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Sammanfattning 

I takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle har den hållbara utvecklingen 

prioriterats globalt bland såväl privatpersoner som finansiella aktörer. Efterfrågan på hållbara 

investeringar har ökat under det senaste decenniet, men problem i form av icke-transparens, 

greenwashing och bristande finansiell kunskap försvårar investerandet i de hållbara 

placeringarna. Studien undersöker om individer med hjälp av en nudge i form av ett 

hållbarhetslöv är mer benägna att investera i hållbara fonder samt om hållbarhet är viktigare 

än avkastning vid investeringsbeslut. Den teoretiska bakgrunden grundar sig i olika 

investeringstyper, individens beslutsprocess samt teorin om nudging och dess effekt. 

Frågeställningarna undersöks genom ett surveyexperiment som främst inkluderat studenter 

och unga vuxna med god finansiell kunskap och vana. Respondenterna fick fördela en 

hypotetisk summa mellan fyra olika fonder där två av dem var hållbara. De besvarade även 

om placeringsvalet var genomtänkt, för att undersöka om lövet fungerat som en upplysning 

om att fonden är hållbar. Resultatet tyder på att hållbarhetsnudgen kan ha haft en effekt på 

unga individer som tänkt igenom sitt placeringsbeslut i form av att investera mer hållbart. 

Studien finner även att avkastning i de flesta fall prioriteras över hållbarhet och kvinnor i vår 

studie prioriterar risknivå över avkastning. Utöver detta bidrar studien med ytterligare 

forskning inom nudging och finansiella investeringar som i dagsläget är begränsad. 
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Förord 

Vi vill främst rikta ett otroligt stort tack till vår fantastiska handledare Katarina Nordblom 

som under hela processen stöttat oss, varit otroligt engagerad i vårt skrivande och nudgat oss 

i rätt riktning. Vi tackar även våra opponenter som kommit med god konstruktiv kritik samt 

alla respondenter som möjliggjort uppsatsens genomförande. 
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1 Inledning  

Klimatförändringarna har blivit alltmer omdiskuterade både på en global och nationell nivå 

(Swedbank, 2021). En av faktorerna som har störst klimatpåverkan är fossil energi som 

nyttjas av både företag och privatpersoner (Naturvårdsverket, 2017). Den globala 

uppvärmningen är en av flera konsekvenser samhället bidrar till om inte klimatförändringarna 

tas hänsyn till globalt. FN:s Agenda 2030 har upprättats för att förhindra de negativa 

effekterna av klimatförändringarna. Syftet med överenskommelsen är att balansera social, 

ekonomisk och miljömässig utveckling som utgör de tre dimensionerna av den hållbara 

utvecklingen (Globala målen, 2021). Fegler och Unemo (2000) förklarar hållbar utveckling 

som “en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”. Den hållbara utvecklingen präglas även av det globala 

näringslivet där finansiella processer modifierats för att kunna främja klimatmålen (IPCC, 

2014). Därmed är det av intresse att undersöka om det går att uppmuntra till hållbara 

investeringar med hjälp av en nudge1.  

 

Finanssektorn är enligt EU-kommissionen en av de viktigaste aktörerna när det kommer till 

hållbar utveckling och måste därmed främja en grönare ekonomi (EU kommissionen, 2018).  

År 2018 framställde den svenska regeringen direktivet Grönt sparande (dir. 2018:75) vars 

syfte är att kartlägga i hur stor utsträckning kapitalmarknaden tar hänsyn till frågor inom 

klimat och miljö. Åtgärderna i direktivet är inte tillräckliga för att åstadkomma förändringen 

till ett mer hållbart samhälle och uppnå klimatmålen till 2030 (Naturvårdsverket, 2017). 

Enligt Naturvårdsverket (2017) måste investeringar i framför allt energiproduktion, transport 

och industri öka för att det svenska samhället ska kunna uppnå klimatmålen till 2030.  

 

Hos både stora och små företag samt privatpersoner blir hållbara investeringar alltmer 

vanligare i de dagliga valen. Hållbara investeringar och begreppet ”hållbarhet” har många 

olika definitioner. Anledningen till att begreppen har olika definitioner är bland annat på 

grund av kulturella skillnader mellan länder samt att den finansiella marknadsmiljön ger 

investeringsbolag möjligheten att skapa sina egna villkor och strategier för att utmärka sig 

från sina konkurrenter (Petersson, 2019). Finansmarknaden har tagit fram ESG-kriterier för 

att värdera företag med hjälp av miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer och är 

 
1 Nudging handlar om att presentera information på olika sätt för att få ett visst utfall (Mont m.fl. 2014). 
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en hållbarhetsstandard inom finansmarknaden (Ferm m.fl., 2020). Efterfrågan på hållbara 

investeringar har ökat med 500 procent sedan 2013 och intresset är störst bland investerare i 

åldrarna 20 till 35, som anser att hållbarhet och avkastning prioriteras lika mycket vid 

investeringsbeslut (Naturskyddsföreningen, 2021).  

 

Med tanke på att hållbara investeringar ökat är det intressant att undersöka huruvida 

individers benägenhet att investera hållbart ökar när en symbol-nudge appliceras. Trots att 

det existerar mängder av hållbara fonder är det fortfarande svårt för investerare att identifiera 

dessa. Detta på grund av att det saknas en tydlig och gemensam definition på både begreppet 

”hållbarhet” och hållbara fonder (Petersson, 2019). Tidigare forskning har påvisat att 

beroende på syftet med symbol-nudgen kommer dess effektivitet att variera. I en studie från 

2019 undersökte Bassen m.fl. om tre olika hållbarhetssymboler påverkade individens 

investeringsbeslut i fonder. Undersökningen tydde på att dessa symboler faktiskt bidrar till ett 

mer hållbart investerande. I Harbers m.fl. (2020) studie undersöktes det bland annat om 

nudging, i form av symboler som indikerade vilken mat som var hälsosam i mataffärer och 

kaféer, ökade sannolikheten att vuxna med lägre inkomst valde det hälsosamma alternativet 

över det ohälsosamma. Studien visade att denna typ av nudge inte hade någon effekt i varken 

större eller mindre mataffärer, eller i kaféer. Syftet med denna uppsats är att undersöka om 

individer tenderar att välja hållbara fonder i större utsträckning när de utsätts för en nudge i 

form av en miljömärkt symbol, Morningstars gröna löv. Därutöver undersöks det även om 

hållbarhet och avkastning väger lika tungt och är likställda när det kommer till 

investeringsbeslut. Detta kommer kontrolleras med hjälp av enkätundersökningar samt 

statistiska analysmetoder.   

 

Även om efterfrågan på hållbara investeringar ökat med 500 procent är det många som 

fortfarande inte investerar hållbart. I Swedbanks undersökning som gjorts tillsammans med 

Sifo under 2021, konstaterade de att män utgör den grupp som haft den största ökningen av 

dem som väljer ett hållbart sparande. Cirka 80 procent av både män och kvinnor anger att de 

kan investera hållbart, men endast 40 procent gör det i praktiken. Swedbank (2021) nämner 

att hållbara investeringar blivit en central del i samhället, vilket kan bero på att fler lägger 

märke till klimatförändringarna. Vidare nämner de att hållbarhetsfrågorna blivit alltmer 

omdiskuterade både inom företagen och samhället i stort. Däremot är informationen som 

företagen lämnar om hur de påverkas av klimatförändringar och deras arbete för att anpassa 
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sig efter klimatmålen inte reglerade (Finansinspektionen, 2021). Detta leder till 

desinformation för investeraren gällande företagens hållbarhetsverksamhet och då blir det 

svårt för denne att skapa en egen uppfattning om hur hållbarhetsfaktorerna påverkar 

företagen. Klimatmålen som upprättats i Agenda 2030 skall levas upp till av alla länder för 

att förminska utsläppen hos företag som vanligtvis släpper ut stora mängder växthusgaser, 

vilka i sin tur riskerar att exponeras för omställningsrisker. Omställningsriskerna kan bland 

annat innebära höjda koldioxidskatter eller vägtullar (Riksbanken, 2019). Dessa risker kan 

sprida sig till det finansiella systemet genom att banker, försäkringsbolag och andra 

finansiella samt icke-finansiella företag väljer att placera deras kapital i dessa företag 

(Finansinspektionen, 2021; Riksbanken, 2019). I längden kan dessa val enligt Riksbanken 

(2019) leda till ett värsta scenario där risken spridit sig så pass mycket att den finansiella 

stabiliteten riskerar att förändras.   

 

Vidare kan brist på Financial literacy leda till problem. Financial literacy är förmågan att 

förstå och applicera finansiell information fördelaktigt, där en god finansiell kunskap 

resulterar i förbättrad riskhantering och finansiell problemlösning (García & Vila, 2020). 

Hållbara hushåll i Sverige gör inte nödvändigtvis gröna och hållbara investeringar. En av 

anledningarna till detta är att hållbara investeringar innebär ett ökat informationssökande som 

kan vara för komplext för dem som saknar finansiell kunskap. Det kan vara lättare för en 

individ att investera i fonder och värdepapper som har miljövänliga namn jämfört med en 

fond som är märkt med särskilda hållbarhetsmått, då informationen kring detta kan vara svår 

att ta till sig. Däremot finns även motstridiga åsikter kring mängden information som är 

nödvändig för att göra ett investeringsbeslut, där mer information är en nödvändighet för 

vissa medan det kan vara överväldigande för andra (Anderson & Robinson, 2021). Det har 

påvisats att kombinationer av beteendepåverkan genom nudging och valarkitektur ger en 

positiv effekt på långsiktigt sparbeteende. Således resulterar hög finansiell kunskap utan 

beteendeförändringar inte i en direkt positiv effekt på långsiktigt sparbeteende (García & 

Vila, 2020).  

 

Hållbart långsiktigt sparbeteende möter ett ytterligare problem i form av icke-transparens 

gällande investeringar, eftersom osäkerheten om vad investeringarna innebär ökar. Med detta 

i åtanke skapar det problem för placerare att jämföra hållbara investeringar, vilket kan leda 

till att de inte väljer en hållbar investering. Förtroendet för hållbara investeringar riskerar 

också att undermineras på grund av den bristande informationen (Petersson, 2019). 
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Greenwashing är ett problem som uppstår när informationen är missledande om miljön, 

socialt ansvar och etiska skyldigheter (Ottman, 2011). Enligt Swedbank (2021) avstår 30 

procent från att investera hållbart på grund av att det är svårt att identifiera en hållbar 

investering. Miljömärkta fonder och gröna sparkonton gör det lättare för investerare att 

identifiera hållbara investeringar samtidigt som det motverkar greenwashing 

(Naturskyddsföreningen, 2021). Disclosureförordningens första nivå infördes i mars 2021 för 

att motverka greenwashing genom att ställa krav på den data som redovisas över företagens 

och finansmarknadens påverkan på miljön (Regeringsbeslut 2020/21: FiU19). Den nya 

märkningen av hållbara fonder innebär att fonderna som är något främjande för miljön 

markeras som ljusgröna och fonder med mörkgrön klassificering har hållbara investeringar 

som prioritet (Ternby, 2022). Miljömärkningen har betydligt högre krav än de som tidigare 

existerat och konsekvenser som anmärkningar och sanktionsavgifter kommer att 

implementeras om företagen som förvaltar fonderna anger en högre miljömärkning än vad de 

når upp till (Ternby, 2022).   

 

Med detta i åtanke kommer studien att undersöka om hållbart fondsparande kan främjas med 

hjälp av nudging, vilket undersöks med en övergripande frågeställning:  

 

● Kan nudging bidra till ett hållbart fondsparande?  

 

Vidare kommer studien att undersöka om hållbarhet väger in mer än avkastning när det 

kommer till ett investeringsbeslut genom följande frågeställning:  

 

• Väger hållbarhet in mer än avkastning vid ett investeringsbeslut? 
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2 Teori  

Följande avsnitt kommer att beröra olika investeringstyper så som den rationella 

investeraren och den etiska rationella investeraren som är två investeringstyper människan 

kan besitta. De olika investeringstyperna prioriterar olika faktorer vid sina beslut som 

mynnar ut i olika beslutsprocesser. Individer kan i de flesta fall inte ta hänsyn till all 

tillgänglig information som resulterar i begränsad rationalitet. Vidare presenteras teorin om 

nudging och dess påverkan på individen. 

2.1 Investeringstyper och beslutsprocessen 

Begreppet homo oeconomicus grundar sig i att människan använder sig av ett rationellt 

tankesätt i sina dagliga val som i sin tur baseras på ekonomiska teorier (Thaler & Sunstein, 

2008). Den rationella investeraren kommer att välja det mest nyttomaximerande alternativet, 

eftersom denne är egennyttig. Teorin om rationella val har kritiserats då människans 

beslutsprocess inkluderar fler aspekter än nyttomaximeringen (Mathis, 2015). Den 

mikroekonomiska teorin baserar på att människan gör rationella val, eftersom det inte finns 

oändligt med resurser. Detta innebär i sin tur att människans behov aldrig fullt kan 

tillfredsställas, men med hjälp av optimala val tillfredsställs de i största möjliga utsträckning 

(Mathis, 2015). En rationell investerare baserar sitt investeringsbeslut enligt den neoklassiska 

teorin, där både risk och avkastning tas hänsyn till. Med tanke på att risk och avkastning är de 

främsta faktorerna som tas hänsyn till innebär det att den rationella investeraren är opartisk 

när det kommer till etiska ställningstaganden i beslutsprocessen. Etiska investeringar passar 

därmed inte in i den rationella investerarens beslutsprocess (Gerasovski & Gunhamn, 2019).   

 

Den rationella investeraren tar inte hänsyn till etiska faktorer, men det gör den etiska 

rationella investeraren. En nyttomaximerare som tar hänsyn till sina etiska attityder och 

värderingar är den generella definitionen av den etiskt rationella investeraren. Utöver risk och 

avkastning utgår investeraren även ifrån andra överväganden som klimatförändringar och 

hållbarhet (Hanson-Rasmussen & Lauver, 2018). Investerare med altruistiska värderingar 

tenderar att placera deras kapital i etiska investeringar (Brodback m.fl., 2019). Inom 

finansmarknaden prioriterar de flesta individer risk och avkastning, vilket innebär att de inte 

alltid tar hänsyn till etiska investeringar (Mussel, 2018).  
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Individer tar hänsyn till prioriteringar och andra faktorer under beslutsprocessen som kan 

förklaras genom beslutsteorin, där normativ och deskriptiv teori är dess två beståndsdelar. 

Den normativa teorin beskriver hur en individ borde fatta ett rationellt beslut, medan den 

deskriptiva beskriver hur individen fattar beslut i praktiken. Tidigare erfarenheter, magkänsla 

och beslutsfattarens bedömningsförmåga är tre faktorer som påverkar beslutsprocessen inom 

den deskriptiva teorin (Khatri & Ng, 2000). Enligt Harung (1993) kommer beslutsfattaren att 

värdera tidigare erfarenheter högt under beslutsprocessen, eftersom människan samlar på sig 

erfarenheter under livets gång. Vid jämförelse mellan erfarna och oerfarna beslutsfattare 

förekommer det oftast att den erfarna har en vana att insamla mer information och data under 

beslutsprocessen (Sah, 2009).  

 

Med tanke på att individer inte kan samla in all tillgänglig information leder det till att 

beslutsfattaren inte kan ha ett till fullo rationellt tankesätt. Begreppet begränsad rationalitet 

myntades av Herbert A. Simon (1979), då det i verkligheten är svårt för en beslutsfattare att 

ta hänsyn till alla alternativ samtidigt som inga andra faktorer ska kunna påverka beslutet. 

Beslutsfattaren skapar sig en begränsad kognitiv bild av omvärlden som denne senare 

använder för att underlätta beslutsfattandet (Simon, 1979). Detta ligger till grund för besluten 

som en individ med begränsad rationalitet tar i stället för nyttomaximeringen som däremot 

ligger till grund för den rationella investeraren (Lindell & Palesjö, 2019). Individen har inte 

tillgång till all information, vilket resulterar i att beslutet blir en icke-optimal lösning. 

Tidigare erfarenheter och värderingar kommer då att ha en påverkan på beslutet om individen 

inte begriper den information som presenteras (Kahneman & Tversky, 1982). Maldonato 

(2007) nämner att då individen inte begriper informationen fullt ut så går det inte att anta att 

nästa individ kommer att uppfatta informationen på ett liknande sätt. Därmed kommer olika 

utfall ske beroende på vem som tar emot och analyserar informationen.  

2.2 Nudging  

Teorin om nudging blev allmänt känd av Thaler och Sunstein (2008), där de definierar en 

nudge som “någon aspekt av valarkitekturen som förändrar människors beteende på ett 

förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller förändra deras ekonomiska 

incitament”. Valarkitekturen grundar sig i att konstruera valsituationer som resulterar i att 

individen är mer benägen till att välja rätt val. Nudging bygger på grundtanken om att 

individen inte anses vara helt rationell inom beteendeekonomin som i stället menar att 

individen har en bristande rationalitet, kunskap och viljestyrka. Individens beslut påverkas 
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negativt på grund av den bristande rationaliteten och är grundorsaken till att nudging används 

som ett verktyg för att hjälpa individen göra bättre beslut i sin vardag (Thaler, 2015). Vidare 

underlättar nudging ett beteende och enskilt beslut hos individen som gagnar både individen 

och samhället i stort (Naturvårdsverket, 2014). Exempelvis kan nudging förenkla individens 

beslut kring hållbara val i dennes sparande med hjälp av olika symboler som indikerar 

hållbarhet. Ett exempel på en hållbar symbol är Morningstars gröna löv som indikerar att 

fonden investerar i bolag och branscher med låg användning av fossila bränslen samt låga 

koldioxidutsläpp (Kull, 2021).  

 

Nudging handlar om att presentera information på olika sätt för att få ett visst utfall. De 

vanligaste metoderna som används inom nudging är förenkling och inramning av 

information, förändring i fysisk miljö, användandet av standardalternativ och påverkan 

genom sociala normer. Dessa metoder baseras på att individers beslut påverkas av hur 

beslutssituationen ser ut (Mont m.fl., 2014). Förenkling och inramning av information är ett 

verktyg för att hjälpa individen att välja rätt genom att presentera komplicerad information på 

ett lättbegripligt sätt. Denna metod kommer väl till hands när individer hamnar i situationer 

där de ska utföra komplicerade val och finansiella investeringar kan ses som ett sådant val 

(Mont m.fl., 2014). Genom att förändra individens fysiska miljö med hjälp av nudging kan en 

förändring i individens beteende ske, eftersom individen till stor del påverkas av sin 

omgivning (Mont m.fl., 2014). Standardalternativ grundar sig i att individer tenderar att 

prokrastinera och undvika vissa val. Om individen väljer att inte göra ett aktivt val kommer 

ett val att göras automatisk åt individen - ett så kallat standardalternativ (Thaler, 2015). 

Sociala normer som är dominanta i en situation antas ha en påverkan på människan genom att 

påminna om den normen som är dominant och resulterar i att sannolikheten till att denna följs 

ökar (Mont m.fl., 2014). 

 

Besluten som individen tar kan baseras på både uppmärksammade och ouppmärksammade 

val, där de ouppmärksammade valen är de enda som kan påverkas av en nudge. Om individen 

befinner sig i en situation där denne gör ett uppmärksammat val har inte en nudge någon 

effekt på beslutsfattandet, då valet är gjort ur ett rationellt perspektiv (Löfgren & Nordblom, 

2020). Hjärnans System 1 och 2 beskrivs av Kahneman (2003) som två kognitiva system som 

styr det individuella beslutsfattandet. System 1 påverkas av val där individen inte behöver 

anstränga sig och inte heller behöver göra något medvetet beslut - ouppmärksammade val. 

System 2 utgör val där individen anstränger sig kognitivt, exempelvis vid beslut som kräver 
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mer tankeförmåga och rationalitet - uppmärksammade val. Enligt Verplanken och Wood 

(2006) är cirka 45 procent av människors dagliga val ouppmärksammade. Två metoder som 

påverkar individens ouppmärksammade val är förenkling och inramning av information samt 

sociala normer. Människans automatiska system väljer det lättillgängliga alternativet utan att 

reflektera över beslutet som sker vid förenkling och inramning av informationen (Mont m.fl., 

2014). Genom att påverka individens val med hjälp av sociala normer utgör det en nudge mot 

hjärnans System 1 (Mont m.fl., 2014).  

 

Bassen m.fl. (2019) undersökte om en System 1 nudge hade en påverkan vid ett 

investeringsbeslut och de kom fram till att nudgen inte var verksam bland de individer som 

använder sig av System 2 vid investeringsbeslut. Med andra ord kommer inte situationer som 

är tankekrävande för individen att påverkas av en System 1 nudge. Fondplaceringar som är 

extremt tankekrävande kommer inte att påverkas av en nudge mot System 1, men anser 

individen att placeringen är alldeles för tankekrävande och inte kan göra ett rationellt val så 

kan en nudge mot System 1 vara effektiv. De har i sin studie påvisat att en nudge mot System 

1 har en påverkan när det kommer till miljömärkta investeringar, men inte mot System 2 

(Bassen m.fl., 2019). En nudge kommer med största sannolikhet att misslyckas om individen 

sedan tidigare har starka underliggande preferenser för exempelvis avkastning. Med tanke på 

detta kommer individen att välja fonder eller aktier utifrån dennes underliggande preferenser 

(Löfgren & Nordblom, 2020). 

3 Metod  

Följande avsnitt kommer att beröra studiens forskningsmetod, enkätens uppbyggnad, den 

ekonometriska analysens uppbyggnad och metodkritik.  

3.1 Forskningsmetod  

Studien genomförs med avgränsning till fonder som handlas på den svenska marknaden och 

privatpersoner över 18 år, då dessa individer ansvarar över deras eget kapital. Ett aktivt 

fondsparande är inte ett krav, eftersom studiens syfte är att undersöka nudgings påverkan på 

investeringar oavsett tidigare kunskapsnivå. Avgränsningen till svenska fonder och 

privatpersoner grundar sig i en begränsad tidsram. Nudging kommer undersökas genom 

Morningstars klimatmärkning, ett grönt löv.  
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Denna studie fokuserar på enkätundersökningar i samband med ett experiment (Patel & 

Davidson, 2011). Genom att kombinera dessa har denna studie använt sig av ett 

“Surveyexperiment” där placeringsvalet, se Bilaga 1, har manipulerats i enkäterna där 

respondenten slumpmässigt hamnar i behandlings- eller kontrollgruppen (Marsden & Wright, 

2010). Den främsta fördelen med denna undersökningsmetod är att det kännetecknas som en 

billig och effektiv metod (Patel & Davidson, 2011). Studien genomfördes genom två enkäter 

där den ena innehöll manipulationen, vilket är nudgen, denna avsåg behandlingsgruppen och 

enkäten utan manipulationen avsåg kontrollgruppen. Nudgen är tänkt att påverka individerna 

som inte tänker igenom deras placeringsval fullt ut, då de inte kommer göra ett 

uppmärksammat val. 

3.2 Enkätdesign 

Enkäterna bestod av tre delar både för behandlings- och kontrollgruppen: demografiska 

kontrollfrågor, placeringsvalet och övriga frågor. Den andra delen skiljer sig åt mellan de två 

enkäterna i den mening att behandlingsgruppen utsätts för nudgen, lövet, medan 

kontrollgruppen inte utsätts för den. Syftet med behandlingsgruppens enkät var att påverka 

respondenterna att placera en större mängd av kapitalet i någon av de hållbara fonderna med 

hjälp av nudgen.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) får respondenterna oftast inte ut något av att besvara 

enkätundersökningar. De betonar även vikten av att försöka motivera respondenten på olika 

sätt till att besvara enkäten. Detta har bland annat gjorts genom att i början av enkäterna 

nämna att det är för en kandidatuppsats samt att de har möjlighet till att vinna två biobiljetter 

i slutet av enkäten. Enkäterna valdes att skickas ut digitalt via de sociala medierna LinkedIn, 

Facebook och Instagram, för att få en så stor svarsfrekvens som möjligt. Målet var ett urval 

på 150 respondenter för respektive enkät och anledningen till att studien genomfördes med 

denna urvalsstorlek är på grund av att ett för litet urval kan leda till felaktiga slutsatser (Faber 

& Fonsecas, 2014). I syfte att undvika nudgens bias i kontrollenkäten skickades de olika 

enkäterna ut skilt från varandra, där den ena skribenten distribuerade kontrollenkäten på 

dennes sociala medier och den experimentella enkäten skickades ut via den andra skribentens 

sociala medier. Den experimentella enkäten skickades även ut till Göteborgs Universitet via 

studenternas skolmejl och efter ett dygn skickades kontrollenkäten ut igen till dessa studenter. 

För att undvika en missvisande resultatbild av nudgens påverkan på individens beslut i 

kontrollenkäten fick respondenterna fylla i huruvida de besvarat en liknande enkät. 
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Ett problem som kan uppstå är selection bias, urvalsfel. Detta tenderar att uppstå vid studier 

uppbyggda med behandlings- och kontrollgrupper, då sannolikheten för urvalet i kontroll- 

och behandlingsgruppen inte garanteras vara lika stor (Bryman och Bell, 2017). Enkäterna 

distribuerades via olika kanaler, vilket resulterar i en möjlighet till urvalsfel i denna studie.  

3.2.1 Demografiska kontrollfrågor  

Den inledande delen av enkäten bestod av demografiska frågor om kön, ålder, utbildning, 

inkomst och föräldrarnas högst avklarade utbildning. De demografiska variablerna är av 

intresse då en studie genomförd av Katherina Glac (2009) påvisade hur inställningen till 

socialinvesteringar och hållbarhetsrelaterade investeringar skiljer sig åt beroende på 

individernas demografi.  

 

Frågan kring föräldrarnas akademiska bakgrund är relevant eftersom det finns ett samband 

mellan den akademiska bakgrunden hos föräldrarna och deras barns beteende, effektivitet och 

akademisk framtid (Hortaçsu, 1995). Vidare visar forskning av Kahle (1983) att värderingar 

formas och utvecklas under livets tidigare skeden där föräldrarnas påverkan är stor. Givet 

detta är det intressant att analysera huruvida investeringsbeteendet skiljer sig beroende på 

föräldrarnas utbildning och om det kan ha en påverkan på investeringsbeslutet.  

 

Frågan som behandlade individens riskpreferens ställdes för att undersöka huruvida de 

hållbara investeringarna prioriteras trots att en av dem hade högre risk. Risk är en av de 

viktigaste faktorerna vid investeringsbeslut, men individens riskpreferens beror bland annat 

på utomstående faktorer som känsla och inställning (Virlics, 2013). Det är därför av betydelse 

att analysera om respondenten bortsåg från risken av den hållbara investeringen om individen 

hade en positiv inställning till den. Utöver detta har ytterligare en enkät skickats ut innan de 

experimentella enkäterna, se Bilaga 2, till en mindre grupp där de fått svara på frågor 

angående sina riskpreferenser. Denna enkät skickades ut för att finna ett optimalt mått på 

riskpreferensen utan för många frågor i de faktiska enkäterna. 

3.2.2 Placeringsvalet  

Gutsche m.fl. (2020) har i deras studie undersökt placeringsval där respondenten fått allokera 

€500 mellan fyra olika fonder. Fonderna i deras studie varierade i avkastning, årlig 

förvaltningsavgift och hållbarhetsgrad. I likhet med Gutsche m.fl. (2020) studie har denna 
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enkät utformats med fyra olika fonder i den andra delen av enkäten som bestod av ett 

placeringsval. Respondenten genomförde ett hypotetiskt placeringsval där 100 000 SEK 

skulle placeras mellan fyra olika fonder; Fond A, Fond B, Fond C och Fond D. Dessa fyra 

fonder skiljde sig åt i risknivå, avkastning och utveckling för att analyser huruvida nudgen 

ledde till en ökad investeringsbenägenhet även om fondernas förutsättningar skiljde sig åt, se 

Bilaga 1 fråga 7.  

 

Enkäterna använde faktiska fonder från den svenska marknaden och valdes att anonymisera 

för att minska partiskhet på grund av att välkända namn och namn som förmedlar intrycket av 

en positiv effekt eller produkt kan öka tendensen till att investera i denna (Kohli m.fl., 2005). 

Vidare bestämdes fondavgiften till 0,22 procent för alla fonder, för att utesluta avgift som en 

påverkande variabel. För varje fond presenterades information om vad fonderna investerar i, 

se Bilaga 1 fråga 7. 

 

I enkäternas andra del utsattes behandlingsgruppen för en nudge, där hållbara fonder märktes 

med ett hållbarhetslöv. Fonderna med miljömärkningen var Fond A och D som enligt 

Länsförsäkringars fondutbud (u.å.) främjade hållbarhet samt hade Morningstars gröna 

lövmärkning. Kontrollgruppen tilldelades samma information som behandlingsgruppen, men 

saknade nudgen för att kontrollera hur placeringsvalet varierade. Som nämnt tidigare i avsnitt 

2.2 Nudging, avser en nudge att förenkla beslutsprocessen, och metoden förenkling och 

inramning av information applicerades. Modellen innebär att nudgen appliceras genom att 

förenkla den komplicerade informationen, för att påverka individens beslut i en mer hållbar 

riktning. Anledningen till att förenkling och inramning av information valdes i denna studie 

är på grund av att finansiella placeringar anses vara komplicerade (Mont m.fl., 2014).  

3.2.3 Övriga frågor  

Den sista delen av enkäten innehöll hållbarhets- och investeringsrelaterade frågor. Avsnittet 

placerades sist för att undvika att hållbarhetsfrågorna agerade som en nudge där individen 

blev påmind om sin hållbarhetsinställning.  

 

I den första frågan skulle respondenterna besvara om de förstod innebörden av Morningstars 

Gröna löv. Om respondenten inte är familjär med dess betydelse kan nudgen misslyckas, 

dock kan den vara effektiv även om respondenten inte förstår innebörden då färgen grön 

förmedlar intrycket av hållbarhet och hållbara produkter (DeLong & Martinson, 2012). Är 
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individen familjär med lövets betydelse innebär det en nudge mot System 2, men om 

individen inte känner till lövet innebär det en nudge mot System 1. Vidare ställdes en fråga 

kring om fördelningen av summan var ett noggrant val och behandlingsgruppen fick även 

besvara om de ansåg att lövet hade påverkat placeringsvalet. Dessa frågor inkluderades för att 

se huruvida lövet fungerat som en upplysning om att fonden är hållbar.  

 

Respondenterna fick även konkreta och subjektiva frågor om sin miljöuppfattning. Frågorna 

är relevanta eftersom det ger en inblick huruvida en individs livsstil påverkar placeringsvalet. 

De fick även ta ställning till flera olika hållbarhetspåståenden, se Bilaga 1. Syftet med 

påståendena är att skapa en uppfattning om respondenternas inställning till hållbarhet för att 

analyser huruvida de med större hållbarhetspreferenser även har högre benägenhet till 

hållbara investeringar.  

 

För att få en uppfattning om individernas spar-vana ställdes även en fråga om vilka 

sparformer de brukar använda. De fick även välja tre faktorer de tar hänsyn till vid 

placeringsval. Respondenterna fick även besvara om de ansåg att information kring 

hållbarhet och värdepapper begränsar deras sparande, eftersom intresse och vana vid 

investeringar kan påverka individernas placeringsbeslut (Gajewski m.fl., 2021). 

Informationen kan vara svårtolkad och kräva ett ökat informationssökande för både generella 

och hållbara investeringar, vilket kan leda till en minskad investeringsbenägenheten om 

informationen är för komplex (Anderson & Robinson, 2021).  

3.3 Metoder för analys av data  

Dataanalysen genomfördes med deskriptiv statistik, jämförelser mellan kontroll- och 

behandlingsgruppen samt multipel regressionsanalys. Deskriptiv statistik är hjälpsam för att 

presentera enkel information samt upptäcka fel (Cortinhas & Black, 2012). Metoden 

undersöker variablerna enskilt och är användbar för att göra enkla jämförelser mellan 

kontroll- och behandlingsgruppen. Jämförelser mellan kontroll- och behandlingsgrupperna 

görs med hjälp av t-test för att se om det finns en signifikant skillnad mellan variablernas 

medelvärden. Multipel OLS regressionsanalys görs för att urskilja hur olika variabler 

påverkar placeringens benägenhet i de hållbara fonderna. Denna analys är användbar för att 

ceteris paribus mäta variablernas effekt med hjälp av koefficienterna (Westerlund, 2009). 

Vidare genomförs även probit regressioner för att analysera sannolikheten att respondenten 
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placerat mer än 0 i de respektive fonderna, samt för att kontrollera om OLS regressionerna 

gav ett liknande resultat.  

 

Vanligtvis bestäms signifikansnivån till ett lågt värde för att minska risken för ett Typ-I fel, 

vilket innebär att man förkastar en sann slutsats (Westerlund, 2009). Genom att välja en hög 

signifikansnivå kommer noll-hypotesen att förkastas oftare än om signifikansnivån är lägre, 

vilket leder till en större sannolikhet för Typ-I fel. Av denna anledning bestäms studiens 

signifikansnivå till 0.05. Vidare kommer även resultat med en signifikansnivå på 0.01 och 

0.10 att diskuteras. Ekonomisk signifikans tas också hänsyn till i studiens diskussion, då 

studiens datamängd inte är stor kommer resultatet inte alltid ha en tendens till att bli 

statistiskt signifikant (Wooldridge, 2016). 

 

I analysen har även kontrollfrågorna omvandlats till dummy-variabler för att inkludera både 

nominal och ordinal information i de multipla regressionerna (Cortinhas & Black, 2012), 

vilket innebär att det går att urskilja variablernas effekt på placeringens benägenhet. Dummy-

variablerna tar endast värdena 0 och 1, där de två värdena representerar två olika utfall. Ett 

exempel är att 0 representerar män och 1 kvinnor i denna studie. Den ekonometriska 

modellen som använts i de multipla regressionerna är enligt följande (Westerlund, 2009): 

 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝐾𝑥𝐾𝑖 + 𝑒𝑖 

 

Där Y representerar den beroende variabeln, 𝛽1 representerar det okända interceptet, 𝛽𝐾 

representerar den okända lutningskoefficienten, 𝑥𝐾𝑖 representerar den oberoende variabeln 

och e är slump termen (Westerlund, 2009).  

3.4 Metodkritik 

Problem som uppstod med studien var att alla variabler som kan påverka resultatet inte kunde 

inkluderas såsom civilstånd samt antalet i hushållet, för att inte göra enkäten lång. Utöver 

detta gick det inte att låsa frågorna, vilket innebar att respondenterna kunde gå tillbaka till 

föregående del och ändra deras svar. Självrapporterade undersökningar kan vara 

problematiska om respondenten aktivt väljer att motarbeta och medvetet svara på enkäten 

felaktigt, svara utan noggrannhet eller endast fylla i svar slumpmässigt för att avsluta enkäten 

och kan ge en missvisande resultatbild (Bryman & Bell, 2017). Enkäterna som skickades ut 

bestod av obligatoriska frågor som ökade sannolikheten att respondenterna svarade icke 
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noggrant för att påskynda svarstiden. Trots att enkäten är nedkortat för att minska 

svarsbortfall kvarstår risken.  

3.4.1 Validitet 

Validitet omfattar en studies säkerhet kring att den faktiskt undersöker det som studien avser 

att undersöka. Intern och extern validitet är två områden av begreppet som är av betydande 

karaktär i denna studie (Patel & Davidson, 2011).  

 

Intern validitet fastställer i hur stor utsträckning studien stämmer överens med verkligheten - 

mäter studien det kausala sambandet som det ämnar att mäta på ett tillförlitligt sätt? Något 

som hade kunnat påverka den interna validiteten negativt är om respondenterna hade 

påverkat varandra under besvarandet av enkäten. Denna risk bedöms vara liten då enkäten 

skickats ut via olika kanaler och som nått respondenterna vid olika tidpunkter. En god intern 

validitet uppnås bland annat genom att inkludera en kontrollgrupp i experiment för att 

exkludera alternativa förklaringar (Bryman & Bell, 2017). En kontrollgrupp har inkluderats i 

studien där det enda som varierats mellan de två grupperna är nudgen och en kontrollfråga 

om lövet. Genom att ta det ovanstående i beaktande bedöms studiens interna validitet som 

god. 

 

Den externa validiteten mäter hur pass väl det går att generalisera studiens resultat (Patel & 

Davidson, 2011) - kan samma resultat åstadkommas på populationsnivå? Det största 

problemet med undersökningen anses vara den begränsade representativiteten, eftersom 

urvalet till största majoritet representerar studenter och unga vuxna, så kan inte resultatet 

anses vara generaliserbart. I sin tur påverkar det den externa validiteten negativt (Faber & 

Fonsecas, 2014). Då enkäterna skickats ut via digitala kanaler anses insamlingen ha en viss 

nivå av slumpmässighet som i sin tur stärker den externa validiteten, dock uppstår ett 

urvalsproblem då individer som inte använder sociala medier inte inkluderas i urvalet. Att ha 

i åtanke är att placeringsvalet var hypotetiskt och kan påverka studiens validitet. En 

hypotetisk betalningsmetod kan leda till hypothetical bias, där individen tenderar att uppge en 

högre betalningsvilja vid ett hypotetiskt betalningssätt än i ett verkligt scenario (Loomis, 

2011). Därmed anses studiens externa validitet vara bristfällig.  
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3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är en indikator på studiens tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011) - går det att få 

samma resultat om studien utförs igen? I denna studie omfattar reliabilitet främst nudgen och 

inte andra faktorer som inkluderats i studien. Forskare har påvisat att när olika studier använt 

sig av samma nudge har de fått olika resultat (Lin m.fl., 2017). Detta innebär att i de flesta 

fall går det inte att garantera att tidigare resultat kommer att kunna uppnås igen och påverkar 

studiens reliabilitet negativt. Då enkäter skickats ut har tillförlitligheten inte kunnat 

säkerställas i förväg, vilket kan ha lett till att respondenterna missuppfattat frågorna (Patel & 

Davidson, 2011). För att reducera sannolikheten att respondenterna missuppfattar frågorna 

har enkäterna utformats så tydligt och begripligt som möjligt. Genom att ta det ovannämnda i 

beaktande existerar det inte någon garanti på att samma resultat kan uppnås vid ett annat 

tillfälle.  

3.4.3 Etiska överväganden 

Då denna studie utgörs av enkäter där respondenterna lämnar informationen måste etiska 

aspekter tas hänsyn till, där informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

utgör de fyra huvudkraven som beaktas i denna studie (Patel & Davidson, 2011). 

Informationskravet innebär att information om studiens syfte ska ha getts till respondenterna 

(Patel & Davidson, 2011). Med tanke på att respondenterna i behandlingsgruppen inte 

informerades om studiens syfte, att undersöka huruvida lövet bidrar till att fler investerar i 

hållbara fonder, uppfylls inte informationskravet helt. Kravet uppfylls till viss del då 

respondenterna var informerade om att de kommer göra ett placeringsval. Samtyckes- och 

konfidentialitetskravet uppfylls då respondenterna själva fick bestämma om de skulle vara 

med i undersökningen och inga personuppgifter samlades in mot deras vilja. Om 

respondenterna valde att vara med i tävlingen i slutet av enkäten valde de själva vilken mejl 

de lämnade. Dessutom har svaren endast använts i denna studie och obehöriga har inte fått ta 

del av dem, vilket innebär att nyttjandekravet också uppfylls.  

3.4.4 Nudging 

Nudging har fått viss kritik som främst riktas mot dess påverkan på eget tänkande och 

beslutsfattande. Vissa kritiker hävdar att nudging motverkar rationellt tänkande där 

individerna inte själv skapar sig en egen uppfattning och inte agerar självständigt på grund av 

nudging. Detta påstående bemöttes av Andreas T. Schmidt och Bart Engelen (2020), de 

hävdar att nudging i stället gynnar människors beslutsfattande och stärker rationellt tänkande, 
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eftersom nudging-approachen förtydligar individens egen åsikt och mål då det tydliggör 

innebörden av den.  

 

Ytterligare kritik som de bemött handlar om hur individer inte längre gör “egna val” när 

nudging har applicerats, eftersom det möjligtvis inte reflekterar det individen hade gjort utan 

nudgen. Hausman och Welch (2010) har uttryckt att nudging genomförs för att lura och 

influera individens val till att göra det som företagen eller organisationerna vill åstadkomma. 

Även detta påstående bemöttes av Andreas T. Schmidt och Bart Engelen (2020), där de 

påpekar att nudging inte nödvändigtvis innebär förhindrandet av egna val. Nudging kan i 

stället förhöja individens uppfattning om beslut och vad som kan vara ett positivt val i en 

situation där individen annars skulle agerat annorlunda. 

4 Resultat och Diskussion  

Följande avsnitt sammanställer och analyserar studiens resultat med hjälp av deskriptiv 

statistik och multipla regressioner. Inledningsvis ges en kort förklaring kring studiens 

bortfall. Systematiskt i kapitlet sker även en diskussion parallellt med att resultatet 

presenteras. Avslutningsvis sker även en diskussion kring studiens kvalité.  

 

Innan resultaten sammanställdes togs ofullständiga och oanvändbara data bort, där data från 

respondenter under 18 års ålder också avlägsnades. Respondenter som placerat mer eller 

mindre än 100 000 SEK avlägsnades också. Respondenterna skulle även välja 3 faktorer de 

ansåg viktiga vid placeringsval, se Bilaga 1 fråga 17, svar som innehöll fler alternativ 

avlägsnades från resultatet. Då majoriteten av respondenterna besvarat frågan enligt 

instruktionerna skulle de felaktiga svaren gett en missvisande helhetsbild. Inledningsvis 

erhöll experimentet 206 och kontrollen 155 enkätsvar, efter bortfallet kvarstod 172 respektive 

142 enkätsvar.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik presenteras för att ge en överblick över de inkluderade variablerna samt 

hur respondenterna besvarat enkäterna. Då studien gör en jämförelse mellan behandlings- och 

kontrollgruppen gör den deskriptiva statistiken jämförelser mellan dessa två grupper enklare 

att förstå. Tre frågor ansågs tydligast kunna redovisas som diagram för att tydliggöra 

spridningen av svaren.  
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För att kontrollera om variablerna har en ojämlik varians har Levene’s test för jämlikhet i 

varians använts. Påstående 4, Påstående 5 och Högskoleutbildning är statistiskt signifikanta, 

se Bilaga 3 tabell 9-11, vilket innebär att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

variablernas varianser samt de två grupperna och togs hänsyn till i t-testen. Statistisk 

signifikanta variabler i tabellerna nedan innebär att skillnaderna med stor sannolikhet inte 

beror på slumpen. Nedan presenteras den deskriptiva statistiken för studiens variabler. 

4.1.1 Demografiska variabler  

Tabell 1. Tabellen redovisar deskriptiv statistik för de demografiska variablerna i del ett av enkäten. Från vänster 

redogörs först studiens variabler, min- och maxvärde, medelvärdet för respektive grupp, t-test och genomsnittliga 

värden i Sveriges befolkning. Blåa siffror representerar kontrollgruppen, orangea siffror representerar 

behandlingsgruppen och svarta siffror representerar båda grupperna. 

 

Nudge / Kontroll              Minvärde Maxvärde Medelvärde t-test Sveriges 

medelvärde

* 

Kvinna 0 1 0.5235 / 0.5634 0.7018 0.4967 

Man 0 1 0.4765 / 0.4366 - 0.5033 

Ålder 19 75 28.22 / 28.31 0.0742 41.56 

Inkomst 0 45 000 16 994 / 16 114 -0.6730 36 100 

Högskoleutbildning 0 1 0.5407 / 0.3191 -4.0155** 0.45 

Föräldrars högskoleutbildning 0 1 0.5988 / 0.6857 1.4136 - 

Riskvillig 0 1 0.314 / 0.2676 -0.8964 - 

*Statistik inhämtad kring Sveriges medelvärden kommer från SCB statistikdatabas där befolkningsstatistiken är 

baserad på data från 2021 (SCB, 2022; SCB, 2022; SCB, u.å.). **p<0.01 

 

I tabell 1 framgår det att 52 och 56 procent av behandlings- och kontrollgruppen består av 

kvinnor. Jämfört med Sveriges medelvärde består urvalet av fler kvinnor och färre män. 

Urvalets åldersspann ligger mellan 19 och 75 år, där medelåldern för båda grupperna var 28 

år. Åldern i urvalet är betydligt lägre än det svenska genomsnittet, vilket innebär att resultatet 

inte är generaliserbart för populationen då det främst representerar en yngre åldersgrupp. Med 

tanke på att medelåldern är lägre än Sveriges medelvärde är det inte heller avvikande att 

medelinkomsten är betydligt lägre än det svenska medelvärdet.  

 

Urvalets medelinkomst är mellan 16 000 och 17 000 SEK medan den svenska 

medelinkomsten är 36 100 SEK. Urvalets låga medelinkomst beror med hög sannolikhet på 

att fler studenter besvarat enkäten. 54 procent av behandlingsgruppen består av respondenter 

med en avklarad högskoleutbildning, medan 32 procent i kontrollgruppen har en 

högskoleutbildning. Fördelningen mellan antalet högskoleutbildade i respektive grupp är 

skevt fördelad som i sin tur innebär att studiens data inte blir lika representativ. Dessutom 
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riskerar resultatet att få ett biased estimat, eftersom högskoleutbildning blir korrelerad med 

själva nudgevariabeln. Medelvärdet för respondentens föräldrars högskoleutbildning är 60 

procent i behandlingsgruppen och 69 procent i kontrollgruppen. Vidare är 31 procent i 

behandlingsgruppen och 27 procent i kontrollgruppen riskvilliga.  

4.1.2 Placeringsvariabler 

Tabell 2. Tabellen redovisar deskriptiv statistik för placeringsvariablerna i del två av enkäten. Från vänster 

redogörs först studiens variabler, min- och maxvärde, medelvärdet för respektive grupp, t-test för respektive 

variabel mellan grupperna och hur stora procentandelar som placerat 0 respektive 100 000 i de olika fonderna. 

Blåa siffror representerar kontrollgruppen, orangea siffror representerar behandlingsgruppen och svarta siffror 

representerar båda grupperna. 

 

Nudge / 
Kontroll 

Minvärde Maxvärde Medelvärde t-test Procentandelar 

som placerat 0 

respektive 100’ 

Procentandelar 

som placerat 0 

respektive 100’ 
Fond A 0 100 000 53 022 / 45 183 -2.55* 2 / 12 4 / 7 

Fond B 0 100 000 10 672 / 12 683 1.33 44 / 0.6 26 / 0 

Fond C 0 63 218 19 588 / 23 451 2.1* 25 / 0 18 / 0 

Fond D 0 100 000 16 718 / 18 683 1.06 33 / 0.6 25 / 0 
*p<0.05 

 

I tabell 2 framgår det att respondenterna i båda grupperna placerat mest kapital i Fond A och 

det signifikanta t-testet indikerar att de som fått nudgen placerar mer i Fond A än de som inte 

fått det. 12 procent av behandlingsgruppen placerade 100 000 SEK i Fond A, medan 7 

procent i kontrollen placerade samma summa och 2 respektive 4 procent placerade 0 SEK. 

Fond A är därmed den fonden där flest placerat hela kapitalet i. Det näst högsta medelvärdet 

för båda grupperna är för Fond C, där kontrollgruppen placerat 23 451 SEK och 

behandlingsgruppen 19 588 SEK. I detta fall är t-testet också signifikant, vilket innebär att 

skillnaden mellan grupperna med stor sannolikhet inte beror på slumpen. Dessutom är det 0 

procent som valde att placera hela kapitalet i Fond C samt 25 procent i behandlingsgruppen 

och 18 procent i kontrollen som valde att inte placera något alls. Den högsta summan som 

någon valde att placera i Fond C uppgår till 63 218 SEK. Fond D har det tredje högsta 

medelvärdet, där kontrollgruppen återigen placerat mer än behandlingsgruppen. Däremot 

valde endast 0.6 procent i behandlingsgruppen att placera hela sitt kapital i Fond D samt 

valde 33 och 25 procent i behandlings- och kontrollgruppen att inte placera något alls. Fond 

B har lägst medelvärde, där kontrollgruppen valde att placera 12 683 SEK och 

behandlingsgruppen 10 672 SEK, där valde endast 0.6 procent i behandlingsgruppen att 

placera hela kapitalet och 44 samt 26 procent i behandlings- och kontrollgruppen valde att 

inte placera något i Fond B.  
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4.1.3 Övriga variabler  

Tabell 3. Tabellen redovisar deskriptiv statistik för de övriga variablerna i del tre av enkäten. Från vänster 

redogörs först studiens variabler, min- och maxvärde, t-test samt medelvärdet för respektive grupp. Blåa siffror 

representerar kontrollgruppen, orangea siffror representerar behandlingsgruppen och svarta siffror representerar 

båda grupperna. Påståendena har numrerats enligt den ordning de är ställda i Bilaga 1 och 2.  

 

Nudge / Kontroll Minvär

de 
Maxvärde Medelvärde t-test 

Känner till lövet 0 1 0.5988 / 0.4014 -3.541** 

Källsorterar 0 1 0.8605 / 0.8451 -0.3828 

Påståenden:         

(1)Önskar att ohållbara företag har 

lägre vinst 
0 1 0.3372 / 0.4155 1.4281 

(2)Konsumera från etiska & hållbara 
företag 

0 1 0.3023 / 0.3451 0.8053 

(3)Prioriterar fonder med högre 
avkastning  

0 1 0.3256 / 0.2676 -1.1151 

(4)Svårt att förstå information om 

fonder/aktier 
0 1 0.1860 / 0.2817 2.0131* 

(5)Svårt att förstå information om 

hållbarhet 
0 1 0.1395 / 0.3028 3.5748** 

Tänkt igenom placeringen 0 1 0.7442 / 0.6831 -1.1944 

Lövet hade en påverkan* 0 1 0.3924 - 

Hållbara inv. bidrar till ett hållbart 
samhälle 

0 1 0.5465 / 0.6197 1.3074 

*Frågan ställdes endast till behandlingsgruppen då de utsattes för nudgen.  

*p<0.05 **p<0.01 

 

I tabell 3 framgår det att cirka 60 procent av behandlingsgruppen och 40 procent av 

kontrollgruppen vet vad lövet har för betydelse. Medelvärdet mellan grupperna för 

variablerna Källsorterar och Påstående 2 är snarlika. Det är fler i kontrollgruppen, 42 procent, 

som anser att ohållbara företag ska ha lägre vinst än hållbara, medan 34 procent i 

behandlingsgruppen anser detsamma. I behandlingsgruppen är det 33 procent som prioriterar 

fonder med högre avkastning än fonder med lägre avkastning men som är hållbara, medan det 

i kontrollen är 27 procent som anser det. Cirka 10 procent fler i kontrollen uppger att de har 

svårt med information gällande fonder/aktier som uppgår till 28 procent. Dessutom är det 

betydligt fler i kontrollen, 30 procent, som har svårt att förstå information kring hållbarhet 

samt fonder/aktier, där 14 procent i behandlingsgruppen uppger detsamma. Nästan lika 

många i båda grupperna har angett att de tänkt igenom deras placeringsval samt att de tror på 

att hållbara investeringar bidrar till ett hållbart samhälle. Då nudgen endast påverkade 

behandlingsgruppen, har 39 procent angett att lövet hade en påverkan på deras placeringsval.  
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Figur 1. Fördelning av respondenternas svar om det lever hållbart i procentandelar.  

 

Fördelningen mellan kontroll- och behandlingsgruppen är snarlika, men det är några fler i 

kontrollgruppen som anser att de inte lever hållbart men skulle vilja göra det (38 procent 

respektive 34 procent). Det är även nästintill lika många som svarat att de lever hållbart i 

båda grupperna som dem som svarat att de inte gör det men skulle vilja det.  

 

 
Figur 2. Faktorer som respondenterna tar hänsyn till vid ett placeringsval i procentandelar. 

 

De tre mest förekommande faktorerna som kontrollgruppen tar hänsyn till vid ett 

placeringsval är risk, avkastning och flerårsöversikt. För behandlingsgruppen är det däremot 

risk, avkastning och avgift. Båda grupperna har nästintill lika många som tar hänsyn till 

hållbarhet, utdelningsstrategi och P/E tal. Den rationella investeraren kommer att välja det 

mest nyttomaximerande alternativet (Mathis, 2015). Därmed borde både den rationella och 
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etiskt rationella investeraren att prioritera Fond A. Den etiskt rationella investeraren kommer 

att ta hänsyn till hållbarhet utöver avkastning och risk (Hanson-Rasmussen & Lauver, 2018).  

 

Trots att endast 33 procent i behandlingsgruppen och 27 procent i kontrollgruppen ansåg att 

de prioriterar avkastning över hållbarhet tyder den ovanstående informationen på att 

avkastning prioriteras över hållbarhet i mycket större utsträckning än vad respondenterna 

nämnt, då medelvärdet för både kontroll- och behandlingsgruppen är högst i Fond A. Om 

hållbarhet hade prioriterats över avkastning kan det antas att Fond D hade haft ett högre 

medelvärde i tabell 2. Det framgår även att respondenterna till viss del tar hänsyn till 

risknivån, eftersom Fond C har näst högst medelvärde för båda grupperna som uppgår till 

risknivå 3. I figur 2 har 32 procent i kontrollgruppen angett att de tar hänsyn till hållbarhet 

vid ett placeringsval, medan det i behandlingsgruppen är 28 procent. Med tanke på att 

hållbarhet inte prioriteras vid ett placeringsval i båda grupperna kan det bero på tidigare 

erfarenheter som Harung (1993) nämnt, vilket kan vara en anledning till att Fond C har det 

näst största medelvärdet. 

 

 
Figur 3. Fördelningen av sparformerna respondenterna använder sig av i procentandelar.  

 

Den mest förekommande sparformen för både kontroll- och behandlingsgruppen är fonder, 

men även aktier är en vanlig sparform. Det är fler i behandlings- än kontrollgruppen som 

använder sig av annat som sparform.   
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4.2 Regressioner 

Innan regressionsanalyserna utförts har korrelationerna mellan den oberoende variabeln och 

resterande kontrollvariabler säkerställts, se Bilaga 3 tabell 8, för att kontrollera att de inte är 

starkt korrelerade med varandra. Variablerna Påstående 4 och Påstående 5 korrelerar högt 

med varandra, vilket är förväntat då både påståendena berör frågor kring informationen om 

investeringar är svåruppfattad. Därmed ansågs exkluderingen av Påstående 4 som relevant, då 

Påstående 5 fångar upp de individer som har svårt att uppfatta information om hållbarhet. 

Separata regressioner görs för de två hållbara fonderna A och D, för att de har olika höga 

avkastningar samt risknivåer. Detta fångas bäst upp genom att ha två separata regressioner 

och jämföra dessa med varandra i stället för en gemensam.  

 

I denna studie kommer åtta OLS regressioner att presenteras för att systematiskt analysera 

vad det är som påverkar de beroende variablerna, Fond A och D, samt den oberoende 

variabeln, Nudge. Kontrollvariablerna har inkluderats för att undvika att dra felaktiga 

slutsatser om nudgens effekt samt att kontrollera för variationen som kan bero på 

demografiska anledningar och preferenser för hållbarhet i dem beroende variablerna. 

Liknande regressioner för Fond B och C gjordes där resultatet var som förväntat, alltså att de 

som utsattes för nudgen placerade en mindre mängd i de fonderna. I förhand genomfördes 

även en probit regression där liknande resultat återfanns som i de nedan presenterande OLS 

regressionerna, därmed valdes OLS att presenteras på grund av att de är lättare att tolka. 

 

För att säkerställa att regression sju och åtta i tabell 7 uppfyller antagandet om att 

slumptermen är homoskedastisk används White’s test för heteroskedacitet. Anledningen till 

att White’s test valdes är på grund av att det är ett mer generellt test som upptäcker alla 

varianter av heteroskedacitet (Westerlund, 2009). I Bilaga 3 tabell 12 och 13, återfinns 

resultatet från White’s test för både Fond A och D, där båda p-värdena inte är signifikanta 

och nollhypoteserna förkastas därmed inte. Detta innebär att båda regressionerna uppfyller 

antagandet om att slumpterment är homoskedastisk. Vidare kontrollerades även om 

residualerna var normalfördelade med hjälp av q-q grafer, vilket de var.  
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Tabell 6.  Regressionerna 1 & 2 kontrollerar endast för effekten mellan de beroende och oberoende variablerna. 

Multipel regressionsanalys för Fond A (3) och D (4) med exogena variabler. 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Fond A Fond D Fond A Fond D 

     

Nudge 7,839** -1,965 5,676* -1,161 

 (3,045) (1,862) (3,178) (1,976) 

Ålder - - 174.3 -45.07 

   (163.4) (101.6) 

Inkomst - - -1,133 -622.4 

   (1,543) (959.4) 

Kvinna - - -6,304** 3,711* 

   (3,096) (1,925) 

Högskoleutbildning - - 5,870* -3,203 

   (3,424) (2,129) 

Föräldrars utbildning - - 6,564** -927.3 

   (3,323) (2,066) 

Constant 45,183*** 18,683*** 40,537*** 20,867*** 

 (2,253) (1,378) (5,981) (3,718) 

     

Observations 314 314 299 299 

R-squared 0.021 0.004 0.056 0.034 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Resultatet i den första och andra regressionen i tabell 6 tyder på att nudgen har varit positiv 

och effektiv för Fond A, där respondenter som blivit utsatta för nudgen placerat 7 839 SEK 

mer. Att nudgen för Fond D skulle vara negativ var oväntat, men det kan bero på 

demografiska anledningar samt preferenser för hållbarhet, avkastning och risknivåer. Vidare 

har exogena variabler inkluderats i regression tre och fyra för att undvika att dra felaktiga 

slutsatser om nudgens effekt. Det framgår i regression tre att respondenter som utsatts för 

nudgen har placerat 5 676 SEK mer i Fond A. Respondenter med en högskoleutbildning 

placerar 5 870 SEK mer i Fond A och de som har föräldrar med en högskoleutbildning har 

valt att placera 6 564 SEK mer i Fond A.  

 

Enligt Hortaçsu (1995) existerar det ett samband mellan föräldrarnas akademiska bakgrund 

och deras barns beteende. Vidare nämner även Kahle (1983) att barnens värderingar påverkas 

av föräldrarnas värderingar. I den tredje regressionen framgår det att föräldrars utbildning har 

en positiv effekt på placeringsmängden i Fond A och kan antas bero på att föräldrarna har fler 

preferenser utöver hållbarhet. Dessutom är korrelationen mellan föräldrarnas utbildning och 

respondentens högskoleutbildning negativt korrelerade (-0.103), se Bilaga 3 tabell 8, vilket 

antas bero på att det är fler med en pågående högskoleutbildning då vårt urval består mest av 
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studenter. Att kvinnor placerar 6 304 SEK mindre i Fond A är förvånande, då det enligt 

Swedbank (2021) är fler kvinnor som väljer att investera hållbart. I den fjärde regressionen 

placerar kvinnor 3 711 SEK mer i Fond D. Denna skillnad kan bero på att kvinnor har andra 

preferenser än hållbarhet såsom risknivå, då Fond D har lägre risknivå än Fond A. Vidare har 

variabeln Kvinna kontrollerats för Fond B och C, där liknande resultat som i tabell 6 erhållits. 

Trots att Kvinna är statistiskt insignifikant för Fond B och C har den ekonomisk signifikans, 

där kvinnor placerar betydligt mer i Fond C än i Fond B. Detta stärker i sin tur diskussionen 

om att kvinnor kan ha starka riskpreferenser som är anledningen till att kvinnor placerar 

mindre i Fond A.  

 

Tabell 7. De två första regressionerna kontrollerar för om respondenterna tänkt igenom sin placering och dess 

effekt på nudgen. Regression tre och fyra kontrollerar också för hållbarhetspreferenser.  

 (5) (6) (7) (8) 

VARIABLES Fond A Fond D Fond A Fond D 

     

Nudge -3,334 4,712 -3,111 5,209 

 (5,771) (3,630) (5,866) (3,619) 

Ålder 153.2 -35.97 180.2 -64.62 

 (160.5) (101.0) (160.7) (99.12) 

Inkomst -1,410 -556.2 -1,359 -555.6 

 (1,519) (955.3) (1,517) (935.9) 

Kvinna -5,509* 3,429* -4,474 1,779 

 (3,047) (1,917) (3,201) (1,975) 

Högskoleutbildning 6,945** -3,685* 6,922** -3,440 

 (3,374) (2,123) (3,382) (2,087) 

Föräldrars utbildning 7,049** -1,278 6,168* -421.5 

 (3,276) (2,061) (3,297) (2,034) 

Placering 4,638 616.9 4,608 1,447 

 (4,894) (3,078) (5,060) (3,121) 

Nudge*Placering 11,680* -7,886* 11,580* -8,114* 

 (6,745) (4,243) (6,787) (4,187) 

Känner till lövet - - -1,321 -248.5 

   (3,129) (1,930) 

Påstående 3 - - 6,947** -8,428*** 

   (3,396) (2,095) 

Påstående 5 - - 1,695 -164.9 

   (4,088) (2,522) 

Constant 37,387*** 20,588*** 34,655*** 23,599*** 

 (6,623) (4,166) (7,078) (4,366) 

     

Observations 299 299 299 299 

R-squared 0.098 0.054 0.112 0.105 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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När vi adderar variabeln Placering (om respondenten tänkt igenom sitt placeringsval) och 

interaktionstermen Nudge*Placering så förlorar Nudgevariabeln signifikans samt tar ett 

negativt värde i regression fem, tabell 7. Detta kan bero på att något korrelerar med nudgen 

och fångas upp i någon eller några andra variabler. Om en individ har tänkt igenom sitt 

placeringsval och blivit utsatt för nudgen, kommer denne att placera 16 318 SEK mer i Fond 

A. Om respondenten tänkt igenom valet har en nudge mot System 1 inte varit effektiv, då 

respondenten sett lövet som information vilket har underlättat valet och är en nudge mot 

System 2. Har individen däremot tänkt igenom sitt placeringsval men inte blivit nudgad, 

placerar denne betydligt mer i Fond A i jämförelse med Fond D. Trots att det saknas statistisk 

signifikans, har den ekonomisk signifikans på grund av koefficienternas storlek. Detta är 

förväntat, eftersom Fond A har det högsta medelvärdet i tabell 2. Respondenter med en 

högskoleutbildning placerar 6 945 SEK mer i Fond A och respondenter vars föräldrar har en 

högskoleutbildning placerar 7 049 SEK mer i Fond A. Högskoleutbildning i den sjätte 

regressionen är negativ, men har statistisk signifikans till skillnad från den fjärde 

regressionen i tabell 6.  

 

Variabeln Kvinna är fortsatt negativ för Fond A och positiv för Fond D, där en sänkning i 

koefficientens värde har skett. Har respondenten tänkt igenom sitt placeringsval och blivit 

utsatt för nudgen, kommer denne att placera 7 270 SEK mindre i Fond D. Trots att variabeln 

Placering saknar statistisk signifikans är den positiv, vilket innebär att lövet kan ha gjort att 

de som ser symbolen och inte tänker igenom sitt val, placerar mer i Fond D än vad de annars 

hade gjort. En respondent som inte tänkt igenom sitt placeringsval, men blivit utsatt för 

nudgen kommer däremot att placera mycket mer i Fond D. Trots att nudgen för Fond D inte 

har någon statistisk signifikans, anses den ha ekonomisk signifikans på grund av 

koefficientens storlek. Detta tyder på att nudgen kan ha haft en effekt på respondenterna.  

 

I den sjunde och åttonde regressionen har hållbarhetspreferenser inkluderats i tabell 7, vilket 

resulterat i att variabeln Kvinna förlorat statistisk signifikans helt för båda fonderna och 

Högskoleutbildning för Fond D. Föräldrars utbildning har minskat i statistisk signifikans och 

även koefficientens storlek. I övrigt skiljer sig varken koefficienterna och den statistiska 

signifikansen markant mellan regression fem och sju. Anser respondenten att den prioriterar 

fonder med högre avkastning över fonder med lägre avkastning men som är hållbara 

(Påstående 3), kommer denne att placera 6 947 SEK mer i Fond A och 8 428 SEK mindre i 

Fond D. Resultatet är inte förvånande, eftersom Fond A har en bättre avkastning i jämförelse 
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med Fond D och risk samt avkastning är de främsta faktorerna som prioriteras inom 

finansmarknaden (Mussel, 2018). Detta kan i sin tur tyda på att respondenterna har starka 

underliggande preferenser gällande avkastning och innebär att nudgen inte kommer ha någon 

effekt på dessa respondenter med starka underliggande preferenser (Löfgren & Nordblom, 

2020). Att de som vet vad lövet betyder investerar mindre i både Fond A och D är inte 

förväntat men effekterna är små och insignifikanta, vilket kan bero på att även om 

möjligheten till hållbara investeringar finns är det endast 40 procent som gör det i praktiken 

enligt Swedbank (2021).  

 

En respondent som tänkt igenom sitt placeringsval och blivit utsatt för nudgen kommer att 

placera 6 667 SEK mindre in Fond D, vilket är en minskning jämfört med regression sex. 

Fortsatt tyder nudgens koefficient på att nudgen haft en ekonomisk signifikans i form av att 

vara effektiv för de som inte tänkt igenom placeringsvalet som fått respondenterna att placera 

mer i Fond D. Har respondenten angett att den har svårt att förstå information kring 

hållbarhet när det kommer till fonder/aktier (Påstående 5), kommer denne att placera mer i 

Fond A och mindre i Fond D. Detta kan bero på individer som har brist på finansiell kunskap 

kommer använda sig av deras standardalternativ (Thaler, 2015), vilket kan vara preferenser 

inom risk och avkastning. En individ med begränsad finansiell kunskap kan ha svårt att förstå 

och tolka de olika fondalternativen som kan liknas vid begränsad rationalitet. Individer med 

begränsad rationalitet försöker göra beslutsprocessen lättare genom att exempelvis enbart ta 

hänsyn till en av sina preferenser och kan i detta fall vara avkastning (Simon, 1979). Tabell 4 

visade att skillnaden mellan kontroll- och behandlingsgruppens svar på Påstående 5 med stor 

sannolikhet inte berodde på slumpen, då t-testet är statistiskt signifikant.  

 

Tidigare forskning inom nudging, hållbarhet och placeringsval är väldigt begränsad. Denna 

studie har däremot vissa likheter med Bassen m.fl. undersökning från 2019, där båda har 

applicerat en nudge mot hjärnans System 1 i form av miljömärkningssymboler. Bassen m.fl. 

(2019) kom fram till att om en individ använder sig av instinktiva beslut kommer denne att 

investera mer i hållbara fonder jämfört med ohållbara som stämmer överens vårt resultat 

gällande Fond D, medan den rationella beslutsfattaren kommer investera mindre i hållbara 

fonder. Majoriteten av både kontroll- och behandlingsgruppen prioriterar risknivå och 

avkastning vid ett placeringsval, se Figur 2. Vid en jämförelse mellan risknivåer för Fond A 

och D, har Fond D en lägre risknivå och detta antas inte ha varit den avgörande faktorn i 

placeringsvalet med tanke på att Fond A har högst medelvärde. Däremot antas risknivån ha 
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haft en inverkan på kvinnorna i studien, då kvinnor investerar mer i Fond D jämfört med 

Fond A i samtliga regressioner. Vidare kan det antas att den rationella individen inte 

påverkades av nudgen för Fond D, då denne tar hänsyn till risk samt avkastning och inte 

hållbarhet. Detta resultat efterliknas det Bassen m.fl. (2019) kommit fram till om att den 

rationella beslutsfattaren investerar mindre i hållbara fonder.  

 

I tabell 7 framgår det även att interaktionstermen har haft en anmärkningsbar positiv effekt på 

Fond A, medan den haft en negativ effekt på Fond D. Bassen m.fl. (2019) har konstaterat att 

miljömärkningssymboler enbart har en påverkan på System 1. Med tanke på att 

interaktionstermen är statistiskt signifikant kan det antas att lövet fungerat som information 

om hållbarhet för dem som gjort ett genomtänkt val gällande Fond A. Vårt resultat efterliknar 

det Bassen m.fl. (2019) kommit fram till om att miljömärkningssymboler har en effekt på 

hjärnans System 1. I tabell 3 framgår det att lövet spelade någon roll i placeringsvalet för 39 

procent av behandlingsgruppen som ytterligare stödjer analysen om att nudgen varit effektiv.    

4.3 Analys av studiens kvalité  

Då studien har vissa bristande kvalitéer gällande generaliserbarhet, leder det till en diskussion 

angående hur representativt resultatet är. En majoritet av respondenterna är studenter och 

unga vuxna, vilket leder till ett icke-representativ urval. Därmed kan inga slutsatser dras för 

en större population, men slutsatser för en population av studenter från Göteborgs Universitet 

samt unga vuxna kan dras. Populationen begränsas till dem som besvarat enkäten, för att 

studien har ett samplingfel (Bryman & Bell, 2017). Däremot är resultaten fortfarande av 

betydelse även om det är för en liten population då vårt urval är individer i ung ålder som i 

hög utsträckning har god förståelse för värdepappershandel som baseras på resultaten i 

Påstående 4.   

 

Med tanke på att studiens placeringsval är hypotetiskt uppstår problemet hypothetical bias. 

Även om nudgen skulle ha haft en väldigt positiv effekt på respondenterna innebär det inte att 

det hade fungerat i praktiken. Dels på grund av att det i verkligheten handlar om individers 

eget kapital, dels att nudgen har olika effekt på olika individer (Lin m.fl., 2017). Khatri och 

Ng (2000) nämner även att tidigare erfarenheter, magkänsla och bedömningsförmåga 

påverkar individers beslutsprocess inom den deskriptiva teorin. Då enkätens andra del är ett 

hypotetiskt scenario är det möjligt att respondenterna inte tagit placeringsvalet lika seriöst 

som vid en riktig situation. Generaliserbarheten minskar även på grund av det hypotetiska 
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scenariot, för att sannolikheten att respondenten uppger en högre betalningsvilja ökar 

(Loomis, 2011). Vidare har även informationen om de olika fondalternativen kortats ner 

avsevärt, för att med hjälp av förenkling och inramning av informationen hjälpa individen att 

välja rätt val (Mont m.fl., 2014). Då detta inte är en realistisk presentation av alternativen 

utgör det ännu ett problem inom hypothetical bias och påverkar den interna validiteten 

negativt. Trots att hypothetical bias är ett problem som uppstår i hypotetiska 

betalningsundersökningar är det fortfarande relevant data som presenteras. Framtida 

forskning kan dra nytta av bristerna i vår studie och försöka motverka hypothetical bias i sin 

undersökning eller genomföra en undersökning som är baserad på verkliga transaktioner. 

5 Slutsats 

Studien tar avstamp i hållbar utveckling och vikten av hållbara investeringar. Omställningen 

till ett mer hållbart samhälle påverkar inte endast gemene man utan även företag, banker och 

finansiella system (Riksbanken, 2019). Efterfrågan på hållbara investeringar har ökat med 

500 procent sedan 2013 (Naturskyddsföreningen, 2021), men endast 40 procent gör det i 

praktiken (Swedbank, 2021).  

 

Den första frågeställningen undersöker om nudging bidrar till ett hållbart fondsparande som 

tydligast framgår genom interaktionstermen, där nudgen har haft en effekt. 

Interaktionstermen är statistiskt signifikant och har även uppgått till 16 318 SEK för Fond A 

och innebär att interaktionstermen fungerat som en upplysning om att fonden är hållbar. 

Däremot är interaktionstermen negativ för Fond D och associeras med studiens andra 

frågeställning som undersöker om hållbarhet väger in mer än avkastning vid ett 

investeringsbeslut. Detta tyder på att avkastning prioriteras över hållbarhet, eftersom Fond A 

har en bättre avkastning än Fond D. I tabell 7 framgår det även att Påstående 3, ”Jag 

prioriterar fonder med högre avkastning över fonder med lägre avkastning men som är 

hållbara”, är både statistiskt och ekonomiskt signifikant där den för Fond A är positiv och 

negativ för Fond D. Detta innebär att individer som prioriterar avkastning placerar större 

belopp i Fond A, medan de som inte prioriterar avkastning placerar större belopp i Fond D. I 

sin tur stöds denna slutsats av Mussel (2018) studie om att etiska investeringar inte alltid tas 

hänsyn till på grund av att risk och avkastning är de faktorerna som prioriteras inom 

finansmarknaden.  
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60 procent av respondenterna i behandlingsgruppen och 40 procent i kontrollgruppen förstod 

lövets betydelse. Nudgen kan ha varit effektiv även för de respondenter i behandlingsgruppen 

som inte förstod innebörden av lövet, då färgen grön förmedlar intrycket av hållbarhet och 

hållbara produkter (DeLong & Martinson, 2012). Vi finner även att föräldrars 

högskoleutbildning förklarar respondenternas val av placering genom att föräldrarnas 

värderingar kan ha påverkat respondenternas värderingar (Kahle, 1983). Där fler preferenser 

utöver hållbarhet har påverkat fondvalet. Det framgår även att kvinnor prioriterar risknivå 

över avkastning, då de placerar mer i Fond D jämfört med Fond A samt mer i Fond C jämfört 

med Fond B.  

 

Studien har bidragit till den begränsade forskningen som finns gällande nudging och 

miljömärkningssymboler ur ett finansiellt perspektiv. Bassen m.fl. (2019) studie har påvisat 

att miljömärkningssymboler fungerar som en nudge mot System 1 och vår studie stödjer 

deras resultat. Vår studie framhäver vikten av hållbarhetssymboler som i sin tur kan bidra till 

ett mer hållbart samhälle när dessa appliceras i större sammanhang för att underlätta 

informationssökandet kring hållbarhet. Då denna studies generaliserbarhet är bristande 

öppnar detta upp för vidare forskning med ett större och mer representativt urval för att 

undersöka huruvida nudging har en positiv effekt på populationsnivå. Finansiell kunskap kan 

även mätas bättre vid ett större och representativt urval, vilket kan vara en bidragande faktor 

till att en del investerare inte väljer att göra hållbara placeringar. Det är av intresse för 

framtida forskning att undersöka om respondenternas långsiktiga sparbeteende ändras när de 

utsätts för en liknande nudge. Genom att analysera verkliga fondvalsituationer kan framtida 

studier undersöka hur nudging fungerar i praktiken. För framtida forskning utgör denna 

studie en god grund för forskningsfrågor inom nudging och finansiella investeringar.  
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Bilaga 3 

Tabell 8. Korrelationsmatris mellan de oberoende variablerna. 

 
 
Tabell 9. Levene’s test för jämlikhet i varians för Påstående 5.  

Levene’s test för jämlikhet i varians Påstående 5 

 

W0  =  52.275678   df(1, 312)     Pr > F = 0.00000000 

W50 =  12.779393   df(1, 312)     Pr > F = 0.00040595 

W10 =  52.275678   df(1, 312)     Pr > F = 0.00000000 

 

 

Tabell 10. Levene’s test för jämlikhet i varians för Påstående 4.  

Levene’s test för jämlikhet i varians Påstående 4 

 

W0  = 15.9763075   df(1, 312)     Pr > F = 0.0000801 

W50 =  4.0526629   df(1, 312)     Pr > F = 0.04496032 

W10 = 15.9763075  df(1, 312)     Pr > F = 0.0000801 

 

 

Tabell 11. Levene’s test för jämlikhet i varians för Högskoleutbildning.  

Levene’s test för jämlikhet i varians Högskoleutbildning 

W0  = 21.6558264   df(1, 311)     Pr > F = 0.00000483 

W50 =  6.4528339   df(1, 311)     Pr > F = 0.01156374 

W10 = 21.6558264  df(1, 311)     Pr > F = 0.00000483 
 

 
Tabell 12. White’s test för Fond A. 

White's test for Fond A 
H0: Homoskedasticity 
Ha: Unrestricted heteroskedasticity 
   chi2(65) =  77.71 
Prob > chi2 = 0.1342 

 

 
Tabell 13. White’s test för Fond D. 

White's test for Fond D 
H0: Homoskedasticity 
Ha: Unrestricted heteroskedasticity 

   chi2(65) =  59.24 

Prob > chi2 = 0.6781 
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