansåg att företagen 

bör använda mer resurser till att förbättra företagets miljö och sociala arbete istället för 

att öka utdelningar. Undersökningen påvisar att individer är villiga att sänka sina krav 

på ekonomisk avkastning om företagen väljer att satsa resurserna till att arbeta mot ett 

mer ”etiskt” förehavande. Detta tyder på att aktieägare tycker det är viktigt att företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Ovanstående resonemang leder fram 

till följande hypoteser:  

H1: Privata aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

H2: Privata aktieägare anser det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor 

vid placeringsbeslut. 

Tidigare forskning har visat att det kan förekomma individuella skillnader kring hur 

privata aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. I 

nedanstående avsnitt kommer vi därmed presentera tidigare forskning kring hur 

variablerna kön, ålder, riskprofil samt placeringshorisont påverkar hur aktieägare 

förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

3.2.1 Kön 

En faktor som kan påverka individers beteende kring hållbarhetsinformation vid 

aktiehandel kan vara vilken könstillhörighet de har. Enligt Nilsson (2009) har kvinnor 

starkare attityder kring miljöfrågor än män, till exempel är det mer troligt att kvinnor 

återvinner oftare än män samt att kvinnor väljer att konsumera miljövänliga alternativ i 

högre utsträckning.  Enligt en undersökning utförd av Bohlen, Diamantopoulos, 

Schlegelmilch och Sinkovics (2003) visade det sig att kvinnor värderar socialt ansvar 

framför ekonomisk avkastning mer omfattande än männen. Kvinnor ställer sig även mer 

positiva till att företagen lämnar ut hållbarhetsinformation (De Villiers & Van Staden, 

2010). Detta sammantaget leder fram till följande hypoteser:  

H3a: Det finns ett samband mellan kön och användandet av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut. 
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H3b: Det finns ett samband mellan kön och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

3.2.2 Ålder 

Hur gammal en aktieägare är kan påverka hur aktieägaren förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Enligt en undersökning utförd av De 

Villiers och Van Staden (2010) förekommer det inte någon åldersskillnad till hur 

aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation. En anledning till att det inte 

förekommer någon åldersskillnad i De Villiers och Van Stadens (2010) undersökning 

kan bero på att mindre än 10 procent av respondenterna var under 50 år, vilket leder till 

att det är svårt att dra några generella slutsatser kring resultatet. En undersökning som 

visar på det motsatta resultatet presenteras av Bohlen m.fl. (2003). Resultatet i deras 

undersökning pekar på att det förekommer en korrelation mellan ålder och attityder mot 

miljövänlighet. Den visar att yngre individer har en högre grad av miljömedvetenhet, 

vilket leder fram till följande hypoteser: 

H4a: Det finns ett samband mellan ålder och användandet av hållbarhetsinformation 

vid placeringsbeslut. 

H4b: Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

3.2.3 Riskprofil 

Vilken risk aktieägaren tar kan bero på om aktieägaren är riskavers eller risktagare 

(Clark-Murphy & Soutar, 2004). En riskavers individ försöker minimera risker medan 

en risktagare gärna tar risker om avkastningen är tillräckligt stor (Perloff, 2007). Utifrån 

ekonomisk teori förväntas riskaversa individer inneha en mindre riskfylld aktieportfölj 

vilket bekräftas i en undersökning utförd av Wong (2009) där resultaten överensstämde 

med rådande ekonomisk teori. I en undersökning utförd av Gutteling och Huurne (2008) 

fann man att individer som är riskaversa upplever mer oro kring förändringar i sin 

vardag och känner därmed av ett ökat behov av information för att minska oron. Detta 

bidrar till att individer som är riskaversa kommer uppleva en ökad motivation till att 

söka information för att minska den. Enligt en undersökning av Beil och Jansson (2009) 

upplever privata aktieägare en lägre risk i företag med ett mer omfattande 
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hållbarhetsarbete, vilket tyder på att riskaversa individer vill att företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor för att minska risken. Detta leder fram till följande hypoteser:  

H5a: Det finns ett samband mellan riskprofil och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

H5b: Det finns ett samband mellan riskprofil och hur viktigt aktieägare anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

3.2.4 Placeringshorisont 

En viktig dimension att beakta i aktiehandel är vilken placeringshorisont investeraren 

har i sina placeringar. Aktieägarens placeringshorisont kan variera från kort sikt till lång 

sikt beroende på vilken strategi samt preferenser aktieägaren innehar. Enligt en 

undersökning av Holm och Rikhardsson (2008) är individer med en kort 

placeringshorisont mer benägna att välja företag med extra hållbarhetsinformation än 

företag utan. Resultatet i undersökningen påvisar att placeringshorisonten påverkar 

användandet av hållbarhetsinformation vilket leder fram till följande hypoteser: 

H6a: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

H6b: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och hur viktigt aktieägaren anser 

det är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

3.3 Agentteorin 

Agentteorin används för att förklara varför chefer väljer vissa redovisningsmetoder 

framför andra.  Teorin fokuserar på förhållandet mellan två aktörer som är principalen 

och agenten, det kan till exempel vara relationen mellan aktieägare och 

företagsledningen. Inom agentteorin antar man att individer drivs av egenintresse vilket 

leder till att aktieägarna utgår ifrån att företagsledningen väljer att maximera värdet för 

sig själv istället för aktieägarna (Deegan & Unerman, 2006). Deegan och Unerman 

(2006) menar att man måste införa mekanismer som säkerställer att de åtgärder som 

agenten tar inte utgår från självintresse för att få en väl fungerande organisation.    

Enligt agentteorin har den ena parten mer information än den andra. Agenten är den 

som innehar mer information medan principalen är den mindre informerade parten. 
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Detta leder till etiska problem där agenten kan undanhålla information eller fabricera 

falsk information och därmed vilseleda principalen (Husted, 2007). Enligt Healy och 

Palepu (2001) är det ett problem att företagsledningen oftast har bättre information än 

aktieägarna eftersom företagsledningen har incitament att överdriva värdet på 

informationen. 

Enligt Griffin och Zhu (2006) är det mindre kunniga investerare som lättast blir 

vilseledda av falsk information vilket bidrar till att allt fler vill att redovisningar ska bli 

granskade. Kothari (2001) menar att revisorer förser aktieägare med en försäkran om att 

företagens redovisning överensstämmer med god redovisningssed vilket leder till att 

aktieägare beaktar granskad information som mer trovärdig.  

I en undersökning av KPMG och SustainAbility (2008) var det 25 procent av de 

tillfrågade respondenterna som tror att företagen undanhåller negativ information i sina 

redovisningar. Detta medför att efterfrågan på granskad redovisning ökar vilket 

bekräftas av Healy och Palepu (2001) som kommer fram till att det finns en ökad 

marknadsefterfråga på granskade redovisningar för att minska informationsasymmetrin. 

Även i De Villiers och Van Stadens (2010) undersökning svarade en majoritet av 

respondenterna att de efterfrågar en granskad hållbarhetsredovisning för att minska 

informationsasymmetrin. 

Enligt Epstein och Freedman (1994) tycker aktieägare att det är viktigt att företagen de 

äger aktier i agerar på ett ansvarsfullt sätt samt att de efterfrågar information i 

årsredovisningen kring företagets förehavande inom miljö och sociala faktorer. Deras 

undersökning visar att en stor minoritet av respondenterna vill att redovisningen ska bli 

granskad för att minimera risken att företagen enbart gör det för att framstå som etiska. 

Detta ger en indikator på att de som använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut vill ha informationen i årsredovisningar eller i en separat 

hållbarhetsredovisning. Aktieägarna vill dessutom ha redovisningen granskad av tredje 

part för att minska informationsasymmetrin. Detta leder fram till följande hypoteser:  

H7: Privata aktieägare som använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut har företagens hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. 

H8: Privata aktieägare som har hållbarhetsredovisningar som sin primära källa vill ha 

hållbarhetsredovisningen granskad av tredje part.  
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4 Empirisk metod 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet för undersökningen. Kapitlet inleds 

med litteratursökning följt av undersökningens ansats samt undersökningens 

insamlingsmetod. Vidare redogörs vårt urval samt för- och nackdelar med den valda 

urvalsmetoden. Därefter behandlas en operationalisering av enkäten och hypoteserna 

följt av en bortfallsanalys samt en beskrivning av vilka analysmetoder vi kommer 

använda oss av i kommande kapitel. Avslutningsvis presenteras en beskrivning av 

undersökningens validitet och reliabilitet.  

4.1 Litteratursökning 

Vi har valt att samla in information från elektroniska databaser, relevanta böcker, 

aktuella marknadsundersökningar samt hemsidor. De elektroniska databaserna har vi 

fått tillgång till via biblioteket på Högskolan Kristianstad och artikeldatabasen LibHub 

från Lunds Universitet. De använda böckerna kommer från Malmö Högskolas bibliotek 

och biblioteket på Högskolan Kristianstad. De aktuella marknadsundersökningarna är 

publicerade av olika revisionsbyråer och är hämtade från deras hemsidor. Vi har även 

valt att hämta publikationer från SIRP:s hemsida. 

4.1.1 Källkritik 

Vi har under framställandet av vår uppsats haft en kritisk ansats till all form av litteratur 

som använts. För att få hög tillförlitlighet har vi i första hand valt att använda oss av 

vetenskapliga artiklar där hänsyn har tagits till artiklarnas publiceringsdatum. De 

vetenskapliga artiklarna är hämtade från internationellt erkända journaler vilket ökar 

tillförlitligheten. Marknadsundersökningarna som vi har använt oss av är framställda av 

stora revisionsbyråer vilket bidrar till ökad trovärdighet till det redovisade resultatet. 

Böckerna vi har använt oss av är skrivna av författare som är forskare inom respektive 

område vilket medför en ökad tillförlitlighet. Vi har även använt oss av publikationer 

från SIRP som kan anses vara en tillförlitlig källa eftersom det är en forskningsplattform 

för hållbara investeringar. 
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4.2 Undersökningsansats 

Valet av undersökningsansats bestämmer vilken typ av undersökning man kommer att 

genomföra samt vilken typ av resultat man har möjlighet att få fram. Enligt Christensen 

m.fl. (2001) finns det fyra typer av undersökningsansatser: tvärsnitts-, fallstudie-, 

longitudinell och experimentell ansats.  

Vi har valt att utgå från tvärsnittsansatsen eftersom den är mest användbar vid ett 

beskrivande syfte. Tvärsnittsansatsen är av kvantitativ karaktär och fokuserar på 

kvantitativ primärdata vilket möjliggör för statistiska generaliseringar. Genom att utgå 

från tvärsnittsansatsen får vi en bred och ytlig undersökning av ett representativt urval 

vid en viss tidpunkt vilket passar vår undersökning (Christensen m.fl., 2001).  

Ett annat tillvägagångsätt är att utgå från longitudinell ansats som är av samma karaktär 

som tvärsnittsansatsen förutom att den fokuserar på att studera urvalet över tiden, vilket 

skulle vara intressant att studera. Detta är dock enligt Christensen m.fl. (2001) mer 

kostsamt och tidskrävande att genomföra och därmed anser vi inte att den är användbar 

vid vår undersökning.           

4.3 Datainsamlingsmetod 

En marknadsundersökning förutsätter att man samlar in, analyserar, tolkar och 

presenterar data. Enligt Christensen m.fl. (2001) skiljer man mellan kvantitativ data och 

kvalitativ data samt om det är sekundärdata eller primärdata. 

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen har vi valt en kvantitativ metod för vår undersökning 

framför en kvalitativ metod. Detta för att en kvantitativ undersökning är strukturerad 

samt att förutbestämda hypoteser utgör undersökningens ramverk, till skillnad från den 

kvalitativa undersökningen som används för att bygga hypoteser (Christensen m.fl., 

2001).  

Eftersom vi vill studera hur privata aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation 

via ett antal hypoteser är primärdata att föredra. Primärdata ger fördelen att samla in 

aktuell data som är anpassad till undersökningens syfte till skillnad från sekundärdata 

där risken finns att användbar data saknas eller är inaktuell (Christensen m.fl., 2001). 
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Det finns en mängd olika primära datainsamlingstekniker och vi har valt att använda oss 

av en webbaserad enkät för att samla in primärdata från privata aktieägare (Christensen 

m.fl., 2001).  

4.3.1 Webbenkät 

Enligt Saunders m.fl. (2009) finns det två alternativ att publicera webbenkäten, antingen 

via email eller via en hemsida. Vi har valt att använda oss av olika hemsidor för att nå ut 

till privata aktieägare. Fördelarna med en webbenkät är att man kostnadseffektivt når ut 

till många respondenter samt att det går snabbt för respondenten att svara på grund av 

webbenkätens enkelhet (Christensen m.fl., 2001). Detta bidrar till ökade chanser att få 

in fler svar till vår undersökning.  

4.4 Urval 

Vi har valt att göra ett urval av målpopulationen och undersöka hur denna del av 

populationen förhåller sig till hållbarhetsinformation för att kunna dra slutsatser om hela 

målpopulationen. Att göra en totalundersökning skulle i vårt fall vara näst intill omöjligt 

samt kostsamt och tidskrävande (Christensen m.fl., 2001).  

Vår målpopulation är samtliga privata aktieägare i Sverige och vårt urval består av de 

privata aktieägare som är aktiva på de börsforum som vi väljer att publicera vår 

webbenkät på. 

4.4.1 Urvalsmetod 

Man skiljer mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval 

innebär att varje respondent väljs slumpmässigt och har en känd chans att komma med i 

urvalet. Detta kräver att man har ett register över samtliga personer som ingår i 

populationen, vilket vi inte har tillgång till och därmed är ett icke-sannolikhetsurval mer 

lämpligt för vår undersökning. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att respondenterna 

inte väljs slumpmässigt och därmed inte har en känd chans att komma med i urvalet. 

Alltså finns risken att man kan få ett snedvridet resultat vilket leder till att resultatet inte 

med känd sannolikhet kan generaliseras till målpopulationen. Detta innebär att vi måste 

välja relevanta hemsidor för att öka möjligheten att urvalet överensstämmer med 

målpopulationen (Christensen m.fl., 2001). 
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4.4.1.1 Självurval 

Vi har valt att göra ett självurval där respondenten själv tar initiativ till att svara på 

webbenkäten (Christensen m.fl., 2001). Enligt Saunders m.fl. (2009) ska man välja 

lämpliga medier för att nå ut till respondenterna och vi har valt olika börsforum på 

Internet där privata aktieägare med stor sannolikhet är aktiva dagligen. Vi skapade en 

ny tråd i forumen där vi postade en länk till vår webbenkät samt en beskrivning av 

syftet med undersökningen. Webbenkäten var tillgänglig i två dagar efter att vi postat 

den och på en del forum där aktiviteten var  hög valde vi att posta den två gånger om 

dagen för att öka chansen att få in fler svar.  

En nackdel med självurval är att det baseras på ett frivilligt urval där respondenterna 

kanske väljer att delta på grund av sitt intresse kring hållbarhetsinformation. Det kan 

även vara en fördel att inte tvinga någon till att svara eftersom frivilliga respondenter 

ofta är villiga att ägna tid till att svara på frågorna på ett uppriktigt sätt, vilket ökar 

trovärdigheten i våra svar (Saunders m.fl., 2009). 

4.4.1.2 Val av forum 

Det är viktigt att forumen vi väljer är aktuella till undersökningens syfte för att 

ytterligare öka trovärdigheten i svaren. Vi har valt fem olika svenska forum där samtliga 

är inriktade på aktier och börshandel. De fem utvalda forumen är börssnack på Di.se, 

Avanza banks forum, Aktiespararnas forum, Aktieexperternas forum samt forumet Prat 

om pengar. 

Di.se är Sveriges största ekonomisajt med över en miljon unika besökare per vecka och 

deras forum börssnack är ett av Sveriges största forum för aktierelaterade diskussioner 

(DI.se, 2011). Forumet på Avanza banks hemsida är också ett av Sveriges största 

börsrelaterade forum som är avsett för en seriös finansiell debatt mellan användarna 

(Avanza Bank, u.d). Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda 

aktiesparare med ett gemensamt forum tillsammans med unga aktiespararna 

(Aktiespararna, u.d). Aktieexperterna är en oberoende aktierådgivningssajt med ett 

forum avsett för diskussioner om aktiehandel (Aktieexperterna, u.d) och forumet Prat 

om pengar är ett mindre forum där diskussion kring aktieplaceringar förekommer (Prat 

om pengar, u.d).   
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Samtliga forum anser vi är relevanta för vår undersökning eftersom de är inriktade på 

aktier och börshandel vilket ökar sannolikheten att det är privata aktieägare som är 

aktiva i forumen.  

4.5 Operationalisering 

Operationalisering innebär att man gör om abstrakta och omätbara begrepp till något 

konkret och mätbart. Detta är viktigt eftersom ett begrepp ofta har olika betydelser för 

olika individer och en dålig operationalisering kan leda till dåliga resultat (Körner & 

Wahlgren, 2002). 

4.5.1 Webbenkätens utformning 

Webbenkätens utformning är standardiserad med strukturerade svarsalternativ. Med 

standardisering menas att frågorna står i en viss ordning och att frågorna är formulerade 

på samma sätt till samtliga respondenter. Strukturerade svarsalternativ innebär att 

svarsalternativen är förutbestämda. Detta för att vi vill att respondenterna ska uppfatta 

och besvara frågorna på samma sätt samt att det underlättar att mata in och analysera 

insamlad data (Christensen m.fl., 2001). 

Vi har valt att inte göra enkäten alltför lång samt att den ska vara lättförståelig för att 

undvika missförstånd. Detta för att webbenkäten ska vara tilltalande för respondenten 

och därmed öka chanserna att få in fler svar (Christensen m.fl., 2001). 

Webbenkäten består av åtta frågor (se bilaga 1) som är väl anpassade till våra hypoteser. 

Till samtliga frågor förutom till fråga 2 finns förutbestämda svarsalternativ där 

respondenten väljer det alternativ som passar respondenten bäst. Fråga 2 består av en 

svarsruta där respondenten själv ska skriva in sin ålder med siffror på grund av att vi på 

förhand inte vet vilken klassindelning som är rimlig att ha. Detta möjliggör att vi i 

efterhand kan göra en rimlig klassindelning till det insamlade materialet och därmed 

minska risken att respondenterna hamnar i samma klass. 

4.5.1.1 Teststudie 

Innan vi skickade ut vår webbenkät valde vi att göra en teststudie på två privata 

aktieägare där den ena aktieägaren är medlem i föreningen aktiespararna och den andra 

är medlem i unga aktiespararna. Vi valde även att gå igenom enkäten med en som är 

specialist inom området hållbarhetsredovisning. Syftet med teststudien är att förbättra 
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enkäten om det skulle förekomma några problem i att förstå eller svara på frågorna 

(Christensen m.fl., 2001). Av teststudien fick vi ändra ordningsföljden på vissa frågor 

samt förtydliga några frågor, detta för att frågorna ska uppfattas lika av samtliga 

respondenter. 

4.5.2 Hypoteserna 

Nedan beskriver vi varje hypotes där vi förklarar hur vi mäter samtliga variabler med 

hjälp av vår webbenkät. Beroende och oberoende variabel beskrivs även i de fall det 

förekommer några. 

För hypoteserna H3a, H4a, H5a och H6a är den beroende variabeln ”om de använder 

sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut”. Med hållbarhetsinformation menas 

all tillgänglig information om företagens arbete med sociala, miljömässiga och 

ekonomiska faktorer. Den beroende variabeln mäter vi genom fråga 6 som är en ja och 

nej fråga om man medvetet söker information om företagets hållbarhetsarbete vid 

placeringsbeslut. Om respondenten svarar ja tyder detta på att respondenten använder 

sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Med placeringsbeslut menar vi om 

aktieägaren ska köpa, sälja eller behålla sina aktier.  

För hypoteserna H3b, H4b, H5b och H6b är den beroende variabeln ”hur viktigt det är 

att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut”. Med hållbarhetsfrågor 

menas företagens arbete med sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Den 

beroende variabeln mäter vi genom fråga 5 där respondenten får ange hur viktigt de 

anser att företagen har ett genomtänkt förhållningssätt till hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut. Om respondenten svarar ganska viktigt, viktigt eller mycket viktigt 

tyder detta på att respondenten anser det vara viktigt att företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

4.5.2.1 Hypotes 1 

H1: Privata aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

Syftet med hypotes 1 är att se om privata aktieägare använder sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Som vi nämnt ovan mäter vi användandet 

av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut genom fråga 6 på webbenkäten.  
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4.5.2.2 Hypotes 2 

H2: Privata aktieägare anser det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor 

vid placeringsbeslut. 

Syftet med hypotes 2 är att se om privata aktieägare anser det är viktigt att företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Som vi nämnt ovan mäter vi hur 

viktigt det är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor genom fråga 5 på 

webbenkäten. 

4.5.2.3 Hypotes 3 

H3a: Det finns ett samband mellan kön och användandet av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut. 

H3b: Det finns ett samband mellan kön och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Av hypotes 3a och 3b vill vi testa om det finns ett samband mellan kön och de två 

beroende variablerna. Kön är alltså den oberoende variabeln som vi ställer mot de 

beroende variablerna för att testa hypoteserna. Kön mäter vi genom fråga 1 där 

respondenten får svara på om de är man eller kvinna.  

4.5.2.4 Hypotes 4 

H2a: Det finns ett samband mellan ålder och användandet av hållbarhetsinformation 

vid placeringsbeslut. 

H2b: Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Av hypotes 4a och 4b vill vi se om det finns ett samband mellan ålder och de två 

beroende variablerna. Den oberoende variabeln är ålder som vi mäter genom fråga 2 där 

respondenten själv får skriva in sin ålder. Ålder ställs mot de beroende variablerna för 

att testa hypoteserna. 

4.5.2.5 Hypotes 5 

H5a: Det finns ett samband mellan riskprofil och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 



Empirisk metod 

 

 

21  

 

H5b: Det finns ett samband mellan riskprofil och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Av hypotes 5a och 5b vill vi testa om det finns ett samband mellan privata aktieägares 

riskprofil och de två beroende variablerna. Riskprofil är hypotesens oberoende variabel 

som vi mäter genom fråga 3 där respondenten får välja vilken riskprofil de har. Vi delar 

upp riskprofil i låg risk, medel samt hög risk. Med låg risk menar vi låg men säker 

avkastning och med hög risk menar vi potentiellt hög men varierande avkastning. 

4.5.2.6 Hypotes 6 

H6a: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

H6b: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och hur viktigt aktieägaren anser 

det är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Av hypotes 6a och 6b vill vi testa om det finns ett samband mellan privata aktieägares 

placeringshorisont och de två beroende variablerna. Placeringshorisont är alltså den 

oberoende variabeln som vi mäter genom fråga 4 där respondenten får välja vilken 

placeringshorisont de har. Placeringshorisonten består av kort sikt som är mindre än 6 

månader, medellång sikt som är mellan 6 till 24 månader och lång sikt som är mer än 24 

månader. 

4.5.2.7 Hypotes 7 

H7: Privata aktieägare som använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut har företagens hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. 

Syftet med hypotes 7 är att testa om privata aktieägare som använder sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut erhåller informationen från företagens 

hållbarhetsredovisningar. Detta mäter vi genom fråga 7 där respondenten får välja sin 

primära källa om företagens hållbarhetsarbete. Om respondenten väljer 

hållbarhetsredovisning framför Internet, nyhetsmedier eller alternativet annat, tyder 

detta på att hållbarhetsredovisning är deras primära källa. Med Internet menar vi bland 

annat olika bloggar och forum, och med nyhetsmedier menar vi tidningar, tv och 

liknande. 
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4.5.2.8 Hypotes 8 

H8: Privata aktieägare som har hållbarhetsredovisning som sin primära källa vill ha 

hållbarhetsredovisningen granskad av tredje part. 

Syftet med hypotes 8 är att testa om privata aktieägare som har hållbarhetsredovisning 

som sin primära källa vill ha den granskad av tredje part. Detta mäter vi genom fråga 8 

där respondenten får ange hur viktigt det är att hållbarhetsredovisningen blir granskad 

av tredje part. Om respondenten svarar ganska viktigt, viktigt eller mycket viktigt tyder 

detta på att respondenten anser det vara viktigt att hållbarhetsredovisningen blir 

granskad av tredje part. 

4.6 Bortfallsanalys 

Eftersom vi valt att göra självurval har vi inte möjligheten att räkna ut något bortfall 

eller svarsfrekvens för vår undersökning. Detta på grund av att vi inte hade några 

utvalda respondenter utan vi har försökt samla in så många svar som möjligt från 

privata aktieägare. Vi lyckades få in 131 svar från de olika forumen och samtliga svar 

var fullständiga. Som nämndes tidigare är risken med självurval att de respondenter som 

svarar förmodligen har ett intresse i ämnet och därmed tar sig tid att svara på enkäten. 

Detta medför att de som inte svarar förmodligen är ointresserade eller på grund av 

tidsbrist inte har svarat. Enligt Christensen m.fl. (2001) kan detta leda till att de som 

svarat inte är representativa för hela målpopulationen. 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är urvalsfel, det vill säga att de respondenter som 

sitter på de olika börsforumen kanske inte är representativa för vår målpopulation. I vårt 

fall kan det innebära att de som är aktiva på de valda forumen tillhör en grupp som är 

mest aktiv inom aktiehandel och därmed finns risken att de inte är representativa för 

hela den aktieägande befolkningen i Sverige. 

4.7 Analysmetoder 

Enligt Christensen m.fl. (2001) är tumregeln att man ska använda sig av ett 

statistikprogram i en dator om antalet respondenter överstiger 25 stycken. Vi har valt att 

använda oss av programmet SPSS som är anpassat för statistiska analyser. 

Vi inleder med en univariat analys där vi redovisar varje variabel i en frekvenstabell för 

att se fördelningen av variabeln. För att testa våra hypoteser gör vi dessutom en bivariat 
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analys där vi gör Chi
2
-test, binomial test samt t-test. Eftersom vi framförallt har 

kvalitativa variabler är Chi
2
-test mest lämpligt och för att se om där är något samband 

mellan variablerna redovisar vi de i korstabeller. I de fall vi har en kvalitativ variabel 

och en kvantitativ variabel har vi valt att göra ett t-test för att se om det förekommer 

något samband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär hur väl man förankrar sina frågor till bakomliggande teori samt syftet 

med undersökningen, det vill säga hur väl man mäter det man vill mäta (Djurfeldt m.fl., 

2003). Eftersom vår uppsats utgår ifrån hypoteser som är grundande i teorier och 

tidigare forskning har vi valt att konstruera varje fråga på webbenkäten utifrån 

hypoteserna. Varje fråga är därmed väl anpassad till en hypotes vilket ökar validiteten 

eftersom frågorna ger svar på våra hypoteser.  

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i våra mätinstrument, det vill säga att en liknande 

undersökning ska generera samma resultat (Djurfeldt m.fl., 2003). Eftersom vi valt att 

utgå från ett självurval och publicera vår webbenkät på olika börsforum finns risken att 

det insamlade materialet blir snedvridet och därmed inte representativt för hela 

målpopulationen. Risken för att frågorna på webbenkäten ska missuppfattas anser vi 

vara låg eftersom frågorna är utformade på ett lättförståeligt sätt samt att det 

förekommer definitioner av vissa begrepp. För att öka reliabiliteten valde vi även att 

göra en teststudie innan vi publicerade webbenkäten för att se om det förekom några 

problem i att förstå frågorna.  
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5 Empiri 

I följande kapitel redovisas det insamlade materialet från undersökningen. 

Inledningsvis görs en univariat analys där vi redovisar fördelningen av varje variabel. 

Därefter behandlas en bivariat analys av variablerna för att se om det förekommer 

några samband. 

5.1 Univariat analys 

Univariat analys innebär att man studerar en variabel åt gången. Vi kommer nedan 

presentera information om variablernas fördelning och eftersom vi framför allt har 

kvalitativa variabler har vi valt frekvenstabeller med procentfördelning (Djurfeldt m.fl., 

2003). 

Tabell 1 beskriver könsfördelningen på våra respondenter. Av totalt 131 stycken som 

svarade var 93,9 procent män och 6,1 procent kvinnor. Fördelningen var relativt väntad 

då tidigare undersökningar bland aktiva aktiesparare har påvisat liknande 

könsfördelning. 

Tabell 1 Frekvenstabell för variabeln kön 

 Frekvens Procent 

Man 123 93,9 

Kvinna 8 6,1 

Totalt 131 100,0 

 

I tabell 2 har vi valt att dela in respondenterna i olika klasser för att lättare visa 

åldersspridning bland respondenterna. Tabellen visar att majoriteten av respondenterna 

hamnar i klasserna 0-35 år. En trolig orsak till detta är att den yngre generationen är mer 

aktiva användare av Internet än vad äldre personer är. 
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Tabell 2 Frekvenstabell för variabeln ålder 

 Frekvens Procent 

Under 26 35 26,7 

26-35 46 35,1 

36-45 25 19,1 

46-55 14 10,7 

56-65 7 5,3 

Över 65 4 3,1 

Totalt 131 100,0 

 

I tabell 3 redovisas vilken riskprofil respondenterna har på sina innehav. Medel och hög 

risk dominerar stort bland respondenterna där 45,8 procent har en hög risk och 39,7 

procent har en medelrisk i sina innehav. Endast 13,7 procent av respondenterna har en 

låg risk i sina innehav.  

Tabell 3 Frekvenstabell för variabeln riskprofil 

 Frekvens Procent 

Låg risk 18 13,7 

Medel 52 39,7 

Hög risk 60 45,8 

Vet ej 1 0,8 

Totalt 131 100,0 

 

Tabell 4 beskriver vilken placeringshorisont respondenterna har på sina placeringar. 

Tabellen visar att de med medellång sikt tillsammans med lång sikt dominerar stort med 

över 80 procent av svaren. Enbart 18,3 procent av respondenterna svarade att de har en 

kortsiktig placeringshorisont. 

Tabell 4 Frekvenstabell för variabeln placeringshorisont 

 Frekvens Procent 

Kort sikt 24 18,3 

Medellång sikt 54 41,2 

Lång sikt 51 38,9 

Vet ej 2 1,5 

Totalt 131 100,0 
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I tabell 5 presenteras resultatet om hur viktigt respondenterna tycker det är att företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. En majoritet på 51,1 procent svarade 

att de inte anser det är viktigt medan 45 procent svarade att det var ganska viktigt till 

mycket viktigt. 

Tabell 5 Frekvenstabell för variabeln hållbarhetsfrågor 

 Frekvens Procent 

Inte viktigt 67 51,1 

Ganska viktigt 33 25,2 

Viktigt 21 16,0 

Mycket viktigt 5 3,8 

Vet ej 5 3,8 

Totalt 131 100,0 

 

Tabell 6 visar fördelningen om aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut. Av respondenterna svarade 78,6 procent att de inte använder sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut medan 21,4 procent svarade att de gör det. 

Tabell 6 Frekvenstabell för variabeln hållbarhetsinformation 

 Frekvens Procent 

Ja 28 21,4 

Nej 103 78,6 

Totalt 131 100,0 

 

I tabell 7 presenteras vilken som är aktieägarnas primära källa till 

hållbarhetsinformation. Av respondenterna har 42 procent valt svarsalternativet vet ej. 

Detta kan bero på att de aktieägare som inte använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut inte vet vilken deras primära källa är. Bland de övriga var det flest som 

svarade Internet med 20,6 procent medan hållbarhetsredovisningar fick 18,3 procent 

och nyhetsmedier 16,0 procent.  
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Tabell 7 Frekvenstabell för variabeln informationskälla 

 Frekvens Procent 

Hållbarhetsredovisning 24 18,3 

Internet 27 20,6 

Nyhetsmedier 21 16,0 

Annat 4 3,1 

Vet ej 55 42,0 

Totalt 131 100,0 

 

I tabell 8 redovisas fördelningen om hur viktigt det är att hållbarhetsredovisningen blir 

granskad av tredje part. Tabellen visar att 58 procent av respondenterna ansåg att det var 

ganska till mycket viktigt medan 28,2 procent av respondenterna ansåg det inte vara 

viktigt.  

Tabell 8 Frekvenstabell för variabeln granskning 

 Frekvens Procent 

Inte viktigt 37 28,2 

Ganska viktigt 20 15,3 

Viktigt 32 24,4 

Mycket viktigt 24 18,3 

Vet ej 18 13,7 

Totalt 131 100,0 

 

5.2 Bivariat analys 

Till skillnad från univariat analys där man enbart studerar en variabel, studera man två 

variabler i en bivariat analys. Anledningen till detta är för att se om det förekommer 

något samband mellan variablerna. Analysmetoden för den bivariata analysen beror på 

vilken typ av variabler man tänker jämföra. Eftersom vi gör en urvalsundersökning 

måste vi även testa om de observerade sambanden är trovärdiga genom att se om de är 

statistiskt signifikanta (Djurfeldt m.fl., 2003).  

Vi har valt att bortse från alla svar i kategorin ”vet ej” eftersom respondenten inte valt 

att ta ställning till frågan och därmed anses de inte vara relevanta i våra tester. Vi har 

även valt att minska några tabeller genom att kombinera vissa svarsalternativ. Det är 

framför allt alternativen ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt som vi valt att 

kombinera till ett alternativ för att testa mot alternativet inte viktigt. Samtliga tester har 
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en signifikansnivå på 5 procent, det vill säga att ett p-värde över 5 procent inte är 

statistiskt signifikant. 

5.2.1 Binomial test 

Vi har valt att använda oss av ett binomial test för att testa om det förekommer en 

majoritet mellan två variabler samt se om majoriteten är signifikant. I binomial testen 

har vi antagit  att sannolikheten för båda utfallen är 50 procent. 

I tabell 9 redovisas resultatet för hur respondenterna svarade på frågan om de använder 

sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Av respondenterna svarade en stor 

majoritet att de inte använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

Binomial testet visar även att majoriteten är signifikant med ett p-värde på 0,000. 

Tabell 9 Binomial test för variabeln hållbarhetsinformation 

 N Procent P-värde 

Ja 28 21,0 0,000 

Nej 103 79,0  

Totalt 131 100,0  

 

Tabell 10 visar om det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut. Tabellen påvisar att en majoritet på 53 procent inte anser det vara 

viktigt medan 47 procent av respondenterna anser det vara viktigt. Eftersom svaren blev 

jämnt fördelade kan vi inte påvisa att majoriteten är signifikant vilket binomial testet 

visar med ett p-värdet på 0,533.  

Tabell 10 Binomial test för variabeln hållbarhetsfrågor 

 N Procent P-värde 

Ganska – Mycket viktigt 59 47,0 0,533 

Inte viktigt 67 53,0  

Totalt 126 100,0  

 

Tabell 11 visar den primära informationskällan för de respondenter som svarat att de 

medvetet söker hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Vi har valt att kombinera 

alternativen Internet, nyhetsmedier och annat under kategorin övrigt. Detta för att vi vill 

se om det finns en majoritet som har företagens hållbarhetsredovisningar som sin 

primära källa. Binomial testet visar att det finns en majoritet som har företagens 
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hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. Trots en majoritet bland 

hållbarhetsredovisningar kan vi inte generalisera resultatet på hela populationen 

eftersom p-värdet på 0,442 överstiger signifikansnivån på 5 procent.  

Tabell 11 Binomial test för variabeln informationskälla 

 N Procent P-värde 

Hållbarhetsredovisning 16 59,0 0,442 

Övrigt 11 41,0  

Totalt 27 100,0  

 

I tabell 12 redovisas om respondenterna anser det vara viktigt att företagens 

hållbarhetsredovisningar blir granskade av tredje part. Vi har valt att enbart studera de 

respondenter som valde företagens hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. 

Binomial testet visar att en stor majoritet på 83 procent tycker det är viktigt att 

företagens hållbarhetsredovisningar blir granskade av tredje part. Den tydliga 

majoriteten är dessutom statistiskt signifikant eftersom binomial testet visar ett p-värde 

på 0,002 och därmed kan resultatet generaliseras till målpopulation. 

Tabell 12 Binomial test för variabeln granskning 

 N Procent P-värde 

Ganska – Mycket viktigt 20 83,0 0,002 

Inte viktigt 4 17,0  

Totalt 24 100,0  

 

5.2.2 Chi
2
-test 

Vid hypotesprövning av två kvalitativa variabler är Chi
2
-test att föredra och vi har valt 

att använda oss av Pearsons Chi
2
-test. Vi använder oss av korstabeller som analysmetod 

för att se om det förekommer några samband mellan variablerna. För att se om det finns 

ett samband eller inte har vi valt att ha med relativa frekvenser och inte enbart använda 

oss av absoluta frekvenser. Den oberoende variabeln har vi som radvariabel och den 

beroende variabeln som kolumnvariabel vilket leder till att vi kommer använda oss av 

radprocent i korstabellerna. I de fall det förväntade antalet observationer i cellerna inte 

är tillräckligt stort använder vi oss av Fisher’s exact test för att erhålla ett p-värde, 

eftersom Pearsons Chi
2
-test inte är användbart i dessa fall (Djurfeldt m.fl., 2003).  
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Tabell 13 visar att det inte förekommer någon större skillnad mellan männen och 

kvinnorna i användandet av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Av de som har 

svarat var väldigt få kvinnor vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser kring 

resultatet. Pearsons Chi
2
-test visar ett p-värde på 0,527 vilket överstiger 

signifikansnivån på 5 procent och därmed är resultatet inte statistiskt signifikant. 

Tabell 13 Korstabell för variablerna kön och hållbarhetsinformation 

 Ja Nej Totalt 

Man 
27 

22,0% 

96 

78,0% 

123 

100,0% 

Kvinna 
1 

12,5% 

7 

87,5% 

8 

100,0% 

Totalt 
28 

21,4% 

103 

78,6% 

131 

100,0% 

P-värde 0,527 

 

Tabell 14 visar att det förekommer skillnader mellan män och kvinnor om hur viktigt 

det är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Kvinnor svarade 

i större utsträckning att det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut än männen. Eftersom kvinnorna var väldigt underrepresenterade i 

undersökningen är det dock svårt att dra några generella slutsatser kring resultatet. 

Fisher’s exact test visar dessutom att sambandet mellan variablerna inte är statistiskt 

signifikant eftersom p-värdet på 0,251 överstiger signifikansnivån på 5 procent. 

Tabell 14 Korstabell för variablerna kön och hållbarhetsfrågor 

 Ganska – Mycket viktigt Inte viktigt Totalt 

Man 
54 

45,4% 

65 

54,6% 

119 

100,0% 

Kvinna 
5 

71,4% 

2 

28,6% 

7 

100,0% 

Totalt 
59 

46,8% 

67 

53,2% 

126 

100,0% 

P-värde 0,251 

 

I tabell 15 testar vi om det finns ett samband mellan variablerna riskprofil och om de 

använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Tabellen visar att de med 

låg risk i högre utsträckning använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut 

än de med medel och hög risk. Pearsons Chi
2
-test visar ett p-värde på 0,001 vilket 

betyder att det finns ett samband mellan aktieägarnas riskprofil och användandet av 
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hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Detta innebär att resultatet kan 

generaliseras till målpopulation. 

Tabell 15 Korstabell för variablerna riskprofil och hållbarhetsinformation 

 Ja Nej Totalt 

Låg risk 
10 

55,6% 

8 

44,4% 

18 

100,0% 

Medel 
10 

19,2% 

42 

80,8% 

52 

100,0% 

Hög risk 
8 

13,3% 

52 

86,7% 

60 

100,0% 

Totalt 
28 

21,5% 

102 

78,5% 

130 

100,0% 

P-värde 0,001 

 

Tabell 16 visar om aktieägarnas riskprofil påverkar om de anser det vara viktigt att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Av tabellen kan vi se att 

de med låg risk tycker det är viktigare att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor än de 

med medel och hög risk. Pearsons Chi
2
-test visar ett p-värde på 0,009 vilket betyder att 

resultatet är signifikant och kan generaliseras till målpopulationen. Det finns alltså ett 

samband mellan variablerna riskprofil och om det är viktigt att företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Tabell 16 Korstabell för variablerna riskprofil och hållbarhetsfrågor 

 Ganska – Mycket viktigt Inte viktigt Totalt 

Låg risk 
10 

66,7% 

5 

33,3% 

15 

100,0% 

Medel 
29 

56,9% 

22 

43,1% 

51 

100,0% 

Hög risk 
19 

32,2% 

40 

67,8% 

59 

100,0% 

Totalt 
58 

46,4% 

67 

53,6% 

125 

100,0% 

P-värde 0,009 

 

Av tabell 17 framgår det att användningen av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut ökar desto längre placeringshorisont aktieägaren har. Resultatet är dock 

inte statistiskt signifikant enligt Pearsons Chi
2
-test som visar ett p-värde på 0,442 vilket 

överstiger signifikansnivån på 5 procent. Därmed förekommer det inget samband 

mellan variablerna. 
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Tabell 17 Korstabell för variablerna placeringshorisont och hållbarhetsinformation 

 Ja Nej Totalt 

Kort sikt 
3 

12,5% 

21 

87,5% 

24 

100,0% 

Medellång sikt 
12 

22,2% 

42 

77,8% 

54 

100,0% 

Lång sikt 
13 

25,5% 

38 

74,5% 

51 

100,0% 

Totalt 
28 

21,7% 

101 

78,3% 

129 

100,0% 

P-värde 0,442 

 

I tabell 18 framgår det att placeringshorisont har en inverkan på om aktieägaren tycker 

det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Ju längre 

placeringshorisont aktieägaren har desto viktigare anser aktieägaren det är att företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Pearsons Chi
2
-test visar ett p-värde på 0,431 vilket 

överstiger signifikansnivån på 5 procent och därmed är resultatet inte statistiskt 

signifikant. Det förekommer alltså inget samband mellan variablerna.  

Tabell 18 Korstabell för variablerna placeringshorisont och hållbarhetsfrågor 

 Ganska – Mycket viktigt Inte viktigt Totalt 

Kort sikt 
8 

34,8% 

15 

65,2% 

23 

100,0% 

Medellång sikt 
25 

47,2% 

28 

52,8% 

53 

100,0% 

Lång sikt 
25 

51,0% 

24 

49,0% 

49 

100,0% 

Totalt 
58 

46,4% 

67 

53,6% 

125 

100,0% 

P-värde 0,431 

 

5.2.3 t-test 

Vid hypotesprövning mellan en kvalitativ variabel och en kvantitativ variabel är t-test 

mest lämpligt. Ett t-test kräver att variabeln som undersöks är normalfördelad, detta 

behöver vi dock inte ta hänsyn till eftersom vårt stickprov överstiger 30 respondenter 

(Djurfeldt m.fl., 2003). Vi har valt att använda oss av ett t-test med oberoende 

mätningar. 

I tabell 19 redovisas om det förekommer åldersskillnader i användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Medelåldern för de som använder sig av 
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hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut är 43,43 år medan medelåldern för de som 

inte använder sig av hållbarhetsinformation är 32,97 år. Detta ger en indikator på att 

användandet av hållbarhetsinformation ökar desto äldre aktieägaren är. Av t-testet kan 

vi dra statistiska generaliseringar kring målpopulationen eftersom t-testet visar ett p-

värde på 0,002. 

Tabell 19 t-test för variablerna ålder och hållbarhetsinformation  

 N Medelvärde ålder P-värde 

Ja 28 43,43 0,002 

Nej 103 32,97  

  

Tabell 20 visar om det bland aktieägare förekommer åldersskillnader huruvida de anser 

det vara viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Medelåldern för de som tycker det är viktigt med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut 

är 39,59 år och medelåldern för de som inte tycker det är viktigt är 31,64 år. Detta ger 

en indikator på att ju äldre aktieägaren är desto viktigare är det för aktieägaren att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Resultatet blir signifikant 

eftersom t-testet visar ett p-värde på 0,001 vilket gör att vi kan dra statistiska 

generaliseringar kring målpopulationen. 

Tabell 20 t-test för variablerna ålder och hållbarhetsfrågor 

 N Medelvärde ålder P-värde 

Ganska – Mycket viktigt 59 39,59 0,001 

Inte viktigt 67 31,64  
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6 Analys 

I följande kapitel presenteras en analys av samtliga hypoteser samt en återkoppling till 

tidigare forskningsresultat. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hypoteserna. 

6.1 Hypotesprövning 

I den här avdelningen kommer hypoteserna analyseras utifrån resultatet från de 

statistiska testerna för att se om hypoteserna accepteras eller förkastas. Resultaten 

kommer sedan återkopplas tid tidigare teorier och forskning.  

6.1.1 Analys av hypotes 1 

H1: Privata aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

Hypotes 1 förkastas enligt tabell 9 trots att testet blev statistiskt signifikant. 

Anledningen till att hypotesen förkastas är att majoriteten av respondenterna svarade att 

de inte använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Detta motsäger 

tidigare forskning där resultaten har visat att aktieägare använder sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut (Hussainey & Salama, 2010; De Villiers & 

Van Staden, 2010). Trots att hypotesen förkastas kan vi ändå se intressanta resultat 

bland våra respondenter där 21 procent svarade att de medvetet söker 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Detta ger en indikator på att en del 

aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

6.1.2 Analys av hypotes 2 

H2: Privata aktieägare anser det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor 

vid placeringsbeslut. 

Enligt tabell 10 anser majoriteten av respondenterna att det inte är viktigt att företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Det innebär att även hypotes 2 

förkastas. Av det insamlade materialet kan man ändå utläsa intressanta saker, nämligen 

att nästan hälften av respondenterna anser det vara viktigt att företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Detta kan bero på att individer är villiga att 
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investera i företag som anses vara etiska även om avkastningen skulle visa sig vara 

något lägre (Beal m.fl., 2005; Consolandi m.fl., 2009). 

6.1.3 Analys av hypotes 3 

H3a: Det finns ett samband mellan kön och användandet av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut. 

H3b: Det finns ett samband mellan kön och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Enligt tabell 13 och 14 förekommer det inget samband mellan kön och användandet av 

hållbarhetsinformation samt företagens arbete med hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut. Båda tabellerna visar ett p-värde över signifikansnivån på 5 procent 

och därmed förkastas hypoteserna 3a och 3b. Resultatet överensstämmer inte med 

tidigare forskning där undersökningar visar att kvinnor uppvisar starkare attityder kring 

hållbarhetsinformation och hållbarhetsfrågor än män (Nilsson, 2009; Bohlen m.fl., 

2003; De Villiers & Van Staden, 2010). I tabell 14 kan vi dock se en tendens att kvinnor 

anser det vara viktigare än männen att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut, vilket överensstämmer med tidigare forskning. 

6.1.4 Analys av hypotes 4 

H4a: Det finns ett samband mellan ålder och användandet av hållbarhetsinformation 

vid placeringsbeslut. 

H4b: Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Tabell 19 visar ett p-värde som inte överstiger signifikansnivån på 5 procent och 

därmed finns det ett samband mellan ålder och användandet av hållbarhetsinformation 

vid placeringsbeslut. Enligt tabell 20 visar det sig även förekomma ett samband mellan 

vilken ålder aktieägaren har och huruvida de anser det vara viktigt att företagen arbetar 

med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut, eftersom p-värdet inte överstiger 5 procent. 

Hypoteserna 4a och 4b anses därmed accepterade. 

Enligt tabell 19 ökar användandet av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut desto 

äldre man blir. Resultatet stämmer därmed inte överens med tidigare forskning utförd av 

De Villiers och Van Staden (2010) där deras undersökning inte visade på något 
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samband. Som vi nämnde tidigare är det svårt att dra slutsatser kring deras resultat på 

grund av dålig spridning på åldern i deras insamlade material. En anledning till varför 

äldre aktieägare använder sig mer av hållbarhetsinformation än yngre kan bero på att de 

har längre erfarenhet av aktiehandel. En längre erfarenhet kan bidra till att information 

om företagens förehavande används mer frekvent för att framställa analyser.  

Av tabell 20 kan vi se att ju äldre aktieägaren är desto viktigare anser aktieägaren det 

vara att företagen de placerar i arbetar med hållbarhetsfrågor. Resultatet är en motsats 

till vad Bohlen m.fl. (2003) kommer fram till i sin undersökning. Deras resultat visade 

att yngre individer innehar en högre grad av miljömedvetenhet. En anledning till att 

äldre aktieägare i vår undersökning anser det vara mer viktigt än yngre kan bero på att 

det är mer troligt att äldre aktieägare har barn och därmed tänker mer på kommande 

generationer. 

6.1.5 Analys av hypotes 5 

H5a: Det finns ett samband mellan riskprofil och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

H5b: Det finns ett samband mellan riskprofil och hur viktigt aktieägare anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Tabell 15 och 16 visar att det finns ett tydligt samband mellan aktieägares riskprofil och 

användandet av hållbarhetsinformation samt företagens arbete med hållbarhetsfrågor 

vid placeringsbeslut. Båda testerna visar ett p-värde som understiger signifikansnivån på 

5 procent och därmed accepteras hypoteserna 5a och 5b.  

Tabell 15 visar att aktieägare som placerar i mindre riskfyllda innehav tenderar att 

använda sig mer omfattande av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut än de med 

mer riskfyllda innehav. Våra resultat bekräftas av Gutteling och Huurnes (2008) resultat 

om att riskaversa individer söker mer information för att minimera riskerna i sina 

placeringar. Enligt tabell 16 är det dessutom de aktieägare med låg risk som anser det är 

viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Resultatet 

stämmer överens med Beil och Janssons (2009) undersökning där aktieägare upplever 

en lägre risk i företag med ett mer omfattande hållbarhetsarbete. 
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6.1.6 Analys av hypotes 6 

H6a: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

H6b: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och hur viktigt aktieägaren anser 

det är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. 

Både hypotes 6a och 6b förkastas enligt tabell 17 respektive 18 eftersom p-värdet 

överstiger signifikansnivån på 5 procent. Vi kan därmed inte påvisa att det förekommer 

något samband mellan aktieägarnas placeringshorisont och användandet av 

hållbarhetsinformation samt företagens arbete med hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut. Vårt resultat stämmer därmed inte överens med Holm och 

Rikhardssons (2008) undersökning där deras resultat visar att de med kort 

placeringshorisont använder sig mer av hållbarhetsinformation. Vi kan dock se en 

tendens bland våra respondenter att aktieägare med en längre placeringshorisont 

använder sig i högre utsträckning av hållbarhetsinformation än de som placerar på kort 

sikt. De som placerar på lång sikt anser det även vara viktigare att företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut.  

6.1.7 Analys av hypotes 7 

H7: Privata aktieägare som använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut har företagens hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. 

Enligt tabell 11 är det en majoritet av de aktieägare som medvetet söker 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut som har företagens hållbarhetsredovisningar 

som sin primära källa. Trots en majoritet bland hållbarhetsredovisningar blev p-värdet 

0,442 och därmed förkastas hypotes 7. Vårt resultat går emot Epstein och Freedmans 

(1994) undersökning där respondenterna svarade att de efterfrågar information i 

rapportform kring företagens förehavande inom miljö och sociala områden. Fastän 

resultatet inte blev statistiskt signifikant tyder det ändå på att aktieägare som använder 

sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut vill ha informationen genom 

företagens hållbarhetsredovisningar.   

6.1.8 Analys av hypotes 8 

H8: Privata aktieägare som har hållbarhetsredovisningar som sin primära källa vill ha 

hållbarhetsredovisningen granskad av tredje part. 
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Tabell 12 visar att aktieägare som har företagens hållbarhetsredovisningar som sin 

primära källa vill ha hållbarhetsredovisningen granskad av tredje part. Den tydliga 

majoriteten på 83 procent är dessutom statistiskt signifikant och därmed accepteras 

hypotes 8. En bidragande faktor till överrepresentation kan vara att granskad 

information upplevs som mer trovärdig (Kothari, 2001). Vårt resultat stämmer överens 

med De Villiers och Van Stadens (2010) undersökning där en majoritet av 

respondenterna svarade att de efterfrågade en granskad hållbarhetsredovisning. 

6.2 Sammanfattning av hypotesprövning 

H1: Privata aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

Hypotesen förkastas. 

H2: Privata aktieägare anser det är viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor 

vid placeringsbeslut. Hypotesen förkastas. 

H3a: Det finns ett samband mellan kön och användandet av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut. Hypotesen förkastas, det finns inget signifikant samband mellan 

variablerna. 

H3b: Det finns ett samband mellan kön och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Hypotesen förkastas, det 

finns inget signifikant samband mellan variablerna. 

H4a: Det finns ett samband mellan ålder och användandet av hållbarhetsinformation 

vid placeringsbeslut. Hypotesen accepteras, det finns ett signifikant samband mellan 

variablerna. 

H4b: Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt aktieägaren anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Hypotesen accepteras, 

det finns ett signifikant samband mellan variablerna. 

H5a: Det finns ett samband mellan riskprofil och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Hypotesen accepteras, det finns ett 

signifikant samband mellan variablerna. 
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H5b: Det finns ett samband mellan riskprofil och hur viktigt aktieägare anser det är att 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Hypotesen accepteras, 

det finns ett signifikant samband mellan variablerna.  

H6a: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och användandet av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Hypotesen förkastas, det finns inget 

signifikant samband mellan variablerna. 

H6b: Det finns ett samband mellan placeringshorisont och hur viktigt aktieägaren anser 

det är att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Hypotesen 

förkastas, det finns inget signifikant samband mellan variablerna. 

H7: Privata aktieägare som använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut har företagens hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. 

Hypotesen förkastas. 

H8: Privata aktieägare som har hållbarhetsredovisningar som sin primära källa vill ha 

hållbarhetsredovisningen granskad av tredje part. Hypotesen accepteras. 
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7 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser samt egna reflektioner över 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata aktieägare förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Uppsatsen syftar även till att undersöka om 

företagens hållbarhetsredovisningar är den primära källan för hållbarhetsinformation 

samt om det är viktigt att hållbarhetsredovisningen är granskad av tredje part. 

Resultatet av vår undersökning visar att privata aktieägare inte använder sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Det finns dock en minoritet på 21 procent 

bland våra respondenter som svarat att de använder sig av hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut, vilket tyder på att hållbarhetsinformation används men inte till den 

grad att resultatet kan bli statistiskt signifikant. Närmare hälften av våra respondenter 

anser det även vara viktigt att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor vid 

placeringsbeslut, resultatet kan dock inte generaliseras till hela målpopulationen.  

När populationen bröts ner under individuella variabler som kön, ålder, riskprofil och 

placeringshorisont blev resultatet mer varierande. Det förekom inget samband i varken 

könstillhörighet eller placeringshorisont och hur aktieägaren förhåller sig till 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Däremot förekom det samband mellan 

ålder och hur aktieägaren förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. 

Det visade sig att ju äldre aktieägaren är desto mer använder aktieägaren sig av 

hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Det kan förekomma många orsaker till 

resultatet men en orsak kan tänkas vara att äldre aktieägare har mer erfarenhet kring 

aktiehandel och därmed lägger större vikt vid icke-finansiell information. Det visade sig 

även att desto äldre aktieägaren är desto viktigare är det att företagen arbetar med 

hållbarhetsfrågor. En trolig anledning till resultatet kan vara att äldre aktieägare har barn 

vilket medför att de tänker mer på kommande generationer och har därmed ett mer 

”etiskt” förfarande vid placeringsbeslut. Det förekom även samband mellan 

aktieägarnas riskprofil och hur de förhåller sig till hållbarhetsinformation vid 
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placeringsbeslut. De aktieägare som väljer att placera i mindre riskfyllda aktier 

använder sig i högre utsträckning av hållbarhetsinformation. Det visade sig även att de 

med låg risk anser det vara viktigare att företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Att de 

med låg risk använder sig av hållbarhetsinformation kan bero på att det underlättar att 

bedöma vilken risknivå en aktie innehar. Företagens arbete med hållbarhetsfrågor kan 

även vara en bidragande faktor till att risker härrörande till företaget minskar vilket kan 

vara en anledning till att de med låg risk anser det vara viktigare att företagen arbetar 

med hållbarhetsfrågor. 

Den andra delen av uppsatsens syfte där vi undersöker om den primära källan till 

hållbarhetsinformation är företagens hållbarhetsredovisningar samt om det är viktigt att 

hållbarhetsredovisningen blir granskad av tredje part, gav blandat resultat. Det kan inte 

påvisas att företagens hållbarhetsredovisningar är den primära källan för de aktieägare 

som använder sig av hållbarhetsinformation. Resultatet visar dock att en majoritet av de 

respondenter som använder sig av hållbarhetsinformation har företagens 

hållbarhetsredovisningar som sin primära källa. Detta tyder på att aktieägare använder 

sig av företagens hållbarhetsredovisningar men inte i den grad att resultatet kan bli 

statistiskt signifikant. Däremot visar resultatet att en majoritet av de som har 

hållbarhetsredovisningar som sin primära källa anser att det är viktigt att 

hållbarhetsredovisningen blir granskad av tredje part för att minska 

informationsasymmetrin. 

Avslutningsvis kan vi alltså inte påvisa att den genomsnittliga aktieägaren tar hänsyn till 

hållbarhetsinformation samt hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut. Däremot visar våra 

resultat att den ”typiske” aktieägaren som tar hänsyn till hållbarhetsinformation samt 

hållbarhetsfrågor vid placeringsbeslut är runt 40 år och har en låg risk i sina 

aktieinnehav. Vi kan inte heller påvisa att företagens hållbarhetsredovisningar är den 

primära källan till hållbarhetsinformation, dock kan vi påvisa att de som använder sig av 

hållbarhetsredovisningar vill ha den granskad av tredje part. 

7.2 Egna reflektioner över uppsatsen 

Eftersom tidigare forskning inom området är relativt begränsad har det varit svårt att 

finna teorier samt undersökningar att grunda våra hypoteser på. Detta kan ha varit en 

bidragande faktor till att många av våra hypoteser inte blivit signifikanta. En faktor som 
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också kan ha varit bidragande till att våra hypoteser inte blev signifikanta är att de 

aktieägare som är aktiva i de olika börsforumen inte är representativa för den 

genomsnittliga aktieägaren i Sverige. Även generaliseringsbarheten i vår undersökning 

är låg på grund av att vi valt att göra ett självurval med webbenkät. Detta bidrar till att 

det är svårt att göra några större generaliseringar till målpopulationen. Ett alternativt 

tillvägagångssätt för att öka generaliseringsbarheten hade varit att göra ett 

sannolikhetsurval och försöka nå ut till olika aktiespararföreningar. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vår undersökning kan användas som grund till framtida forskning kring hur svenska 

privata aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Ett 

förslag på vidare forskning är att utvidga antalet variabler och se om det förekommer 

skillnader, till exempel i hur stort aktieinnehav aktieägaren har eller om det förekommer 

geografiska skillnader till hur man förhåller sig till hållbarhetsinformation vid 

placeringsbeslut. 

Ytterligare ett intressant förslag är att undersöka gapet mellan en företagsledning och 

dess aktieägare. Tanken är att undersöka i vilken utsträckning företagsledningen tror att 

privata aktieägare använder sig av hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut och sen 

jämföra med hur privata aktieägare faktiskt förhåller sig till hållbarhetsinformationen. 
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