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Abstract 
 

A growing number of private and institutional investors choose to invest money in ethical 

funds. Fund management companies all around the world offer their clients to invest in funds 

that are going in agreement with their own moral values. During the 17th century, the moral 

idea of investing ethically began. The purpose of this type of financial management has been 
changed slightly in recent decades. In these days are there no doubts that opinions differ on 

which-companies-should-be-included-in-an-ethical-fund. 

 

Previous research shows that fund managers mainly use two methods when deciding which 

company who should be included in the ethical funds. These two methods are called negative 

and qualitative screening. Although fund companies that were included in this study used 

qualitative-and-negative-screening. 

 

This essay examines the moral aspects that surround ethical mutual funds. Besides this there 

is an inspection of how fund managers select the companies that will enter into an ethical 

fund, also the resulting consequences for the fund from a moral philosophical perspective. 

This essay describes these two fundamentally different approaches, where both are proved to 

be-problematic.-This-makes-it-possible-to-highly-question-their-legitimacy. 

 

The essay has helped to explore and describe whether these screening methods are ethically 

sustainable-by-using-two-different-moral-philosophical-approaches. 

 

Qualitative screening is an increasingly arbitrary method that produces too many subjective 

judgments for the fund managers. Moreover, positive screening ignores if companies have 

bad aspects, instead this screening method only add focus on the strengths of a company. This 

may-allow-non-responsibility-companies-to-follow. 

 

Negative screening is an all too contradictory approach because it does not completely take 

away all the industries that it tries to keep out from. Among other things, this method does not 

exclude companies that are involved in the supply chain. The fund companies also allow 

certain percent of sales that comes from industries that they are trying to shut out. This does 

that negative screening loses its purpose. Moreover, it is doubtful if the found companies at all 

should exclude the gaming industry, the alcohol industry, or the pornography industry on 

purely-moral-philosophical-grounds. 

 

Furthermore, this essay also concludes that it is institutional customers that drive the 

development forward and they have a strong impact on the industries that are rejected by 

negative-screening. 

 

This-essay-is-written-in-Swedish. 

 

Keywords: Ethical funds, Qualitative screening, Negative screening, Sustainability, Ethics, 

Moral theory, Consequentialism, CSR, SRI 
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Sammanfattning 
 

Allt fler privata och institutionella investerare väljer att placera pengar i etiska fonder. 

Fondbolag världen över erbjuder sina kunder att investera i fonder som går i enighet med sina 

egna moraliska värderingar. Redan under 1700-talet kom idén om att investera etiskt. Syftet 

med denna typ av ekonomisk förvaltning har dock förändrats något de senaste decennierna. 

Idag råder det inget tvivel om att åsikter går isär om vilka bolag som bör få ingå i en etisk 

fond.  
 
Den tidigare forskningen visar att fondförvaltarna främst använder sig av två metoder när de 

avgör vilka bolag som skall ingå i de etiska fonderna. Dessa två metoder kallas för negativ 

och positiv screening. Även fondbolagen som ingick i denna uppsats använde sig av positiv 

respektive-negativ-screening.  
 

I den här uppsatsen undersöks de moraliska aspekter som finns kring etiskt fondsparande. Det 

sker även en gransking av hur fondförvaltarna väljer ut de bolag som skall ingå en etisk fond, 

samt vilka konsekvenser detta får för fonden ur ett moralfilosofiskt perspektiv. Denna uppsats 

beskriver dessa två principiellt olika tillvägagångssätt, där båda dessa påvisas vara 

problematiska. Detta gör att det går att det starkt går att ifrågasätta deras legitimitet. 

 

Uppsatsen har bidragit till att undersöka och beskriva huruvida dessa screeningsmetoder är 

etiskt hållbara genom att använda två olika moralfilosofiska infallsvinklar.  

 

Positiv screening är en allt för godtycklig metod som ger upphov till allt för många subjektiva 

bedömningar för fondförvaltarna. Dessutom bortser positiv screening från om företag har 

dåliga sidor, utan den fokuserar endast på styrkorna hos ett bolag. Detta gör att icke 

ansvarstagande bolag kan följa med.  

 

Negativ screening är en allt för motsägelsefull metod eftersom att den inte helt tar avstånd 

från de branscher som den försöker att stänga ute. Bland annat så stänger den inte ute 

underleverantörer till företag som exkluderas med denna metod. Fondbolagen tillåter också att 

vissa procent av omsättningen får komma från de branscher man försöker att stänga ute vilket 

gör att negativ screening förlorar sitt syfte. Dessutom är det tveksamt om fondbolagen 

överhuvudtaget bör utesluta spelbranschen, alkoholbranschen, eller pornografibranschen på 

enbart moralfilosofiska grunder.  

 

Vidare har även uppsatsen kommit fram till att det är de institutionella kunderna som driver 

utvecklingen framåt och att de har en stark påverkan på vilka branscher som väljs bort genom 

negativ screening. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Etiska fonder, Positiv screening, Negativ screening, Hållbarhet, Etik, 
Moralfilosofi, Konsekvensetik, CSR, SRI 
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1. Introduktion 
___________________________________________________________________________ 

Nedan introduceras uppsatsen. Bakgrunden till uppsatsen beskrivs samt vad syftet är med 
den. Forskningsfrågan presenteras och avgränsningar redogörs. 
___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Inledning 

 

Intresset för etiska fonder och investeringar har ökat explosionsartat. I alla fall om man ser till 

den enorma mängd debattartiklar och krönikor som i dagsläget produceras i ämnet.  

Allt fler investerare vill ha en miljöinriktad och etisk karaktär på sitt fondsparande. Dock är 

det svårt för fondspararen i dagsläget att veta hur pass etisk eller miljöanpassad investeringen 

egentligen är. Det pågår även en diskussion om vad som bör klassas som etiskt  

(Veckans-Affärer,-2013). 

 

När kunder sparar i en fond köper de andelar i fondens värdepapper. En fond är en samling 

värdepapper som ägs av de som sparar i fonden. Fonden sköts alltid av en fondförvaltare som 

är ansvarig för dess innehåll. Syftet med att spara i fonder istället för i enbart aktier är att det 

ger en bättre och mer stabil riskspridning. Det finns idag ett flertal olika typer av fonder på 

marknaden-(Pensionsmyndigheten,-2013). 

 

En person som nyligen har lett en ny studie kring fondspararens syn på hållbara investeringar 

är Joakim Sandberg.  Hela 95 % av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de tycker att 

fonder bör ta hänsyn till etiska och miljömässiga frågor. Även 48 % av de svarande tyckte att 

det var fullt acceptabelt om det inte gav någon bättre avkastning, så länge den inte heller blev 

sämre-(Hållbart-Kapital,-2013). 

 

Denna studie visar tydligt på att spararens attityd för etiska investeringar är mycket stor. Att 

så många som 95 % av de tillfrågade tycker att fonder bör ta hänsyn till etiska och 

miljömässiga frågor visar att denna inriktning på investeringar bör ligga i fokus. Dock finns 

det-en-stor-problematik-med-etiska-investeringar.  

 

En artikel i Veckans Affärer (2013) tar upp detta och förklarar att problematiken kring etiska 

fonders regelverk är begränsat och att det är svårt att veta hur pass etisk en fond egentligen är. 

Charlie Aronsson som arbetar på Fair Trade Center efterlyser högre transperens och säger till 

Veckans Affärer att -”Vanliga fondsparare tror att de får en fond som är mycket mer 

medveten än den verkligen är. Det är en stor diskrepans mellan vad man förväntar sig och 

vad-man-verkligen-får”.  

 

Joakim Sandberg säger i samma artikel i Veckans Affärer (2013) att ”Branschen har ett 

förtroendeproblem och ett sätt att lösa det är en oberoende granskning av etiska fonder. 
Precis som ekologiska livsmedel måste vara Krav- eller Svanenmärkta för att få kallas 

ekologiska borde det finnas en oberoende granskning av vilka fonder som får kalla sig för 

etiska” 
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1.2-Bakgrund 

 

Socialt ansvarstagande, rättvisefrågor och andra breda perspektiv har börjat träda in på 

finansmarknaden. Allt fler privata och institutionella kunder vill ha en etisk profil på sitt 

fondsparande. Detta har gjort att många fondförvaltare erbjuder ”etiska” fonder som ett 

alternativ till övriga fonder. Flera forskare frågar sig hur pass etiska dessa fonder egentligen är 

(Sjöström,-2010). 

 

Enligt Bauer, Koedijk & Otten (2005) har Sverige länge räknats som ett föregångsland inom 

etiska investeringar. Redan år 2000 hade Sverige 42 stycken olika fonder av etisk karaktär 

som tillsammans var värda 1190 miljoner USD vilket var nästan tre gånger så mycket som i 

Frankrike.   

 

1.3-Problemformulering 

 

Den etiska investerarindustrin växer i en stadig takt. Detta har dock gjort att de uppstått en hel 

del nya utmaningar och han anser att den filosofiska diskussionen om vad som är genuin etisk 

investering precis bara börjat (Sandberg, 2013). Det finns även anledning att ifrågasätta om de 

etiska värderingar som fondbolagen använder-verkligen-är-moralfilosofiskt-acceptabla 

(Schwartz,-2003).   

 

Vad som är etiskt rätt eller fel beträffande en etisk investering går flitigt att diskutera. Att sälja 

vapen till länder i krig hävdas ofta vara moraliskt fel, men frågan är om det alltid är det? 

Karlsson ifrågasätter om det är lika moraliskt oförsvarbart att sälja vapen till västerlänska 

demokratiska nationer som försöker skydda sina medborgare mot aggressiva granländer och 

internationell terrorism, som att sälja vapen direkt till al-Qaida (Karlsson,-2006).  

 

Frågan är dock om inte all vapenhandel är omoralisk? Detta beror på vilken moralfilosofisk 

inställning man har och det kan vara svårt att argumentera för vad som är rätt eller fel menar 

(Ellmen,-1996).  

 

För etiska foder brukar fondbolagen vanligtvis använda sig av två olika metoder för att välja 

ut sina investeringsobjekt. Dessa två metoder kallas negativ screening och positiv screening. 

Negativ screening går i korta drag ut på att man avstår från att investera i vissa företag eller 

branscher som man vill undvika. Vilka dessa verksamhetsområden är varierar ofta från fond 

till fond, men vapen, alkohol, tobak, kommersiella spel och pornografi är vanligt 

förekommande områden. Positiv screening försöker i motsats till negativ screening leta upp 

bolag eller branscher som utmärker sig positivt och ligger i framkant med sitt 

hållbarhetsarbete-(Sigel,-2013). 

 

Varför forskningen har valt att intressera sig för just screening metoderna är för att de har en 

sådan stor påverkan på vilket utbud av etiska fonder som kommer ut på marknaden. Vilken av 

dessa två metoder man använder påverkar starkt vilket innehåll fonden får. 

Dessa metoder är dock problematiska eftersom de kan användas för allt för godtyckligt, när 

det är upp till fondbolagen själva att avgöra vad som är etiskt och oetiskt. Deras urval 

bestämmer vilken etisk nivå som fonden kommer att hålla (Schwartz, 2003).  

 

Siegl menar att positiv screening är en allt för godtycklig metod eftersom att den lämnar ett 

allt för stort utrymme för subjektiva bedömningar, detta gör den möjligen är olämplig att 
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använda-som-en-standardiserad-arbetsmetod-(Siegl,-2011). 

 

Det även går att ifrågasätta vilken påverkan som de privata spararna kan ha på marknaden 

eftersom de utgör en så liten del av det totala ägandet av aktier och fonder-i-Sverige 

(Sjöström,-2010). 
 

Den samlade forskningen pekar tydligt på att de råder en viss oklarhet om vilken effekt 

fondbolagens invals och utvalsmetoder får för fondernas innehåll. Det samhälleliga problemet 

med etisk fondförvaltning rör därmed trovärdigheten. Tidigare forskning som ovan nämnts 

påvisar att urvalskriterierna anses vara allt för godtyckligliga eller motsägelsefulla vid urvalet 

av bolag som skall ingå i en etisk fond. Det vetenskapliga problemet rör kunskapsläget 

avseende om de placeringsstrategier som tillämpas är tillräckligt trovärdiga ur ett etiskt 

perspektiv.  

 

Frågan är om positiv respektive negativ screening tillräckligt legitima metoder att använda för 

etisk fondförvaltning. För att undersöka detta används i den teoretiska referensramen två 

moralfilosofiska inriktningar för att undersöka om dessa krav på etiskt agerande kan 

tillgodoses.  

 

1.4-Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka de moraliska aspekterna som finns kring etiska fonder, 

samt att granska hur processen går till när fondförvaltarna väljer ut de bolag-som-ingår-i-en-

etisk-fond-ur-ett-moraliskfilosofiskt-perspektiv.  

 

1.5-Frågeställning 
 

 Vilka processer ingår i urvalet av en etisk fond och vilka följder får dessa för fondens 
moraliska värde? 

1.6-Avgränsningar 

 

Denna uppsats kommer inte att undersöka, analysera eller jämföra avkastningen mellan olika 

etiska fonder, eller mot traditionella fonder. Den kommer inte att beröra hur dessa fonder 

marknadsförs i tidskrifter, tv eller annan media. Uppsatsen kommer heller inte innefatta 

ideella fonder som i stora drag arbetar som traditionella fonder, men sedan skänker intäkterna 

till välgörande ändamål. Uppsatsen inriktar ej heller mot hur utlänska fondbolag bedriver sitt 

arbete.  

 

1.7-Disposition  

 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel där inledning, bakgrund, problemdiskussion, 

syfte, frågeställning och avgränsningar presenteras. Därefter kommer ett kapitel som handlar 

om studiens tillvägagångssätt. Uppsatsens tredje kapitel går igenom den teoretiska 

referensramen där konsekvensetik är vår främsta teori. Det tredje kapitlet går även igenom 

tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Det fjärde kapitlet går igenom den insamlade 

empirin. Slutligen sker en redogörning av analys, diskussion och slutsatser. 
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras de metodval som uppsatsen baserats på och en presentation 
redogörs för hur urvalet av respondenter skett. Sist i detta kapitel presenteras en 
metodreflektion.  
___________________________________________________________________________ 

 
2.1-Metodval 
 

Metodvalet har varit viktigt för studien. Detta eftersom metoden har varit utgångspunkten när 

det insamlade materialet har bearbetats och analyserats (Bryman & Bell, 2013). 

 

Studies angreppsätt är av den kvalitativa sorten där intervjuer genomförs med specialister 

inom etiska investeringar på de största fondbolagen i Sverige. Denna metod valdes i 

uppsatsen eftersom det krävs en tolkande och djupgående förståelse för att kunna uppfylla 

syftet med uppsatsen. Tyngden i studien ligger på förståelse av den sociala verkligheten kring 

hur fondbolagen arbetar med etiska fonder. Betydelse läggs vid ord i intervjuerna och inte i 

analys-av-data-(Bryman-&-Bell,-2013). 

 

Denna uppsats är ett medel för forsking. Den har som mål att upptäcka viktiga innebörder 

som fondförvaltarna använder sig av vid utformningen av etiska fonder. Uppsatsen har som 

mål att upptäcka företeelser som fondförvaltarna använder sig av sitt arbete med etiska 

fonder. Denna uppsats har även som mål att upptäcka vilka moralfilosofiska egenskaper som 

yttrar sig när fondbolagen tillämpar negativ respektive positiv screening. I denna studie ligger 

intresset i att försöka upptäcka vad det är som händer eller sker i urvalsprocessen av bolag 

som-skall-ingå-i-en-etisk-fond-(Svensson-&-Starrin,-1996). 

 

2.2-Ansats-och-vetenskaplig-grundsyn 

 

Målet med samhällsvetenskaplig forskning är att integrera empiri och teori med varandra. 

Detta har hela tiden eftersträvats i uppsatsen. Den ansats som är vald till denna uppsats är en 

induktiv metod som har medfört att insamlandet av material började i empirin och övergick 

sedan till att hitta lämplig teori.  Till en början samlades därför data in genom intervjuer med 

specialister inom ansvarsfulla investeringar. Sedan hittades generella mönster som gjordes till 

allmänna-begrepp-och-teorier-(Johannessen-&-Tufte,-2003). 

 

Tidigare i uppsatsen beskrivs det att begreppet etik är svårdefinierat. Etik kan ses på ett 

subjektivt sätt och tolkas olika. För att få en ökad förståelse av denna definition kring de 

etiska investeringarna så valdes ett hermeneutiskt synsätt att utgå ifrån. Genom att ha ett 

hermeneutiskt synsätt kunde egna tolkningar göras kring de etiska fonderna utan att detta bör 

ses-som-det-enda-rätta-(Lundahl-&-Skärvad,-1999). 
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2.3-Val-av-intervjuobjekt 

___________________________________________________________________________ 

Nedan beskrivs urvalet av intervjuobjekt som ligger till grund för det empiriska insamlandet i 
uppsatsen-och-en-beskrivning-av-hur-intervjuerna-gick-till. 
___________________________________________________________________________ 

 

I och med att detta är en kvalitativ studie är det svårt att göra slumpmässiga val av 

studieobjekt. Därför gjordes ett strategiskt val av respondenter som var lämpliga för att kunna 

besvara-forskningsfrågan-(Johannessen-&-Tufte,-2003). 

 

Enligt McCracken (1988) är det rimligt att intervjua fem till åtta intervjuobjekt i en kvalitativ 

studie, för att forskningen då blir mer grundligt utförd. När föga nytt material uppkommer och 

mönster börjar upprepa sig i intervjuerna har man nått teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Till en början valdes fem fondbolag ut, som anses vara de största aktörerna på den svenska 

fondmarknaden (Swedish Bankers, 2013). Dessa fondbolag är Swedbank Robur, SEB Fonder, 

Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar. Vi gjorde sedan en översikt 

över specifika personer som är särskilt insatta i etiska investeringar. Ett namn som ofta dök 

upp i debattartiklar och andra branschtidningar var Carina Lundberg Markow. Därför valdes 

även Lundberg Markow in i uppsatsen, som är chef för ansvarsfullt ägande på Folksam. 

 

Resterande intervjupersoner på respektive fondbolag valdes också noggrant ut. För att få så 

bra empiriskt underlag som möjligt var det viktigt att intervjua personer som arbetade med 

just etiska investeringar och var experter inom detta område på respektive fondbolag. 

Specialisterna valdes noggrant ut efter ett flertal telefonsamtal och mailkonversationer. Från 

början-var-därmed-sex-intervjupersoner-aktuella.  

 

Fem intervjuer ägde rum på plats i Stockholm på respektive fondbolags kontor. Efter 

godkännande från alla intervjupersoner spelades samtliga intervjuer in, detta för att underlätta 

transkriberingen. Intervjuerna var semistrukturerade då förhållandevis specifika teman 

berördes. Intervjupersonerna hade dock stor frihet att utforma svaren på sitt sätt och frågor 

som inte fanns med från början ställdes även till respondenterna. Detta gjorde att några frågor 

fick större utrymme när intressant information uppkom för att få så fylliga och detaljerade 

svar som möjligt, men i huvudsak så följdes den ursprungliga ordningen av frågeställningar  

(Bryman-&-Bell,-2013). 

 

Intervjupersonen på Handelsbanken Fonder hade tyvärr inte tid att ställa upp på en intervju de 

dagar empirin insamlades i Stockholm. Detta gjorde en telefonintervju genomfördes i ett 

senare skede med Handelsbanken Fonder. Dock gav denna telefonintervju inte särskilt mycket 

underlag för uppsatsen och de ville att informationen som de gav ut skulle behandlas 

konfidentiellt. Insikten blev att detta skulle komma att försvåra det empiriska underlaget för 

uppsatsen, samt att uppsatsens syfte blev svårt att uppfylla. Därför valdes Handelsbanken 

Fonder-slutligen-bort-som-empiriskt-material-i-uppsatsen. 

 

När alla intervjuer var klara påbörjades transkribering av det insamlade materialet. 
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2.4-Metodreflektion 

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras varför det empiriska materialet samlades in via intervjuer. Problematik 
som-finns-med-uppsatsen-berörs-även. 
___________________________________________________________________________ 

 

Anledningen till att intervjuer valdes som tillvägagångssätt för att samla in empirin uppsatsen 

var för att det kändes mest lämpligt. Detta för att kunna uppfylla studiens syfte och för att 

kunna besvara frågeställningen. Intervjuerna bidrog till fylliga och detaljerade svar. Det 

resulterade även till att frågor som var extra intressanta kunde få mer utrymme. Skulle 

exempelvis en enkätundersökning inom detta område gjorts hade förmodligen 

analysmaterialet blivit mycket mindre och inte lika detaljerat. En observationsstudie föll 

också bort som lämplig metod då vi ville ha en öppen dialog med intervjuobjekten (Bryman 

&-Bell,-2013). 

 

De intervjuer som slutligen togs med i empirin skedde på plats. Det personliga mötet med 

samtliga intervjupersoner betydde mycket för uppsatsen då det ledde till en bra dialog med 

samtliga intervjupersoner. Det var även positivt i den bemärkelsen att tolkningen vid 

motiveringen av svaren blev enkel. Detta kan jämföras med den telefonintervju som slutligen 

togs bort., då det var betydligt svårare att tolka intervjupersonens svar via telefon samt att 

dialogen inte riktigt blev densamma. Vid de personliga intervjuerna var det lättare att upprepa 

eller klargöra innebörden av frågan om osäkerhet eller undran framkom. Via telefon går det 

inte att reagera på respondentens ansiktsuttryck (Bryman & Bell, 2013).  

 

Det finns en problematik i det empiriska urvalet av informanter, då intervjupersonerna själva 

arbetar på ett fondbolag som har ett egenintresse kring sina produkter. Fondbolagen värnar 

om sin image och har en överdrivet positiv inställning då det är produkter som de faktiskt 

säljer. För att motverka detta har utformningen frågorna varit på ett sådant sätt som försvårar 

försköningen av sanningen. Dock har hänsyn försökt att tas till detta i arbetet.  

 

Något som kunde tagits med i arbetet för att inte få en alltför partisk empiri, kunde ha varit att 

ta med en intresseorganisation eller en myndighet. Detta för att få ett annat perspektiv kring 

etiska investeringar i uppsatsen. Detta var tyvärr inte tidsmässigt genomförbart.  
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3.-Teori 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskrivs vår teoretiska bakgrund för arbetet. Först beskrivs valda teorier som 
arbetet-kommer-att-utgå-ifrån-och-i-slutet-presenteras-forskningsöversikten.  
___________________________________________________________________________ 

 

3.1-Definition-av-etik-och-moral 
 

Att definiera vad etik och moral är kan många gånger vara besvärligt. En möjlig förklaring till 

detta är att orden har en mycket snarlik betydelse. Ordet moral härstammar från grekiskans 

mores och betyder sedvänja eller uppföranderegler. Bryttling hävdar att vår moral betecknar 

hur vi i praktiken lever våra liv och uppför oss mot våra medmänniskor (Bryttling, 2005). 

 

Begreppet etik härstammar ur grekiskans Ethos. Även etik betyder sedvänja, men kan även 

betecknas som karaktär. Ordet etik kan förklaras som moralens teori, det vill säga ett sätt att 

reflektera över moraliska värderingar och normer och deras kopplingar till mänskliga 

handlingar. Bryttling menar att moral handlar om insats och etik handlar om insikt (Bryttling, 

2005). 

 

Etik används i nutid, det är ett samlingsbegrepp som täcker in alla delar i moralfilosofin. 

Medan moral snarare används som ett begrepp för att förklara faktiska handlingar som har 

utförts-(Collste,-1996). 

 

3.2-Konsekvensetik 

 

Konsekvensetik är en moralfilosofisk inriktning som är hett debatterad. Enligt Bryttling 

attraherar den dock fortfarande en stor mängd forskare, framförallt inom företagsekonomin.   

Det viktigaste för ett företag är nästan alltid att öka sin lönsamhet eller sin tillväxt. Eftersom 

handlingarnas konsekvenser är i fokus i detta synsätt menar Bryttling att det är naturligt att 

den-attraherar-företagsekonomer-(Bryttling,-2005). 

 

Det finns en rad olika former av konsekvensetik. Eriksson fastslår att konsekvensetiken säger 

att en handling är moraliskt riktig endast om det inte finns några alternativa handlingar som 

har-bättre-konsekvenser-totalt-sett-(Eriksson,-1994). 

 

Det utilitaristiska synsättet som ryms inom konsekvensetiken utgår från ungefär samma 

utgångspunkt. Nyttoprincipen är ett centralt begrepp inom Utilitarismen. Själva ordet 

Utilitarism kommer från engelskans utility vilket betyder nytta (Bryttling, 2005).   

 

En av de mest inflytelserika filosoferna inom utilitarismen är John Stuart Mill. Han säger att 

den utilitaristiska läran säger att lycka är det enda som är önskvärt som mål. Allt annat ses 

endast-som-ett-medel-för-att-uppnå-detta-mål-(Mill,-2003). 
 

Beckius sammanfattar utilitarismen som en teori som utgår från att allt man gör bör alltid 

sträva efter att åstadkomma störta möjliga nytta eller lycka. När man reflekterar över sina 

möjliga handlingsalternativ så bör man då välja den handling som sammanlagt åstadkommer 

mest-lycka-(Beckius,-2006). 
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Rachels väljer att beskriva grundformen av utilitarism efter tre stycken huvudregler. 1: 

handlingar ska bedömas som riktiga eller oriktiga enbart på grund av sina konsekvenser, allt 

annat är irrelevant. 2: när man bedömer de konsekvenserna som handlingen eller icke 

handlingen skapat så är den totala mängden av lycka eller olycka som alstrats som är 

avgörande, allt annat är irrelevant. 3: varje persons lycka är lika mycket värd. (Rachels, 2008) 

Utilitarismen tar följaktligen inte bara hänsyn till egenintresset av en viss vald handling utan 

de totala konsekvenserna av att utföra (eller inte utföra) en handling. Dock skall man även ta 

egenintresset i beaktning eftersom även dessa konsekvenser ingår i det totala utfallet av en 

handling-(eller-icke-handling)-(Beckius,-2006). 

 

Den som väljer att satsa pengar på sin personal kan förvänta sig att dessa satsningar även får 

positiva effekter för verksamheten i sin helhet. Även om ett handlingsbeslut är taget ur ett 

egenintresse så betyder inte detta att den nödvändigtvis behöver vara fel (Sen, 2001). 

             

                ”It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the  

                  baker that we expect our dinner, but from their regard of their  

                  own interest”.  

                                                          –Adam Smith (Smith, 1986, s.22) 

     

Med det här citatet så menar Smith att även om människor har en välvilja med en handling så 

behöver detta inte vara motivet för gärningen. Det utilitaristiska synsättet värderar inte 

bakgrunden till en vald handling, utan endast de konsekvenser handlingen leder till (Beckius, 

2006). 

 

Beckius menar att i stort sätt alla ekonomiska teorier utgår från utilitaristiska kriterier. 

Följaktligen så kan man därför argumentera att i stort sätt alla ekonomiska teorier har en 

inbyggd etik, även om reflektionen väljer att fokusera på ekonomiska frågeställningar istället 

för-de-moraliska-(Bekius,-2006). 

 

Även Bryttling argumenterar för att utilitarismen har många gemensamma drag med 

företagsekonomin, exempelvis det pragmatiska intresset för objektiva konkreta resultat 

(Bryttling,-2005). 

 

Det finns dock kritik mot detta synsätt. Det kan argumenteras att utilitarismen begär för 

mycket av sina följare för att vara en acceptabel moralisk teori. Grundformen av teorin säger 

att en handling endast är rätt om den är det bästa eller i alla fall lika bra som något annat 

handlingsalternativ, annars är handlingen omoralisk. Detta sätter ribban högt, till och med för 

högt-menar-många-kritiker-(Shaw,-1999). 

 

Det flesta människor jobbar, umgås med vänner och ser på tv under veckorna. Under dessa 

stunder så kunde de förmodligen ha gjort någonting mer produktivt med sin tid. Istället för att 

umgås med vänner så skulle vi kunnat gå till ett ålderdomshem och pratat med åldringar. De 

hade kunnat samla in pengar till hemlösa istället för att se på tv. Essensen av detta 

resonemang kan sammanfattas med att det alltid förmodligen finns ett bättre 

handlingsalternativ än det man valt och att det i princip är omöjligt att slaviskt följa denna 

doktrin-(Shaw,-1999). 

 

En del av denna kritik bemöts av den så kallade regelutilitarismen. Istället för att bli 

överväldigad av svårigheten med att välja det korrekta handlingsalternativet så bör man 

istället följa den handlingsregel som ger upphov till det största överskottet av lycka. Då görs 
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en analys av de möjliga handlingsalternativen för att formulera en generellt giltig norm över 

hur man bör handla. Man kan använda sig av historiska erfarenheter som ett nämnvärde över 

vilka-konsekvenser-ens-handlande-kommer-att-få-(Bryttling,-2005).     

 

Till skillnad från subjektivismen så fokuserar utilitarismen på det objektiva, det som är 

mätbart. Rachels menar dock att det finns en värderingsproblematik inom utilitarismen. Det är 

besvärligt att argumentera om värdet av att samla in pengar till de hemlösa har ett större värde 

än-människors-rättighet-till-att-leva-sina-egna-liv-(Rachels,-2008). 

 

3.3-Etisk-Subjektivism  

 

Grundtanken med etisk subjektivism är att våra moraliska värderingar grundar sig på våra 

känslor och ingenting annat. I detta synsätt är allt subjektvit och det således följaktligen 

ingenting som är objektivt rätt eller fel, utan alla typer av värderingar utgår alltid från en 

subjektiv-värdering-(Rachels,-2008). 

 

Detta innebär i praktiken att det inte finns någonting som kan kallas rätt eller fel menar 

Rachels. Med detta synsätt kan man tillexempel inte säga att det faktum att nazisterna under 

andravärldskriget avrättade miljoner av oskyldiga människor var en ondskefull och omoralisk 

handling. Om man säger detta menas det bara att man har en negativ hållning mot dessa, det 

vill-säga-sin-egen-subjektiva-känslomässiga-uppfattning-(Rachels,-2008). 

 

Ett av de största problemen med subjektivismen är enligt Rachels att detta synsätt gör att det 

är omöjligt att vara oeniga om en moralisk fråga.  Om någon säger att nazisternas handlingar 

var moraliskt riktiga så är detta även deras känslomässiga uppfattning. Om det inte finns 

något utrymme för en objektiv sanning så kan inget vara rätt eller fel. Motsatta åsikter är i 

princip omöjliga att diskutera. Detta är ett av de tyngsta argumenten mot detta synsätt 

(Rachels,-2008). 

 

3.4-CSR 

 

Framväxten av nya produkter så som hållbara fonder är ett resultat av den större CSR debatt, 

som har vunnit allt mer acceptans de senaste decennierna menar Karlsson. Han ser CSR som 

ett verktyg att göra gott genom att tänja på de kapitalistiska spelreglerna (Karlsson, 2006).    

CSR har idag blivit ett populärt forskningsämne. Det pågår idag en debatt om hur CSR-

begreppet bör definieras. Van Oosterhout och Haugens menar att det faktum att det finns en 

avsaknad av en enhetlig terminologi leder till förvirring och osäkerhet om vad som bör kallas 

CSR-(Van-Oosterhout-&-Heugens,-2006). 

 

Hur definieras vad CSR är? Carrolls definition av begreppet baseras på samhällets förväntan 

på företagen (Carroll, 1999).  

 

                     ”CSR is the economic, legal, ethical and discretionary expectations 

                      that society has of organizations at any point in time.”  

                                                                                       (Carroll, 1999) 

   

Synen på CSR som ett sätt att få företagen att acceptera att de har en roll utanför vad lagar och 

regler säger stödjer Karlsson. Han argumenterar för att företagen skall övertalas att frivilligt ta 

större socialt ansvar, ansvar för miljön och alla de intressenter som på något sätt påverkas av 

företaget (Karlsson, 2006). 
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Man kan därför hävda att CSR kan konceptualiseras som ett begrepp som innebär att 

företagen bör verka för ”samhällets bästa”. Rent praktiskt kan detta utrycka sig på många 

olika sätt beroende på vilket område det handlar om, men huvudpunkten är att företagen har 

ett moraliskt ansvar mot sin omgivning som går längre än vad enbart lagen kräver av dem 

(Siegel,-2011). 

 

3.5-SRI 
- 

Investerare kollar idag inte bara på de finansiella kriterierna när de väljer vad som skall ingå i 

dess förvaltningsportfölj. Flera investerare använder även kriterier för socialt ansvar, etik och 

miljö. Dessa sistnämnda kriterier är vad man kallar för SRI, Socially Responsible Investment, 

i dagens samhälle. SRI kan också innebära att investerarna försöker att påverka bolag att 

förbättra-sittarbete-med-etik,-miljö-och-socialt-ansvar-(Sjöström,-2010). 

 

Richardson (2009) menar att SRI har vuxit fram till att bli ett begrepp som fått en allt högre 

status inom investeringsmarknaden. Den erbjuder en möjlighet för fondbolagen att ta bättre 

strategiska investeringsbeslut, samtidigt som den ökar kraven på företagens hållbarhetsarbete. 

 

3.6-Steakholderteori 
 

Enligt Freeman är en ”steakholder” alla individer eller grupper som påverkas eller kan 

påverka ett företags handlingar eller mål. Han menar att företagsledningens viktigaste 

uppgifter är att utveckla förbindelserna till sina ”steakholders”.  Detta eftersom att det finns 

ett ekonomiskt värde i att ha en god relation med alla utomstående faktorer som kan påverka 

företaget-(Freeman,-1984). 

 

Ett företag har en rad olika intressenter det kan bland annat röra sig om ägare, media, 

underleverantörer, konkurrenter, eller olika intresseorganisationer. Freeman påstår att dessa 

intressenter bör behandlas som mål i säg själva, snarare än bara ett medel för att tjäna pengar 

(Freeman,-1984). 

 

3.7-Etisk-förvaltning 

___________________________________________________________________________ 

Nedan kommer tidigare forskningsresultat kring etiska investeringar att presenteras. 
___________________________________________________________________________ 

 

3.7.1-Historiskt-syfte-med-etisk-förvaltning  

 

Det kan vara problematiskt att peka ut syftet med etisk förvaltning menar Siegl. Han säger att 

ett antal olika aktörer genom historien har varit med och påverkat hur det etiska sparandet har 

kommit att gestalta sig. Olika religiösa övertygelser och då framförallt kyrkan har haft en 

avgörande inverkan på hur investeringsdisciplinen har växt fram under de senaste 

århundradena-(Siegl,-2011). 

 

I början av 1700-talet så föddes den moderna idén om att investera etiskt. Då valde ett flertal 

kyrkliga grupper i USA att avstå från att investera i verksamheter de ansåg stred mot deras 

religiösa övertygelser. Ett samfund som då uppmärksammades särskilt mycket var kväkarna 

som helt avstod att investera i bolag som direkt eller indirekt var involverad i slavhandeln 

(Broadhurst, Watson & Marshall, 2003). 



 

- 11 - 

Sigel hävdar att syftet med denna typ av ekonomisk förvaltning delvis har förändrats de 

senaste decennierna. Detta beror på att investeringskriterierna har utvecklats för att möta olika 

intressenters-behov-(Siegl,-2011). 

 

3.7.2-Två-huvudsakliga-inriktningar 
 

Sandberg (2013) tar upp att etiska fonder skiljer sig från andra fonder genom att de inte endast 

har finansiell framgång som drivkraft. Då traditionella fonder enbart fokuserar på finansiell 

risk och avkastningsmöjlighet, har etiska fonder förutom en ekonomisk lönsamhet även ett 

syfte att integrera ett etisk, socialt eller miljömässigt ställningstagande. Etiska investeringar 

har-därmed-också-olika-icke-finansiella-mål. 

 

Schwartz (2003) slår fast att etiska fonder per definition har mer långtgående etiska 

förpliktelser-än-vad-andra-fonder-har-på-marknaden.  

 

3.7.3-Olika-typer-av-investerare 
 

Socialt ansvarstagande, rättvisefrågor och andra breda perspektiv har som vi tidigare nämnt 

börjat träda in på finansmarknaden. Aktieägaren försöker idag påverka företag att ta ett 

miljömässigt och socialt ansvar i sin verksamhet. Aktier är en av de vanligaste formerna av 

värdepapper som finns på börsen idag. Hela 1,6 miljoner svenskar ägde år 2010 aktier i 

företag som är börsnoterade i Sverige. Detta tal blir betydligt högre om man även räknar med 

de som äger aktier indirekt, exempelvis via det allmänna pensionssystemet (Sjöström, 2010). 

 

Det är inte bara de privata investerarna som intresserar sig i dessa frågor. Institutionella 

investerare har också ett växande intresse för företagens arbete med socialt ansvar och miljö. 

De institutionella aktieägarna har även funnit intresse i att påverka företag inom detta område. 

Institutionella investerare är en organisation som förvaltar kapital på uppdrag av andra. De 

sammanför enorma mängder pengar från organisationer eller olika enskilda personer. 

Försäkringsbolag, pensionsfonder och fondbolag är vanliga exempel på institutionella 

investerare.-Detta-gör-att-många-berörs-indirekt-(Sjöström,-2010). 

 

Asher (1998) menar att fondbolagen skall ta kundernas moraliska uppfattningar på allvar när 

bolag väljs in i en fond. Detta eftersom att fonden är till för kunderna och det är deras 

moraliska uppfattning som skall styra i vilken riktning som fonden bör gå åt. 

 

Det privata aktieägandet i Sverige uppgick år 2009 till 14 %. Det institutionella ägandet i 

Sverige är betydligt större än det privata ägandet. Utländska ägare är också stort. Modellen 

nedan visar tydligt hur aktieägandet såg ut i Sverige i december år 2009 (Sjöström, 2010). 
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                                    (Sjöström-2010,-s.-12) 

 

Det svenska ägandet står för det institutionella ägandet. Den största delen av det svenska 

ägandet består av finansiella företag såsom banker, investmentbolag, investeringsfonder och 

försäkring. Restererande del av det svenska ägandet är stat och kommun, icke-finansiella 

företag-och-icke-vinstdrivande-organisationer-(Sjöström,-2010). 

 

Sjöström (2010) beskriver det institutionella ägandet som det ansiktslösa ägandet. Detta 

eftersom det institutionella ansiktet framstår som så anonymt. På uppdrag av banker, 

pensionsfonder och andra institutioner är det anställda tjänstemän som placerar pengar på 

marknaden-för-att-få-en-så-bra-avkasting-som-möjligt.  

 

3.7.4-Metoder-för-etisk-förvaltning 
 

Det vanligaste förhållningssättet till etiska investeringar som fondbolagen har är att avstå från 

att investera i företag som bedöms vara moraliskt oacceptabla eller problematiska på något 

sätt. Detta kallas vanligtvis för ”negativ screening”. En annan strategi som fondbolagen 

använder sig av är ”positiv screening” då de söker upp och investerar i företag och projekt 

som får moraliskt beröm eller i någon mening är exemplariska (Sandberg, 2013). 

 

Siegl (2011) har kommit fram till att fondförvaltarna använder ett antal olika metoder för att 

välja ut de bolag som de väljer att investera i. Av de metoder han identifierar är negativ och 

positiv-screening-vanligast.  

 

Enligt Siegl (2011) och Sandberg (2013) använder sig därmed fondförvaltarna främst av dessa 

två-metoder-när-de-gör-sina-investeringsbeslut:  

 

        1.-Negativa-etiska-kriterier-i-bortvalsprocessen-av-företag 

        2.-Positiva-etiska-kriterier-i-invalsprocessen-av-företag 

 

Negativ screening har dock kritiserats av bland annat Schwartz (2003) för att vara oförenlig 

med sitt ursprungliga syfte. Detta eftersom att de flesta fondbolag brukar tillåta en viss 

procent ”oetiska” varor. Ett exempel på detta är affärskedjor som Walmart som får ett antal 

procent av sin totala omsättning från försäljning av tobaksvaror. Om man börjar tillåta en viss 

procent av de produkter man försöker att screena bort så finns det ingen mening att försöka att 
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ta bort dem från början. En annan kritik som Schwartz har är att negativ screening inte 

angriper distributionsleden av en produkt som anses oetisk. Det är alltså fullt möjligt att 

investera i en pappersfabrik som förser ett tobaksbolag med ciggarettpapper. Detta gör att 

Schwartz-ifrågasätter-denna-metods-etiska-legitimitet. 

 

Ross (2007) har valt att kritisera positiv screening eftersom att hon anser att det är en för 

godtycklig metod som lämnar för mycket ansvar till fondförvaltarna. Ett energibolag kan 

exempelvis väljas in i en miljöfond för att de har valt att satsa pengar på grön energi, även om 

de redan äger stora mängder kolenergi. Det spelar alltså ingen roll hur dålig man är på ett 

område-bara-man-visar-intentioner-att-vara-bra-på-något-annat.   

 

Denna kritik tar även Siegl (2011) upp. Fondbolaget KPA valde 2007 en ny riktlinje för sina 

etiska fonder och man valde att bland annat satsa på företag som utvecklade hållbar energi. 

Man valde dock samtidigt att fortsätta att investera i bolag som Shell, BP, och Coca-Cola som 

fanns med på Multinational Monitors årliga lista över värdens 10 värsta bolag.  

 

3.7.5-CSR-och-SRI:s-påverkan-på-fondmarknaden 

 

CSR fortsätter att utvecklas och växa. Allt fler företag ger ut årliga hållbarhets- eller CSR-

redovisningar och allt fler initiativ och nätverk uppstår för att driva CSR-frågor. SRI fortsätter 

också att växa, då fler investerare lägger vikt vid att företagens CSR-arbete skall utvecklas. 

En allt större skara av aktieägare ägnar sig åt att försöka påverka sina portföljbolag att ta ett 

fastare grepp om det sociala ansvaret och miljöarbetet. Detta sträcker sig bortom 

vinstmaximering till varje pris. Ägarna vill inte bara att företaget skall gå med vinst utan de är 

också-intresserade-av-hur-de-gör-det-(Sjöström,-2010). 

 

SRI är ett sätt för människor att uttrycka sina etiska värderingar på. Denna metod innebär att 

företagens investerare, såsom exempelvis stiftelser, kan försöka anpassa sina investeringar 

med sitt övergripande uppdrag. Etiska överväganden kring sättet man investerar sina pengar 

har blivit centralt. Cowton och Sandberg (2012) menar att det inte är uppenbart att detta på 

något sätt medför en moralisk förtjänst, men etiska frågor står nu i centrum i diskussioner 

bland-finansexperter,-enskilda-investerare-och-fondförvaltare.   

 

Rivoli (2003) menar att det mest framträdande påståendet bland dem som investerar enligt 

SRIs metoder, är den typ av investeringar som kan ”göra skillnad” i samhället. 
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4.-Empiri 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som uppsatsen bygger på. Empirin 
kommer-att-gå-igenom-det-sammanställa-resultatet-som-framkom-via-intervjuer. 
___________________________________________________________________________ 

 

Empirin består av intervjuer som gjordes med experter inom hållbara investeringar på 

Swedbank Robur
1
, Nordea Fonder

2
, SEB Fonder

3
, Länsförsäkringar

4
 och Folksam

5
. 

 

4.1-Fondbolagens-urvalsprocess 

  

Uppsatsens empiriska resultat visar att de fem fondbolagen i undersökningen använde sig av 

liknande metoder för att välja in bolag till sina fonder. Flera av bolagen sålde inte enbart sina 

egna fonder utan även fonder från andra bolag. I denna uppsats så utgår vi dock från de fonder 

som-fondbolagen-själva-står-för. 

 

Alla fondbolag i undersökningen använde sig inte av egna fondanalytiker, utan har istället valt 

att göra upphandlingar med externa fondbolag.  De tre fondbolag som hade egna analytiker 

som arbetade med urvalprocessen av bolag var Nordea Fonder, Swedbank Robur och SEB 

Fonder. Det är kostsamt för fondbolagen att ha en egen analytikeravdelning och i denna 

uppsats är det endast de tre största fondbolagen som har detta (Swedish bankers, 2013).   

 

                                    Figur 1, urvalsprocesser i respektive fondbolag 

  
 

Fondbolagen beskrev positiv screening som en metod för dem att försöka välja in bolag som 

utmärker sig på ett bra sätt när det gäller frågor om hållbarhet. Negativ screening var enligt 

fondbalagen en metod för dem att välja bort bolag eller branscher som istället utmärker sig på 

ett-dåligt-sätt. 

 

Via negativ screening väljer fondbolagen i varierande grad bort bolag som ingår i sektorer 

som tillverkar vapen, alkohol, tobak, pornografi och kommersiella spel. Några av 

respondenterna påtryckte att positiv screening är att föredra, eftersom att man då istället väljer 

ut de bolagen som är bäst på att arbeta med hållbarhetsfrågor. Att komma åt de bästa 

företagen-när-man-investerar-var-viktigt-enligt-dem. 

 

 

 

                                                 
1 Daniel Paska, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur, personlig intervju den 9/12 -2013 
2
 Katarina Hammar, ESG analyst på Nordea Fonder, personlig intervju den 9/12 -2013 

3
 Christina Strand-Wadsjö, Co-Head ESG Analysis på SEB Fonder, personlig intervju den 10/12 -2013 

4 Sofia Aulin, SRI ansvarig på Länsförsäkringar, personlig intervju den 9/12 -2013 
5 Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, personlig intervju den 10/12 -2013 
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Nordea Fonder använder sig av både positiv och negativ screening. De har olika nivåer när 

det gäller hållbarhetsfrågor kring deras fonder. Alla investeringar har en grundplattform och 

vissa-fonder-har-en-utökad-plattform.  

 

Swedbank Roburs investeringsprocess är denna relativt lik Nordea Fonders. De arbetar också 

med både en negativ och positiv screening när de väljer ut sina bolag. Paska på Swedbank 

Robur betonar att det måste finnas ett ekonomiskt intresse för företagen för att det skall vara 

meningsfullt att göra en hållbarhetsanalys av de aktuella bolagen. Själva processen går till 

som så att de först läser in sig på bolagen genom att studera bolagens årsraporter och diverse 

skrivelser så som tillexempel hållbarhetsrapporter. Sedan görs djupintervjuer med de företag 

som fortfarande är aktuella för en eventuell investering. Swedbank Robur tittar dessutom på 

de eventuella risker som finns i varje bransch. Paska förklarar att varje bransch har sina egna 

riskfaktorer och detta granskas noga. Ett IT-bolag har lägre risk än ett oljebolag.  

 

SEB Fonder har olika team av fondförvaltare som arbetar med olika typer av frågor och 

inriktningar. Exempelvis har de ett nordiskt team som är inriktade på de nordiska bolagen. 

Vilka bolag som väljs in i en fond är upp till de olika teamen. De har en exkluderingspolicy 

som-gäller-för-bolag-som-de-inte-vill-investera-i.  

 

Varken Folksam eller Länsförsäkringar har inga egna fondförvaltare, utan förvaltningen köpts 

in via externa aktörer. Lundberg Markow på Folksam berättar att de har Swedbank Robur som 

sköter-förvaltningen-av-fonderna.  

 

Länsförsäkringars externa partner utgår endast från internationella normer så som FN 

resolutioner som verktyg för att undersöka hållbarheten hos ett företag. De sammanställer 

sedan listor med företag som bryter mot dessa och de screenas sedan mot Länsförsäkringars 

investeringar. 

 

4.2-Negativ-screening 

 

Som föregående avsnitt nämndes det att fondbolagen använder sig av en metod som de kallar 

negativ screening, då de i varierande grad väljer bort bolag som tillverkar vapen, alkohol, 

tobak, pornografi och kommersiella spel. Hur den negativa screeningen ser ut i de olika 

fondbolagen-varierar.-Nedan-finns-en-sammanställd-tabell-över-detta. 
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                            Figur-2,-Negativ-screening-i-respektive-fondbolag 
 

 
Branscher som screenas bort, Nej = branschen finns inte med i utbudet, Ja = branschen finns 

med i utbudet, % anger den maximala omsättning som får komma från branschen. 

 

Alla fondbolag som är med i uppsatsens undersökning har en bottenplatta i den negativa 

screeningen. Bottenplattan gör att de alltid plockar bort bolag som tillverkar antipersonella 

minor, klusterbomber eller om de bryter mot internationella normer såsom FN:s konventioner. 

Även alla fondbolag har valt att exkludera kärnvapen förutom SEB Fonder. I exkluderingen 

av övriga branscher skiljer sig fondbolagen åt. Enligt fondbolagen i undersökningen får ändå 

cirka 5 % av ett bolags totala innehav som fonden investerar i, finnas i branscher som 

egentligen-skall-exkluderas.-(se-figur-2,-ovan) 

 

Det råder frågetecken kring vilka branscher som negativt bör screenas bort i en etisk fond. 

Standarder eller minimistandarder finns inte och i dagsläget är det upp till fondbolagen själva 

att bestämma vad som skall ingå i en etisk fond. Av tradition har fondbolagen alltid valt att 

utesluta dessa typer av branscher säger flera informanter. Dock ifrågasatte flera av de som 

intervjuades om rätt branscher utesluts. Flera av informanterna frågade sig om det inte fanns 

andra branscher som egentligen borde uteslutas. Tradition har emellertid en stark påverkan på 

investeringsmarknaden-och-detta-gör-att-det-är-svårt-att-förändra-den. 

 

                 -”Vart-går-gränsen,-kan-man-exempelvis-ha-med-oljebolag-eller-inte” 

                                                                            -Daniel-Paska 

 

                 -”Man-investerar-nästan-inte-alls-i-underhållningsbranschen-eftersom  

                     det-är-för-mycket-naket-och-snusk-helt-enkelt” 

                                                                -Carina-Lundberg-Markow 

 

Folksam väljer att negativt screena tobaksbolag. Detta beror på att Folksam i grunden är ett 

livförsäkringsbolag som säljer sjukförsäkringar och livförsäkringar. Att investera i något som 

tar livet av varannan brukare rimmar väldigt dåligt med bolagets visioner förklarar Lundberg 

Markow. Att Folksam från början exkulderar antipersonella minor, kemstridsmedel, 
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klustervapen och kärnvapen har egentligen inte med vapen att göra, utan det är för att de 

bryter mot internationella konventioner. De har samma inställning till företag som exempelvis 

har aktiviter på okkuperad mark såsom i Västsahara och i Palestina. Lundberg Markow på 

Folksam förklarar att de har fått frågan om varför de väljer att investera i alkohol och socker 

men-inte-tobak. 

 

                      ”Man-kan-dricka-ett-glas-vin-och-man-kan-äta-en-lussekatt-utan-att 

                        bli-beroende.-Men-man-kan-inte-bruka-tobak-utan-att-bli-beroende  

                        och-alla-som-brukar-tobak-får-någon-typ-av-skador.” 

                                                                              -Carina-Lundberg-Markow 

 

Idag har Länsförsäkringar 21 stycken bolag som finns med på deras exkluderingslista. Det är 

alltså i praktiken endast dessa 21 bolag som Länsförsäkringar inte får investera i och det är de 

som utgör grunden för deras negativa screening. Dessa bolag har främst har tagits bort därför 

att de producerar eller handlar med otillåtna vapen. Aulin på Länsförsäkringar förklarar att de 

inte vill moralisera branscher och därför känns internationella konventioner som en mycket 

bättre grund att bygga på för dem. Därför väljer Länsförsäkringar i dagsläget att inte utesluta 

exempelvis tobak, alkohol, och vapen. För ett par år sedan försökte Länsförsäkringar att starta 

upp en miljöteknikfond. Denna fick senare läggas ner då inga investerade i den.  

 

                    ”Vi-blev-lite-brända-av-den-erfarenheten,-därför-vill-vi-känna-av-om-det 

                       finns-en-efterfrågan-och-lönsamhet-innan-vi-försöker-med-det-igen.” 

                                                                                        -Sofia-Aulin 

 

Nordea Fonder har ett speciellt utbud av fonder som kallas starsfonder. I starsfonderna 

används både negativ och positiv screening. Starsfonderna exkluderar vapen, pornografi, 

alkohol, tobak och kommersiella spel. Hammar på Nordea Fonder säger att dessa kriterier 

finns-kvar-av-hänsyn-till-de-gamla-kunderna. 

 

SEB Fonder började introducera ”etiska-fonder” på 90-talet. Dessa fonder bygger på 

värderingar som fanns vid det tillfälle då fonden introducerades. I de etiska fonderna tas bolag 

bort inom vissa sektorer (vapen, alkohol, tobak, kommersiella spel och pornografi) samt bolag 

som bryter emot internationella normer. De har även börjat fundera på att exkludera fossila 

bränslen i de etiska fonderna. SEB Fonder har även en Microfinance fond. Denna fond finns 

till för att hjälpa personer i tredjevärlden att starta upp en firma och så vidare. Den har ett gott 

syfte men är också en bra investering enligt Strand-Wadsjö. Etik och etiska-fonder är dock ett 

begrepp som de inte vill använda sig av idag, utan de vill kalla dessa fonder för hållbara. 

 

I de hållbara fonderna använder sig Swedbank Robur av både negativ och positiv screening. 

Den negativa screeningen går ut på att de exkluderar vapen, alkohol, pornografi, 

kommersiella spel och tobak. På global nivå är det ungefär 2500 bolag som Swedbank Robur 

investerar i. Ungefär hälften av dessa bolag försvinner i Swedbank Roburs hållbara fonder, då 

de klarar inte av hållbarhetsanalysen förklarar Paska. I restererande fonder plockar de endast 

bort-ett-20-tal-bolag.  

  

Merparten av de fonder som ägs och säljs i Sverige har ingen som helst hållbarhetsprofil 

enligt Lundberg Markow. Utan merparten investerar fortfarande i exempelvis kärnvapen, 

tobaksprodukter,-klustervapen-och-liknande. 
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4.3-Positiv-screening  

 

Fondbolagen använder sig även av en metod som kallas positiv screening. Genom positiv 

screening försöker fondbolagen att välja in de bästa bolagen till sina etiska fonder. Av de 

fondbolagen som vi undersökte så använde sig alla utom Länsförsäkringar av positiv 

screening.  

 

Nordea Fonder använder sig främst av positiv screening. De är övertygade om att bolag som 

hanterar miljörisker och personalfrågor också kommer klara sig bättre på sikt. Bolag som har 

integrerat hela hållbarhetstänktet i sin affärsmodell är ofta finansiellt lönsamma påstår 

Hammar. De företag som satsar på miljön sparar pengar genom att exempelvis använda sig av 

energieffektivisering. Det är även viktigt att företag arbetar med personalfrågor. 

 

 

 

 

 

Swedbank Robur använder sig också främst av positiv screening. Paska berättar att 

invalsprocessen av bolag går till som så att de först träffar representanter från bolaget som de 

vill investera i. Sedan läser de in sig på bolaget genom att gå igenom årsrapporter och 

hållbarhetsrapporter. Är bolagen fortfarande intressanta gör de djupare intervjuer med 

bolagen. De besöker även bolagen som de investerar i, på plats runt om i världen. Var 24:e 

månad går Swedbank Robur igenom de bolagen de har investerat i. Vissa bolag kan de även 

gå igenom tidigare men detta beror på riskfaktor bolaget i fråga har.  

 

                              
 

Lundberg Markow på Folksam säger att de främst tittar på företagens risknivå när de positivt 

screenar in företag. I ett första steg tittar på hur stor risk ett företag har för miljöproblem, 

problem med mänskliga rättigheter, problem med arbetsrätt eller problem med korruption. 

Sedan tittar de på vad företagen gör för att möta dessa risker och på så sätt får de fram de 

bolag som de tycker är bäst. Oljebolag, gruvbolag, textilindustri eller företag som är 

verksamma i väldigt korrupta länder så som Ryssland och Vietnam hamnar sällan i topp. 

Lundberg Markow tar även upp att vissa hållbara fonder fortfarande investerar i bolag som 

har-både-styrkor-och-svagheter.  

 

                        
 

SEB Fonder håller fortfarande på att utveckla den positiva screeningen. Strand-Wadsjö tycker 

att det är viktigt med integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen. De har börjat lägga en 

första plattform för hur de skall välja ut de bästa bolagen. Det är dock inget som sker över en 

natt säger Strand-Wadsjö. De har valt att börja processa detta i norden och Sverige, för att se 
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hur-de-skall-få-in-hållbarhetsfaktorer-i-hela-förvaltningen.  

 

4.4-Olika-typer-av-investerare-och-deras-påverkan 

 

Fondbolagen beskriver att de har två olika typer av kundsegment. Det ena kundsegmentet är 

privata investerare och det andra segmentet är institutionella investerare. Enligt informanterna 

på fondbolagen är det främst de institutionella kunderna som vill ha etiska fonder. Samtliga 

fondbolag säger att den främsta anledningen till att de erbjuder etiska fonder är för att de 

fyller en efterfrågan. Det är viktigt för fondbolagen att ha olika typer av fonder för att 

attrahera-olika-typer-av-kunder. 

 

Institutionella företag har oftast en investeringspolicy, där de inte får investera i vissa 

branscher. Privatkunder har oftast inte en uttalad investeringspolicy, utan det handlar oftast 

om att de i så fall har en stark uppfattning emot tillexempel tobaksbranschen eller 

vapenindustrin.  

 

                            
 

Paska på Swedbank Robur uppger att de har haft diskussioner om att eventuellt sluta 

exkludera pornografi ur deras fonder.  Dock vill de institutionella kunderna fortfarande ha 

kvar-den-exkluderingsprocess-som-de-har-idag. 

 

Strand-Wadsjö berättar att Svenska Kyrkan och Sveriges kommuner och landsting är exempel 

på två institutonationella kunder som har varit pådrivande för hur SEB Fonder arbetar med 

miljö och etikfrågor. Strand-Wadsjö förklarar att när institutonationella kunder skall göra 

upphandlingar är det ofta denna typ av frågeställningar som kommer upp. De institutionella 

kunderna vill se hur de agerar i denna typ av frågor, vilka policys de har och hur de jobbar 

med detta. Hon anser att det är viktigt för banken att visa sitt engagemang i etikfrågor.   

 

                           
 

Aulin på Länsförsäkringar säger att det allt oftare ställs frågor om varför Länsförsäkringar 

väljer att investera i vissa kontroversiella bolag. Enligt Hammar på Nordea Fonder är 

starsfonderna inte ”rädda världen fonder” utan att det är ett sätt för dem att bredda sig för 

olika kunder med specifika behov. Lundberg Markow på Folksam påstår att när ett företag 

sköter-sig-attraherar-och-engagerar-detta-kunderna.  

 

4.5-Etiska-fonders-syfte-och-påverkan 

 

Det är svårt att mäta vad som uppnås förutom avkastning när kunder investerar i etiska 

fonder. Det går även att fråga sig om etiska foder verkligen är mer moraliskt riktiga än andra 

fonder. Respondenterna är eniga om att etiska fonderna inte förändra världen, men kunden får 

någonting-som-kan-rimma-med-sina-egna-värderingar. 
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Kunder investerar i etiska fonder av främst två anledningar enligt flera av respondenterna. 

Den ena anledningen är att kunderna känner att de gör en god gärning. Den andra anledningen 

är att kunder investerar i dessa fonder för att det är en god investering som ofta ger en god 

avkastning. Visar kunder att hållbarhetsfrågor är viktiga genom hållbarhetsfonder ger det 

signaler till det övriga samhället. Det finns många vinster för företag att hämta hem genom att 

titta på sitt hållbarhetsarbete anser flera av informanterna. Det är dock väldigt svårt att hitta 

bevis-på-om-det-ena-eller-det-andra-har-haft-en-avgörande-effekt. 

 

Hållbarhetsarbetet blir inte alls lika tydligt när det gäller fonder påstår Lundberg Markow. 

Detta eftersom en fond är på en så pass aggregerad nivå. Det blir svårt att se de konkreta 

resultaten när det är så utspritt som det är i fonder. Genom att vara öppen och transparent så 

kan dessa fonder som har ett hållbarhetsperspektiv ge just den enskilda kunden någonting. Det 

gör att kunden kan känna att denne har agerat i enlighet med sina värderingar. Dock skiljer 

valet av fond sig inte så mycket ifrån att man köper ett tvättmedel med svanen-märket på, utan 

det-är-ett-konsumtionsbeslut.  

 

       
 

Lundberg Markow tycker att det allra mest ansvarsfulla är att kanske inte investera i ett 

aktiebolag över huvud taget. All industriell tillverkan har en negativ påverkan på miljön eller 

människor. Det går alltid att hitta skadeeffekter även hos de bästa bolagen och det är svårt att 

säga vad som är det ultimata när det gäller hållbarhet. 
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5. Analys/diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I analysdelen av denna uppsats kommer det empiriska resultatet att analyseras med hjälp av 
den insamlande teoretiska referensramen. Samtliga avsnitt har för syfte att belysa de olika 
faktorer som är avgörande för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. 
___________________________________________________________________________ 
 

5.1-Etiska-aspekter-av-fondernas-urvalsprocess 

 

Av den insamlade empirin går det tydligt att utläsa att fondbolagen i undersökningen 

använder sig av en negativ respektive positiv screening för att välja ut de bolag som de 

investerar i. Sandberg (2013) och Siegl (2011) drog även denna slutsats att positiv och negativ 

screening är de främsta metoderna som fondförvaltare använder sig av när de gör sina 

investeringsbeslut. Vilken av dessa två metoder som används avgör hur fondens innehåll 

påverkas. 

 

5.1.1-Positiv-screening-i-fondbolagen 

 

Samtliga fondbolag förutom Länsförsäkringar i undersökningen använde sig av positiv 

screening. Genom positiv screening söker de upp och investerar i företag som får moraliskt 

beröm (Sandberg, 2013). För att kunna analysera positiv screening ur ett konsekvensetiskt 

perspektiv så måste man precis som Eriksson (1994) säger, först identifiera vilka möjliga 

konsekvenser-denna-metod-kan-frambringa. 

 

Fondförvaltarna i uppsatsen granskar inte enbart de finansiella kriterierna när de avgör vilka 

bolag som skall ingå i förvaltningsportföljen, utan kriterier för socialt ansvar, etik och miljö 

används (Sjöström, 2010). Genom detta SRI arbete väljer fondbolagen ut de företag som 

ligger i framkant med sitt CSR arbete (Carroll, 1999). Att välja ut de bolag som har det bästa 

CSR arbetet via positiv screening som Sandberg (2013) beskriver, är den metod som-

fondförvaltarna-i-uppsatsen-föredrog.  

 

Ett flertal respondenterna ansåg även att företag som sköter CSR- arbetet väl är mer finansiellt 

lukrativa än bolag som missköter detta, eftersom att de är medvetna om sina risker. Deras 

resonemang stödjs av Freeman (1984) ”stakeholder” teori som säger att det ligger ett 

ekonomiskt värde i att ha en god relation med alla utomstående faktorer som kan påverka ett 

företag. 

 

Positiv screening kan möjligen leda till att fondbolagen sätter press på företagen att frivilligt 

förbättra sina arbetsrutiner med CSR frågor så som exempelvis miljöarbete eller socialt 

ansvarstagande (Karlsson, 2006). Detta kan i sin tur få till följd att hela branschstandarden 

kan-höjas-för-denna-typ-av-frågor.  

 
Ross (2007) och Siegl (2011) menar dock att denna metod är för godtycklig och lämnar ett 

allt för stort utrymme för subjektiva bedömningar, vilket gör den olämplig att använda som en 

standardiserad arbetsmetod. Båda menar även att den lägger ett allt för stort fokus på 

symboliska handlingar utan att ta hänsyn till ett bolags verkliga problem utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Även Lundberg Markow håller med om att en sådan problematik kan 

förekomma eftersom att de flesta stora företag både har styrkor och svagheter när det kommer 

till hållbarhet och ansvarstagande. Ett exempel på detta var enligt Lundberg Markow det 

amerikanska bolaget Walmart. De är ett föregångsbolag när det kommer till miljöfrågor, men 
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saknar-helt-en-ansvarsfull-personalpolitik. 

 

5.1.2-Negativ-screening-och-de-bortvalda-branscherna 
 

Alla fondbolag i denna uppsats använde sig på något sätt av negativ screening i 

urvalsprocessen av företag till deras fonder. Fondbolagen använde samma metod för negativ 

screening som Siegl (2011) beskriver, nämligen att de avstår från att investera i branscher som 

de anser är moraliskt oacceptabla.      

 

Alla fondbolag i undersökningen har en ”bottenplatta” som är en minimistandard som gäller 

hela fondutbudet. Bottenplattan består oftast av att exkludera bolag som bryter mot 

internationella normer så som FN:s konventioner, samt bolag som arbetar med kärnvapen, 

klusterbomber och antipersonalminor. Länsförsäkringar var det enda fondbolaget som endast 

använder sig av en bottenplatta, då en exkluderingslista tillämpas med 21 bolag som ingen av 

deras fonder får investera i.  

 

Aulin på Länsförsäkringar berättar att dessa 21 bolag har tagits bort främst därför att de 

producerar eller handlar med otillåtna vapen. Bryttling (2005) beskriver konsekvensetiken 

som en metod som utgår ifrån konsekvenserna av en vald handling. Denna metod utgår inte 

från handlingens syfte. Av de möjliga handlingsalternativen bör man då välja det 

handlingsalternativ som generar störst nytta. Att utesluta kärnvapen och klustervapen ur 

utbudet skulle konsekvensetiskt vara möjligt, eftersom denna exkludering ger störst möjliga 

nytta för störst antal människor.  

 

Resterande fondbolag i undersökningen hade en utökad exkluderingslista för de etiska 

fonderna då olika branscher valdes bort. Folksam valde endast bort tobaksbranschen medan 

Nordea Fonder, SEB Fonder och Swedbank Robur även valde bort pornografi, kommersiella 

spel, alkohol, tobak, vapen, och övrig krigsmaterial. Varför just dessa branscher screenas bort 

negativt kunde våra informanter endast förklara med att det är på detta sätt deras kunder vill 

ha det.  

 

Siegl (2011) påpekar dock att dessa verksamhetsområden traditionellt sett varit ifrågasatta och 

att bland annat kyrkan haft en avgörande påverkan på detta. Strand-Wadsjö på SEB Fonder 

berättade att en av deras största institutionella kunder var just Svenska Kyrkan.  

 

Hur oetiska är egentligen dessa branscher? Lundberg Markow förklarade att flera etiska 

fonder nästan inte alls investerar i underhållningsbranschen eftersom det är för mycket naket 

och snusk. Vad gör naket och snusk oetiskt? Utifrån Beckius (2006) sätt att se på 

konsekvensetik bör vi alltid sträva efter att åstadkomma största möjliga nytta eller lycka. När 

exempelvis pornografibranschen utesluts i en etisk fond går det att fråga sig om uteslutandet 

av denna bransch verkligen skapar största möjliga nytta eller lycka. Det är svårt att 

konsekvensetiskt varken säga att pornografi är bra eller dåligt eftersom att det inte finns 

någon-entydig-forskning-som-stödjer-varken-den-ena-eller-hållet.  

 

Enligt Mills (2003) sätt att tolka konsekvensetik är lyckan det enda som är ett önskvärt mål. 

När exempelvis kommersiella spel utesluts från en etisk fond går det att fråga sig vem det är 

som blir lycklig av denna exkludering? En person som spelar internetpoker kanske finner stor 

lycka i att fördriva tiden med pokerspel. Personen som spelar internetpoker finner möjligen 

större glädje i att kunna spela detta än den person som väljer att utesluta detta i en etisk fond. 

Är fonden verkligen då etisk enligt Mills sätt att se på konsekvensetik? Inte heller i detta-fall-
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finns-det-något-entydigt-svar. 

 

Samma problematik uppstår när man skall diskutera om alkohol borde tas bort i dessa fonder 

av etiska skäl. Schwartz (2003) menar att det är svårt att avgöra om alkoholhaltiga drycker 

skapar mer olycka än lycka. Han påpekar att det finns studier som visar att en allt för stor 

konsumtion av alkohol är skadligt för människor. Samtidigt så finns det undersökningar som 

visar att ”måttliga” mängder alkohol inte alls behöver vara skadliga utan det kan tvärt om vara 

hälsosamt. Dessutom så upplever många en njutning av att konsumera alkohol som även det 

måste tas med i den totala beräkningen. Dessa olika variabler gör att det blir problematiskt att 

avgöra om alkohol bör uteslutas på etiska grundval. Bryttling (2005) menar att det är 

problematiskt att avgöra denna typ av frågor eftersom att det är svårt att värdera vilken 

variabel som är viktigast. 

 

Utifrån Rachels (2008) sätt att se på etisk subjektivism grunnar sig alla moraliska värderingar 

utifrån subjektiva känslor. Om en person säger att alkohol är dåligt så är detta endast ett 

uttryck för den människans egna moraliska föreställning om alkohol. Enligt detta synsätt 

skulle det vara upp till varje kund att avgöra om de vill stödja dessa typer av branscher eller 

inte. Detta etiska perspektiv stödjer även våra respondenter i uppsatsen som säger att etik 

ligger i betraktarens öga. De erbjuder etiska fonder eftersom att de vill att människor skall 

kunna investera i något som rimmar med deras egna värderingar.   

 

Emellertid ställer sig bland annat Schwartz (2003) sig frågande till att om fondbolagen nu 

väljer att ta bort alkohol, tobak, och pornografi så borde de kanske även ta bort miljöfarliga 

branscher såsom exempelvis oljebranschen eller kolbranschen. Paska på Swedbank Robur är 

även han tveksam till om oljebolag borde få ingå i etiska fonder eller inte, om man nu ändå 

väljer att exkludera andra branscher som exempelvis alkohol, tobak, och pornografi.  

 

För att slippa ge sig in i dessa etiska diskussioner har fondbolagen i den här undersökningen 

valt att ta bort ordet etisk i deras fondbeskrivning. Dock innehåller fortfarande flera av 

fonderna namn som kan förknippas med etik såsom Swedbank Robur Ethica global MEGA. 

 

Fondbolagen vill istället beskriva sina fonder som ansvarsfulla eller hållbara. Siegl (2013) 

menar att det är vanligt att bolag använder sig av värdeord i varudeklarationen. Frågan är om 

inte ansvarsfulla eller hållbara fonder endast är en omskrivning av etiska fonder?  

5.1.3-”Fem-procent-regeln” 
 

Flera av fondbolagen i uppsatsens undersökning tillät att några procent av branscherna som 

egentligen skulle exkluderas i fonder ändå fanns med. Bland annat Swedbank Robur och 

Nordea Fonder tillåter att upp till fem procent av investeringsobjektens omsättning får komma 

ifrån-känsliga-produkter-så-som-alkohol-och-kommersiella-spel. 

 

Schwartz (2003) menar att negativ screening ofta motverkar sitt eget syfte eftersom 

fondbolagen å ena sidan så försöker gardera sig mot dessa marknader, samtidigt som de ändå 

tillåter att en viss procent kommer från dem. Dessutom screenar de inte heller bort företag 

som exempelvis är tillverkare av glasflaskor till spritföretag. Schwartz (2003) anser att det 

istället vore mer rimligt att filtrera bort alla distributionsled för sådana varor. Han menar att 

den negativa screeningsmetoden därför förlorar dess mening och legitimitet om man inte helt 

kan-avskärma-sig-från-det-man-väljer-att-ta-bort.  
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5.2-Institutionella-kunders-påverkan 
  
Uppsatsens intervjuunderlag visar tydligt att det är de institutionella kunderna som är 

drivande i utvecklingen av de etiska fonderna.  Flera av fondbolagen tycker att det är viktigt 

att ha ett brett utbud av fonder eftersom institutionella kunder ofta har en investeringspolicy 

där de inte får investera i vissa branscher. Sjöström (2010) uppger att det privata sparandet 

endast uppgick till 14 % i en undersökning från SCB i december 2009.  Övrigt sparande var 

fördelat mellan utländskt ägande 35 % och övrigt svenskt ägande där finansiella företag, icke 

finansiella företag, stat och kommun samt icke vinstdrivande organisationer som står för cirka 

51-%-av-ägandet.  

 

Eftersom att de institutionella ägarna är så pass kapitalstarka i förhållande till de privata 

spararna så är det naturligt att de har en stark ställning på marknaden. De har ofta även en 

agenda för sina investeringar och det är viktigt för dem att ta avstånd från 

verksamhetsområden som de inte vill sammankopplas med. Paska på Swedbank Robur 

uppger att de har haft diskussioner om att eventuellt sluta exkludera porr ur deras fonder, men 

att de institutionella kunderna vill ha kvar den exkluderingsprocess som de har idag. 

5.3-Syftet-med-etiska-fonder 
 

Fondbolagen som ingår i uppsatsens undersökning var måna om att berätta att de tar ett socialt 

ansvar samt att de tar ansvar för miljön. Samtliga fondbolag vill på något sätt verka för 

samhällets bästa. Som Siegl (2011) förklarar vill de genom detta CSR-arbete ta ett moraliskt 

ansvar för sin omgivning som går längre än vad enbart lagen kräver av dem.  

 

Schwartz (2003) fastslår att etiska fonder har mer långtgående förpliktelser än vad andra 

fonder har på marknaden. Även Sandberg (2013) fastslår att de etiska fonderna har icke-

finansiella mål då de förutom en ekonomisk lönsamhet har till syfte att integrera ett socialt, 

etiskt eller miljömässigt ställningstagande. Detta syfte stärks av fondbolagens SRI-tänk 

(Sjöström,-2010). 

 

Cowton och Sandberg (2012) menar att det inte är uppenbart att etiska fonder på något sätt 

medför en moralisk förtjänst. Dock påpekar flera av informanterna att de som investerar i en 

etisk fond ofta känner att de gör en god gärning. Fondbolagen i sin tur vill dock endast fylla 

en efterfrågan samt att genom att ta ansvar så skapar de förtroende för kunderna. Lundberg 

Markow tycker att det allra mest ansvarsfulla kanske vore att inte investera i aktiebolag över 

huvud taget. Hon baserar detta på att all industriell tillverkan har alltid en negativ påverkan på 

miljön eller människor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 25 - 

6. Slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de moraliska aspekter som finns kring etiska fonder. 

Dessutom syftar uppsatsen till att granska hur processen går till när fondförvaltarna väljer ut 

de bolag som ingår i en etisk fond ur ett moraliskfilosofiskt perspektiv. Detta utifrån en 

frågeställning som lyder: Vilka processer ingår i urvalet av en etisk fond och vilka följder får 

detta-för-fondens-moraliska-värde? 

 

Siegls (2011) undersökning visade att fondförvaltarna främst använder sig av två metoder när 

de avgör vilka bolag som skall ingå i en etisk fond. Resultatet av denna uppsats går i linje med 

den tidigare forskningen och visar att det främst är negativ respektive positiv screeningsmetod 

som tillämpas av fondbolagen vid urvalet av bolag till de etiska fonderna.  

 

Den samlade forsningen visade även att det råder en viss oklarhet om vilken effekt dessa 

metoder får för fondens innehåll. Genom att anlysera dessa två metoder ur ett moralfilosofiskt 

perspektiv så har uppsatsen kommit fram till att både negativ och positiv screening har brister 

i urvalsprocessen som gör att det går att ifrågasätta deras legitimitet. Trovärdigheten för dessa 

metoder går starkt att ifrågasätta ur ett etiskt perspektiv. Kraven på det etiska agerandet ur ett 

konsekvensetiskt perspektiv tillgodoses endast till viss del med negativ screening.  

 

Schwartz (2003) menar att negativ screening är en allt för motsägelsefull metod eftersom att 

den inte helt tar avstånd från de branscher som den försöker att stänga ute. Att Fondbolagen 

tillåter att en viss procent av bolagens omsättning får komma från företag som arbetar i 

branscher som de själva screenar bort gör att även denna metod förlorar sin trovärdighet.  

 

Uppsatsens undersökning visar även att fondbolagen inte heller har några regler kring att 

utesluta företag som har ett ekonomiskt sammarbete med dessa branscher. Detta leder i 

slutändan till att det starkt går att ifrågasätta om fondbolagen tar-avstånd-från-de-branscher-

som-de-valt-bort. Som det ser ut just nu tar fondbolagen inte helt avstånd från de 

bortscreenade branscherna och det gör att negativ screening helt förlorar sitt syfte.  

 

Dock tyder denna studie på att den negativa screeningen är konsekvensetiskt försvarbar så 

länge det rör sig om branscher där det är uppenbart att omvärlden gynnas, exempelvis när 

kärnvapenindustrin motarbetas. Det är dock svårare att konsekvensetiskt argumentera för om 

spelbranschen, alkoholbranschen, eller pornografibranschen bör uteslutas av rent moraliska 

skäl-då-det-är-svårt-att-finna-ett-entydigt-moraliskt-svar. Det går även att diskutera varför 

inte exempelvis oljebolag eller kolindustrin i så fall också borde uteslutas, om fondbolagen 

ändå använder sig av samma logik när de exkluderar bolag i spelbranschen, alkoholbranschen 

eller pornografibranschen. 

 

Det går att argumentera precis som Rachel (2007) för en subjektiv bedömning, då det är upp 

till varje individ att avgöra om man vill stödja sådan typ av verksamhet eller inte. Uppsattsens 

undersökning visar att fondbolagen använder sig av detta argument för att legitimisera deras 

val av bortvalda branscher. Schwartz (2003) menar dock att detta argument inte håller 

eftersom att etik är mycket mer än bara en subjektiv känsla vilket han anser vara 

huvudargumentet-mot-en-sådan-bedömning. 

 

Siegl (2011) anser att positiv screening är en metod som kan vara allt för godtycklig. Den 

positiva screeningen har inte svårt att definiera kriterier för vad som är positivt, men oetiska 

bolag följer ändå med i urvalet av det goda.  
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Uppsatsens undersökning visar att positiv screening tar endast fasta på de positiva 

egenskaperna hos ett företag och inte de negativa aspekterna. Om ett bolag arbetar extremt bra 

ur miljösynpunkt men brister kraftigt i personalfrågor så screenas de ändå in med en positiv 

metod i flertalet etiska fonder. Detta gör att positiv screening kan ifrågasättas ur ett 

konsekvensetiks perspektiv. 

 

Studien påvisar även att de institutionella kunderna har stor makt över vilka kriterium som 

skall tas med i den negativa screeningen. Dessa kunder är viktiga för fondbolagen och 

eftersom att de är såpass kapitalstarka kan de ställa helt andra krav än vad privata sparare har 

möjlighet-att-göra. 
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7.-Framtida-forskning 

 

För framtida forskning vore det intressant att se om det uppkommer nya gemensamma 

standarder, alternativt ny lagstiftning som fondbolagen bör förhålla sig till i etiska fonder. 

Flera av respondenterna i vår uppsats trodde att tydliga gemensamma standarder var på 

ingång. Dessa standarder vore ytterst intressant att diskutera ur olika moralfilosofiska 

perspektiv. 

 

Annan framtida forskning på området som också vore intressant är att ur ett 

kulturrelativistiskt perspektiv jämföra svenska etiska fonderna med utländska etiska fonder. 

Exempelvis-islamiska-fonder-som-följer-sharialagar. 
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