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Sammanfattning 
 
Att fatta beslut i en värld som är mer föränderlig än någonsin och utfallen av klimatets 
förändringar ej är kända har visat sig vara svårt. Forskning har visat på att beslut som 
tas där utfallen är osäkra påverkas av psykologiska bakgrundsvariabler.  
 
Den ekonomiska riskforskningen har sedan 1960-talet utvecklats till att kopplas 
samman med psykologisk beteende forskning och visar i stor grad hur dessa två grenar 
hör samman. Prospektteorin har utvecklats ur detta och visar på hur attityder påverkar 
synen på vinster och förluster vilket är vad investerare hanterar dagligen. De 
psykologiska faktorerna som är bakomliggande hos investerare när de fattar beslut är 
många. De har ett högt självförtroende vid fattande av beslut, svängigt humör och ett 
överskattande av sin egen kunskap.  
 
I takt med att klimatet förändras kommer frågor rörande vilka klimatrisker och 
omställningsrisker detta för med sig. Världens ekonomi kommer bli påverkad av detta. 
Den finansiella sektorn är takt med att försöka finna ut av hur det globala politiska 
systemet kommer hantera dessa risker och vilka omställningar detta innebär. Detta 
gäller även för investerare då även de måste ha detta i åtanke.  
 
För att få en bild av hur svenska investerare ser på klimatrisker vid investeringar inom 
några sektorer. Vilka bakomliggande påverkningar som kan påverka ett beslut som tas 
under osäkerhet har en enkät studie genomförts. För att sedan kunna jämföra svenska 
investerares riskbild med internationella rapporter om risker i världen. 
 
Analysen kom fram till att svenska investerare har ett större fokus på klimatrisker inom 
sektorerna energi/kraftbolag, verkstadsindustri och transport men ser inte någon större 
ökning i fokus på klimatrisker inom en tioårsperiod. Bakomliggande faktorer som 
påverkar investerares beslutsfattande under osäkerhet är hur information är utformad, 
personlighet, självsäkerhet, samhällssituation och grupptillhörighet. 
 
Nyckelord: Klimatrisker, investerare, beslut, beteende, osäkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

 
Abstract 
 
Decision making in an ever changing world is shown to be harder than ever when the 
outcomes of climate change are not known. Research has shown that the decisions taken 
where outcomes are uncertain are influenced by psychological background variables. 
 
Economic risk research has since the 1960s evolved to be linked with psychological and 
behavioral research and shows to a great degree how these two fields are related. 
Prospect theory has evolved from this and shows how attitudes affect the perception of 
gains and losses, which is what investors handles daily. The psychological factors that 
are underlying investor when making a decision are many. They show high confidence 
in decisions, are affected by mood swings and show an overestimation of their own 
knowledge. 
 
With the climate changing questions are being raised with regards to climate- and 
restructional risks. The worlds economy will be affected by this. The financial sector is 
trying to find out how the global political systems will manage these risks and what 
changes this implies. This also applies to investors - when even they must have this in 
mind. 
 
A survey was carried out to get a picture of how a Swedish investor might look at 
climate risks when investing in a few selected sectors and what underlying influences 
can affect a decision taken under uncertainty. One can then be able to analyze and 
compare a Swedish investors risk picture with international reports on risks in the 
world. 
 
The analysis concluded that Swedish investors have a greater focus on climate risks in 
the energy / power companies, engineering industry and transport but do not see any 
major increase in the focus on climate change risks within a decade. Underlying factors 
that influence investors' decision making under uncertainty is how information is 
designed, personality, self-confidence, social situation, and group membership. 
 
 
Key words: Climate risks, investors, decision, behavior, uncertainty. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Människan har i alla tider varit utsatt för risker och försökt att hantera dem men dagens 
komplexa och teknologiska samhälle har fört med sig nya risker som människor måste 
hantera (Wisner et al, 2004). Risk syftar till möjligheten att mänskliga eller andra 
händelser skall leda till konsekvenser av negativt slag för något som människor 
värdesätter (Olofsson, 2009).  
 
Klimatet har fått ett ökat fokus i samhället och media har gett ett stort utrymmer för 
debatten om människors påverkan på klimatet. Mätningar av den globala 
medeltemperaturen mellan år 1906-2005 visar på en ökning med 0.7 grader Celsius 
(SMHI, 2016). En sådan ökning bedöms i klimatsammanhang som en snabb och stor 
ökning och förändringarna ser man i ett förändrat nederbördsklimat, en minskning av 
istäcket i Arktis och stigande havsnivåer (SMHI, 2016). Frekvensen av extrema väder 
tros öka i antal och återkomma i snabbare tidsperioder än tidigare och samhällets 
sårbarhet är en del av det som varit i fokus (Lavell et al, 2012). Sårbarheten i samhället 
handlar om att skydda sig mot skadliga konsekvenser, det handlar om att skydda både 
mänskliga och ekonomiska aspekter (Birkmann et al, 2012). Sårbarheten i dagens 
samhälle kan blandas ihop med den ökade förekomsten av extrema väderhändelser. 
Extrema väderhändelser har alltid förekommit men med dagens utvecklade infrastruktur 
blir samhället i högre grad sårbart. Dagens samhällen är även i större grad mer 
väderberoende och media kan idag sprida rapporter om katastrofal väderhändelser 
snabbare än någonsin från alla världens delar (SMHI, 2016).  
 
Enligt Beck lever människor idag i en tid av förändringar där samhället är i en 
övergångsfas från industrisamhället till ett risksamhälle där samhället konfronteras med 
det gamla som en gång var och kallar detta för reflexiv modernisering (Olofsson & 
Rashid, 2009, Beck, 1992). Under den reflexiva moderniseringen hamnar de globala 
riskerna och det beroende som idag finns mellan världens alla länder. Ett beroende där 
många människor i högt utvecklade länder själva väljer att engagera sig i institutionella 
aktiviteter som handlar om konstant övervakning och reflektioner om de risker världen 
står inför (Wisner et al, 2004). Dagens moderna samhälle driver fram 
samhällsutvecklingen och det är inte alltid som människan förstår de konsekvenser som 
uppstår av det sättet man idag lever. När människan blir medveten om detta blir 
samhället till ett risksamhälle menar Beck (Olofsson, 2009). Om världen fortsätter att 
fungera så idag kommer klimatförändringarna att omformera den och den ekonomiska 
ojämlikheten kommer öka (Burke et al, 2015).  
 
Alla länder påverkas av klimatförändringar en del blir vinnare och några blir förlorare 
när den ekonomiska tillväxten saktas ned av dess förändringar (Burke et al, 2015). Den 
globala ekonomiska produktionen kommer förändras och detta innebär att investerare 
får en annan marknad att jobba med än den de idag är vana vid. Många ledare kommer i 
framtiden att omdefiniera både sättet de ser på och definierar risk på (PwC, 2016). De 
miljörelaterade riskerna i samhället har det tagits allt för lite hänsyn till även om det har 
framkommit att de har en effekt på alla delar i samhället. Framgång mäts idag genom att 
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se på företag och länders utsläppsnivåer av koldioxid och krav sätts på att dessa utsläpp 
skall minskas. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Finansinspektionen(FI) kommer klimatförändringar och klimatpolitiken att 
påverka den globala ekonomin och den finansiella sektorn (FI, 2016). Det handlar om 
långsiktigt strukturella politiska förändringar som har att göra med 
omvärldsförändringar. Två stora risker som identifierats av FI är klimatrisker och 
omställningsrisker. Med klimatrisker menas de risker som det förändrade klimatet för 
med sig så som ökad medeltemperatur, stigande havsnivåer och en ökad frekvens av 
extremväder. Dessa förändringar för med sig direkta och indirekta kostnader. En direkt 
kostnad som ses är de ökade kostnaderna på skador som försäkringsbolag täcker och 
indirekt kostnad är de konsekvenser som ett förstört ekosystem för med sig, lägre 
produktionseffektivitet och en ökad mängd hälsoproblem (FI, 2016). Åtgärder för att 
minska klimatriskerna genom att bland annat minska växthusgasutsläppen genomförs 
genom att höjda skatter på utsläpp. Dessa skatter medför en förändring av produktion- 
och konsumtionsmönster och detta skapar omställningsproblem i delar av ekonomin 
(FI, 2016). Detta är en så kallad omställningsrisk. I sektorer som till exempel kol och 
olja där många har stora ekonomiska tillgångar investerade, kan falla i värde då tuffare 
regleringar och höjda klimatskatter införs inom denna sektor (FI, 2016).  
 
Enligt Institutional Investors (2014) skapar klimatförändringarna inte bara svårigheter 
för investerare, de skapar även en möjlighet till att förändra investeringsmarknaden. 
Den finansiella sektorn står inför utmaningen att ta reda på hur det globala politiska 
systemet kommer agera inför det förändrade klimatet som kommer i framtiden (FI, 
2016). Kommer det politiska systemet att slå till kraftfullt och effektivt och minska 
klimatriskerna och på så vis öka omställningsriskerna för företag eller kommer de att 
agera måttfullt så att klimatriskerna ökar men omställningsriskerna minskar för 
företagen (FI, 2016).  Det framkommer att ju senare agerandet kommer och desto större 
förändringarna blir desto större blir de totala riskerna för det finansiella systemet (FI, 
2016). ). Kanske kommer företag i framtiden att lära sig hantera snabba 
omställningsrisker. Institutional Investors (2014) menar att företag som ligger i 
framkant och arbetar med hållbar utveckling och involverar sig med Corporate Social 
Responsibility(CSR) och visar på en anpassningsvilja har högre avkastning vid en 
jämförelse med företag som inte gör detta. Med CSR menas att företagen tar ett ansvar 
för hur de påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 
 
Gröna obligationer är ett sätt för företag att investera och visa på en öppenhet mot 
klimatförändringar. Intresset för gröna obligationer har de sista åren ökat på den 
svenska marknaden och tros fortsätta växa (di, 2015).  En förklaring till ökningen kan 
vara tveksamheten till folk att investera i bolag som inte bedriver en långsiktig hållbar 
utveckling (di, 2015). Genom att ge ut gröna obligationer visar företag att de binder sig 
till att investera hållbart (di, 2015).  
 
Ett problem som uppstått för investerare är deras möjligheter att förstå redovisningar 
och rapporter överlag (Schuetze, 2001). Det som framkommit är att redovisningar och 
rapporter har blivit lagstadgade att redovisa en del information. Detta har lett till att 
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informationen som framkommer inte alltid går att förstå för investerare som skall 
använda dessa redovisningar och rapporter. Om detta stämmer menar Schuetze (2001) 
att den viktiga roll som dessa redovisningar och rapporter förr hade försvinner när lagen 
skärps. 
 
1.3 Syfte 
 
Denna studie har som huvudsyfte att skapa en förståelse för hur svenska investerare ser 
på klimatrisker vid en investering och bakomliggande påverkning när beslut ska fattas 
på osäkra utfall. 
 
Ett delsyfte med studien är att jämföra resultatet med tidigare undersökningar inom 
området för att kunna utforska om svenska investerare och internationella beslutsfattare 
och experters åsikter visar på likheter eller skillnader.  
 
1.4 Forskningsfrågor 
 
Hur ser svenska investerares syn på klimatrisker vid en investering inom sektorerna 
bank och finans, energi/kraftbolag, verkstadsindustri, transport, service och 
stat/kommun ut? 
 
Vilka faktorer kan ligga bakom och påverka de svenska investerarnas syn på 
klimatrisker vid en investering? 
 
1.5 Avgränsning 
 
Studien har avgränsats till att studera svenska investerare, internationella beslutsfattare 
och experter. Studien baseras på rapporten Global Risks 2015, detta då rapporten för 
2016 ej hade blivit utgiven när arbetet för denna studie påbörjades. 
 
Studien använder sig av en enkätundersökning där respondenternas avgränsades till 
svenska investerare och genomfördes under en två veckors period i mars-april 2016. En 
önskan med enkäten var att få en bild av vilka risker de svenska investerarna såg som 
mest sannolika i framtiden. Valet föll på sju olika kategorier som valdes utifrån 
rapporten Global Risks 2015 som är skriven av World Economic Forum(WEF). Alla 
valda kategorierna återfinns i den rapporten. Denna rapport belyser framträdande risker 
ur ett långsiktigt perspektiv över hela världen och baseras på analyser av experter och 
globala beslutsfattare. Rapporten visar hur risker och deras effekter hänger samma. 
Riskerna utvärderas i termer av sannolikhet och potentiell påverkan inom de kommande 
tio åren (WEF, 2015). De sju valda kategorierna blev klimatrisker, energiprischock, 
terrorism, cyberattacker, geopolitiskoro, migration och global finanskris. Dessa valdes 
för att kunna göra en jämförelse mellan hur de olika kategorierna rangeras i de olika 
undersökningarna för möjligheten att se likheter och skillnader. 
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1.6 Disposition 
 

	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel	  1-‐	  Inledning	  
Första	  kapitlet	  i	  uppsatsen	  startar	  med	  en	  bakgrund	  till	  ämnet	  och	  fortsätter	  med	  en	  
problemdiskussion	  som	  leder	  fram	  till	  forskningsfrågorna	  efterföljt	  av	  studiens	  syfte	  
och	  avgränsning.	  

Kapitel	  4-‐	  Resultat	  och	  analys	  
I	  kapitel	  fyra	  presenteras	  resultatet	  och	  kommentarer	  till	  det.	  

Kapitel	  5-‐	  Slutsats	  och	  diskussion	  
I	  det	  femte	  och	  sista	  kapitlet	  sammanfattas	  studien,	  dess	  resultat	  och	  slutsats	  
presenteras.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  inom	  ämnet	  presenteras.	  

Kapitel	  2-‐	  Teoretisk	  referensram	  
Andra	  kapitlet	  presenterar	  relevanta	  teorier	  som	  är	  användbara	  för	  analysering	  av	  
resultatet.	  	  	  
	  

Kapitel	  3-‐	  Metod	  
Tredje	  kapitlet	  presenterar	  studiens	  undersökningsmetod.	  Motiv	  till	  val	  av	  metod	  och	  
teorier	  presenterar.	  Tillförlitligheten,	  relevans	  och	  kritik	  mot	  valet	  av	  metod,	  källor	  
och	  bearbetning	  presenteras	  även	  här.	  	  
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2. Teoretisk referensram 
 
2.1 Det moderna samhället, dess risker och beslutsfattande kring dem 
 
De nya riskerna som samhället står inför har det moderna samhället fört med sig självt 
menar Beck som nämndes tidigare, ”hazards and insecurities induced and introduced 
by modernisation itself” (Wisner et al, 2004). Begreppet risk har skapats för att 
människor skall förstå och kunna hantera livets osäkerhet och faror (Slovic, 2010). 
Dagens samhälle har haft ett stort fokus på att hantera risker genom teknologiska 
lösningar så som övervakning, kontroll och olika säkerhetssystem har varit prioriterade 
(Olofsson & Rashid, 2009). Detta då gränser har suddats ut i den globala världen och 
fokus på risker för regeringar på många platser har flyttats från skyddande mot krig till 
skyddande mot teknologiska och natur/miljörisker (Sparf, 2009).  
 
Den finansiella sektorn står inför en framtid där beslutsfattande rörande klimatrisker och 
omställningsrisker ej är fastställda och beslut behöver fattas på osäker och ibland 
motsägelsefulls information. Människor är aldrig objektiva vid beslutsfattande, detta 
gäller så väl experter som enskilda individer (Olofsson & Rashid, 2009). De sociala 
omständigheterna, den tid och samhälle man befinner sig i påverkar. Ofta sätts risker i 
perspektiv till något, något som sker eller har skett (Wall, 2009). Människors 
gemensamma uppfattningar och värderingar påverkar vad deras definition av risk är och 
dessa skillnader kan även ske mellan olika grupper i samhället (Wall, 2009). De 
demografiska skillnaderna kan bidra till att riskuppfattningen blir påverkad, med högre 
ålder, lägre inkomst och lägre utbildning uppskattas en högre oro och risk (Slovic, 
2010).  
 
Känslor är en viktig faktor i människors rationella beteende då det framkommit att 
känslor ibland har en mer uttalad effekt på risktagande än logiskt kognitiva 
bedömningar av risker och fördelar (Slovic, 2010). Känslor påverkar mer än förnuftet 
vid en evaluering av risk och känslor som kan påverka vid en riskuppfattning är oro, 
rädsla, ilska och ånger (Breakwell, 2007). Känslan av ånger får människor att undvika 
risker då den upplevs som negativ (Breakwell, 2007). Känslan av erfarenhet kan få 
människor att känna sig osårbara när de hanterar risker och detta kan skapa en fallgrop 
som får människor att tro att de kan hantera en situation som de ej klarar av (Breakwell, 
2007). Weinstein kallar detta för en orealistisk optimism(optimistic bias) där människor 
tror att de är mindre benägna att råka ut får något själva jämfört med andra människor 
(Breakwell, 2007). 
 
Människors återkommande mönster av beteende, tankar och känslor utformar deras 
personlighet och psykologiska kvalitet som påverkar på individnivå vid riskuppfattning. 
Människors olika personligheter delas in fem grupper som kallas the Big Five där 
personligheterna har satts samman och generella slutsatser kan dras av dem om vilka 
som tar risker och vilka som undviker dem. De fem dimensionerna av personligheter är 
extraversion, openness, conscientiousness, agreeableness och neuroticism där de två 
första personligheterna är de som är mest benägna att söka risker (Breakwell, 2007).  
 
Upplevd risk och upplevd nytta av den påverkar även detta riskuppfattningen menar 
Slovic (2010). Om människors känslor av en aktivitet/teknologi är fördelaktiga tenderar 
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människor att bedöma riskerna som denna för med sig som låga och fördelarna som 
höga. Om deras känslor däremot är ogynnsamma tenderar människor att bedöma 
riskerna kopplade till aktiviteten/teknologin som höga och fördelarna som låga. Detta 
visar på att människor ej endast grundar sina bedömningar på vad de tycker och tänker 
om en risk utan även på vad de känner om den. Evolutionen har format människans 
sinne till att vara känslig för små förändringar i omgivningen vilket har gjort människan 
mindre ämnad att kunna svara på större förändringar. Detta kallar Slovic (2010) för en 
psykisk bedövning. Psykisk bedövning återfinns inom miljörisksfären där många 
människor bryr sig mer om förlusten av ett enda träd eller ödet till en enda fågel jämfört 
med en skövling av en stor skog eller en utrotning av en fågelart. Detta är en grund till 
att ett lidande barn kan vara mer gripande för många människor jämfört med hotet av en 
obeboelig planet (Slovic, 2010).  
 
Den psykometriska modellen undersöker människors bakomliggande tankeprocess om 
riskuppfattning när beslut skall tas (Olofsson, 2009). Modellen undersöker vilka risker 
människor är villiga att acceptera om nyttan av dem överväger risken (Breakwell, 
2007). Modellen utgår från att människor tolkar och drar slutsatser utifrån tidigare 
kunskaper och biologiska förutsättningar som påverkande faktorer vid en 
beslutsfattning angående risker. En skillnad mellan könen har framkommit som visar på 
att män är mer villiga att ta risker jämfört med kvinnor (Slovic, 2010). Detta kallas för 
”White-Male Effect” och det har visat att yngre välutbildade män i USA var mer 
benägna att ta risker och såg risktagandet som positivt. Män har även en större tilltro till 
sina egna möjligheter att hantera risker jämfört med kvinnor som värderar risker som 
högre och har en större oro för dem. Kvinnor är dock i större utsträckning mer positiva 
till säkerhetsåtgärder sammanliknat med män (Slovic, 2010).  
 
Enligt Slovic (2010) fann Ganzach stöd för en modell i finanssfären där analytiker 
baserar sin bedömning av risk och avkastning på okända aktier på en global. Om aktien 
uppfattades som bra bedömdes den ha en låg risk med hög avkastning, om aktien 
uppfattades som dålig bedömdes den ha hög risk och låg avkastning. För aktier som var 
välbekanta var uppskattad risk och avkastning positivt korrelerade istället för att 
påverkas av en global inställning (Slovic, 2010).  
 
De referensramar som människor redan har angående olika risker har funnits påverka 
hur människor tolkar och använder information de får från media om olika risker 
(Breakwell, 2007). Människan uppfattar verkligheten medräknat risk och nyttan av den 
genom att använda två interaktiva parallella system för att bearbeta information. Det 
första systemet är det rationella systemet som är deliberativt, logiskt och evidensbaserat 
medan det andra systemet är upplevelse systemet som kodar verkligheten i bilder, 
metaforer och berättelser i samband med känslor och affekt (Slovic, 2010). När ett nytt 
objekt skall kategoriseras in i redan existerande kognitiva ramar kallas detta enligt 
Breakwell (2007) för förankring. Förankring görs för att ett objekt skall göras bekant för 
människan och känns mindre konstigt och främmande. Genom att göra en förankring 
förs det nya objektet in blir en del av ett välbekant sammanhang. Förankring är 
utvecklat för att förklara var som händer med människor när de ställs inför nya idéer 
och uppgifter som för dem är nya under osäkra förhållanden (Breakwell, 2007). 
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2.2 Experters roll 
 
De komplexa tekniska system som samhället har utvecklat kan omöjligt människor i 
allmänhet ha någon erfarenhet av vilket leder till att expertsystem i större grad blir mer 
betydelsefulla ju längre tiden går. Även politiker är enligt Öhman (2009) tvingade till 
att förlita sig på experter när det kommer till att formulera policys. Denna ökade 
specialisering av kunskap har utvecklats i det senmoderna samhället och människor man 
aldrig tidigare har mött utför handlingar som har en direkt påverkan på andra 
människors privata liv. Tillit till de som fattar dessa beslut har ej någon direkt koppling 
till förtroende utan är i större grad en taktisk handling som rör acceptansen av 
omständigheterna då alternativen till något annat till stor del är okända (Olofsson, 
2009). De lokala kunskaperna räcker ej lägre till för att kunna förstå eller hantera de nya 
okända riskerna i världen vilket skapar ett behov av experter och expertsystem (Öhman, 
2009).  
 
Att det finns skillnader mellan experter och allmänheten när det kommer till 
riskuppfattning kan förklaras med att den är kontextuellt bunden. Trots att det är 
problematiskt måste människor hantera dagens risker och för privata företag har 
riskbedömning varit aktuellt en längre tid då risk är en spegelbild av möjligheter som 
finns för företaget, ”för att vinna något måste man riskera något” (Olofsson & Öhman, 
2009). På organisatorisk styrnings nivå har risk blivit centralt i många fall och återfinns 
i rapporter om aktuella frågor om vad som är avgörande för näringslivets överlevnad 
och framgång (Sparf, 2009). I globala undersökningar återfinns sedan en längre tid 
verkställande direktörers återkommande syn av att risk och riskhantering är en 
avgörande och central fråga som behöver hanteras (PWC, 2016). Politiker lägger ofta 
över ansvaret på organisationer att de skall hantera risker som ligger utanför deras 
kontroll och räckvidd. Anledningen till att politiker gör detta är för att de vill bevara en 
bild av hanterbarhet och kontroll, ”Kan vi ha kunskap om de risker vi står inför nu och i 
framtiden? Nej, det kan vi inte: men ja, vi måste agera som om vi kunde det” (Sparf, 
2009).  
 
Den förändrade riskhanteringen i samhället kan kopplas till en större förändring som 
sker på ett politiskt plan (Olofsson & Rashid, 2009). Risker är mer centralt i den 
offentliga styrningen än tidigare och detta leder vidare till vilka risker som skall 
hanteras och i vilken utsträckning de skall regleras blir då aktuella frågor att hantera. 
Fyra olika grupper har identifierats när det kommer till vart makten över 
riskhanteringen i samhället ligger, dessa fyra är teknokratisk styrning, politisk styrning, 
ekonomisk styrning och deltagande styrning. Även fyra typer av grundfaktorer som 
påverkar vilken form för styrning som blir tongivande har funnits och dessa är 
effektivitet, kunskap/kompetens, legitimitet och värderingar/rättvisa. Effektivitet och 
kunskap är ofta sammankopplade med teknokratisk styrning och ekonomisk styrning. 
Ekonomiska styrmedel, teknologiska framsteg och beräkningar har varit till hjälp med 
att utforma effektivitet och det är med hjälp av detta som riskhanteringen med hjälp av 
miljöskatter och handel med utsläppsrättigheter har framkommit (Sparf, 2009).  
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2.3 Ekonomisk riskforskning 
 
Inom ekonomisk forskning skiljer man på beslutssituationer och de delas in i två olika 
sorter, den första är riskabelt beslut där beslutsfattare står inför flera olika möjliga utfall 
av en händelse men man känner till sannolikheten för alla de olika utfallen som kan 
komma med händelser. Riskabelt beslut står försäkringsbranschen inför och genom att 
använda sig av olycksstatistik får man en kunskap om sannolikheten för olika utfall och 
utifrån detta kan försäkringsbolag fastställa sina riskpremier. Den andra sortens 
beslutssituation är beslut under osäkerhet, detta är när beslutsfattare står inför olika 
sorters utfall där sannolikheten för utfallen ej är känd. Ett exempel på beslut under 
osäkerhet är framtida vinster för ett företag som satsar på en ny produkt (Olofsson & 
Rashid, 2009).  
 
Ordet risk används ej av ekonomer för om en händelse kommer inträffa eller ej utan hur 
stor sannolikhet det är för att den skall inträffa, känner man ej till sannolikheten för en 
händelse använder man istället begreppet osäkerhet (Olofsson & Rashid, 2009).  
 
Ekonomer utgår från att människan är rationell när man har en känd sannolikhet på ett 
utfall av en händelse och då använder sig av sannolikhetsberäkningar i sina riskanalyser. 
När människor fattar beslut under osäkerhet skiljer det sig från ovan menar ekonomer, 
då människor under förhållanden av osäkerhet kommer göra en så god uppfattning av 
sannolikheten för att en händelse skall inträffa som de har möjlighet att göra (Olofsson 
& Rashid, 2009). När sannolikhetsberäkningar bygger på förmodanden kallas det 
subjektivt då olika människor kan komma fram till olika resultat (Olofsson, 2009). Att 
ha kunskap om sannolikheten för att en händelse kommer att äga rum är en sak men att 
sedan acceptera sannolikheten för det är en annan sak (Olofsson, 2009). Inom 
miljörisker krävs det åtgärder för att minska sannolikheten för oönskade utfall 
(Olofsson, 2009).  Ekonomer och många andra människor undrar om ekonomin kan 
anpassa sig till klimatförändringar och hur mycket är människor villiga att betala för en 
säkrare värld (Olofsson & Rashid, 2009).  
 
Marknadsekonomin i Sverige går ut på att priser bestämmer hur resurser skall fördelas 
(Olofsson & Rashid, 2009). Priserna fungerar som signaler på hur människorna i landet 
uppskattar en viss tjänst eller vara och därmed hur resurserna skall fördelas ut. För att 
värdera miljörisker har sedan 1940-talet betingade värderingar eller ”Continget 
Valuation” använts. Betingade värderingar handlar om att inrätta en hypotetisk marknad 
och sedan fråga människor om deras betalningsvilja utifrån olika scenarier (Olofsson, 
2009). Betalningsviljan kan handla om hur mycket man är villiga att betala för att 
realisera en förändring, betalningsviljan fungerar då som marknadspris annars gör 
(Olofsson & Rashid, 2009).  
 
I den finansiella sektorn lyfter Arrow (2010) fram ett problem med att ingen står till 
svars i det finansiella systemet om till exempel ett företag går i konkurs. Arrow (2010) 
lägger också fram en undran över varför finansiella koncerner vid den sista finanskrisen 
tog lån även om de kände till riskerna med att göra detta. Stora transaktioner kan 
påverka hela marknaden men fördelarna med att ta dessa risker väger tyngre än att 
misslyckas. Även om man är medveten om risker kan information som ej anses som 
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perfekt eller känns omväxlande göra att risker ej övervägs ordentligt. Informations 
föränderlighet har skapat en attityd mot den som gör att större risker tas (Arrow, 2010).  
 
Forskningar och rapporter som hanterar olika förhållningssätt rörande 
klimatförändringar och hur ett agerande och hanterade av dessa kan hanteras presenteras 
varje år bland annat genom FN:s klimatrapporter. I den finansiella sektorn är splittrad i 
frågan om hur de långsiktiga miljöriskerna skall hanteras. Detta kan bero på att de 
fortfarande finns en osäkerhet med vilken intensitet de långsiktiga klimatriskerna 
kommer och detta för med sig ett problem för beslutsfattare om vilka miljöpolicys som 
skall införas. Olika uträkningar görs bland annat på kostnader för att välja att bygga upp 
en motståndskraft mot olika miljörisker och ställs emot kostnaden för att inte bygga upp 
ett skydd om en katastrof skulle inträffa (Gollier, 2010).  
 
2.4 Kreditvärdighet och klimatförändringarnas inverkan på den.   
 
De förväntade klimatförändringarna och de miljörisker de medför kan komma att 
påverka staters kreditvärdighet (agefi, 2015, unepfi, 2016).  Det handlar bland annat om 
den påverkan som naturkatastrofer för med sig genom att indirekt försvaga faktorer som 
grundläggande påverkar kreditvärdigheten, exempelvis skattemässiga, yttre ekonomiska 
faktorer, monetära och institutionella bedömningar (agefi, 2015). 
 
Med kreditvärdighet menas ett lands, företags eller persons förväntade kapacitet att 
betala tillbaka ett lån. Dess förmåga fastställs i betygsskala som sträcker sig från 
”AAA” till ”D” av olika kreditvärderingsinstitut (spratings, 2016). En hög placering 
betyder ofta en stor motståndskraft mot förändringar (unepfi, 2016). Kreditbetyg är 
ingen absolut sanning om sannolikheten för ett misslyckande, detta då utvecklingen och 
framtida händelser som kan ske som ej går att förutse, som kan förändra på 
kreditbetyget (spratings, 2016).   
 
De länder som drabbas av naturkatastrofer får en negativ finanspolitisk påverkan då 
statens finanser minskar genom att de offentliga investeringarna ökar. De ekonomiska 
påverkningarna visar då på en direkt negativ påverkan genom en försvagad BNP. 
Ländernas export minskar och dess import ökar vilket påverkar de drabbade landets 
handelsposition negativt (agefi, 2015).  Störst negativ påverkan på kreditvärdigheten 
skapar jordbävningar och tropiska stormar (unepfi, 2016).  
 
Områden som är tättbefolkade och utvecklingsländer har störst risk att få en negativ 
kreditvärdighet vid en naturkatastrof, detta då de redan bär en stor ekonomisk kostnad 
och är sårbara (unepfi, 2016).  Asien, Afrika och Karibien är de som framkommer vara 
mest sårbara för naturkatastrofer då de ej hinner anpassa sig för att bygga upp en 
motståndskraft. De mest sårbara länderna för en negativ kreditvärdighet vid en 
naturkatastrof är Dominikanska republiken, Chile, Bangladesh, Japan, Costa Rica, 
Vietnam, Peru, Thailand, Taiwan och Turkiet (agefi, 2015). De Europeiska länderna 
visar ej på någon negativ kreditvärderingsutveckling på grund av naturkatastrofer även 
om översvämningar och jordskred ökar i mängd. Effekten av en översvämning visas 
istället i det drabbade landets budget då det skapar ett budgetunderskott. De 
vinterstormar som återkommande drabbar Europa påverka inte heller kreditvärdigheten 
och en orsak är den höga försäkringsnivån i Europa (unepfi, 2016). I Sverige/Norden 
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tros klimatförändringarna eventuellt kunna ge en positiv effekt genom ökade 
temperaturer som kan öka produktiviteten inom jordbrukssektorn (Burke et al, 2015). 
En förklaring till att rika länder ej har en lika kraftig nedgång i kreditvärdigheten vid en 
naturkatastrof är den utvecklade försäkringsmarknaden som återfinns i de länderna 
(agefi, 2015). 
 
2.5 Försäkring och gröna obligationer 
	  
En av de branscher som blir direkt påverkade av en ökning av klimatrisker är 
försäkringsbranschen, detta då skadekostnaderna för stormar och översvämningar med 
mera ökar (FI, 2016).  Försäkrade förluster på grund av extrema väderhändelser har 
varit en uppgående trend som fram tills idag har förklarats genom en ökning av värdet 
på försäkrade tillgångar (FI, 2016).  De större förlusterna visar på människans sårbarhet 
mot extrema väderhändelser och frekvensen av katastrofer har fortfarande en betydelse. 
Dagens moderna katastrofer för med sig störst förlust av människoliv på de platser där 
lägst andel skador på egendom återfinns och minst andel förlust av liv på de platser där 
den högsta förlusten av materiella skador återfinns (fivethirtyeight, 2014).  
 
En osäkerhet skapas av att människan inte vet hur de klimatrisker som skall försäkras 
kommer att utvecklas över tid och detta kan leda till plötsligt förändrade 
försäkringsavgifter i framtiden (Erwann et al, 2010).  Även om försäkringsavgiften ökar 
och de tillgångar som behöver försäkras ökar så har även samhällets totala ekonomiska 
tillgångar även de ökat (fivethirtyeight, 2014).  
 
Människors ökade vilja att försäkra sig kan vara påverkad av den kortsiktiga synen på 
förluster, detta då människor idag köper försäkringar som överstiger värdet på de 
försäkrade produkterna om de skulle gå sönder (Pålsson, 2007).  
 
Försäkringsutbetalningar hjälper till att få igång en återuppbyggning av skadad 
produktivitet, detta får igång ekonomin och skatteintäkterna. I återhämtningsbilden efter 
en katastrof ses flera försäkringar som viktiga för återhämtningsprocessen, det gäller 
personliga försäkringar för människor, företagsförsäkringar och katastrofförsäkringar 
(agefi, 2015).   
 
Försäkringsverksamheter i många länder i Europa, Latinamerika och Asien antar 
varianter av Solvens II vilket innebär att nya försäkringsregleringar har en stark 
betoning på bolagsstyrning, avslöjande och ansvarsskyldighet som syftar till att ändra 
och öka försäkringsföretags beteende (WEF, 2015). 
 
Gröna obligationer har utfärdats som ett sätt att finansiera miljöprojekt av bland att 
företag. Den finansiella marknaden förutspådde att om ett stort företag öppnade upp 
marknaden för gröna obligationer skulle flera stora företag följa efter. Standard & Poor 
analytikerna tror att efterfrågan på gröna obligationer kommer att öka bland investerare 
år 2016 efter de åtagande som investerare signerade i Paris i december 2015, och 
efterfrågan på gröna obligationer kommer i år överträffa utbudet. För investerare 
kommer mätmetoder för att utvärdera nivån på offentliggörandet och miljöegenskaperna 
bli viktigare framöver (globalcreditportal, 2016).  
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Standard och Poor´s analytiker ser att användbarheten av de gröna obligationerna kan 
förverkliga värdet av dem, detta genom att komma åt en grupp investerare som tidigare 
varit likgiltiga inför gröna obligationer. För att locka nya investerare att investera i 
gröna obligationer behöver de försäkras om att obligationerna kommer att tjäna sitt 
syfte. Gröna obligationer kan backa upp ett företag och öka deras kreditvärdighet om de 
nya investerarna är starka och blir en källa till nytt kapital som företagen kan investera i 
sina miljöstandarder. Genom att offentliggöra miljöinformation om företag tror Standar 
& Poor´s analytiker att det kommer uppmuntra och hjälpa företagen att förbättra sina 
miljöegenskaper. Gröna obligationer är ett bra sätt för företagen att finansiera dessa 
förbättringar (globalcreditportal, 2016). 
 
Investerare behöver tydliga sätt att se och förstå miljöegenskaperna i en grön obligation 
för att få en förståelse av vilka miljönyttor olika obligationer ger 
(globalcredigportal.com). Framgång mäts idag ofta i vilken miljöpåverkan ett företag 
har, vilket visar hur viktigt det är påvisa ett miljöarbete (PwC, 2016).  
 
2.6 Beteendeekonomi och ekonomisk psykologi 
 
I början var nationalekonomin sammankopplad med både den filosofiska och den 
psykologiska vetenskapen men under 1900-talet var det många ekonomer som sökte sig 
bort från andra vetenskaper. Ekonomerna ville med detta att den ekonomiska 
vetenskapen skulle bygga på sina egna fundament då de ansåg att den psykologiska 
vetenskapen var ovetenskaplig och oerfaren vilket gjorde att den ekonomiska 
vetenskapen blev osäker då den sammankopplades med den psykologiska. Detta pågick 
under en längre tid fram till 1960-talet när grupper med ekonomer började visa ett 
missnöje med hur den ekonomiska teorin utvecklat sig under en tid. Dessa ekonomer 
såg en framtid för den ekonomiska vetenskapen som var förbunden med kunskaper från 
kognitiv psykologi. Det som ekonomer ville se en förändring av var synen på att 
nyttofunktionen endast kunde se ut på ett enda givet sätt. Ekonomerna ville ha 
möjligheten att upptäcka empiriska lagbundenheter som kunde kopplas samman med 
och beskriva aktörer på den ekonomiska marknaden och deras beteende på ett korrekt 
deskriptivt vis (Pålsson, 2007).  
 
Amos Tversky, Daniel Kahneman och Paul Slovic kom under 1970/80-talet att skapa 
forskning som blev inflytelserika inom beteendeekonomi. Alternativa teorier hade 
tidigare försökt skapas men nu tog de enligt Pålsson (2007) utgångsläge i den ortodoxa 
teorins rationalitetspostulat. Detta för att kunna visa effekterna som uppstår om man 
viker av från denna benchmark. Genom att göra detta kom beteendeekonomin att handla 
om en förening mellan psykologi och ekonomisk teori istället för att försöka skapa en 
helt ny teori. Vid slutet av 1900-talet var det flera ekonomer som insåg behovet av att 
bygga de beteendeantaganden som fanns inom den ekonomiska teorin på psykologiska 
fundament som var realistiska (Pålsson, 2007).  
 
Den forskning som Tversky, Kahneman och Thaler lade fram visade att den 
ekonomiska standardteorin saknade deskriptiv trovärdighet Detta gjorde att 
beteendeekonomin snabbt etablerade sig som en egen gren i det ekonomiska ämnet. 
Grundstommen i beteendeekonomi handlar om en övertygelse om att genom att öka 
realismen i den ekonomiska analysens psykologiska grundantaganden kommer göra den 
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starkare och bättre på alla sätt. När man erkänner att människor har en begränsad 
förmåga att handskas med information eller avstå från förenklade antaganden om att 
individer ser till sitt egenintresse när det kommer att välja olika saker, försöker de visa 
på hur robust resultatet av den ekonomiska teorin är (Pålsson, 2007).  
 
2.7 Finansiell beteendeteori 
 
Hypotesen om effektiva marknader har inom finansiell ekonomi varit central i mer än 
tre decennier. Det handlar om att de priser som blir etablerade på finansiella marknader 
svarar mot ekonomins fundamentala värden. Då alla investerare är rationella och 
arbitrage tar bort chansen för förekomster av priser avviker från de fundamentala. Detta 
har dock både fallstudier och experiment kunnat påvisa ej stämmer enligt Pålsson 
(2007). Investerare har visat sig ej vara så fullt så rationella med arbitragörer med 
begränsade resurser och en kortsiktig tidshorisont som är ute och handlar på den 
verkliga marknaden (Pålsson, 2007).  
 
Det har visat sig tidigare att individer har haft starka tendenser till att ha en kortsiktig 
syn på förluster och detta kan förklara varför aktier haft en större premie vid en 
jämförelse med riskfria placeringar. Hade investerare sett hur liten risken som följer 
med aktier är och de ser till de långsiktiga avkastningarna. I motsättning till idag se till 
de kortsiktiga fluktuationerna med upp och nedgångar på aktiemarknaden. Hos 
människor ser dessa upp och nedgångar ut som stora chanser för förluster. När flertalet 
förlustrisker upplevs vill människor kräva en större premie för att de placerar pengar i 
en sådan form. Avkastningen på aktier har varit större än obligationer i över 200 år vid 
en jämförelse med obligationer detta kallas för equity premium (Pålsson, 2007).  
 
 
Flera studier har kunnat visa på hur den finansiella marknaden tydligt reagerar på 
”brus” enligt Pålsson (2007). Hypotesen om effektiva marknader borde visa på att 
aktiemarknaden endast reagerar på ”riktig” information, men i verkligheten är det 
endast en liten del av de prisrörelser som märks på aktiemarknaden över hela världen 
som kan kopplas och förklaras med ny och ”riktig” information. Med fakta hämtade 
från verkliga världen är det svårt att förena den med en bild av att investerare är 
rationella då de verkar utföra en hel del handel med information som kommer från 
”brus” istället för ”riktig” information. Information som mottagits men ej överensstämt 
med eller stärkt investerarens egna åsikter och uppfattningar sållas enkelt bort (Pålsson, 
2007).  
 
Den finansiella beteendeteorin har visat på att människan är mindre rationell än vad 
man utgick ifrån i den traditionella neoklassiska ekonomiska teorin och investerare har 
en tendens att överfokusera på förlustrisker, är känsliga för hur problem presenteras, är 
dåliga på att konsistent uppdatera sina sannolikhetsskattningar, exploaterar med kort 
tidshorisont och är ofta känsliga för svängningar i vad Pålsson (2007) kallar för 
”investerarhumör”. Självförtroende är ett ofta positivt laddat ord men kan även om 
människor har ett överdrivet självförtroende skapa svårigheter. Detta gäller inte minst 
på finansmarknaden. På finansmarknaden har investerare visat sig ha en tendens att 
överskatta sina kunskaper och sin egen tilltro deras analyser och prediktioner på ett 
systematiskt sätt och investerarna har ogärna bekänt om de begått fel eller ändrat i sina 
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beslut. På finansmarknaden rör sig flera olika typer av aktörer och interaktionen mellan 
dessa människor gör att det inte går att förvänta sig en marknad som är effektiv 
(Pålsson, 2007).  
 
2.8 Prospektteorin 
 
Att hantera och bemöta situationer som utmärks av osäkerhet var tidigare inom 
forskning förknippade med bayesianism, vilket betyder att människor förlitat sig på att 
individer behandlar sannolikheter på ett sådant sätt som är förenliga med 
sannolikhetsteorin och teorin om förväntad nytta. Enligt Pålsson (2007) har detta genom 
olika experiment visat sig inte stämma överens. Människor tenderar nämligen enligt 
Pålsson (2007) att överskatta låga sannolikheter och underskatta höga sannolikheter och 
när ett försök att uppdatera sig för ny information och en kombination av sannolikheter 
sätts samman har det visat sig att människor har svårt att göra detta på ett konsekvent 
sätt. När det kommer till hur människor gör val beror det ofta på hur de olika 
valalternativen är beskrivna. Inom ekonomi kallas detta för framing (Pålsson, 2007). I 
prospektteorin lyfts attityderna mot vinster och förluster fram och attityderna skiljer sig 
åt. Genom att betrakta olika utfall som antigen vinster eller förluster kunde teorin 
fokusera på de skillnader som framkom i attityderna. Människor visar på olika 
riskattityder avhängigt av om utfallet är gynnsamt eller ogynnsamt (Kahneman, 2011).  
 
Tversky och Kahneman försökte med prospektteorin att tillsammans med 
utgångspunkter från det kognitionspsykologiska forskningsfältet visa på en helhetsbild 
av hur människor i det verkliga livet fattar och tar beslut som är sammankopplade med 
osäkerhet (Pålsson, 2007).  
 
Tre kognitiva variabler som ligger till grund för prospektteorin; 

1. I förhållande med den neutrala referenspunkten görs bedömningar, detta kallas 
anpassningsnivå. Vid ett ekonomiskt utfall är referenspunkten det nuvarande 
tillståndet, det förväntade utfallet eller det utfallet som en människa anser sig ha 
rätt till. Vinster är utfall som är bättre än referenspunkten och förluster är utfall 
som hamnar nedanför referenspunkten. 

2. Avtagande känslighet. Denna princip berör bedömningen och upplevelsen av en 
förmögenhetsförändring.  

3. Förlustaversion. Vid en jämförelse mellan vinster och förluster väger förluster 
tyngre än vinster. Denna ojämna fördelning mellan positiva och negativa 
upplevelser eller förväntningar har en utvecklingshistorisk bakgrund 
(Kahneman, 2011).  

 
Referenspunkten som återfinns ovan som en av grundläggande variablerna för 
prospektteorin är en viktig del då människor har en tendens att se bort från denna punkt. 
I prospektteorin är den av stor viktig då man måste veta från vilket utgångsläge man 
skall starta från (Kahneman, 2011). Detta gör prospektteorin mer komplex än de 
tidigare ekonomiska teorierna. Beslutsfattandet hos människor sker i två processer med 
redigering och utvärdering. I redigerings processen struktureras det beslutsproblem man 
står inför upp för att underlätta ett beslutsfattande. I utvärderings processen evalueras de 
olika alternativen som individen kommit fram till med osäkra utfall. De beteenden som 
utifrån de traditionella teorierna anses som avvik och avviker från det som förväntas i 
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de beslutsteoretiska modellerna kan genom prospektteorin ges en förklaring genom 
beslutsprocessen som aktörer i verkliga livet verkar i enighet med. I prospektteorin 
framkommer det att människor ofta visar sig göra bedömningar av sannolikheter med 
utgångspunkt från ”tumregler” och när utfallet skiljt sig från det förväntade utfallet blir 
människor känsliga och visar en starkare motvilja mot förluster än mot en motsvarande 
vinst (Pålsson, 2007). 
 
2.8.1 Förlustaversion 
 
Förlustaversionen handlar om att människor ofta upplever förluster som mer hotfulla än 
vinster och att människor ofta är förlustobenägna (Kahneman, 2011). I verkligheten 
ställs ofta människor inför val där alternativen är blandade med en möjlighet för både 
vinst och förlust och människor måste välja om de skall acceptera detta eller avvisa det 
(Kahneman, 2011). Tversky och Kahneman var inte de första att upptäcka att människor 
blir mer riskbenägna när samtliga alternativ de har att välja på är dåliga (Kahnman, 
2011).  
 
På finansmarknaden är de professionella risktagarna i högre grad förlusttoleranta 
jämfört med ”vanliga” människor och detta kan bero på att de inte reagerar lika 
känslomässigt på svängningar i marknaden (Kahneman, 2011).  
 
 

 
                              Figur 1. Förlustaversionsgraf (Kahneman, 2011). 

 
 
I figur 1 ovan illustreras de tre kognitiva variablerna som reglerar värdet av utfallet. 
Kurvan visar på värdebärarna i prospektteorin, dessa är vinster och förluster 
(Kahneman, 2011). Grafen har en neutral referenspunkt och kurvan är två delad med en 
del på höger sida och en del på vänster sida. Grafen har en s-formad kurva som visar på 
människors känslighet inför förluster och vinster där den visar på en avtagande 
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känslighet i takt med att förlusten eller vinsten ökar (Kahneman, 2011). De två delarna i 
s- kurvan visar på en kraftig förändring i referenspunkten där reaktionen på förluster 
framgår mer drastiskt än hos vinster (förlustaversion) (Kahneman, 2011):  
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3. Metod 
 
3.1 Metodval 
 
Till denna studie föll valet på enkäter för att samla in data för vidare analys. Studien 
utgår från en kvantitativ metod för att underlätta en analys av strukturerad kvantifierbar 
data. Kvantifierbar data valdes eftersom klimatrisker ses som en osäkerhet och besluts 
som fattas kring de riskerna anses som osäkra och föredragna metoder för insamling av 
data rörande beslutsfattande kring osäkerhet är enkäter eller intervjuer (Olofsson & 
Rashid, 2009).  
 
3.2 Val av enkät och dess utformning 
 
För att få en förståelse och överblick av hur flertalet av investerare i den svenska 
finansmarknaden behandlar klimat- och omställningsrisker skickades en enkät ut för att 
mäta deras åsikter om dessa risker för att kunna skaffa ett siffermaterial för statistisk 
bearbetning och analys. Fördelar med att välja enkäter är bland annat att de är mindre 
tidskrävande jämfört med exempelvis intervjuer, kan genomföras till en skälig kostnad, 
lätta att bearbeta, når ut till ett stort antal människor, svaren blir dokumenterade och 
enkla att arkivera och det går att ställa förhållandevis entydiga frågor. Nackdelar med 
enkäter är att de kan ge ett relativt stort bortfall, personlig anpassning av frågor är inte 
möjliga då frågorna bestäms innan, enkäter med anonyma svar kan inte följas upp med 
fördjupnings eller följdfrågor och man kan inte veta hur de svarande uppfattade 
frågorna i efterhand (Byström & Byström, 2011).  
 
Webbportalen enkät.se valdes som plattform för att skicka ut enkäten. Valet att använda 
en webbportal var för att effektivisera processen och öka chanserna för att få in svar av 
så många respondenter som möjligt. Det har enligt Byström & Byström (2011) 
framkommit att enkäter som skickas ut på nätet kan få en större svarsfrekvens. På den 
valda webbportalen utformades enkäten efter de möjligheter som där finns med antal 
svarsalternativ, antal respondenter och sammanställningsmöjligheter. Valet föll på att 
hålla de svarande anonyma men att dela in dem i kön och ålderskategorier för att på så 
vis kunna se skillnader och likheter vid en stor svarsfrekvens. Enkäten skickades ut till 
valda respondenters mail där det även tillhandahölls en mobilversion för att öka 
enkelheten för respondenterna om de öppnade mailen med sina mobiler. Den valda 
webbportalen hade också fördelen att svaren delades in i kategorier och de insamlade 
svaren gjordes om till kvantifierbar data, vilket sparade tid då denna studie genomförs 
under kort tidsperiod.  
	  
Enkäten som skickades ut ämnade att söka svar på hur investerare i Sveriges 
finansmarknad uppfattar klimatrisker inom sex sektorer. Sektorerna valdes ut för att få 
en övergripande bild av flera investeringssektorer i Sverige som kan kopplas samman 
med de sektorer som återfinns i Global Risk rapporten. Detta för att möjliggöra en 
jämförelse. 
Dessa sex sektorer är; 

1. bank och finans 2.  energi/kraftbolag 
3.   verkstadsindustri 4.  transport 
5. service 6.  Stat/kommun 
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3.3 Urval och generalisering 
 
Att skicka ut en enkät till alla investerare i Sverige hade blivit för dyrt och för 
komplicerat. Urvalet som gjorde till denna undersökning var ett icke-slumpmässigt 
urval (Trost, 2012). En maillista till investerare tillhandahölls från en av Sveriges största 
banker och ett urval från denna gjordes genom att välja de 150 första på denna lista då 
detta var det största antalet webbportalen tillät för den version som användes. Genom att 
göra detta skapas ett bekvämlighetsurval, där de investerare som tillhandahållits 
användes för att förenkla processen (Trost, 2012).  
 
Hur stort ett urval skall vara är en relevant fråga och på samma gång inte möjlig att ge 
ett fullt acceptabelt svar på menar Trost (2012) och förklarar vidare att ju större urval 
desto större möjlighet att det är representativt för hela populationen. Ett 
bekvämlighetsurval som valts till denna studie kan dock ej generaliseras menar Bryman 
(2011), men genom att göra detta urval är de respondenter som valts ut relevanta för 
studien och en möjlighet för hög svarsfrekvens återfinns.  
 
3.4 Bortfall 
 
Vid en undersökning får man räkna med att det blir olika sorters bortfall menar Byström 
& Byström (2011). Några exempel på bortfall är när individer av olika anledningar 
faller bort ur undersökningen så kallat externt bortfall eller när frågor i enkäten inte 
besvarats eller svar blir oanvändbara så kallat internt eller partiellt bortfall. En ökning i 
bortfall har noterats i undersökningar, människor är inte lika positivt inställda till att 
svara på enkäter och intervjuer som de var förr (Byström & Byström, 2011). Ibland vill 
människor heller inte delta på grund av princip eller att de anser ämnet ointressant eller 
känsligt och inte är säkra på att deras svar kommer användas på ett olämpligt sätt (SCB, 
2007). Det kan även vara så att människor inte går att få tag i på grund av sjukdom, 
resor, arbete eller bostadssituation (SCB, 2007). En ökning i svarsfrekvensen märktes 
vid en övergång till enkäter på nätet men även där märks nu en ökning i bortfall. Någon 
generell regel för hur stort/litet ett bortfall får vara finns inte och varje undersökning har 
sin speciella karaktär och sina problem, detta gör att varje undersökning behöver finna 
sina orsaker till bortfall (Byström & Byström, 2011).  
 
Enkäten i denna studie skickades ut till totalt 152 investerare inom svenska 
finansmarknaden. Fördelningen mellan könen var 126 män och 26 kvinnor. Av dessa 
svarade 27 män och en kvinna på enkäten. Fem stycken mail togs även emot av de 
kontaktade svarspersonerna som ej kunde delta i undersökningen då de bland annat ej 
handlade inom de sektorer som efterfrågades och kände att de ej kunde ge en korrekt 
bild. Kommentarer togs även emot i slutet av enkäten där det framkom att några av de 
svarande ej kunnat ge svar på alla frågor då de har andra typer investeringar än inom de 
områden som efterfrågats. 
 
Den totala svarsfrekvensen med mailen inkluderade blir 21 %. Enkäten gav ett stort 
bortfall men då ett bekvämlighetsurval gjordes till enkäten valdes även 
generaliserbarheten bort. Valet föll istället på att få relevanta respondenter, som i detta 
fall var investerare. Orsaker till det höga bortfallet i denna undersökning kan vara att 
enkäten skickades ut första dagen efter påsken och flera av respondenterna eventuellt 
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hade tagit extra ledigt eller hade många mail att svara på. En annan orsak till bortfallet 
kan även vara människors generella negativa inställning till att svara på enkäter. För att 
följa upp bortfallet hänvisar Statistiska centralbyrån (2007) till att skicka ut en 
påminnelse. Denna påminnelse kan även ändras i utformningen om det skapar en 
möjlighet för flera svar. Bortfallsuppföljningen till denna studie genomfördes genom att 
en påminnelse skickades ut en vecka efter att första enkäten skickades ut. Detta höjde 
svarsfrekvensen något men ej markant. En vecka efter att påminnelsen skickades ut 
gjordes valet att avsluta enkäten och bearbeta det material som framkommit. En ändring 
gjordes även i påminnelsen som skickades ut då en förklaring på klimatrisker saknades i 
första utskicket ändras detta till andra utskicket vilket kan ha bidragit till att flera 
svarade direkt vid andra utskicket. Ett bortfall skedde även i enkätens svar, då det 
endast i två frågor tillhandhöll svar från alla respondenterna. Dessa två frågor som alla 
respondenterna svarade på var den generella synen på klimatrisker vid en investering 
och synen på klimatrisker inom verkstadsindustrin just nu. 
 
De svarande delades in i åldersgrupper där fördelningen blev en person i åldersgruppen 
20-35 år, 12 personer i åldersgruppen 35-50 år och 15 personer i åldersgruppen 50-65 
år.  Då det blev en låg svarsfrekvens på åldersgruppen 20-35 år blev ingen detaljerad 
jämförelse eller ålderspåverkan mellan svaren i de olika åldersgrupperna möjlig att 
genomföra. Endast en generell jämförelse i svaren genomförs.  
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är måtten som visar hur bra mätinstrumenten eller en mätning 
är. Validitet innebär att det mätinstruments som valts till studien faktiskt mäter det som 
det var tilltänkt att mäta, detta för att skapa möjligheten att dra slutsatser eller 
påståenden av undersökningsresultatet. Reliabiliteten handlar om att mätinstrumentet 
skall vara pålitligt och att oberoende mätningar av en och samma egenskap ger samma 
eller ungefär samma svar. En hög validitet förutsätter hög reliabilitet men en hög 
reliabilitet garanterar ej hög validitet. Det handlar vid en undersökning om att välja en 
metod, upplägg och ett mätinstrument som mäter det som avses mätas och på samma 
gång ger en hög tillförlitlighet (Byström & Byström, 2011).  
 
Då denna studie har genomförts under en kort tidsperiod och den har haft begränsade 
resurser har ej jämförande undersökningar av enkäten gjorts vilket kan minska dess 
reliabilitet. Studiens urval som är begränsat kan även det visa till ett missvisande 
resultat och en omprövning av studien kan eventuellt visa på ett annat resultat vilket kan 
minska reliabiliteten men istället har andra åtgärder tilltagits för att öka reliabiliteten på 
undersökningen (Trost, 2012). Några av dessa är; 

• Försök att minska mätfel genom tydliga och enkla frågor som alla tolkar på 
samma sätt. 

• Frågor med ungefär samma företeelser har ställts i enkäten för att kunna få med 
alla dess nyanser. 

• Ett representativt urval till enkäten har uppnåtts. 
• Det var ej någon utsatt tidsfrist på enkäten så att respondenterna skulle ha 

möjlighet att svara i lugn och ro. 
• Noggrann kodning av data vid inläsning i Excel och diagram skapande. 



23	  
	  

• Svarsalternativen är enkelt kodade för att på ett effektivt sätt kunna se mönster i 
respondenternas svar. 

 
Validitet är en studies giltighet och ett sätt att ge uttryck åt i vilken grad en 
undersökning verkligen mäter det som den är avsedd att mäta och stämmer överens med 
verkligheten (Merriam, 1994). Olika mått av validitet till denna studie som kontrolleras 
är ytvaliditet, inre och extern validitet för att öka tillförlitligheten till studien. Ytvaliditet 
är en intuitiv process där andra personer eller forskaren själv kan bedöma om studiens 
resultat är rimligt (akademiska, 2011). I denna studie kontrollerade forskaren själv 
studiens resultat för att utifrån första intrycket om studien har undersökt det som 
ämnades undersökas. Enkäten skickades även ut till människor som besitter god 
kunskap inom området investeringar och de bekräftade att de mått som mättes kunde 
spegla de faktorer som studien hade för avsikt att mäta och därför borde ytvaliditeten 
vara hög.  
 
Extern validitet handlar om i vilken omfattning resultatet av studien är tillämpningsbar i 
andra sättningar än den som den undersöktes i. Detta testas i denna studie genom att 
jämföra resultatet med andra rapporter som undersökt risker för att stärka validiteten. 
Då detta genomförts kommer man in på studiens inre validitet som handlar om i vilken 
mån resultatet stämmer överens med verkligheten och fångar det upp det som finns där 
ute. För att det ens skall gå att tillämpa resultatet och generalisera informationen behövs 
en inre validitet. En stärkning av den inre validiteten innebär även en ökning av 
reliabiliteten (Merriam, 1994).  
 
3.6 Källkritik 
 
För att finna ut en källas trovärdighet används källkritik. För att finna ut vad som är sant 
eller sannolikt används källkritik som är en sammansättning av metodregler. Källan 
skall bedömas utifrån fyra olika källkritiska kriterier, dessa är (Thurén, 1997); 

• Äkthet, en bedömning om hur vida källan är den som den utger sig för att vara. 
• Tidssamband, det får ej gå för lång tid mellan en händelse och när källan utgavs 

då detta kan leda till att det finns skäl att tvivla på källan. 
• Oberoende, kontrollera om källan är självständig eller ett plagiat av en annan 

källa. 
• Tendensfrihet, bedöma att källan ej ger en falsk bild. 

 
De svar som via enkäten kom in är subjektivt bedömda av respondenterna. Detta kan 
riskera att svaren skiljer sig från verkligheten på grund av respondenternas egen 
bedömning av sin kunskapsnivå och i detta fall deras kompetens av miljörisktolkning. 
För att minska risken för detta gavs en definition av klimatrisker i enkäten.  
 
De läroböcker, internet och rapporter som används som källor i denna studie har 
granskats utifrån de fyra källkritiska kriterierna ovan. Litteraturen som är använd i 
studien är väletablerade i sina områden vilket skapar en större trovärdighet för dessa 
källor. Några av de använda källorna från internet kan anses ha en något lägre 
trovärdighet men på det sättet de är använda torde detta inte påverka studiens 
slutresultat. 
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Det återfinns inte mycket forskning om svenska investerare och deras risk beteende 
eller klimatrisker och framtiden. En kandidatsuppsats återfanns vid en sökning om 
svenska investerares risktolerans från 2014. Detta kan bero på svårigheter med att 
forska i tvärvetenskapligt område och svårigheter i att forska i något som är osäkert. Det 
återfinns dock en större del forskning i utlandet inom beteende och ekonomiskforskning 
som ligger innanför rammen för denna studie och en möjlighet att använda dessa för att 
se om de kan återkopplas på svenska investerare.  
 
Antalet källor kan ha påverkats av den tidsbegränsning som denna studie stod inför och 
detta kan ha påverkat metod och teoridelen grundlighet negativt genom att möjligheten 
att begrunda valet från flera källor saknas.  
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4. Resultat och analys 
 
4.1 Global Risks 2015 10th Edition och de generella dragen i rapporten 
 
28 risker lyfts fram i rapporten tillsammans med analys av orsaker och potentiella 
lösningar på dem. Det presenteras även tretton trender som kan påverka de globala 
riskerna. Definitionen av trend är ett långsiktigt mönster som är pågående och skulle 
kunna förstärka eller motarbeta förhållanden mellan de globala riskerna. Med global 
risk menas en osäker händelse eller situation som vid ett inträffande skulle kunna ha 
stora negativa konsekvenser för ett flertal länder eller industrier inom en tioårsperiod 
(WEF, 2015).  
 
De 28 globala riskerna som återfanns i rapporten delades in i fem kategorier, 
ekonomiska, miljömässiga, geopolitiska, sociala och tekniska risker. Nedan återfinns de 
tio risker som det återfanns störst sannolikhet för och störst form av påverkan. 
 
De tio risker som rapporten bedömer som mest sannolika att inträffa är;   

1. Mellanstatliga konflikter med regionala konsekvenser 
2. Extrema väderhändelser 
3. Misslyckande av styrning på nationell nivå 
4. Statlig kollaps eller kris 
5. Hög arbetslöshet eller undersysselsättning 
6. Naturkatastrofer 
7. Misslyckad klimatanpassning 
8. Vattenkris 
9. Databedrägeri eller stöld 
10. Cyberattacker 

 
De tio globala riskerna som återfanns i rapporten i form av påverkan är; 

1. Vattenkris 
2. Snabb och omfattande spridning av smitsammasjukdomar  
3. Massförstörelsevapen 
4. Mellanstatliga konflikter med regionala konsekvenser 
5. Misslyckad klimatanpassning 
6. Energiprischock 
7. Sammanbrott i infrastrukturen för kritisk information 
8. Finansiell kris 
9. Arbetslöshet och undersysselsättning 
10. Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem 
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Figur 2. Risklandskapets utveckling mellan åren 2007-2015 (WEF, 2015).  
 
I rapporten för 2015 är det de sociala och geopolitiska riskerna som dominerar listorna.  
Ovan i figur 2 över risklandskapets utveckling mellan åren 2007-2015 är 2015 året då 
de geopolitiska riskerna återvänder med tre av dem fem mest sannolika riskerna att ske 
och två av de fem mest påverkande riskerna. De geopolitiska riskerna påverkar den 
globala ekonomin i världen, det ömsesidiga beroendet i världen skapar en komplexitet 
som har intensifierats under många år. Handels-och finansiella flöden binder samman 
världens ekonomier i dag och historiskt sett har länders användning av ekonomiska 
verktyg så som handelsfördrag, protektionistiskpolitik och gränsöverskridande 
investeringar används som ett sätt att upprätthålla och skapa relativ geopolitisk makt 
och dagens starka ekonomiska band som finns mellan världens länder försvårar detta 
även om analytiker i denna rapport ser en fara av en återkomst av samspelet mellan 
geopolitik och ekonomi (WEF, 2015).  
 
Extrema väderhändelser och misslyckad klimatanpassning återfinns i både sannolikhet 
och påverkan i risklandskapet år 2015. En minskning i antalet miljömässiga risker 
återfinns i risklandskapet i figur två ovan från 2011. Ett förändrat klimat kan komma att 



27	  
	  

sätta en press på samhället och bland annat den förväntade effekten av att kunna odla 
mat och ha tillgång till rent vatten. Det globala styret behöver stärkas för att öka den 
kollektiva motståndskraften mot globala risker som för exempel klimatförändringar, 
som ej respekterar några nationella gränser och kan skapa konflikter i samhället (WEF, 
2015).  
 
Dagens samhällen blir mindre homogena och mindre sammanbundna av gemensamma 
värderingar och svårare att styra effektivt. Den sociala instabiliteten i världen drivs 
bland annat av en stigande socioekonomisk ojämlikhet i länder trots att den minskar 
mellan länder. Skillnaderna i inkomst vidgas snabbt i länder där tillväxten är stor och 
människor flyr från extrem fattigdom för att fortfarande befinns sig i fattigdom trots 
ökad inkomst. Denna växande ojämlikhet i inkomst förknippas med en lägre och 
skörare ekonomisk tillväxt som minskar utrymmet för att kunna möta en ökad förväntan 
hos allmänheten i växande marknader. Risken för en ekonomisk stagnation ökar vilket 
kan leda till socialt kaos och för att minska risken behöver stater driva en politik som 
gör tillväxten i länderna inkluderande, det vill säga genom att tillhandahålla offentliga 
tjänster så som skola, transport, sjukhus och socialt skydd (WEF, 2015).  
 
4.2 Generell riskbild av klimatrisker vid en investering 
 
I figur 3 nedan återfinns svaret hur viktig frågan angående klimatrisker vid en 
investering var för de svarande är just nu generellt. Denna utgångspunkt visar på en 
tendens där respondenterna visar på att de anser klimatrisker vid en investering som 
relativt viktiga eller mindre viktiga. Störst andel svar återfinns i relativt viktig kategorin 
efterföljt av lite viktig. Denna skapar en utgångspunkt som borde visa på liknande 
tendenser vidare i enkätundersökningen, då en generell syn på risker borde avspeglas i 
vidare svar.  
	  

	  
          Figur 3. Hur viktig är frågan angående klimatrisker vid en investering för dig?	  
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4.3 Klimatriskerna vid en investering just nu 
 
I figur 4-9 nedan återfinns respondenternas åsikter om klimatriskerna just nu inom alla 
de sex sektorerna som efterfrågades. De svarande visar på störst fokus på klimatrisker 
inom energi/kraftbolag, verkstadsindustri och transport. Respondenternas svar visar i 
dessa på stor viktighet av klimatriskernas påverkan vid deras investeringar inom dessa 
sektorer. Den globaliserade världen och den liberaliserade handelsmarknaden har här en 
roll att spela i detta då export och import har ökat i världen. Det ömsesidiga beroendet 
som skapats genom detta har även skapat en betydelse av transport av varor. Det 
förändrade klimatet och dess påverkan på infrastruktur torde här vara en grund till det 
markanta svaret av viktighet för invägande av klimatrisker inom transportsektorn.  
 
Övervägande stor andel av respondenterna ser inte klimatrisker som viktiga inom bank 
och finans, service och stat/kommun. Figur 3 framkommer att den generella 
klimatriskbilden vid en investering stämmer väl överens med respondenternas svar i 
figur 8 och 9 som rör sektorerna service och stat/kommun där en utspridning av svaren i 
alla riktningar återfinns. En likhet i svaren här kan bero på att en stor del av 
serviceutbudet i Sverige, så som sjukvård och skola tillhandahålls av staten och 
investeringar där kan ses som mindre riskfyllda då ansvaret att hantera risker där ges åt 
staten. Investeringar inom statliga organisationer och privata kan även de vara olika.  
 
Omfattande strukturella förändringar sker i det globala finansiella systemet, den nya 
internationella regleringsstandarden Basel II där det lagstadgarna ändras och ett krav på 
starkare kapital krävs av bankerna (WEF, 2015). Detta kan få investerarna att få en 
känsla av trygghet inom den finansiella sektorn. I Figur 4 nedan återfinns 
respondenternas svar som visar på att de svenska investerarna inte ser klimatriskerna 
som övervägande viktiga inom denna sektor.  Detta kan bero på olika saker en av dem 
kan vara att inom sektorn bank och finans är kreditvärdighet viktig och några av de 
strukturella förändringar som införts är ett högre krav på starkt kapital för bankerna. 
Detta skapar den trygghetskänslan och för att en miljörisk skall påverka en finansiell 
institution är det en längre process som skall till för att påverka systemet och det finns 
försäkringar som skyddar och stannar upp processen. Hade investerarna varit från ett 
land där bank och finanssektorn varit svagare och inte haft detta skyddsnät med 
försäkringar och kapitalkrav hade eventuellt detta utfall sett annorlunda ut. 
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          Figur 4. Hur ser du på klimatrisker inom sektorn bank och finans? 
	  

	  
          Figur 5. Hur ser du på klimatrisker inom sektorn energi/kraftbolag? 
 
Ovan i figur 5 ses här respondenternas tydliga markering av viktighet av klimatrisker 
inom sektorn energi/kraftbolag. Energi och kraftbolag är en viktig del av infrastrukturen 
i samhället för att bevara dess funktionalitet och ett exempel på vad som kan ske fick 
man i Japan med Fukushima-olyckan som skedde där 2011. Då den olyckan inträffade 
fick man en bild av vad miljön kan göra för att skada och påverka elförsörjningen och 
elproducenters anlägg. Den globala försörjningskedjan står inför flera nutida hot så som 
Ebola utbrottet i Afrika, spänningar i mellanöstern och oenigheten mellan Ryssland och 
Ukraina som orsakade ett avbrott av tillförseln av gas till europeiska länder som ledde 
till att bland annat Europeiska unionen införde sanktioner mot Ryssland. När det 
kommer till ekonomiska sanktioner är en del länder redo att tolerera en lång period av 
ekonomiska umbäranden och politisk olycka för att uppnå politiska mål. I 
opinionsmätningar i bland annat Japan, Tyskland och USA framkommer en bild av att 
allmänheten blir mer skeptisk till handel och utländska investeringar, detta till trots för 
att deras regeringar verkar för en ökad liberalisering (WEF, 2015). 
Energi/kraftbolag har varit mycket i media de sista åren, kol och olja är stora 
diskussionsämnen och dess påverkan på miljön och en utvinning som ej är hållbar kan 
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påverka viljan att investera i denna sektor. Människors globala syn på saker kan som 
Slovic nämnde påverka hur en investerar ser riskerna med att investera i ett bolag, detta 
kan vara fallet här om den globala synen och medias negativa omtal om denna sektor 
skapar en negativ uppfattning om investering i denna sektor och risken ses då som hög 
och avkastningen låg.  
 
Nedan i figur 6 ses sektorn verkstadsindustri som är en av de sektorer där det återfinnas 
störst fokus på klimatrisker vid en investering och som nämnt ovan går denna sektor 
under samma liberalisering och globaliserings process som transport. Detta då fabriker 
och deras produktioner flyttar till länder där det är billigare för dem att producera sina 
varor. Denna flytt innebär flera saker, ej endast för den fabriken eller företag som flyttar 
utan även för det landet som det flyttar till och det landets klimat och socioekonomiska 
situation spelar in denna bild. Många fabriker flyttar som nämndes till länder där de får 
en lägre produktionskostnad, detta får de ofta i utvecklings länder. Många 
utvecklingsländer har en svagare kreditvärdighet vid en jämförelse med för exempel 
Sverige och även en mindre utvecklad försäkringsmarknad. Utvecklingsländer är ofta 
även mer utsatta för svåra väderförhållanden vilket kan skapa problem om en katastrof 
skulle ske fabriken och den inte är rätt försäkrad. Att flytta en fabrik innebär även att 
förhålla sig till andra länders lagar och regler som kan skapa problem. En ekonomisk 
diplomati kommer behövas i framtiden då konkurrensförhållanden mellan stormakterna 
kan yttras genom handel och valutakrig för att vinna geopolitisk makt. Detta kan göras 
genom att länder prioriterar inhemska produkter och producenter. För att undvika detta 
behövs globala institutioner som reagerar och trycker på att motarbeta detta och visar på 
välståndet och kraften hos tillväxtekonomier (WEF, 2015).  
 
En av de eventuellt största påverkande faktorerna till att klimatriskerna inom 
verkstadsindustri och transport anses som viktiga kan vara de politiska påverkningar 
som drabbar dessa sektorer så som koldioxidavgifter på transporter och utsläpp där 
dessa sektorer ofta tituleras som stora bovar av utsläpp som påverkar klimatet. 
Människors globala uppfattning av risker har visat sig påverka beslut rörande 
investeringar. Ett hinder som identifierats för att öka handeln i världen är att 
regelverken i två av de största marknaderna i världen inte överensstämmer och 
förhindrar införandet av nya avtal. Dessa två marknader är Europeiska unionen och 
USA, deras regelverk överlappar inte varandra och de är ej heller konsekventa i sitt 
utformade vilket skapar en svårighet i att få avtal som passar båda dessa regelverk 
(WEF, 2015).  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur 6. Hur ser du på klimatrisker inom sektorn verkstadsindustri? 	  

	  
          Figur 7. Hur ser du på klimatrisker inom sektorn transport? 

	  
          Figur 8. Hur ser du på klimatrisker inom sektorn service? 
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          Figur 9. Hur ser du på klimatrisker inom sektorn stat/kommun? 
	  
4.4 Investerares kvalitativa perspektiv på bolagsrapporter 
 
De svarandes syn på bolagsrapporter ur ett kvalitetsperspektiv i figur 10-15 visar på att 
det överlag i de sektorer som efterfrågas tillhandahåller medelmåttig information om 
klimatrisker ur respondenternas synpunkt. Energi/kraftbolag är den sektorn som får 
högst andel svar på god information även om den övervägande delen anser 
informationen i de bolagsrapporterna som medelmåttig. Service, stat/kommun och bank 
och finans återfinns som de svarandes bolagsrapporter där informationen om 
klimatrisker framkommer som dålig.  
 
En grund till att respondenterna anser informationen i bolagsrapporter som överlag 
medelmåttig kan vara att de inte förstår informationen ordentligt som Schuetze nämner. 
Eller så kanske de inte håller med om vad som står där och väljer bort den och därför 
anser den som medelmåttig. Vikten av hur saker presenteras och läggs fram har 
framkommit tidigare som viktiga för hur information skall mottas.  

	  
Figur 10. Hur skulle du rangera information om klimatrisker i bolagsrapporter 
och analyser ur kvalitetsperspektiv inom sektorn bank och finans? 
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Figur 11. Hur skulle du rangera information om klimatrisker i bolagsrapporter 
och analyser ur ett kvalitetsperspektiv inom sektorn energi/kraftbolag? 

	  
Figur 12. Hur skulle du rangera information om klimatrisker i bolagsrapporter 
och analyser ur ett kvalitetsperspektiv inom sektorn verkstadsindustri? 

	  
Figur 13. Hur skulle du rangera information om klimatrisker i bolagsrapporter 
och analyser ur ett kvalitetsperspektiv inom sektorn transport? 
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Figur 14. Hur skulle du rangera information om klimatrisker i bolagsrapporter 
och analyser ur ett kvalitetsperspektiv inom sektorn service? 

	  

	  
Figur 15. Hur skulle du rangera information om klimatrisker i bolagsrapporter 
och analyser ur ett kvalitetsperspektiv inom sektorn stat/kommun? 

 
Ovan i figur 15 anses informationen i bolagsrapporter inom stat/kommun övervägande 
medelmåttigt. Investerarna skulle här kunna läsa risk och sårbarhetsanalyser hos 
kommuner de funderar på att investera i företag i en kommun. Risk och 
sårbarhetsanalyserna kan ses som en kommuns bolagsrapport rörande klimatrisker och 
kommunerna i Sverige är enligt lag pålagda att ha dessa för att identifiera risker och 
sårbarheter i deras samhälle (Mossberg et al, 2011). Sårbarheter som skall identifieras 
är de som kan ge upphov till störningar i samhällets funktionalitet (Eriksson et al, 
2011). Som nämnde innan även är viktigt inom transport sektorn.  
 
Om detta är bilden av bolagsrapporter överlag i Sverige och information kopplat till 
klimatrisker vore nog en nyansering och fokusering på detta område att rekommendera 
då ”Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat, men med de 
klimatförändringar vi ser redan idag, och de som är att förvänta, ändras 
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förutsättningarna för hela vårt samhälle” (SMHI, 2016). Detta gäller alltså alla de 
berörda sektorerna och hur detta kommer att påverka dem borde det informeras om så 
att det går att förstå.  
 
4.5 Investerares förändrade fokus på klimatrisker 
 
I de svarandes åsikter om deras förväntade förändrade fokus inom en tioårsperiod 
återfinns en ökning av fokus i fem av sex sektorer. De fem sektorerna där en öknings på 
klimatriskerna förväntas finnas är bank och finans, energi/kraftbolag, verkstadsindustri, 
transport och stat/kommun. Att det blir ett ökat fokus på klimatrisker var förväntat då de 
flesta rapporter lägger fram att det kommer ske förändringar i klimatet i framtiden. 
Genom att ta en längre tidsperiod fick respondenterna tänka ett längre tidsperspektiv än 
de annars brukar göra vilket kunde ha gett ett annat utfall i svaren om en kortare 
tidsperiod valt. Beslutet de fattade när de svarade att de såg för sig ett ökat fokus på 
klimatrisker och deras investeringar om tio år grundar sig i ett beslut baserat på 
osäkerhet. De vet inte hur miljöriskerna ser ut om tio år men de visar på att de tror att 
utfallet av miljöriskerna kommer ge dem ett större fokus i alla områden utom service. 
Detta visar på att respondenterna tror på en stor påverkan av klimatriskerna i hela 
samhället.  
 
Trots att den globala ekonomin långsamt återhämtar sig från den sista finanskrisen och 
framsteg har gjorts för att minska sannolikheten att en ny finanskris skall kunna ske kan 
detta var en falsk känsla av trygghet då människan historiskt visat att de inte alltid lärt 
sig av sin historia och samma kriser/händelser har skett igen. Arbetslöshet och 
undersysselsättning är en av de ekonomiska riskerna som återfinns i både sannolikhet 
och påverkande faktorer i världen. Arbetslösheten i världen förväntas ligga kvar på 
samma nivåer som 2015 fram till år 2018, detta skapar ett problem i utvecklade 
ekonomier då detta håller ned lönerna och upprätthåller ett deflationstryck. Detta leder 
vidare till att en möjlig deflation kan minska låntagares möjlighet att betala sina skulder 
och påverka stabiliteten i finansiella system. Låga räntor är även ett annat verktyg som 
används för att avlasta risken för bubblor i den finansiella världen men många länders 
skuldnivåer är fortfarande oroväckande höga och detta är en risk som kommer kvarstå i 
flera år framöver (WEF, 2015).  
 
Vid en jämförelse med året 2014 i Global Risks rapport är riskerna för att något negativt 
skall ske i de finansiella institutionerna eller skattekriser lika sannolika som 2015. Detta 
kan leda till att beslutsfattare mister en del av sin uppmärksamhet på de ekonomiska 
reformer som det lagts stora mängder energi och fokus på under en lång tid (WEF, 
2015).  
 
Transport kommer få ett kraftigt ökat fokus och återfinns som stora fokusområden just 
nu och i framtiden. Transport av flera olika slag kommer öka framtiden då människor 
och varor förflyttar sig mer än någonsin. Dagens samhällen blir mindre homogena och 
mindre sammanbundna av gemensamma värderingar och svårare att styra effektivt. Den 
sociala instabiliteten i världen drivs bland annat av en stigande socioekonomisk 
ojämlikhet i länder trots att den minskar mellan länder. Skillnaderna i inkomst vidgas 
snabbt i länder där tillväxten är stor och människor flyr från extrem fattigdom för att 
fortfarande befinns sig i fattigdom trots ökad inkomst. Denna växande ojämlikhet i 
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inkomst förknippas med en lägre och skörare ekonomisk tillväxt som minskar utrymmet 
för att kunna möta en ökad förväntan hos allmänheten i växande marknader. Risken för 
en ekonomisk stagnation ökar vilket kan leda till socialt kaos och för att minska risken 
behöver stater driva en politik som gör tillväxten i länderna inkluderande, det vill säga 
genom att tillhandahålla offentliga tjänster så som skola, transport, sjukhus och socialt 
skydd (WEF, 2015).  
 

	  
Figur 16. Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i 
sektorn bank och finans? 

	  
Figur 17. Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod 
inom sektorn energi/kraftbolag? 
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Figur 18. Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod 
inom sektorn verkstadsindustri? 

 

	  
Figur 19. Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod 
inom sektorn transport? 
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Figur 20. Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod 
inom sektorn service? 

	  
Figur 21. Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod 
inom sektorn stat/kommun? 

 
4.6 Framtidens risker och gröna obligationer 
 
Respondenterna rangerade de efterfrågade riskerna på följande vis; 

1. geopolitiskoro 
2. klimatrisker 
3. terrorism 
4. global finanskris 
5. migration 
6. cyberattacker 
7. energiprischock 

De ovan nämnda riskerna är alla representerade i rapporten Global Risks.  De går in 
under de fem kategorier som återfanns i rapporten. I topp av risker återfinns både i 
enkäten och rapporten de geopolitiska riskerna. De geopolitiska riskerna återvände i år 
till toppen av listorna i rapporten Global Risks efter en tids frånvaro vilket tyder på att 
risker inom denna kategori har ökat i intresse sista tiden vilket kan vara en av orsakerna 
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till att den även hamnat högt hos respondenterna i enkäterna att det varit ett 
internationellt fokus på risker inom denna kategori.  De geopolitiska riskerna påverkar 
även ekonomin lyfts det fram i Global Risks och detta kan vara en annan anledning till 
att det rangeras så högt i båda undersökningarna.  
 
Energi/kraftbolag som varit en av de sektorer som visat på ett högt fokus för 
respondenterna angående klimatrisker och ett högre fokus i framtiden men någon 
energiprischock tror de ej på som en av de mest sannolika riskerna. Elpriserna i Sverige 
är låga jämfört med andra länder ibland annat Europa och har varit det en stund detta 
kan vara en bakomliggande faktor till att en förväntad elprischock inte förväntas. I 
Global Risks rapport var energiprischock den ekonomiska risken som ökade jämfört 
med tidigare rapporter. Denna risk har ökat trots att det finns en större mängd 
alternativa energikällor att tillgå (WEF, 2015). Detta kan bero på att de ledare och 
experter som responderat i global risk rapporten ej har samma stabila eldistribution och 
samma priser som i Sverige vilket gör att de ser detta som en mer sannolikhet än vad de 
svenska investerarna gör. Även om det idag finns tillgång till många alternativa 
energikällor verkar det som att energi/kraftbolagssektorn har stor sannolikhet att 
påverkas av miljöriskerna men att de svenska investerarna inte ser att det kommer bli en 
ekonomiskchock av dess påverkan.  Respondenterna på enkäten ansåg även att 
bolagsrapporterna tillhandahöll en god kvalitet av information rörande klimatrisker 
inom denna sektor, detta kan vara en påverkande faktor som skapar en mindre oro inför 
sannolikheten att något negativ skall ske inom denna sektor.  
 
De tre mest intensifierade riskerna som återfanns i Global Risks var mellanstatliga 
konflikter, massförstörelsevapen och terroristattacker. Terrorism är även en av 
respondenternas högst rangerade risker.  Klimatriskerna som även de återfinns som den 
nästa största risken av respondenterna har i rapporten Global Risks tagit över en stor del 
av de ekonomiska riskerna sedan 2011, vilket visar att även detta är en internationell 
angelägenhet som har haft stort fokus. En anledning till detta kan vara att experter sett 
negativt på världens förberedelser av att klara av extrema väderhändelser som det 
förändrade klimatet för med sig. Det är ej säkert att det finns en minskad oro för 
ekonomiska risker vilket även visas då risken för global finanskris hamnar mitt i 
rangering av risker hos respondenterna i enkäten men detta fokus på klimatrisker och 
experters fokus på detta kan göra att fokus flyttas från de ekonomiska riskerna till 
klimatriskerna.  
 
Cyberriskerna rangerades av respondenterna lågt vilket är en skillnad från vad ledarna i 
PwC rapporten och Global Risks där cyberattacker lyfts fram som något som det är stor 
sannolikhet för i framtiden. En protektionistisk sida har setts av länder som skyddar sina 
nät med hjälp av olika verktyg (PwC, 2016). Förvaltningen av internet hanteras på olika 
sätt i världen där det i några av de stora ekonomier finns ansträngningar för att sätta in 
åtgärder som skyddar deras nationella nät (WEF, 2015). Sverige är ett högt utvecklat 
land när det kommer till teknik och nätbaserad användning vilket kan vara en grund till 
att cyberattacker rangerades lågt i enkäten. Sverige är ej det land där flest transaktioner 
sker vilket för en investerar eventuellt kan betyda att de ej ser cyberattacker som en av 
de mest sannolika sakerna som kan ske i landet.  
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Den övervägande majoriteten har även svarat att de tror att företag i framtiden kommer 
att finansiera sig genom gröna obligationer. Dock finns det alltid förnekare av nya 
innovationer och detta visas tydligt när en så stor majoritet anser att detta är något som i 
framtiden kommer vara vanligt men några väljer att inte se detta.  
	  

        
Figur 22. Tror du att marknaden för gröna obligationer kommer öka och kommer 
flera företag att finansiera sig genom gröna obligationer?	  

 

 
Figur 23. Kryssa i tre av de nedan nämnda riskerna som du tror det är störst 
sannolikhet för i framtiden.	  
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5. Slutsats och diskussion 
 
Avsikten med denna studie var att skapa en förståelse för hur svenska investerare ser på 
klimatrisker vid en investering inom några bestämda sektorer och vad som kan vara 
bakomliggande påverkningar när beslut skall tas under osäkerhet. Att fatta beslut om 
klimatrisker faller under osäkerhet då det ej är känt med vilken sannolikhet det är för att 
de inträffar eller dess utfall. En bred problematik framkommer inom den finansiella 
sektorn med klimatrisker och de omställningsrisker de för med sig. Dock verkar ej de 
svenska investerarna generellt se någon drastisk förändring i deras syn på klimatrisker 
inom en tio-årsperiod. I de sektorer där en liten fokusförändring sker är sektorer där 
omställningsriskerna redan idag märks av med bland annat höjda skatter på utsläpp. De 
sektorer där ett större fokus på klimatrisker återfinns är energi/kraftbolag, 
verkstadsindustri och transport. 
 
Forskningen visar på ett brett spektrum av påverkande psykologiska aspekter som är 
med i bakgrunden när ett beslut under osäkerhet ska tas. Breakwell (2007) visar till hur 
erfarenhetskänslan kan få människor att känna sig osårbara. Pålsson (2007) menar att 
personlighet, självförtroende, utformning av information, samhällssituation och 
grupptillhörighet alla är aspekter som spelar in en människas kapacitet att ta ett beslut. 
De personligheter som enligt Breakwell (2007) är mest benägna att söka risker är 
extraversion och openness. Åldern spelar även den en roll menar Slovic (2010) då risker 
med åldern kan ses som högre. Någon ålders jämförelse i enkätundersökningen för 
denna studie blev ej möjlig att genomföra då bortfallet blev högt och spridningen i 
ålderskategorierna som önskades uteblev. Detta gjorde även att ”White-Male Effect” 
inte gick att undersöka.  
 
Det återfinns stöd i forskningen som visar på att människor har en begränsad kapacitet i 
att hantera information och människor är aldrig objektiva, den tid och samhälle de lever 
i påverkar (Pålsson, 2007, Olofsson & Rashid, 2009). Wisner (2004) och Sparf (2009) 
visar till den globaliserade världens risker som vi fört på oss själva även har skapat ett 
ökat fokus på risker. Breakwell (2007) lyfter fram denna kapacitet som referensramar 
som människor har som en del av verktygen som information kan tolkas med. Denna 
referensram tar Kahneman och Tversky (2011) upp i prospektteorin. Referensramen 
eller utgångspunkten är olika för alla och investerares referensram påverkas bland annat 
av att de är professionella risktagare och har en högre förlusttolerans. Prospektteorin 
menar även att människors bedömningar av utfall är orimligt kortsiktiga (Kahneman, 
2011). Detta passar väl in på investerare som framkommer ha ett kort tidsperspektiv. 
Enkäten som skickades ut hade ett ”just nu” perspektiv och ett tidsperspektiv på tio år. 
Detta för att utmana investerarna i deras tanke banor och för att det var samma 
tidsperspektiv som i Global Risk rapporten.  
 
Wall (2009) menar att risker ofta sätt i relation till något. Detta kan enligt Breakwell 
(2007) göras genom förankring. Förankring kan göra de miljörisker världen står inför 
mindre främmande. Sannolikheten för de framtida klimatriskerna bygger på gissningar 
och är subjektiva då olika resultat om utfallen kan framkomma. Inom miljörisker 
framkom Gröna obligationer som ett sätt för företag att arbeta för att kunna sänka 
sannolikheten för oönskade utfall. De svenska investerarna såg detta i stor utsträckning 
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som ett sätt för företag att i framtiden kommer att finansiera sig med i 
enkätundersökningen.  
 
Risk framkommer i studien som något som blivit centralt i många organisatoriska 
styrningar och återfinns som en aktuell fråga som är avgörande för den finansiella 
sektorns framtid (Sparf, 2009, FI, 2016).  Ett stort problem ligger i osäkerheten hur de 
politiska systemen kommer att hantera miljöriskerna. Omställningsriskerna som 
klimatförändringarna för med sig genom politiska förändringar kan skapa problem inom 
flera sektorer i framtiden. Dock verkar ej de svenska investerarna som svarat på enkäten 
se någon större förändring i framtiden. Deras fokus på klimatrisker visar ej någon större 
skillnad inom de efterfrågade sektorerna. Om de var oroliga för stora omställningsrisker 
borde ett större fokus synts om tio år än vad som nu framkom. 
 
Klimatförändringarna kommer påverka kreditvärdigheten i olika utsträckning i världen 
(agefi, 2015, unepfi, 2016). Ekonomiska faktorer kommer bli påverkade av detta. Några 
sätt att skydda sig mot stora ekonomiska tryck var genom försäkring. Detta gäller privat 
personer, företag, kommuner och länder som kan skaffa sig katastrofförsäkringar.  
 
Enkäten som skickades ut är subjektiv och respondenterna har gett olika resultat vilket 
enligt Olofsson (2009) kan ske när sannolikhetsberäkningarna bygger på förmodan. 
Dock visade resultatet från enkäten med likheter mellan de svenska investerarna och de 
internationella beslutfattarna och experterna från Global Riskrapporten vilket stärker 
resultatet och visar på en likartad tankebana kring framtidens risker. Experter och 
medias roll har en påverkande faktor till synen på klimatrisker då förtroendet för 
experter i dagens samhälle har visat sig få en stor plats i det komplexa systemet som 
globaliseringen bidragit med. Det teknologiska samhället påverkar även detta investerar 
genom snabb spridning av nyheter och information. Dagens informationssamhälle, 
andra människors åsikter och inställningar sprids snabbare än någonsin och är 
tillgänglig för de flesta. Även om investerare visat sig vara snabba på att förkasta 
information de ej anser relevant eller motsvarar deras egna åsikter torde det ha en 
påverkan på deras referensram. Någon som kan påverka investerarna kan vara att de 
inte bär något samhällsansvar som framkom i FI (2016) rapporten. Arrow (2010) lyfter 
även fram problemet med att ingen står till svars i den finansiella sektorn. Detta kan 
göra att de törs ta större risker. 
 
För vidare studier av detta skulle en rekommendation vara att se om det återfinns 
skillnader mellan de olika åldersgrupperna bland investerare då det borde göra detta på 
grund av ålder och en högre förlusttolerans genom mångårigt arbete. Om ett annat val 
hade varit möjligt för denna studie hade kvalitativa intervjuer med utvalda investerare 
gjorts istället för en enkät, detta för att kunna skapa sig en bättre bild av utgångspunkten 
för de olika respondenterna då detta har framkommit som en viktig del i att kunna se 
vad som kan vara en bakomliggande faktor för vissa beslut och beteenden. 
Uppföljningsfrågor hade även skapat en möjlighet för djupare analyser vilket denna 
studie saknar på enskilda respondenter. Även om enkäter enligt Olofsson och Rashid 
(2009) var en av de metoder som var att föredra vid frågor rörande beslut under 
osäkerhet visade det sig här inte vara det lämpligaste då som nämns ovan möjligheten 
att ställa följdfrågor hade gett möjlighet för en djupare analys.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 
Enkätens frågeställningar. 
 
Kön 
Man 
Kvinna 
 
Ålder 
20-35 år 
35-50 år 
50-65 år 
65+  
 
Hur viktig är frågan angående klimatrisker vid en investering för dig. Gradering 1=inte 
alls viktig-5 mycket viktig. 
 
Hur ser du på klimatriskerna inom sektorn bank och finans. Gradering 1=inte alls 
viktig- 5=mycket viktig. 
 
Hur ser du på klimatriskerna inom sektorn energi/kraftbolag. Gradering 1=inte alls 
viktig- 5=mycket viktig. 
 
Hur ser du på klimatriskerna inom sektorn verkstadsindustri. Gradering 1=inte alls 
viktig- 5=mycket viktig. 
 
Hur ser du på klimatriskerna inom sektorn transport. Gradering 1=inte alls viktig- 
5=mycket viktig. 
 
Hur ser du på klimatriskerna inom sektorn service. Gradering 1=inte alls viktig- 
5=mycket viktig. 
 
Hur ser du på klimatriskerna inom sektorn stat/kommun. Gradering 1=inte alls viktig- 
5=mycket viktig. 
 
Hur skulle du rangera informationen om klimatrisker i bolagsrapporter och analyser ur 
ett kvalitetsperspektiv i sektorn bank och finans. Gradering 1=dålig information, 
2=medelmåttig information, 3=god information. 
 
Hur skulle du rangera informationen om klimatrisker i bolagsrapporter och analyser ur 
ett kvalitetsperspektiv i sektorn energi/kraftbolag. Gradering 1=dålig information, 
2=medelmåttig information, 3=god information. 
 
Hur skulle du rangera informationen om klimatrisker i bolagsrapporter och analyser ur 
ett kvalitetsperspektiv i sektorn verkstadsindustri. Gradering 1=dålig information, 
2=medelmåttig information, 3=god information. 
 
Hur skulle du rangera informationen om klimatrisker i bolagsrapporter och analyser ur 
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ett kvalitetsperspektiv i sektorn transport. Gradering 1=dålig information, 
2=medelmåttig information, 3=god information. 
 
Hur skulle du rangera informationen om klimatrisker i bolagsrapporter och analyser ur 
ett kvalitetsperspektiv i sektorn service. Gradering 1=dålig information, 2=medelmåttig 
information, 3=god information. 
 
Hur skulle du rangera informationen om klimatrisker i bolagsrapporter och analyser ur 
ett kvalitetsperspektiv i sektorn stat/kommun. Gradering 1=dålig information, 
2=medelmåttig information, 3=god information. 
 
Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i sektorn bank 
och finans. Gradering 1=minska kraftigt- 5=kraftig ökning. 
 
Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i sektorn 
energi/kraftbolag. Gradering 1=minska kraftigt- 5=kraftig ökning. 
 
Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i sektorn 
verkstadsindustri. Gradering 1=minska kraftigt- 5=kraftig ökning. 
 
Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i sektorn 
transport. Gradering 1=minska kraftigt- 5=kraftig ökning. 
 
Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i sektorn service. 
Gradering 1=minska kraftigt- 5=kraftig ökning. 
 
Hur kommer ditt fokus på klimatrisker att ändras inom en tioårsperiod i sektorn 
stat/kommun. Gradering 1=minska kraftigt- 5=kraftig ökning. 
 
Tror du att marknaden för gröna obligationer kommer öka och kommer flera företag 
finansiera sig genom gröna obligationer? 
Ja 
Nej 
 
Kryssa i tre av de nedan nämnda riskerna som du tror det är störst sannolikhet för i 
framtiden. 
Klimatrisker 
Energiprischock 
Terrorism 
Geopolitiskoro 
Cyberattacker 
Migration 
Global finanskris 
 
Är det något mer du vill tillägga till denna undersökning eller frågor rörande den så kan 
du skriva detta här 
 


