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Abstract (The study is written in Swedish) 
 

Sustainability and ethics are discussed all over the world. Subjects as CSR and sustainability 

related questions were earlier only highlighted by companies. Nowadays even the financial 

industry has started to focus on those questions, with the emergence of social and ethical 

investments. 

 

Previous research have focused on return or the selection process, very few have studied the 

ethical performance. This study aims to deepen the discussion about ethical funds. This is 

done by studying how the fund companies conduct the management of ethical funds.  

 

This study is using an abductive approach, which means that we have completed the original 

theory with more theory after we had done the research on the field. We have used a 

qualitative method and collected the empirical data by semi-structured interviews. The four 

largest banks fund companies of Sweden, two pension funds and one additional fund 

company were interviewed. The respondents were either fund managers or specialists in the 

area of sustainability. 

 

The results of the study show that the term ethical fund is slowly disappearing. No one of the 

respondents were willing to define ethics, they would rather discuss the successors 

sustainable- and responsible funds. Despite the denial of ethical funds, similar selection 

processes for sustainable funds are used as for ethical funds. The problems that have existed 

for the ethical funds are moving to the sustainable funds. The big difference today is that fund 

companies have a vision of acting responsible and sustainable at all levels, both in terms of 

social and environmental aspects. 

 

The results differ from previous research, since it focuses on the ethical performance. The 

study finds that ethical funds are disappearing as time goes by, but out of them have 

sustainable funds developed. This research has provided increased knowledge in an area that 

is relatively unexplored. The study can therefore be suitable for future research.  
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Sammanfattning 

 

Hållbarhet och etik är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle som även påverkar den 

finansiella sektorn. Ämnen som CSR och hållbarhetsfrågor har tidigare haft fokus på 

företagsvärlden men under de senaste åren har även finansvärlden uppmärksammat ämnet, i 

och med uppkomsten av sociala och etiska investeringar.  

 

Tidigare forskning inom området etiska fonder har framförallt handlat om avkastningen och 

urvalsprocessen av bolag, få studier har gjorts av fondernas etiska prestanda. Den här studien 

syftar till att fördjupa diskussionen kring de etiska fonderna. Detta görs genom att studera hur 

fondbolagen bedriver urvalsprocessen och förvaltningen av dessa fonder. 

 

I studien används en abduktiv ansats. Det har inneburit att vi har fått komplettera den 

ursprungliga teoridelen utifrån de svar vi fick under den empiriska insamlingen. Studien är 

kvalitativ och empirin samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Vi valde att kontakta 

de fyra storbankernas fondbolag, två AP-fonder samt ytterligare ett fondbolag. 

Respondenterna som intervjuades bestod av fondförvaltare eller specialister inom 

hållbarhetsområdet.  

 

Resultatet av studien visar att benämningen etiska fonder är på väg bort. Branschen vill inte 

definiera etik istället talar man om efterträdarna, hållbara och ansvarsfulla fonder. Trots 

förnekelsen av etiska fonder används en liknande urvalprocess för de hållbara fonderna, 

därmed kvarstår den problematiken som funnits för de etiska fonderna. Den stora skillnaden 

idag är att fondbolagen vill agera hållbart och ansvarsfullt på alla plan, både gällande sociala- 

och miljömässiga aspekter.   

 

Studies resultat skiljer sig från tidigare forskning genom att den fokuserar på den etiska 

prestandan. Undersökningen konstaterar att etikfonderna håller på att försvinna, men ur dem 

har hållbara fonder fötts. Den här studien har gett ökad kunskap inom ett område som är 

relativt outforskat. Studien kan därför lämpligtvis användas för framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Etiska fonder, Ansvarsfulla investeringar, Hållbarhet, SRI, Legitimitet, Aktivt 

ägande, Negativ screening, Positiv screening 



 - 4 - 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................................. - 6 - 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 6 - 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................. - 8 - 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................... - 9 - 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... - 9 - 
1.5 Forskningsfråga .................................................................................................................. - 9 - 
1.6 Avgränsning ....................................................................................................................... - 9 - 
1.7 Disposition ....................................................................................................................... - 10 - 
1.8 Begreppslista .................................................................................................................... - 11 - 

2. Metod ................................................................................................................................ - 12 - 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt.......................................................................................... - 12 - 
2.2 Forskningsansats .............................................................................................................. - 12 - 
2.3 Forskningsmetod .............................................................................................................. - 12 - 
2.4 Urval ................................................................................................................................ - 13 - 
2.5 Datainsamling .................................................................................................................. - 14 - 
2.6 Studiens tillförlitlighet ..................................................................................................... - 15 - 
2.7 Kritisk metodreflektion .................................................................................................... - 16 - 
2.8 Etiskt förhållningssätt ...................................................................................................... - 16 - 
2.9 Källkritik .......................................................................................................................... - 17 - 

3. Teoretisk referensram ....................................................................................................... - 18 - 
3.1 Litteraturöversikt .............................................................................................................. - 18 - 

3.1.1 Etiska investeringar ..................................................................................................... - 18 - 
3.1.2 Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.................................................................... - 19 - 
3.1.3 Olika intressenters påverkan ........................................................................................ - 20 - 
3.1.4 Urvalsprocessen ........................................................................................................... - 21 - 

3.2 Legitimitetsteorin ............................................................................................................. - 21 - 
3.3 Intressentteorin (Stakeholder Theory).............................................................................. - 22 - 
3.4 Sorti eller Protest (Exit or voice) ..................................................................................... - 23 - 

4. Empiri ............................................................................................................................... - 25 - 
4.1 Respondenterna ................................................................................................................ - 25 - 

4.1.1 Lannebo Fonder ........................................................................................................... - 25 - 
4.1.2 Nordea ......................................................................................................................... - 25 - 
4.1.3 Sjätte AP-fonden (AP6) ............................................................................................... - 25 - 
4.1.4 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ....................................................................... - 25 - 
4.1.5 Handelsbanken Fonder ................................................................................................ - 26 - 
4.1.6 Swedbank Robur .......................................................................................................... - 26 - 
4.1.7 Tredje AP-fonden (AP3).............................................................................................. - 26 - 

4.2 Etiska investeringar .......................................................................................................... - 26 - 
4.3 Generell fondpolicy och ansvarsfulla investeringar ......................................................... - 28 - 
4.4 Olika intressenters påverkan ............................................................................................ - 30 - 
4.5 Urvalsprocessen ............................................................................................................... - 30 - 

4.5.1 Utmaningar .................................................................................................................. - 32 - 
4.6 Ägande i fonderna ............................................................................................................ - 33 - 

5. Analys ............................................................................................................................... - 35 - 
5.1 Etiska investeringar .......................................................................................................... - 35 - 
5.2 Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar ........................................................................ - 36 - 
5.3 Olika intressenters påverkan ............................................................................................ - 37 - 
5.4 Urvalsprocessen ............................................................................................................... - 38 - 
5.5 Ägande i fonderna ............................................................................................................ - 39 - 

6. Slutsatser ........................................................................................................................... - 42 - 
7. Rekommendationer ........................................................................................................... - 44 - 

7.1 Reflektion ......................................................................................................................... - 44 - 
7.2 Forskningsbidrag .............................................................................................................. - 44 - 



 - 5 - 

7.3 Förslag till fortsatt forskning............................................................................................ - 44 - 
8. Referenslista ..................................................................................................................... - 45 - 
9. Bilagor .............................................................................................................................. - 49 - 

9.1 Bilaga 1 ............................................................................................................................ - 49 - 
9.2 Bilaga 2 ............................................................................................................................ - 50 - 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studien. Här orienteras läsaren inom området hållbarhet och etik 

vid investeringar. Därefter presenteras studiens syfte och forskningsfråga. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för studiens avgränsningar samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

Begreppet hållbar utveckling etablerades 1987 i samband med att FN:s Världskommison för 

miljö och utveckling presenterade rapporten Vår Gemensamma Framtid. Rapporten 

definierar hållbar utveckling som ”utveckling som tillgodoser behoven hos den nuvarande 

generationen utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov” (Deegan & Unerman 2011 s.151). 

Hållbarhet och etik är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle som även påverkar den 

finansiella sektorn. Ekologiska produkter har fått ett stort uppsving de senaste åren och 

försäljningen av ekologiska och Krav-märkta livsmedel ökade med 30 procent under första 

halvåret 2014. De stora klädbutikerna säljer allt fler kläder av ekologiska och hållbara 

material. Ovanstående exempel är relativt konkreta och enkla aktiva val vi ställs inför i vår 

vardag jämfört med det vi egentligen lägger de stora pengarna på, nämligen vårt sparande 

(Berner 2015). En undersökning av den ideella föreningen Swedwacth (2015) visar att 

finansmarknadens arbete mot en förflyttning av investeringar från företag med stor 

klimatpåverkan till företag med bättre klimatlösningar. Ett bättre klimatarbete är avgörande 

för att klimatet ska stabiliseras.  

                                                                                                                                          

  

Växthusgasutsläppen som genereras av allt svenskt sparande på världens börser – 

inklusive pensioner – motsvarar cirka åtta ton koldioxid per person och år. Det är 

därmed nästan lika mycket som de drygt tio ton per person och år som släpps ut 

till följd av vår konsumtion, vårt boende och våra resor. Dessutom äger svenskar 

genom sitt sparande omkring 750 ton koldioxid per person som idag ligger bundet 

i kol, olja och gas i marken, men som kan komma att frigöras i atmosfären i takt 

med att företagen utvinner sina reserver. 

 

 (Swedwatch 2015 s.4) 

 

I dagens samhälle dyker det allt oftare upp begrepp som Corporate Social Responsibility 

(CSR), Global Reporting Initiative (GRI) och Principles for Responsible Investments (PRI). 

De klassiska moraliska frågorna får idag sällskap av sociala och miljömässiga frågor som 

grundar sig i uppmärksamheten kring klimatförändringarna (De Geer & Trollestad 2009). Det 

finns en ökad medvetenhet hos både företag och konsumenter. Som ett svar på den ökade 

medvetenheten och oron för sociala och miljömässiga frågor blir företagens legitimitet 

regelbundet ifrågasatt. Det gäller framförallt företag i kontroversiella branscher som 

energiindustrin men på senare tid har även legitimiteten hos den finansiella sektorn börjat 

ifrågasättas (Kilian & Hennings 2014). Ämnen som CSR och hållbarhetsfrågor har tidigare 

haft fokus på företagsvärlden men under de senaste åren även finansvärlden uppmärksammat 

ämnet, i och med uppkomsten av sociala och etiska investeringar (Bauer, Koedijk & Otten 

2005). Ursprunget till etiska investeringar går tillbaka många hundra år och den kristna 

kyrkan var bland de första aktörerna i Sverige att introducera fenomenet (Sjöström 2014). De 

låg i framkant i utvecklingen av etisk kapitalförvaltning genom att kombinera sina finansiella 
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intressen med etiska principer. Kyrkan stiftade riktlinjer och principer om vad som ansågs 

vara etiskt korrekt som grund för sitt beslutsfattande. 1965 startade den svenska frikyrko- och 

nykterhetsrörelsen den första svenska etiska fonden, Aktie-Ansvar Aktiefond. Fondportföljen 

uteslöt företag som var verksamma inom alkohol-, vapen- och tobaksbranschen (Bengtsson 

2008). 

 

De moderna rötterna från sociala investeringar har i sin tur ursprung ur det politiska klimatet 

under 1960-talet (Richardsson 2009; Bauer, Koedijk & Otten 2005). Frågor som miljö, 

medborgerliga rättigheter och kärnkraft bidrog till den ökade medvetenheten hos investerare. I 

och med den ökade medvetenheten inrättade fondbolagen fonder vilka införlivade sociala 

kriterier i investeringsprocessen med avsikt att möta efterfrågan. Detta ledde till en dramatisk 

ökning av fondtillgångar med denna typ av förvaltning (Bauer, Koedijk & Otten 2005). Vår 

omvärld förändras och utvecklas av naturliga skäl och därmed även vår kultur samt våra 

värderingar och normer. Investeringar influeras av omgivningen och har därför förändrats 

parallellt med samhället. En stor del av de hållbara investeringarna har utvecklats från att vara 

baserade på religiösa värderingar till att i allt högre grad baseras på miljömässiga, politiska 

och demokratiska frågor som är mer aktuella i dagens samhälle (Bengtsson 2008). Dessa går 

under namnet socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) och har idag en stor andel kapital under 

förvaltning (Bauer, Koedijk & Otten 2005). 

 

Intresset för att ta hänsyn till icke-finansiella faktorer vid investeringsbeslut har ökat allt mer 

runt om i Europa. Det framgår bland annat av den ökade integrationen av miljömässiga-, 

sociala- och ägarstyrningsfrågor (ESG) vid investeringsprocessen (Sjöström 2014). Socialt 

ansvarsfulla investeringar har beskrivits som ett resultat av att investerares intressen har 

sträckt sig förbi den finansiella avkastningen (Heinkel, Kraus & Zechner 2001; Sjöström 

2014). 

 

Idag sparar 76 procent av den svenska befolkningen i åldersgruppen 18-76 år i fonder, vilket 

gör sparformen till en av de vanligaste (Fondbolagens förening 2014a). Etiska fonder står för 

cirka 10 procent av fondutbudet på den svenska marknaden och regleringen kring dessa 

fonder är begränsad (Etiska fonder på väg ut 2012). Trots att definitionen av etiska fonder är 

otydlig, har kapitalflödet fortsatt att öka explosionsartat (Turki 2012). Det finns många organ 

som lämnar rekommendationer, men det saknas riktlinjer med lagligt stöd för vilka 

investeringar som får klassas som etiska eller ansvarsfulla. Fondbolagen själva har makten att 

bedöma vad de anser vara etiskt eller hållbart, någon oberoende granskning som man gör på 

ekologiska råvaror görs inte på finansiella instrument. Därför kan utseendet mellan dessa 

investeringar och fonder variera (Etiska fonder på väg ut 2012). 

 

Etik i näringslivet har diskuterats flitigt i samband med Sveriges avslutade samarbetsavtal 

med Saudiarabien (Regeringen skrotar Saudiavtalet 2015). Det man har kommit fram till är att 

etik är ett svårdefinierat ord. Carina Lundberg Markow, Folksams chef för ansvarsfulla 

investeringar, menar i en intervju att etik beror på vad man har för utgångspunkt. Till exempel 

nämner Carina Lundberg Markow att Folksam, som är ett kundägt bolag där ägarna har sjuk-

och livförsäkringar, inte investerar i tobaksbolag men däremot passerar spelbolag företagets 

etiska granskning (”Jag är också girig” 2015). 

 

Den kommersiellt oberoende tidningen Råd och rön gjorde 2005 en granskning av etiska 

fonder. Granskningen visade att många av fonderna hade investeringar i vapen, tobak, spel, 

pornografi och alkohol, branscher som de då påstod sig undvika (Berge 2010). Det fanns 

visserligen en begränsning av investeringar av denna typ men det fanns en risk för att 
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konsumenter kunde känna sig lurade. Enligt etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) 

får maximalt fem procent, mot tidigare tio procent, av omsättningen hos bolagen i en etisk 

fond vara från en verksamhet som inte lever upp till de krav som fondbolaget satt upp 

(Fondbolagens förening 2014b). Det innebär att om mindre än fem procent av ett företags 

omsättning kommer från till exempel vapen eller alkohol är det fullt acceptabelt att klassa 

portföljen som etisk. Det här är fortfarande bara rekommendationer och hur strikt man än är, 

kommer det etiska urvalet att skilja sig mellan olika fonder (Berge 2010). Carina Lundberg 

Markow tar upp problematiken med gränsdragning och menar att: 

 

Fördelen med snäva ramar är att man inte tjänar pengar på att folk blir 

missbrukare. Nackdelen är att man bara kan påverka bolagens utveckling som 

ägare. Är man alltför strikt i sin etiska gränsdragning och till exempel inte har 

några oljebolag i portföljen finns det till slut ingen kvar som driver på 

hållbarhetsfrågorna, och då blir det inga förbättringar. 

 

(”Jag är också girig” 2015) 

1.2 Problemdiskussion 

Det som uppfattas som etiskt för svenska fondbolag, behöver inte vara etiskt för andra 

fondbolag. I länder med sharialagar kan etiska fonder eliminera exempelvis företag som 

producerar fläskprodukter, finansiella institut som betalar ränta på sparande och 

försäkringsbolag som försäkrar ogifta personer (Radu & Funaru 2011). Denna syn stöds av 

Bengtsson (2008) som menar att SRI-praxis inte är homogen. Det finns stora skillnader 

mellan länder och kontinenter trots den globala spridningen av socialt ansvarsfulla 

investeringar (Bengtsson 2008). 

 

Sedan början av evolutionen av socialt ansvarsfulla investeringar under 1960-talet har 

akademiker försökt analysera och mäta den finansiella prestationen hos dessa investeringar 

(Bauer, Koedijk & Otten 2005). Bauer, Koedijk och Otten (2005) får medhåll av Sjöström 

(2014) som menar att en stor del av forskningen har riktats mot att jämföra den finansiella 

avkastningen mellan traditionella och etiska fonder. Resultaten från denna forskningsansats är 

varierande. En del studier visar att SRI-fonder presterar bättre än konventionella fonder (Ito, 

Managi & Matsuda 2013). Andra studier visar blandade resultat med ingen eller liten 

signifikant skillnad i avkastning (Cortez, Silvia & Areal 2013; Yu 2014). Slutligen finns det 

studier som visar att SRI-fonder underpresterar i förhållande till marknaden (Tippet 2001; 

Nilsson 2009). Majoriteten av studierna har dock inte tagit hänsyn till att socialt ansvarsfulla 

investeringar fokuserar på fler aspekter än bara avkastning, till exempel etik- eller miljöfrågor 

(Utz & Wimmer 2014). Den etiska prestandan har inte studerats lika intensivt. Utz och 

Wimmers (2014) studie visar få övertygande bevis för en högre rankning av socialt 

ansvarsfulla fonder jämfört med traditionella fonder ur ett etiskt perspektiv. När man ser till 

de enskilda tillgångar som SRI-fonderna investerar i verkar det dock inte som att de skyr 

oetiska investeringar. Det ger ett förvillande resultat som motsäger idén om att sålla ut 

ansvarslösa tillgångar. SRI verkar därför ha blivit mer av ett verktyg för marknadsföring än en 

garanti att man levererar en produkt utifrån etiska principer (Utz & Wimmer 2014). 

 

Kilian & Hennings (2014) har en liknande syn, men ett annat perspektiv. De frågar sig om en 

högre intensitet av CSR-kommunikation i en kontroversiell industri verkligen kan ses som 

hängivning till ämnet eller ett tecken på att man förskönar bilden av sitt hållbarhetsarbete 

(greenwashing). I debatten om CSR finns det dessutom en utbredd oenighet om i vilken 
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utsträckning företagen kan motiveras att agera ansvarsfullt utan regeltvång (Richardson 

2009). 

 

Utz & Wimmer (2014) får medhåll av Richardson (2009) som menar att uppkomsten av SRI 

på den finansiella marknaden under 1990-talet ständigt har undvikit det etiska innehållet. 

Ansvariga investerare hävdar ofta att anledningen till att ta sociala eller miljömässiga frågor i 

beaktning vid en investering baseras på affärsmässiga grunder, på antagandet att SRI kommer 

att göra dem välmående snarare än mer etiska. De tenderar att ta hänsyn till sociala och 

miljömässiga frågor endast när de uppfattas vara av ekonomiskt intresse, med andra ord när 

de utgör påtagliga finansiella risker eller lukrativa investeringsmöjligheter (Richardson 2009). 

För många har etikfrågan blivit en affärsstrategisk faktor som är avgörande och måste kunna 

hanteras. Idag är etikfrågorna också en möjlighet som kan ge konkurrensfördelar, men De 

Geer & Trollestad (2009) påpekar även att:   

 

Drivkrafterna bakom ett etiskt ansvarstagande för människa och miljö bör inte 

bara ha sin grund i att det är lönsamt och gagnar den organisatoriska och 

ekonomiska tillväxten, utan också i att det är moraliskt gott i bemärkelsen att det 

gynnar människan och den mänskliga tillväxten. 

 

(De Geer & Trollestad 2009 s. 8). 

 

Etiska investeringar för att främja hållbar utveckling bör inte längre vara en möjlighet för 

finansiärer som följs bara om det finns en övertygande affärsmöjlighet.  I en värld som står 

inför allvarliga ekologiska problem, måste den finansiella sektorn axla en del av ansvaret för 

att skifta ekonomisk verksamhet mot hållbar utveckling (Richardson 2009).             

     

1.3 Problemformulering 

Tidigare forskning har haft ett tydligt fokus på att jämföra och mäta avkastningen hos etiska 

fonder. Det finns endast ett fåtal studier om den etiska prestationen. Eftersom branschen är 

såpass oreglerad har det väckt vårt intresse för att undersöka hur fondförvaltare arbetar med 

dessa frågor vid investeringsbeslut och vilka problem aktörer stöter på under processen.  

1.4 Syfte  

Syftet med den här studien är att fördjupa diskussionen kring etiska fonder.  

 

1.5 Forskningsfråga 

Utifrån studiens bakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till följande 

forskningsfråga:   

 

 Vilka problem finns vid urvalsprocessen och förvaltningen av etiska fonder? 

1.6 Avgränsning 

Studien är begränsad till den svenska marknaden och därför kommer inte utländska fondbolag 

och deras arbete att beröras. Det innebär dock inte att internationella riktlinjer som PRI 

utesluts. Riktlinjerna kommer att betraktas i förhållande till den svenska fondmarknaden. 

Fondernas innehåll kommer inte att granskas. Analys av investeringarnas avkastning kommer 

inte att ske. Inte heller kommer ideella fonder att betraktas.  
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1.7 Disposition 

Dispositionen är till för att ge läsaren en överblick av studiens innehåll och visa hur de olika 

delarna skiljer sig åt. Studien är uppdelad i sju kapitel som följs av referensram samt bilagor.  

Kapitel 1: Inledning - I detta kapitel presenteras studien. Här orienteras läsaren inom området 

hållbarhet och etik vid investeringar. Därefter presenteras studiens syfte och forskningsfråga. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens avgränsningar samt disposition. 

Kapitel 2: Metod - Här presenteras studiens arbetsprocess. Kapitlet innehåller information om 

det hermeneutiska förhållningssättet, den kvalitativa metoden, hur urvalet av respondenter 

gick till samt hur de semistrukturerade intervjuerna genomfördes. Vidare presenteras en 

diskussion om studiens tillförlitlighet och de kritiska aspekterna.  

 

Kapitel 3: Teori - Kapitlet tar upp teorier som är aktuella inom området: legitimitetsteorin, 

intressentteorin och sorti eller protest. Varje teori presenteras utförligt för att skapa ökad 

förståelse för den empiriska datan, som presenteras senare i studien. Kapitlet innehåller även 

en litteraturöversikt. 

 

Kapitel 4: Empiri - Här redovisas materialet från den empiriska datainsamlingen tillsammans 

med en presentation av respondenterna. Bakgrundsbeskrivningen av respondentera syftar till 

att underlätta förståelsen för det kommande empiriska resultatet. Därefter presenteras 

intervjumaterialet, som är uppdelat i ett antal olika delar. Intervjuguiden som empirin grundar 

sig i finns i bilaga 1. 

 

Kapitel 5: Analys - Analyskapitlet har en liknande struktur som det empiriska avsnittet. Här 

analyseras empirin utifrån litteraturöversikten och teorierna som samlats in. Kapitlet är 

uppdelat utifrån det som studien fokuserat på: etiska investeringar, hållbara- och ansvarsfulla 

investeringar, olika intressenters påverkan, urvalsprocessen och ägandet i fonderna. 

 

Kapitel 6: Slutsats - I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser som baseras på de resultat 

som undersökningen har genererat. Här framgår för första gången våra egna åsikter. 

 

Kapitel 7: Rekommendationer – I följande kapitel presenteras en reflektion kring studien samt 

förslag till framtida forskning. Vidare presenteras vad studien har åstadkommit med hänsyn 

till forskningsluckan som fyllts. 

 

Kapitel 8: Referenslista 

 

Kapitel 9: Bilagor  
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1.8 Begreppslista  

 

CSR - Står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i 

samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. 
 

ESG - Environmental, Social and Governance issues, omfattar kriterier som gäller 

miljöansvar, socialt ansvar och ägarstyrning. 

 

Greenwashing – När ett företag förskönar bilden av hur miljö- och ansvarstagande de är. Mer 

pengar läggs på marknadsföring än på själva arbetet för att minimera miljöpåverkan  

 

GRI - Global Reporting Initiative, en ledande organisation inom hållbarhetsområdet. Är ett 

rapporteringssystem som gör det möjligt för företag och organisationer att mäta och 

kommunicera hållbarhet. Målet är att göra rapporteringen till en praxis för att utvecklingen 

ska bli mer hållbar globalt. 

 

Negativ Screening - Urvalsmetod för val av bolag till etiska portföljer. Selektering sker 

utifrån så kallade negativa kriterier, med detta menas att så länge ett företag inte bedriver 

“omoraliskt” arbete får de inkluderas i portföljen.  

 

PRI - Principles for Responsible Investment. FN: sex principer för hållbara investeringar.  

 

Positiv Screening - Urvalsmetod för val av bolag till etiska portföljer. Selektering sker utifrån 

så kallade positiva kriterier, med detta menas att de företag som aktivt arbetar med hållbara- 

och etiska frågor väljs. 

 

SRI - Socially Responsible Investments, socialt ansvarsfulla investeringar. Långsiktig hållbar 

utveckling som tar hänsyn till kommande generationer samt beaktar frågor såsom mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Den här typen av investeringar kallas många gånger även 

etiska-, hållbara- eller bara ansvarsfulla investeringar.  
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2. Metod  

Här presenteras studiens arbetsprocess. Kapitlet innehåller information om det 

hermeneutiska förhållningssättet, den kvalitativa metoden, hur urvalet av respondenter gick 

till samt hur de semistrukturerade intervjuerna genomfördes. Vidare presenteras en 

diskussion om studiens tillförlitlighet och de kritiska aspekterna. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Vår studie syftar till att fördjupa diskussionen kring etiska fonder genom att undersöka olika 

fondbolags förvaltningsarbete. Eftersom fokus ligger i att skapa ökad förståelse har ett 

hermeneutiskt förhållningssätt valts. Det innebär att vi tolkar och försöker skapa en 

övergripande förståelse för respondenternas svar i de intervjuer vi genomfört (Alvesson & 

Sköldberg 2008; Bryman & Bell 2013; Olsson & Sörensen 2011). Hermeneutik kommer 

ursprungligen från teologin och inom samhällsvetenskapen står den för teori och metod som 

berör tolkning av mänsklig aktivitet samt betonar förståelse utifrån den sociala aktörens 

synvinkel (Bryman & Bell 2013). Genom att tillämpa hermeneutiskt förhållningssätt skapar 

man en undan för undan fördjupad förståelse för ämnet som en helhet (Alvesson & Sköldberg 

2008). Det hermeneutiska förhållningssättet lämnar utrymme för tolkning vilket är nödvändigt 

för vår studie då vi behandlar svårdefinierade begrepp som etik och hållbarhet (Olsson & 

Sörensen 2011). 

2.2 Forskningsansats  
I den här studien sker en växelverkan mellan teori och empiri för att besvara frågeställningen 

så utförligt som möjligt. Vi har därför växlat mellan en induktiv och en deduktiv slutledning, 

något som Olsson och Sörensen (2011) kallar för en abduktiv ansats. Induktion ger en 

lägesbeskrivning inom ett område och hur det uppfattas. Deduktiv ansats ökar kunskapen 

inom området genom insamling av tidigare gjord forskning och teoretiska perspektiv (Olsson 

& Sörensen 2011; Bryman & Bell 2013). Den abduktiva ansatsen grundar sig i en dialog 

mellan det teoretiska perspektivet och den empiriska insamlingen för det aktuella läget 

(Olsson & Sörensen 2011). Enligt Bryman och Bell (2013) är den abduktiva ansatsen lämplig 

eftersom den inte begränsar forskaren och tillåter variation mellan teoretisk och empirisk data. 

I vår studie valdes abduktiv ansats för att kunna tolka och komplettera teoridelen utifrån de 

resultat vi fått fram från den emipiriska insamlingen. Den teoretiska referensramen 

utformades innan den empiriska insamlingen påbörjades, selekteringen av teorier grundade 

sig i den förkunskap som vi hade inom området. Den empiriska insamlingen utgjordes av 

semistrukturerade intervjuer och under dessa upptäckte vi att några av de teorier vi först valt 

inte var relevanta  för studien och valdes därför bort. De ersattes istället av andra, bättre 

lämpade teorier, vilket Alvesson och Sköldberg (2008) menar är typiskt för den abduktiva 

ansatsen. Ansatsen visar kopplingen mellan teori och praktik, vilket skapar det djup vi 

eftersträvar för att besvara forskningsfrågan så utförligt som möjligt. 

2.3 Forskningsmetod  
I praktiken skiljer man generellt på två forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell 2013). Den sistnämnda har en induktiv utgångspunkt och syftar till 

att samla in aktuell information om fältet (Olsson & Sörensen 2011). Eftersom vår studie i 

huvudsak fokuserar på intervjuer anses den kvalitativa metoden vara bäst lämpad (Olsson & 

Sörensen 2011; Bryman & Bell 2013). Fokus i vår studie ligger på de “mjuka värdena” som 

inte kan mätas utan istället får tolkas, vilket också är kännetecknande för den kvalitativa 

metoden (Ahrne & Svensson 2011). Bryman och Bell (2013) har en liknande syn och menar 
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att kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data 

oftare ligger vid ord än kvantifiering. Under insamling och analys har vi fokuserat på ord och 

definitioner, och inte på numeriska värden vilket är i likhet med det Bryman och Bell (2013) 

beskriver. Metoden gör att vi uppnår den närhet till undersökningsproblemet som krävs för att 

kunna besvara studiens forskningsfråga. En kvalitativ studie kännetecknas även av att 

frågeställningarna successivt fördjupas och att det studerade fenomenet gradvis upptäcks och 

tydliggörs (Olsson & Sörensen 2011). 

2.4 Urval  
Innan vi gjorde vårt urval för den empiriska undersökningen genomfördes ett urval till en 

pilotstudie. Pilotstudiens syfte var att öka den vetenskapliga förförståelsen (Olsson & 

Sörensen 2011). Eftersom pilotstudien inte är en del av den empiriska datan kommer den inte 

att presenteras i studien. Respondenterna till den här studien valdes utifrån ett målstyrt urval, 

vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval. Det innebär att vi inte valde deltagare till studien på 

slumpmässig basis, utan urvalet gjordes strategiskt utifrån relevans med hänsyn till vår 

forskningsfråga (Bryman & Bell 2013). Fondbolagens Förening valdes på grund av sitt 

inflytande på fondbranschen. Där kom vi i kontakt med växeltelefonisten och beskrev 

studiens bakgrund och syfte. Utifrån denna information blev vi kopplade till informationschef 

Åsa Drakenberg. Den andra respondenten för pilotstudien, Carina Lundberg Markow, chef för 

ansvarsfulla investeringar på Folksam, valdes på grund av hennes mediala roll inom ämnet 

ansvarsfulla investeringar.  

 

Efter genomförd pilotstudie påbörjades urvalsarbetet för den empiriska undersökningen. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att det saknas regler för hur ett urval i en kvalitativ studie 

blir representativt och därför gjordes urvalet efter våra egna kriterier genom ett målstyrt urval. 

Utifrån den offentliga information från bland annat hemsidor valde vi aktivt bolag som arbetar 

med ansvarsfulla investeringar i sin fondförvaltning. Från början var tanken att studien skulle 

fokusera på de fyra svenska storbankerna och deras arbete kring etiska- och ansvarsfulla 

fonder. Dessa bankers fondbolag är även de fyra största aktörerna på den svenska 

fondmarknaden vilket låg till grund för vårt urval (Swedish Bankers 2015). Eftersom teoretisk 

mättnad uppnås efter sex till åtta intervjuer enligt Glaser och Strauss (1967) valde vi att utöka 

antalet deltagande organisationer. Utöver de fyra svenska storbankerna kontaktades därför 

ytterligare tre fondbolag som integrerat hållbarhet i sitt arbete. Urvalet gjordes i två steg, 

något som Ahrne och Svensson (2011) kallar för tvåstegsurval. Metoden innebär att man först 

väljer organisationer och därefter lämpliga respondenter från organisationerna som ska 

besvara studien. Vi efterfrågade en lämplig individuell respondent som företagen i slutänden 

valde. Kravet på de utvalda intervjupersonerna var att de skulle ha en speciallistbakgrund 

inom fondförvaltning och/eller hållbart arbete. Vi kontaktade bolagens växeltelefonist och 

beskrev syftet med studien. Utifrån den informationen kopplades vi vidare till en person som 

telefonisten ansåg vara lämpad att besvara våra frågor. Det finns dock en risk med att få en 

respondent tilldelad på detta vis, då företagen kan ha valt ut hen strategiskt för att de ska 

leverera en positiv bild av organisationen (Ahrne & Svensson 2011). 

 

Av totalt nio kontaktade banker valde fyra att delta i studien. För att gardera oss mot bortfall, 

utifall någon av ovannämnda respondenter skulle lämna återbud, kontaktades även ett antal 

pensions- och fondbolag som arbetar med ansvarsfulla investeringar. Två AP-fonder och ett 

fondbolag valde att delta. Att det blev dessa tre aktörer kompletterade de fyra bankerna i 

empirin berodde helt enkelt på att de var tillgängliga. Enligt Bryman och Bell (2013) och 

Glaser och Strauss (1967) uppnås teoretisk mättnad vid sex till åtta intervjuer, därför nöjde vi 

oss med de sju utvalda respondenterna. 
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2.5 Datainsamling 
För att öka studiens tillförlitlighet gjorde vi först en förundersökning, vilket Olsson & 

Sörensen (2011) kallar för en pilotstudie. Utifrån vår begränsade kunskap inom området 

utformades ett enklare frågeformulär bestående av tre öppna frågor rörande utvecklingen av 

ansvarsfulla investeringar och etiska fonder. Tanken var att respondenterna skulle svara fritt, 

därav frågornas ostrukturerade karaktär. Frågeformuläret mejlades direkt till Carina Lundberg 

Markow på Folksam. Åsa Drakenberg på Fondbolagens förening kontaktades först via telefon 

och efter att hon antagit att delta i studien mejlades frågorna. Respondenterna återkopplade 

skriftligt med svar via mejl. Drakenberg återkopplade personligen medan Lundberg Markow 

svarade genom Folksams ställföreträdande chef för ansvarsfullt ägande, Emilie Westholm. 

Svaren vi fick var värdefulla för studiens vidare arbete. Syftet med denna typ av undersökning 

är bland annat att utvärdera om frågorna är lämpliga för den fortsatta studien (Ahrne & 

Svensson 2011; Olsson & Sörensen 2011). Vi kunde utifrån respondenternas svar utläsa hur 

vi kunde justera det frågeformulär som kom att ligga till grund för den empiriska 

undersökningen. 

 

Datainsamlingen som empirin grundar sig i samlades in genom personliga intervjuer, det vill 

säga intervjuerna som gjordes var mellan oss och ett fondbolag åt gången (Christensen, 

Engdahl, Grääs & Haglund 2010; Olsson & Sörensen 2011). Metoden valdes för att kunna 

fokusera på en organisation åt gången. Intervjuerna bestod av öppna frågor med viss 

vägledning, så kallade semi-strukturerade intervjuer. Den här intervjustrategin är lämplig för 

att ge respondenterna möjlighet att svara öppet med egna ord och med hjälp av vår vägledning 

inte komma bort från ämnet (Bryman & Bell 2013; Christensen et al. 2010). 

 

Vi kontaktade först växeln hos företagen för att bli sammankopplade med lämplig respondent. 

Därefter mejlades ett frågeformulär till respondenterna, så att de kunde förbereda sig med 

material för att besvara frågorna. Under intervjun kunde respondenterna i lugn och ro besvara 

de förhandsgranskade frågorna och det gavs utrymme för att ställa frågor till oss om 

någonting var otydlig. Väsentliga faktorer som kroppsspråk och tonläge kunde iakttas hos en 

respondent. Vi valde dock att ignorera dessa aspekter eftersom undersökningen innehöll både 

fysiska- och telefonintervjuer. Dessa faktorer exkluderades för att datan skulle kunna 

analyseras likvärdigt. Det som avgjorde intervjuernas karaktär var den geografiska 

placeringen. Sjätte AP-fonden som har kontor i Göteborg besökte vi, resterande intervjuer 

gjordes över telefon. Intervjuerna utgick i huvudsak från frågeformuläret, men spontana 

följdfrågor ställdes i de fall det ansågs vara nödvändigt för att tydliggöra eller för att skapa en 

djupare diskussion. 

 

Intervjuerna som varade i 40-80 minuter spelades in i enighet med respondenterna. Vi valde 

att banda intervjuerna eftersom det underlättar efterarbetet och analysen av datamaterialet 

(Christensen et al. 2010). Det innebar att det var möjligt att lyssna på frågorna och svaren 

upprepade gånger. Detta ledde till att vi kunde utföra den kvalitativa analysen som önskat, 

med hög fokus på ord. En av oss ansvarade för att föra dialogen medan den andra bandade 

och noterade. Om nödvändigt flikade den som noterade in med frågor eller anvisningar. 

Intervjuerna avlyssnades upprepade gånger och sammanställdes sedan skriftligt. Den 

skriftliga sammanställningen skickades sedan till respektive respondent för godkännande. 

 

Tecken på teoretisk mättnad började infinna sig redan efter tredje intervjun då samtliga 

respondenter svarade likartat. Vi valde trots detta att slutföra samtliga intervjuer eftersom vi 

ville försäkra oss om att den teoretiska mättnaden inte berodde på slumpen. 
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Studiens litteratur söktes fram genom Högskolan i Borås databas Summon. Sökningarna 

utgick från de ord som kom att bli nyckelord för studien (se s. 2). 

2.6 Studiens tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2013) definierar validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning som olika 

slags mått på kvalitén, stränghet och generell forskningspotential som uppnås på grundval av 

vissa metodologiska och ämnesmässiga konventioner och principer. Det är alltså mjuka 

värden man mäter till skillnad från kvantitativa studier där validitet och reliabilitet handlar om 

hårda värden, det vill säga fokus ligger på siffror. 

 

Att uppnå reliabilitet i kvalitativa studier är enligt Bryman och Bell (2013) näst intill omöjligt. 

Detta påstående får även stöd av Christensen et al. (2010) som menar att även om man 

upprepar studien med identiska frågor till samma intervjuobjekt kommer undersökningen inte 

att bli densamma. Det beror framförallt på att den sociala miljön ständigt förändras (Bryman 

& Bell 2013; Christensen et al. 2010). Ingen av intervjuerna såg exakt likadana ut, frågorna 

som ställdes var inte vid något tillfälle identiska med hänsyn till de spontana följdfrågor som 

dök upp. Eftersom studien är av kvalitativ karaktär eftersträvas ett djup och därför ansåg vi att 

det var nödvändigt att ställa anpassade frågor beroende på respondent. Studien är därför delvis 

replikerbar, intervjuerna kan upprepas med samma respondent. Det finns dock ingen garanti 

att man uppnår likadant resultat på grund av att den sociala miljön ständigt förändras. 

Metoden är replikerbar i den mening att det går att följa metoden och göra samma studie igen. 

Det finns däremot en risk att det empiriska materialet avviker på grund av att ämnet innehåller 

mycket tolkningsfrågor och uppfattningar som förändras över tid. Eftersom frågorna anpassats 

till respondenterna har studien inte uppnått den reliabilitet som var önskvärd. För att uppnå så 

hög replikerbarhet som möjlighet är det därför viktigt att komma i kontakt med samma 

respondenter. Även här finns svårigheter att garantera studiens replikerbarhet då 

respondenterna i framtiden kan gå vidare till andra positioner eller rent av lämnar företaget. 

 

Validitet inom kvalitativa studier handlar om hur väl undersökningen stämmer överens med 

verkligheten (Christensen et al. 2010). För att se hur väl vår studie förhöll sig till verkligheten 

gjordes pilotundersökningen, vilket kan anses ha ökat undersökningens validitet. Validiten 

kan även delas upp i två grupper, en intern och en extern (Bryman & Bell 2013). Extern 

validitet handlar om i vilken grad som resultatet går att generalisera. Generellt sätt är extern 

validitet i kvalitativa studier låg, vilket den även är i den här studien eftersom resultatet 

baseras på ett antal stickprov som inte är tillräckliga för att representera en hel population 

(Bryman & Bell 2013). Vår empiriska forskning baseras på sju intervjuer, vilket kan anses 

vara ett litet stickprov i en bransch med många aktörer och förvaltare. Resultatet är därför inte 

generaliserbart. 

 

Det samband som finns mellan observationer och teorier är det som kallas intern validitet. 

Bryman och Bell (2013) beskriver den interna validiteten som en styrka i kvalitativa studier. 

Eftersom studien inneburit att man under en längre tid arbetat tätt in på den grupp som 

studerats är det möjligt att säkerställa ett samband mellan teori och empiri. Intervjuerna har 

avlyssnats flertalet gånger, sammanställts och skickats till respondenterna, för att säkerställa 

att uttalandena uppfattats korrekt och minimera risken för misstolkningar. Slutligen har dessa 

enskilda sammanställningar legat i grund för empirin som kopplats till teorin i analysen. 
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2.7 Kritisk metodreflektion 
Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär och baseras på semi-strukturerade intervjuer, är 

en kritisk ståndpunkt att man inte kan utgå från att respondenterna är helt opartiska. De 

arbetar för ett specifikt bolag och därför är det naturligt att de ställer sig positiva till sin egen 

organisation och deras arbete. Eftersom respondenterna blev informerade om att studien 

kommer att offentliggöras kan det ha bidragit till att de svarat utifrån hur de vill bli 

uppfattade. Det vill säga förskönat bilden av sig själva. Ahrne och Svensson (2011) menar att 

man inte kan ta förgivet att människor gör det de säger. Studien kunde ha förbättrats genom 

att även intervjua intresseorganisationer för en mer objektiv syn. Dock hade inte intervjuerna 

då kunnat vara likartade eftersom frågorna hade behövt justera och anpassas alltför mycket till 

intresseorganisationerna. Genomförandet av intervjuerna gjordes på liknande sätt, dock blev 

en del mer djupgående än andra på grund av spontana följdfrågor. Intervjuerguiden för sjätte 

AP-fonden justerats något, eftersom de inte investerar i börsnoterade bolag. Dessutom skiljer 

sig samtliga AP-fonder från övriga aktörer i studien, dessa fonder är inte valbara till skillnad 

från de övriga fonderna. Därför kan inte respondenterna och intervjuerna helt och hållet ses 

som likställda. 

 

Vi valde inte ut respondenterna till intervjuerna själva utan fick kontakt med respondenterna 

via växeltelefonisten på respektive bolag. Det finns en risk med att få en respondent tilldelad 

på detta vis, då företagen kan ha valt ut hen strategiskt för att de ska leverera en positiv bild 

av organisationen (Ahrne & Svensson 2011). Vi valde den här metoden för att vi inte hade 

tillgång till den information som krävdes för att själva kunna välja ut en lämplig respondent. 

 

Kritik kan även riktas mot att en intervju gjordes fysiskt medan resterande skedde över 

telefon. Även om vi säger att vi bortsett från kroppspråket i den fysiska intervjun, för att de 

ska analyseras utifrån samma förutsättningar som telefonintervjuerna, är det svårt att styrka. 

Bryman och Bell (2013) menar även att respondenternas beteende påverkas av intervjuarens 

blotta närvaro. Telefonintervjuer må vara bra i den bemärkelsen att de till stor del är neutrala, 

men risk för att vi kan ha misstolkat respondenternas uttalanden finns eftersom vi inte haft 

möjlighet att se deras ansiktsuttryck (Bryman & Bell 2013). I en av telefonintervjuerna gick 

det inte att undgå att respondenten var stressad. Intervjun kan ha påverkats negativt på grund 

av situationen. Vi anser dock att informationen höll tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i 

studien. 

 

Intervjufrågorna skickades i förväg. Det kan ses som både negativt och positivt. Negativt i 

den bemärkelse att respondenterna haft tid på sig att reflektera över vad som är mest korrekt 

att svara. Det positiva är att de kunnat förbereda svar och haft tid att leta upp rätt information. 

Anledningen till att vi valde att skicka intervjuformuläret i förväg var att försäkra oss om att 

få så utförliga svar som möjligt. Eftersom vi ställde spontana följdfrågor var det dock inte helt 

möjligt för respondenterna att förbereda sig. Följdfrågorna varierade beroende på hur 

intervjuerna artade sig, dock var de av liknande karaktär i samtliga intervjuer. Följdfrågorna 

syftade till att komplettera frågeformuläret ifall något behövde förtydligas. 

2.8 Etiskt förhållningssätt 
Alla respondenter fick en kort presentation av syfte och de moment som ingår i 

undersökningen, det Bryman och Bell (2013) kallar för informationskrav. Vi informerade om 

att själva studien kommer att offentliggöras, men att allt intervjumaterial kommer att hanteras 

konfidentiellt. Respondenterna gavs möjlighet till anonymitet för att samtliga skulle känna sig 

bekväma med att svara ärligt (Christensen et al. 2010).  Alla deltagare valde att ställa upp med 

namn, något vi uttalat en önskan om. Innan intervjuerna påbörjades bad vi om 
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respondenternas samtycke för att få göra en röstinspelning av intervjuerna. Vi förklarade att 

en inspelning underlättade efterarbetet och minskade risken för misstolkningar (Christensen et 

al. 2010). Samtliga respondenter visade förståelse och godkände detta. Slutligen gjordes en 

sammanställning av vardera intervju och skickades till respektive respondent. Syftet med 

sammanställningen var att säkerställa att vi uppfattat alla svar korrekt, men även för att få ett 

godkännande att publicera informationen i studien. Detta var även något som efterfrågades av 

respondenterna för att säkerställa att ingen känslig information skulle tas upp i studien. 

2.9 Källkritik  
Eventuell källkritik som kan riktas mot datamaterialet är att den empiriska datan är begränsad 

till den svenska marknaden, medan de flesta vetenskapliga källor som använts sträcker sig 

utanför Sveriges gränser. Tillförlitligheten hade kunnat bli bättre om artiklarna grundade sig i 

den svenska marknaden, eftersom nationerna skiljer sig i värderingar och många andra 

faktorer, därför kan den vetenskapliga datan vara bristfällig. På grund av begränsat utbud av 

studier riktade mot Sverige var det inte möjligt att hålla sig inom de geografiska ramarna. 

Studien hade då riskerat att bli för smal och av sämre kvalité. Fenomenet är dock 

världsomfattande därför kan de internationella artiklarna även vara av positivt värde för 

studien. Nationerna kan ta lärdom av varandras sätt att definiera och hantera ämnet. Artiklarna 

som använts har noggrant selekterats för att passa in i studien. Utöver den geografiska kritiken 

mot dem kan även vissa av artiklarnas publiceringsår ifrågasättas. En del av dem är utgivna 

tidigare än andra, vilket gör det svårt att bedöma om de fortfarande är aktuella inom området. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet tar upp teorier som är aktuella inom området: legitimitetsteorin, intressentteorin och 

sorti eller protest. Varje teori presenteras utförligt för att skapa ökad förståelse för den 

empiriska datan, som presenteras senare i studien. Kapitlet innehåller även en 

litteraturöversikt. 

3.1 Litteraturöversikt 

3.1.1 Etiska investeringar 

Portföljer med etiska kriterier har funnits i många år, där framförallt kyrkan var en 

föregångare med fonder som exkluderade vissa branscher (Sparkes 2001). Sjöström (2014) 

för en liknande tankegång och menar att kombinationen finansiella placeringar och personliga 

värderingar inte är en ny trend. Sjöström (2014) och Bengtsson (2008) beskriver också hur 

etiska investeringar rört sig från den religiösa sfären till miljöfrågor och politiska åsikter. På 

senare år har personliga etiska och sociala övertygelser blivit allt viktigare. Exempel är Pax 

World Fund som startades i samband med Vietnamkriget och exkluderade investeringar i 

produktion av vapen (von Wallis & Klein 2014). Ett annat exempel är fonder som under 

apartheidregimen exkluderade investeringar kopplade till Sydafrika (Sparkes 2001;von Wallis 

& Klein 2014; Sjöström 2014). Våra investeringsvanor har även påverkats av en ökad 

medvetenhet kring miljöfrågor i samband med Tjernobyl- och Exxon Valdez-katastrofen 

under slutet av 80-talet (von Wallis & Klein 2014). 1988 startades Skandinaviens första 

miljöfond som en direkt effekt av samhällets ökade intresse för miljöfrågor (Bengtsson 2008). 

Idag märks det ökade intresset för socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) och etiska val inom 

finansvärlden, särskilt efter den senaste finanskrisen (von Wallis & Klein 2014). 

 

Sparkes (2001) menar att etik är en känsloladdad term och anser att det är problematiskt att 

definiera en socialt ansvarsfull eller etisk investering. Trots detta finns det forskare och 

aktörer som tagit sig an att definiera begreppet. Enligt Mackenzie (1998) tas hänsyn till både 

sociala-, miljömässiga- och ekonomiska aspekter i en etisk investering. Fondkollen (2015) 

definierar etiska investeringar som investeringar som tar hänsyn till miljö, energi, 

klimatfrågor men även mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, antikorruption och affärsetik. 

 

Richardson (2009) uttrycker de etiska investeringars effekt på finansmarknaden som en 

evolutionär snarare än revolutionär påverkan. Det är enkelt att se ett miljöproblem eftersom 

det är materiellt, men de djupare etiska frågorna skyms. På grund av att det saknas en riktig 

definition av vad etisk investering är, samt att man saknar kunskap om hur man arbetar med 

icke-materiella etiska frågor, kan investerare utge sig för att vara hållbara. Hur hållbara de i 

själva verket är vet man inte, eftersom de själva har friheten att avgöra vad som är etik för 

dem (Richardson 2009). Det finns en rad organisationer, metoder och principer men inga 

lagstadgade riktlinjer för etiska-, hållbara- eller ansvarsfulla investeringar (Juravle & Lewis 

2008). De frivilliga direktiv som idag finns att ta hjälp av säger Richardson (2009) är 

bristfälliga och kommer att kräva många reformer innan de blir idealiska. Dorfleitner och Utz 

(2012) ser dock inte behovet av en allmän definition av socialt ansvarsfulla investeringar 

(SRI).  Hållbara investeringar har olika betydelse för varje enskild investerare och innehåller 

alla möjliga typer av icke-finansiella frågor en investering kan ha (Dorfleitner och Utz 2012).  

Även om termen är inkonsekvent i den akademiska litteraturen, är definitionen konsekvent i 

den mening att en socialt ansvarsfull investering innebär ”integration av särskilda icke-

finansiella faktorer, så som etiska, sociala eller miljömässiga frågor i investeringsprocessen” 

(Sandberg, Juravle, Hedesström & Hamilton 2009 s.521). 
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Radu och Funaru (2011) menar att problematiken med etiska investeringar är att etik influeras 

av miljö- och kulturella faktorer. Vad som anses vara acceptabla bolag i ett land kan uppfattas 

som oetiska i till exempel länder med sharialagar, där man bland annat exkluderar 

försäkringsbolag som försäkrar ogifta personer. Sjöström (2014) och Bengtsson (2008) 

 menar att en enda definition av etik aldrig kommer att finnas eftersom det är en individuell 

tolkningsfråga. Det enda investerarna har gemensamt inom området är att samtliga vill 

investera ansvarsfullt men kommer att göra det på olika sätt, säger Mackenzie (1998) och 

Sparkes (2001). 

 

Normalt sett ses etiska investeringar som exkludering av särskilda branscher (Sparkes 2001). 

Sparkes (2001) ifrågasätter dock i vilken utsträckning en exkludering faktiskt gör en 

investering mer etisk. Generellt har SRI-fonder vissa kriterier och verksamheter som utesluts 

ur fonden. Traditionellt sätt exkluderas alkohol, tobak, vapen och spel. På senare år har 

fonderna även börjat ta fram kriterier avseende miljö och pornografi. Bengtsson (2008) 

nämner att socialt ansvarsfulla investeringar förändras över tid. Beteenden och preferenser 

hos aktörer speglas i förändringar i sociala värderingar, normer och den allmänna kulturen. 

 

På Fondkollen (2015) definieras etiska investeringar även som ansvarsfulla- och hållbara 

investeringar. Etisk investering är den äldre benämningen och ersätts allt mer med termen 

socialt ansvarsfull investering (SRI) (Sparkes 2001). En liknande tankegång framförs av 

Sjöström (2014) som säger att benämningen etiska investeringar är på väg bort. Den används 

allt mindre av branschen men journalister och lekmän håller fortsatt fast vid benämningen. 

Inom branschen ökar istället användningen av termerna ansvarsfulla- och hållbara 

investeringar (Sjöström 2014). 

3.1.2 Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar  

Den tidiga diskussionen menade att det endast var nischade investerare som tog hänsyn till 

etik i sina investeringsbeslut. Numera finns en enighet om att SRI har haft en betydande 

tillväxt de senaste åren och blivit en allt mer sedvanlig investeringspraxis (von Wallis & Klein 

2014; Yu 2014). Bengtssons (2008) uttrycker i sin studie av den skandinaviska marknaden att 

SRI genomgick en utveckling under tidigt 2000-tal. SRI gick från att vara ett kännetecken för 

specialiserade fonder eller nischade investerare till att i allt större utsträckning integreras i 

investeringar hos flera stora investerare. Utvecklingen har lett till att SRI har blivit en viktig 

del i den Skandinaviska investeringsprocessen (Bengtsson 2008). 

 

Den rörelse som började inom kyrkan, inriktad på att undvika placeringar i oetiska 

verksamheter har idag utvecklats till att centreras kring hållbarhetsfrågor (Sjöström 2014). 

Sjöström (2014) menar att hållbar utveckling är en av vår tids största frågor. Generellt kan 

hållbar utveckling beskrivas som affärer där man tjänar pengar och genererar vinster, men 

aldrig på bekostnad av samhället. Genom åren har dock tolkningen av hållbarhet varierat och 

definierats med diverse begrepp (Sjöström 2014). Även de institutionella investerarna rör sig 

mer mot SRI och många har skrivit in sociala-, miljömässiga- och bolagsstyrningsfrågor i sin 

investeringspolicy (von Wallis & Klein 2014).  ESG har blivit en av de mest etablerade 

beteckningarna för investeringar som tar hänsyn till miljö, socialt ansvarstagande och 

bolagsstyrningsfrågor och används ofta synonymt med SRI (Sjöström 2014). 

 

Miljö- och sociala frågor har blivit allt vanligare vid den finansiella analysen av bolagen. Det 

har resulterat i att många investerares SRI policy har inkluderat hänsyn till internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt miljöfrågor och korruption 

(Bengtsson 2008). Sandberg (2008) menar att miljöfrågor har blivit en mer allmän fråga som 
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inte längre bara tillhör vissa grupper i samhället. Skandaler inom företagsvärlden har lett till 

att konsumenter blivit allt mer medvetna om bland annat fattigdom, mänskliga rättigheter och 

affärsetik. Den ökade medvetenheten kan vara sammanlänkad med medias ökade intresse att 

rapportera om etiska, sociala och miljömässiga frågor. Som ett svar på den ökade 

medvetenheten har det enligt Sandberg (2008) dykt upp en marknadsnisch för företag som 

anses vara socialt ansvarsfulla och begrepp som Corporate Social Responsibility (CSR) har 

varit en viktig del i utvecklingen. CSR har fått allt större uppmärksamhet i både forskning 

och praktik det senaste årtiondet, inte minst i samband med ekologiska problem så som den 

globala uppvärmningen (Kilian & Hennigs 2014).                                                                 

Förenta Nationernas sex principer för ansvarsfulla investeringar, principles for responsible 

investment (PRI), ses av Gond och Piani (2013) som ett av de mest lovande projekten som 

lanserats för att lyfta fram ESG-frågor vid investeringsbeslut. PRI initiativet har använts för 

att ge företag en knuff mot hållbarhet. Principerna har även gått i spetsen för kollektiva 

åtgärder hos institutionella investerare i ESG-frågor. Institutionella investerare så som 

pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag representerar idag en stor del av 

tillgångarna på de finansiella marknaderna. Deras marknadsinflytande gör det möjligt att 

influera företagens praxis i ESG-frågor genom olika styrningsmekanismer (Gond & Piani 

2013).  Kritiker menar dock att PRI kommit att bli en varumärkesförstärkande faktor, som 

företag utnyttjar för att uppmärksamma att de tar ansvar (Sjöström 2014). De sex principerna 

presenteras nedan:  

 

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser 

och placeringsbeslut. 

 

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i 

våra riktlinjer och i vårt arbete. 

 

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning 

hos de företag som vi placerar i. 

 

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. 

 

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt. 

 

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa 

principerna (Fondbolagens förening 2015).  

 

3.1.3 Olika intressenters påverkan 

Sjöström (2014) ger i sin bok en återblick i hur och när de första investeringarna med hänsyn 

till miljö- och sociala aspekter uppkom.  Under 2000-talet blev institutionella investerare 

ledande inom utvecklingen av SRI. Den Svenska kyrkan spelade en viktig roll i etableringen 

och utvecklingen av etik fonder (Bengtsson 2008). De här organisationernas investerbara 

tillgångar brukar uppgå till enorma summor, därför är det naturligt att de har en makt att 

påverka (Sjöström 2014). När SRI i allt större utsträckning integrerades i 

investeringsprocessen hos stora investerare tog många mindre investerare efter (Bengtsson 

2008).  Men Sjöström (2014) menar likt Plender (1998) att de privata aktörerna inte kan 

påverka i samma utsträckning som de institutionella aktörerna på grund av hur 

kapitalfördelningen ser ut. 



 - 21 - 

3.1.4 Urvalsprocessen 

Screening kallas en av de vanligaste urvalsmetoderna man tillämpar när man ska välja bolag 

till de etiska portföljerna (Fondkollen 2015). Det innebär att man utifrån särskilda kriterier 

granskar bolag (Reich, Wolff, Zaring, Zetterberg & Åhman 2001). Kriterierna utgår från 

sociala och miljömässiga aspekter, som bolagen måste leva upp till för att få ingå i 

portföljerna (Fondkollen 2015). Ett företag som ska ingå i en etisk fond får inte heller 

omsätta mer än fem procent från oetiska branscher (ENF). Det finns två inriktningar inom 

screening: en positiv och en negativ. 

 

Traditionella etiska fonder använder olika typer av screening för att kunna exkludera 

oacceptabla investeringar. Ofta har dessa screeningar en maxprocent av vad bolagets 

omsättning får komma ifrån, där gränsen brukar ligga mellan fem och tio procent. Används 

en uteslutningsgräns på fem procent, innebär det till exempel att ett företag som omsätter fem 

procent från alkoholbranschen utesluts. Skulle företagets omsättning från alkohol däremot 

vara 4,9 procent är det fullt acceptabelt (Sparkes 2001).  

 

Screening baserad på internationella konventioner var ytterligare en utveckling av SRI och 

var en konsekvens av att samhällets värderingar förändrades (Bengtsson 2008). De tidiga 

SRI-fonderna baserades främst på negativ screening. Dagens SRI-fonder arbetar mer 

proaktivt och ägnar sig åt positiv screening samt aktieägarengagemang (Scholtens & 

Sievänen 2013). 

 

Negativ screening innebär att man eliminerar företag som på något vis är “omoraliska” 

(Fondkollen 2015). Bolagen granskas, som tidigare nämnt, utifrån särskilda kriterier. Det 

finns två inriktningar inom negativ screening: en produktbaserad och en normbaserad 

(Kempf & Osthoff 2006). Den förstnämnda innebär att man granskar branscher och 

exkluderar de som man anser vara kontroversiella. Vilka branscher man väljer att exkludera 

varierar mellan olika aktörer. Fondkollen (2015) menar att det beror på att alla har olika syn 

på etik. I de flesta fall handlar det dock om tobak-, spel-, alkohol-, vapen- eller porrbranschen 

(Fondkollen 2015; Kempf & Osthoff 2006). Normbaserd screening utgår från internationella 

normer, där de bolag som bryter mot internationella konventioner exkluderas, säger Kempf 

och Osthoff (2006). 

 

Positiv screening innebär att man screenar utifrån positiva kriterier. Positiva kriterier grundar 

sig i sociala- och miljömässiga frågor (Fondkollen 2015). Enligt Fondkollen (2015) krävs det 

att ett bolag aktivt arbetar med hållbarhet för en potentiell investering. Metoden är mer 

krävande än negativ screening, eftersom man tvingas säkerställa att bolagen man väljer att 

investera i uppfyller kraven och arbetar aktivt med hållbar utveckling (Sjöström 2014). 

3.2 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin bygger på att organisationer fortlöpande försöker försäkra sig om att de 

verkar inom de ramar och normer som finns i samhället omkring dem. De försöker således 

försäkra sig om att utomstående parter uppfattar deras aktiviteter som legitima (Deegan & 

Unerman 2011). En sådan legitimitet skapas genom etablering av en kongruens mellan de 

värderingar som ligger till grund för organisationens aktiviteter och samhällets värderingar 

(Dowling & Pfeffer 1975). Hur ett företag opererar och rapporterar kommer att influeras av de 

sociala värderingar i samhället där företagets verksamhet finns (Deegan & Rankin 1996). 

 

Legitimitetsteorin förutsätter en relation av ömsesidig förståelse mellan olika parter. Ett 

särskilt inslag i teorin är antagandet av ett socialt kontrakt mellan en organisation och 
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samhället där organisationen verkar. Det är från idén om ett socialt kontrakt som idén om 

ömsesidigt ansvar uppstår. Organisationer avtalar med samhället att verka inom vissa gränser 

för att få fortsatt tillgång till produkt- och resursmarknader. Även om stor vikt läggs vid att 

organisationen agerar legitimt, är kontraktet dubbelsidigt (Cambell, Craven & Shives 2003). 

Om företaget inte uppfattas agera inom de ramar som finns i samhället kommer det försvåra 

dess fortsatta verksamhet. Legitimitetsteorin bygger på att företaget måste ta hänsyn till både 

sina investerare och samhället i stort (Deegan & Rankin 1996). 

 

Ett samhälles normer och värderingar tenderar att förändras över tid varför organisationer 

måste vara lyhörda mot sin omgivning för att inte förlora sin legitimitet (Deegan & Unerman 

2011). För att upprätthålla legitimitet krävs ständig modifiering och uppdatering av hur 

företaget driver sin verksamhet (Deegan & Rankin 1996). Om organisationen inte kan 

rättfärdiga sin fortsatta verksamhet kan samhället upphäva det sociala kontraktet. Det kan ge 

utslag i minskad eller eliminerad efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, minskat 

utbud av arbetskraft och kapital, böter eller lagar som förbjuder handlingar som inte 

överensstämmer med samhällets förväntningar (Deegan & Rankin 1996). Suchman (1995) har 

identifierat tre mål med legitimitetsteorin. Dessa mål handlar om att erhålla, upprätthålla samt 

reparera legitimitet. 

 

Om medlemmar i samhället börjar intressera sig för företagens miljöpåverkan, är det troligt 

att ledningen kommer att behöva förklara hur företagets aktiviteter påverkan miljön. Dessa 

typer av uppgifter kan presenteras i årsredovisningen och tillgänglighet kan främjas genom 

offentliggöranden (Wilmshust & Frost 2000). 

 

Suchman (1995) menar att legitimitet är en generaliserad uppfattning om att ett företags 

handlingar är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade normer och 

värderingar. Legitimitet är generellt motståndskraftig mot vissa händelser men är samtidigt 

beroende av historiska händelser. En organisation kan ibland avvika från samhällets normer 

utan att förlora sin legitimitet på grund av att avvikelsen avfärdas som unik. En organisation 

kan avvika drastiskt från samhällets normer och fortfarande behålla sin legitimitet om 

avvikelsen förblir obemärkt. En organisation kan avvika från individuella värderingar och 

fortfarande behålla sin legitimitet eftersom avvikelsen inte är representativ för samhället i 

stort (Suchman 1995). 

 

Organisationer söker legitimitet av många anledningar (Suchman 1995). Organisationer är 

delar av ett stort socialt system där legitimitet anses vara en resurs som företagen är beroende 

av för att överleva. Enligt Mobus (2005) är det även viktigt för företagen att erhålla, 

underhålla samt reparera legitimiteten kontinuerligt. Slutligen menar Suchman (1995) att 

legitimitet inte bara påverkar hur människor agerar mot organisationer utan även hur de 

förstår dem. Människor uppfattar legitima organisationer inte bara som mer värdiga utan även 

som mer meningsfulla, mer förutsägbara och mer pålitliga (Suchman 1995). 

3.3 Intressentteorin (Stakeholder Theory) 

Definitionen av intressentteorin varierar beroende på vilket perspektiv man ser den ifrån. I 

stort handlar intressentteorin om relationen mellan bolaget och dess intressenter (Freeman 

1984; Clarke 1998). Definitioner och kategoriseringar av intressenter har genom åren varierat. 

Begreppet är svår definierat eftersom det beror på vems perspektiv man ser på relationen 

ifrån. I stora drag är intressenter alla som påverkas och påverkar ett företag (Freeman 1984; 
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Clarke 1998; Fassin 2009). Det är de aktörer som på ett eller annat sätt innehar intresse eller 

en insats i ett bolag (Fassin 2009). 

 

Freeman (1984) menar att relationerna till intressenterna bör ses som generella mål och inte 

bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Oavsett om intressenten är bolagets ägare, mediala 

påtrycknings grupper eller tillsynsmyndigheter är det viktigt att de tillfredsställs med tanke på 

den makt de besitter (Fassin 2009). Långsiktigt är goda relationer till samtliga intressenter 

gynnsamma för företagen både utifrån ett ekonomiskt- och samhällsrelaterat perspektiv 

(Freeman 1984). 

 

Kritiker som Plender (1998) menar att hela Freemans (1984) idé om att värna om alla 

intressenter, enbart är en vision som lyfts fram för att framhäva bolaget som ansvarsfullt och 

genuint. Deegan och Unerman (2011) samt Sjöström (2014) stödjer Plenders (1998) kritik och 

menar att de största intressenterna prioriteras på grund av att de är mer kapitalstarka. 

3.4 Sorti eller Protest (Exit or voice) 
Hirschman (1970) menar att i varje ekonomiskt, socialt eller politiskt system kommer 

individer, företag och organisationer generellt att göra avsteg från ändamålsenligt beteende. 

Det kommer alltid att finnas några som inte lever upp till de förväntningar som samhället vill 

att vi ska leva upp till. Varje samhälle lär sig att leva med en viss mängd avvikande beteende. 

För att detta beteende inte ska ge upphov till avvikelser eller allmänna nedgångar, måste 

samhället försöka förhindra att de osäkra aktörerna uppträder på ett icke önskvärt sätt. Enligt 

Hirschman (1970) är nedgångar ibland oundvikliga och kan bero på dåligt ledarskap eller 

minskad tillgång på resurser. Hirschman (1970) förslår tre alternativ för reaktion: sorti, protest 

eller lojalitet. Ekonomer har tidigare inte tagit lika stor hänsyn till snedsteg hos aktörer utan 

förlitat sig på att det funnits skäl för en upp- eller nedgång (Hirschman 1970). Sorti och 

protest gäller inte bara för externa ägare och förhållande mellan bolag utan kan även 

appliceras på förhållandet mellan ledning och medarbetare (Nooteboom 1999). 

 

Hirschmans (1970) påstående om sorti, protest eller lojalitet utgår från företag som producerar 

varor eller tjänster för kunder. En sorti innebär att kunder slutar köpa företagets produkter 

eller tjänster eller att medlemmar lämnar organisationen. Hooghiemstra och Van Manen 

(2002) menar att vid en sorti kan medlemmar inte längre kan bidra till organisationen. 

Exempel på en sorti är aktieägare som säljer av sina aktier i bolaget eller anställda som 

avslutar sin anställning (Hooghiemstra & Van Manen 2002). Konsumenternas tillgång till 

sorti och det faktum att alternativet ofta utnyttjas är enligt Hirschman (1970) kännetecknande 

för den normala konkurrensen. Trots att företag har konkurrenter finns det utrymme för viss 

prissättning och kvalitetsval. Genom sorti kan intäktsförluster uppkomma och från företagets 

sida väntas sorti uppbringa en tankeställare (Hirschman 1970). En sorti, där deltagandet i en 

organisation avslutas, kan också användas för att undvika obehagliga konsekvenser som kan 

förekomma genom en koppling till företaget (Keeley & Graham 1991). Hirschman (1970) 

menar även att sorti måste stanna inom vissa gränser för att vara effektiv. 

 

Alternativet protest innebär att kunder eller medlemmar uttrycker sitt missnöje antingen direkt 

till ledningen eller någon likvärdig. Till följd av protesten engagerar sig ledningen i de 

problem som gav upphov till protesten (Hirschman 1970). Exempel på en protest kan vara 

konsumenter som skickar in klagomål, aktieägare som uttrycker sitt missnöje vid företagets 

årsstämma eller anställda som organiserar en strejk (Hooghiemstra & Van Manen 2002). Sorti 

beskrivs ibland som ett nätt alternativ jämfört med protest. En protest, där människor 

uttrycker sitt missnöje och kritiska synpunkter för att åstadkomma förändring, är ofta inte lika 
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nätt men ofta rikare i information än sorti. En protest kan innehålla uttryckliga förslag om hur 

organisationen kan agera för att tillgodose förväntningar från deltagarna och innehåller 

uttryckliga förslag om hur organisationer kan agera för att tillgodose deltagarnas behov 

(Keeley & Graham 1991). Att välja protest över sorti är, för medlemmar eller kunder, 

detsamma som att försöka framtvinga förändring. Hirschman definierar protest som “alla 

försök att förändra snarare än att fly från ett missförhållande, antingen genom individuella 

eller kollektiva framställningar till den ledning som har det direkta ansvaret, genom att 

appellera till högre myndigheter i avsikt att tvinga fram en förändring i företagets skötsel eller 

genom olika slags aktioner och protester inklusive sådana som är avsedda att mobilisera den 

allmänna opinionen” (Hirschman 1970 s.59). Genom protest kan ett företag eller en 

organisation bli uppmärksammade sina brister men det är viktigt att låta ledningen få tid för 

att svara på det tryck som den utsätts för (Hirschman 1970). 

 

Sorti eller protest har enligt Keeley och Graham (1991) två huvudsakliga funktioner. För det 

första används det för att minska missnöjet hos organisationer och deras medlemmar eller 

kunder genom att förse dem med alternativ för påverkan eller sorti. För det andra förbättrar 

det organisationens effektivitet genom att bidra med förslag till förbättring. Ibland krävs en 

blandning av protest och sorti för att förbättra organisationen. 

 

En tredje möjlig reaktion är vad Hirschman (1970) kallar lojalitet. Lojalitet innebär att 

medlemmar eller kunder fortsätter sitt samarbete med organisationen men också att de dröjer 

med sitt svar på organisationens händelse (Hooghiemstra & Van Manen 2002). Withey och 

Cooper (1989) menar att lojalitet uppstår när det finns starka ekonomiska band till 

organisationen som kan vara kostsamma att avsluta. Ett sådant ekonomiskt band kan 

underminera protestens påverkan och en sorti blir alltför kostsam (Withey & Cooper 1989). 

Hirschman (1970) menar att en medlem med stark anknytning till en organisation ofta 

kommer att söka efter vägar för att kunna påverka organisationen i rätt riktning. En medlem 

som besitter makt i en organisation och därför anser att det finns stor möjlighet för påverkan 

kommer att utveckla en stark känsla för organisationen. Lojalitet kan bidra till att medlemmar 

stannar något längre i en organisation men kan också påverka medlemmens protest till att bli 

mer kraftfull. Att även en lojal medlem kan välja sorti är en betydelsefull del i 

förhandlingsstyrkan gentemot organisationen (Hirschman 1970). 
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4. Empiri 

Här redovisas materialet från den empiriska datainsamlingen tillsammans med en 

presentation av respondenterna. Bakgrundsbeskrivningen av respondentera syftar till att 

underlätta förståelsen för det kommande empiriska resultatet. Därefter presenteras 

intervjumaterialet, som är uppdelat i ett antal olika delar. Intervjuguiden som empirin 

grundar sig i finns i bilaga 1. 

4.1 Respondenterna 

4.1.1 Lannebo Fonder 

Lannebo Fonder startades år 2000 av Anders Lannebo och en grupp fondförvaltare. 

Fondbolaget har ett stort fokus på aktiv förvaltning. De skiljer inte på sina fonder genom 

märkningar. Vi genomförde en telefonintervju med Maria Nordqvist som arbetar som 

förvaltarassistent och SRI-ansvarig.  

4.1.2 Nordea 

Nordea bildades på 1990-talet genom en sammanslagning av fyra nordiska banker. Idag finns 

Nordea i 16 olika länder och har cirka 10,5 miljoner kunder, varav 10 miljoner är 

privatkunder och en halv miljon är företags- och institutionella kunder. Nordeas fonder 

förvaltas av Nordea Funds Ltd och är en del av Nordea koncernen. Fondbolaget förvaltar 

sammanlagt 245 fonder och har 35 anställda. Banken har tre fonder som de kategoriserar som 

ansvarsfulla, dessa går under namnet Stars-fonder. Vi intervjuade Jytte Steen Thornhammar 

över telefon. Steen Thornhammar arbetar som ESG-analytiker på Nordea.  

4.1.3 Sjätte AP-fonden (AP6) 

Sjätte AP-fonden är en del i det svenska buffertsystemet som förvaltar allmänna 

pensionsmedel. Fonden investerar på två sätt, antingen direkt i företag eller indirekt genom 

fonder. Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder genom att man investerar i 

onoterade bolag med fokus på Norden. Fonden är dessutom en stängd fond vilket innebär att 

inga nya pengar kommer in och inga går ut. Istället förvaltas det kapital man fick vid starten 

1996, inklusive den avkastning som genererats under åren. Strategin för investering utgår från 

Lagen (2000:193) om Sjätte AP-foden. Lagen säger att fonden ska investera i onoterade bolag 

och skapa en långsiktigt hög avkastning till en balanserad risk. Intervjun på Sjätte AP-fonden 

genomfördes på deras kontor i Göteborg med Margareta Alestig Johnson, vice vd och 

administrativ chef samt Ulf Lindqvist, kommunikationschef. 

4.1.4 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

Skandinaviska Enskilda Banken grundades år 1856 och gick under namnet Stockholms 

Enskilda Bank. SEB var Sveriges första privatbank. Idag finns banken på diverse geografiska 

platser runt om i världen för att finnas tillgänglig för kunder som arbetar internationellt. 

Bankens hemmamarknader är Norden, Baltikum och Tyskland där man har totalt 4 miljoner 

kunder. SEB förvaltar idag cirka 80 miljarder euro för såväl institutionella som privata 

kunder. De har ett antal fonder med särskilda kriterer som går under benämningen etiska 

fonder. Telefonintervju genomfördes med Anette P Andersson som arbetar som portfolio 

manager och ESG investment specialist. 
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4.1.5 Handelsbanken Fonder 

Handelsbanken grundades år 1871 i Stockholm och ägnade sig framförallt åt in- och utlåning. 

Idag är banken en fullsortiment bank i Norden, Storbritannien och Nederländerna men kontor 

finns världen över. Handelsbankens fondbolag, som är det bolag som förvaltar fonder för 

bankens räkning, förvaltar cirka 300 miljarder kronor fördelat på ungefär 100 fonder. De har 

särskilda fonder med hållbarhetsfokus som går under samlingsnamnet Criteriafonder. Joakim 

Buddgård som är senior portfolio manager på Handelsbanken fonder intervjuades över 

telefon. 

4.1.6 Swedbank Robur 

Swedbank Robur är ett helägt dotterbolag till Swedbank och grundades 1967. Swedbank i sig 

är en sammanslagning av Föreningsbanken och Sparbanken. De innehar cirka 120 fonder och 

förvaltar ungefär 820 miljarder kronor, varav 340 miljarder är investerade utifrån någon form 

av hållbarhetskriterier. Swedbank Robur har omkring 3,1 miljoner kunder i Sverige och 1,1 

miljoner kunder i de baltiska länderna. Telefonintervjun genomfördes med Anna Nilsson som 

är chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur. 

4.1.7 Tredje AP-fonden (AP3) 

Tredje AP-fonden är en statlig myndighet men verkar på samma villkor som en privat 

kapitalförvaltare. Fonden är en del av det statliga buffertsystemet som förvaltar svenska 

pensionsmedel och används för att täcka upp eventuella underskott. Första till fjärde AP-

fonderna förvaltar idag tillsammans cirka 1200 miljarder kronor. Tredje AP-fonden har en 

diversifierad tillgångsportfölj och investerar i noterade aktier, räntebärande tillgångar, 

fastigheter, riskkapital och valutor. Ungefär hälften av portföljens tillgångar finns i aktier och 

30 procent i obligationer. De arbetar mot ett realt avkastningsmål på fyra procent per år. 

Telefonintervjun genomfördes med Peter Lundqvist som är senior portföljanalytiker och 

ägaransvarig.   

4.2 Etiska investeringar 

När vi frågade samtliga respondenter hur de definierar etik var det ingen som hade en 

definition av begreppet. Respondenterna var överens om att etik är svårt att definiera och att 

det är en individuell tolkningsfråga. Andersson (SEB) menar att definitionen av etik alltid 

kommer att variera beroende på vem man frågar, någonting de fått bekräftat genom sin 

verksamhet utomlands. Det man anser vara etiskt i Sverige, är inte alltid etiskt i Tyskland trots 

att länderna ligger nära geografiskt. Hon får medhåll av Steen Thornhammar (Nordea) som 

säger att definitionen av etik grundar sig i det personliga och den miljö man är omgiven av. 

Nilsson (Swedbank Robur) menar att man aldrig kommer kunna ge en generell definition av 

etik på grund av de aspekter Steen Thornhammar (Nordea) tagit upp. Lannebo Fonders 

Nordqvist vill inte heller definiera etik utan menar att det blir subjektivt. Om man använder 

ordet etiskt för någonting, då innebär det att allt annat är oetiskt och det är inte sant, säger 

Nordqvist (Lannebo Fonder). Buddgård (Handelsbanken Fonder) uttrycker sig så här 

avseende etik: 

 

Vi lägger ingen definition i vad som är etiskt eller inte. Vi tycker inte att vi som 

Handelsbanken ska säga vad som är etiskt eller inte. Vi har valt att kalla våra 

fonder som har specialkrav för Criteria. Där har vi ett antal kriterier som vissa 

kundgrupper eftersträvar. 

 

(Buddgård, Handelsbanken Fonder) 
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Sjätte AP-fonden håller med om att det är svårt att avgöra vad som är etiskt rätt och fel, men 

Alestig Johnson menar att generellt kan etiken speglas i ett bolags företagskultur och 

värdegrund. Även Tredje AP-fonden tar avstånd från begreppet. 

 

Trots att man i branschen är överens om att begreppet etik inte är optimalt finns det fonder 

vars namn innehåller ordet etik. Bland annat innehar SEB och Swedbank Robur sådana 

fonder. Både Andersson (SEB) och Nilsson (Swedbank Robur) håller med om att namnen är 

omoderna och missvisande, men när fonderna lanserades var etik inom finansbranschen 

högaktuellt. Namnen har blivit kvar av marknadsföringsskäl eftersom omgivningen 

fortfarande använder benämningen etiska fonder, säger Nilsson (Swedbank Robur). 

Andersson (SEB) menar att även om man vill ge fonderna nya namn har varken SEB eller 

branschen hittat någon bra ersättning. SEBs etiska fonder är av gammal praxis och exkluderar 

alkohol, spel, tobak, vapen och pornografi. Idag pratar Andersson (SEB) hellre om vad som är 

hållbart än vad som är etiskt och säger att “det vi kallar för etiska fonder idag är egentligen en 

mix av både hållbarhet och etik.” Nordqvist (Lannebo Fonder) stödjer Anderssons genom att 

hävda att etiska fonder grundar sig i exkluderingsteorier. Lannebo Fonder säger följande om 

Lannebo Utdelningsfond, som har exkluderat tobak, spel, vapen, pornografi och alkohol: 

 

Vi kallar inte den för vår etiska fond utan det är en efterfrågestyrd produkt som 

inte investerar i de branscherna för att vissa kunder har de önskemålen. Vi säger 

inte att vi har etiska fonder eller oetiska fonder. Det blir motsägelsefullt att välja 

bort ett bolag på grund av etiska skäl i en fondoch investera i det i en annan fond. 

 

(Nordqvist, Lannebo Fonder) 

 

Handelsbanken Fonder och Nordea vill inte kalla fonderna etiska utan de har givit sina fonder 

egna namn, Criteria och Stars, och definierar dem hellre som hållbara eller ansvarsfulla 

fonder. SEB startade under 80-talet en miljöfond som var en produkt för massmarknaden. 

Under den perioden var miljö en aktuell samhällsfråga och inom branschen fanns det många 

tematiska fonder. Initialt investerade SEB bara i företag som gjorde bra saker för miljön, men 

efter ett par år började allt fler företag göra liknande investeringar då företagsklimatet 

utvecklades och fler började med återvinning och energieffektivisering. Det ledde till att 

miljöfonden blev en fond som alla andra och i samma veva startade SEBs etiska utbud. Under 

samma period startade Swedbank Robur, tillsammans med Svenska Kyrkan, en etikfond. 

Utöver att fonden exkluderade vapen och tobak, uteslöts även all handel med Sydafrika. Efter 

några år insåg man att det fanns ett intresse kring hållbarhet även bland privatkunderna, därför 

lanserade Swedbank Robur en miljöfond år 1996. 

 

Sammanfattningsvis ville ingen av respondenterna definiera ordet etik. Branschen är enig om 

att begreppet är subjektivt och betydelsen varierar beroende på vem det är man frågar. Av den 

enkla anledningen undviker man att bruka ordet i den utsträckning som det går. Det som bäst 

definierar ett bolags syn på etik återspeglas antingen i företagskulturen värdegrunden eller hos 

uppdragsgivaren. 
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4.3 Generell fondpolicy och ansvarsfulla investeringar 

När vi frågade respondenterna vad som är en ansvarsfull investering svarade flera att det var 

något som inte bara gällde de etiska eller hållbara fonderna, utan något som genomsyrade hela 

organisationen. Samtliga respondenter har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla 

investeringar, PRI. Respondenterna var även eniga om att hållbarhet och ansvarstagande ska 

genomsyra hela verksamheten. Trots att fondbolagen är eniga om detta skiljer sig den 

generella fondpolicyn bolagen emellan. 

 

För Nordea innebär en ansvarsfull investering att man tar hänsyn till ESG-faktorer vid 

investeringsprocessen, något banken har som policy för samtliga investeringar. Även Lannebo 

Fonder säger att en del av en ansvarsfull investering är att ta hänsyn till ESG-faktorer. Utöver 

detta genomgår bolaget en grundlig analys, genom att Lannebo Fonder träffar bolaget och går 

igenom vilka risker som finns innan en eventuell investering. ESG-frågor tar större eller 

mindre plats beroende på vilken typ av bolag det rör sig om. Ett bolag i en viss bransch kan ha 

större miljöpåverkan än ett bolag i en annan bransch och därför skiljer sig ESG-frågornas 

betydelse. 

 

På Swedbank Robur pratar man inte om ansvarsfulla investeringar utan använder istället 

benämningen hållbara investeringar. Ansvar är något som genomsyrar hela organisationen 

och alla beslut som fattas. Nilsson (Swedbank Robur) säger följande om ansvarsfulla 

investeringar: ”Om man kallar en investering för ansvarsfull skulle det innebära att resterande 

investeringar inte är ansvarsfulla och det vore fel”. Även Andersson (SEB) menar att det finns 

svårigheter med ordet ansvarsfull investering då de andra investeringarna framställs som icke-

ansvarsfulla. SEB har en bottenplatta för sina investeringar och det finns vissa bolag som 

banken aldrig investerar i. De träffar många bolagsledningar innan investering och det är 

något som inte enbart görs för de etiska fonderna, utan för alla sina investeringar. För 

Handelsbanken Fonder är en ansvarsfull investering något som är grundat i företagskulturen, 

där fokus ligger på en säker investering snarare än en chansning. I sin förvaltning integreras 

hållbarhetsfrågor och vid investeringar väger banken in bland annat miljörisker och 

ägarstyrningsfrågor. Lundqvist på Tredje AP-fonden definierar en ansvarsfull investering på 

följande sätt: 

 

En ansvarsfull investering är en investering som är långsiktigt hållbar. Om jag kan 

köpa ett bolag idag och behålla det på väldigt lång sikt, då är det en ansvarsfull 

investering. Om jag tvingas sälja av hållbarhetsskäl, till exempel på grund av stora 

utsläpp i öppna vattendrag som förgiftar urbefolkningen, så är det inte en 

ansvarsfull investering och sådana bolag ska vi inte investera i. 

 

(Lundqvist, Tredje AP-fonden) 

 

Sjätte AP-fonden anser att en ansvarsfull investering är att gå in i ett bolag som fonden tror på 

och bedömer går att utveckla och förbättra. Alla investeringar ska vara försvarbara och kunna 

motiveras. Sammanfattningsvis är respondenterna eniga om att en ansvarsfull investering är 

något som ska spegla hela organisationen, alla dess led och inte bara de etiska eller hållbara 

fonderna. 

 

Tredje och Sjätte AP-fonden har en policy om att man ska investera hållbart utan att göra 

avkall på avkastningen. Samtliga investeringar är långsiktiga. Eftersom man fungerar som en 

enda stor fond, har man inte som bankerna traditionella och hållbara fonder utan alla 

investeringsbeslut ska vara hållbara och ansvarsfulla. Alla bolag man investerar i ska 



 - 29 - 

rapportera enligt Global Compact. Det finns inget krav att bolagen ska ha skrivit under PRI 

men det ifrågasätts varför de inte gjort detta. Investeringar sker i bolag med 

utvecklingsmöjligheter. Bedömningen görs utifrån diverse faktorer, men det är helheten av 

företaget som avgör. 

 

Lannebo fonder har en liknande fondpolicy. De ägnar sig åt att alltid investera ansvarsfullt 

och har därför inga specifika fonder som de benämner som etiska, säger Nordqvist. I grunden 

för Lannebos fonder ligger lagen om investeringsfonder och Fondbolagens Förenings 

riktlinjer. Förvaltningspolicyn man tillämpar handlar om att göra en grundlig analys av 

bolaget, där är bland annat faktorer som ägande och ESG inbakade. Lannebo Utdelningsfond 

är dock ett undantag från den generella policyn och exkluderar tobak, vapen, spel, alkohol och 

pornografi. 

 

De fyra storbankernas generella fondpolicy skiljer sig något från ovannämnda respondenters. 

Urvalet av bolag för de traditionella fonderna går framförallt på den finansiella informationen, 

säger Andersson (SEB). Det finns kunder som efterfrågar investeringar i branscher som SEB 

utesluter av etiska skäl och dessa kunder måste banken också ta hänsyn till. De försöker dock 

tänka mer hållbart även kring de traditionella fonderna, säger Andersson (SEB). Andersson 

menar att SEB erkänner rätten för länder att försvara sig och exkluderar därför inte innehav i 

vapenindustrin i det traditionella fondutbudet. Illegala vapen som klusterbomber och 

landminor exkluderas i alla fonder, och sedan i höstas exkluderas även innehav kopplade till 

tillverkning av kärnvapen. På SEB pågår även en diskussion om bolag som bryter mot 

internationella konventioner ska vara investerbara i det traditionella utbudet eller inte. 

Buddgård (Handelsbanken Fonder) håller med Andersson (SEB) och menar att alla 

Handelsbankens fonder är ansvarsfulla. Alla bolag som ingår i Handelsbanken Fonder ska ha 

integrerat hållbarhetsfrågor i sitt arbete. De gör dock inte några kontinuerliga uppföljningar 

för dessa fonder på samma sätt som de gör för Criteria-fonderna. Även Swedbank Robur 

arbetar med ansvarsfulla investeringar i alla sina fonder. Samtliga storbanker har nolltolerans 

mot direkt dödligt vapen, som till exempel klustervapen, men Swedbank Robur har även helt 

exkluderat pornografi. Urvalsprocessen för Swedbank Roburs konventionella fonder utgår 

ifrån en finansiell analys, likt urvalet för SEB:s traditionella fonder. Avseende Nordeas 

fondpolicy säger Steen Thornhammar att ESG-faktorer är inkluderade i alla fonder och 

investeringsbeslut som görs. 

 

Lundqvist (AP3) anser att hållbarhet är bra ur ett avkastningsperspektiv och att mer välskötta 

företag också avkastar bättre. Bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor och gör av med lite 

energi, har mindre avfall samt har ett bättre förhållningssätt till den egna personalen ger bra 

avkastning på lång sikt, säger Lundqvist (AP3). Andersson (SEB) uttrycker att företag som 

jobbar strukturerat med hållbarhet är mer lönsamma både på kort och på lång sikt. SEB menar 

att det idag blir allt större fokus på hållbarhetsfrågor även från traditionella analytiker och 

förvaltare som inser att hållbarhetsaspekter är viktiga när man värderar ett bolag.  Nordqvist 

(Lannebo Fonder) håller med om att och tar ett transporttungt bolag som ett praktexempel: 

 

Ett transporttungt bolag som inte arbetar för att minska sitt utsläpp får en direkt 

negativ effekt på det finansiella resultatet, eftersom bränsleförbrukning är en 

kostnad. 

 

(Nordqvist, Lannebo Fonder) 
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4.4 Olika intressenters påverkan 
Respondenterna var eniga om att det var efterfrågan från framförallt institutionella investerare 

som var drivande i frågan om etiska investeringar. Flera respondenter upplevde även en ökad 

medvetenhet hos privatkunder i dessa frågor. 

 

Andersson (SEB) säger att de institutionella kunderna, så som Svenska Kyrkan, varit drivande 

i frågan om etiska fonder. Nilsson (Swedbank Robur) säger att de även känner av intresset 

från de privata kunderna, som generellt sett inte efterfrågat de här produkterna i samma 

utsträckning tidigare. Hon får medhåll av Andersson (SEB) som tillägger att privata kunder 

framförallt efterfrågar miljö- och klimatsmarta produkter samt exkludering av vapen. 

Generellt sätt investerar kunder i etiska fonder av etiska skäl, antar Andersson, som får stöd 

av Buddgård (Handelsbanken Fonder). Buddgård menar att kunder framförallt investerar av 

etiska skäl men att det skiljer sig från kund till kund. Institutionella kunder efterfrågar etiska 

placeringar eftersom de i sin tur har en efterfrågan från slutkund. Dessutom försöker 

organisationer undvika negativ publicitet genom sådana här investeringar, säger Buddgård. 

Steen Thornhammar (Nordea) säger att Stars-fonden lanserades då banken märkte en 

efterfrågan från kunder: “Vi såg att det fanns ett kundbehov och en önskad efterfrågan”. Även 

hos Handelsbanken Fonder var lanseringen av fonder med speciella kriterier drivet av en 

efterfrågan från framförallt stora investerare. 

 

Frågor om ansvarsfulla investeringar hamnade på Nordqvists (Lannebo Fonder) bord för cirka 

tre år sedan. Även om Lannebo Fonder inte har någon uttalad etisk fond finns det en produkt i 

utbudet som har speciella kriterier. Det är Lannebo Utdelningsfond som exkluderar branscher 

där mer än fem procent av bolagets omsättning kommer från tobak, alkohol, vapen, spel och 

pornografi och sattes upp som en ren efterfrågestyrd produkt. Nordqvist menar att etiska 

investeringar startade med exkludering av dessa branscher och idag är det många kommuner, 

landsting och stiftelser som har det inskrivet i sin investeringspolicys. Utdelningsfonden 

startades för att tillgodose deras efterfrågan. 

 

Eftersom AP-fonderna agerar på uppdrag av svenska staten ser efterfrågan och intressenters 

påverkan annorlunda ut. Deras uppgift är att förvalta tilldelat kapital skapa långsiktig och 

hållbar avkastning. Pensionsfonderna styrs sedan starten av lagar som är speciellt utformade 

för AP-fonderna. Dessa lagar berör både hållbarhetsarbetet och frågan kring avkastning. Även 

om AP-fonderna har staten som uppdragsgivare och styrs av egna lagar tar man ändå hänsyn 

till externa aktörers åsikter. 

 

Branschen är enig om att de institutionella aktörernas efterfråga haft stor påverkan på 

fondbolagen, det är inte förrän på senare år som de privata kunderna börjat uppmärksamma 

och efterfråga hållbarhet och etik i investeringarna. Många av fondbolagens hållbara eller 

etiska fonder har gemensamt att de genom åren ändrat utseende i anslutning till hur 

omgivningen förändrats. 

4.5 Urvalsprocessen 
Fondbolagen använde sig av liknande metoder vid urvalsprocessen för sina fonder med 

särskilda krav eller kriterier. Många av respondenterna tillämpade negativ screening där 

branscher som tobak, alkohol, pornografi, vapen och spel uteslöts. Samtliga respondenter 

använde någon form av positiv screening där bolag valdes in på grund av sitt arbete med till 

exempel miljöfrågor. Överlag var fondbolagen överens om att det är helhetsbedömningen av 

bolaget som avgör om man väljer att investera. Majoriteten av fondbolagen gör detta genom 

att välja bort, välja in och påverka bolag i kombination med egna utvärderingsverktyg. 
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Tolkning och utövning av diverse screeningmetoder varierar mellan bolagen. Negativ 

screening innebär att man exkluderar i varierande grad. Bolagen tillämpar negativ screening 

på två sätt. Ett sätt är att de exkluderar bolag som bryter mot de internationella konventioner 

som Sverige har skrivit under. Det andra sättet är att man utesluter hela branscher som man 

anser vara oacceptabla. Det samtliga respondenter har gemensamt är att alla eliminerat bolag 

som bryter mot de internationella konventionerna, annars skiljer sig tillämpningen av negativ 

screening mellan aktörerna. Storbankerna har valt att ägna sig åt båda grenarna inom negativ 

screening när det gäller de hållbara fonderna. Buddgård (Handelsbanken Fonder) förklarar att 

man i de hållbara fonderna exkluderat branscherna vapen, pornografi, alkohol, tobak och spel. 

Utöver dessa fem branscher, har Handelsbanken tagit det steget längre och även valt att 

exkludera fossila bränslen. Även Lannebo Utdelningsfond exkluderar de fem förstnämnda 

branscherna. 

 

Gällande positiv screening innebär de för majoriteten att man väljer bolag utifrån deras 

hållbarhets- och miljöarbete. Hur den positiva screeningsprocessen går till rent praktiskt 

varierar mellan fondbolagen. Vilka verktyg, mått och kriterier som används skiljer sig mellan 

företagens utvärderingsmodeller. Trots skillnaderna är samtliga överens om att 

hållbarhetsengagemang på lång sikt är lönsamt. Nordea menar att poängen med positiv 

screening är att hitta bolag som ökar avkastningen genom att ha bättre koll på miljö-, sociala- 

och affärsetiska aspekter. Lundqvist (AP3) säger att positiv screening handlar om att hitta 

stabila bolag på sikt. Som exempel tar Lundqvist (AP3) upp solenergibolag som idag inte är 

 högt värderade. Den dagen koldioxidutsläpp får en prislapp kommer dock solenergin få en 

högre värdering. Handelsbanken Fonder köper inte ett bolag enbart för att de gör något 

miljövänligt, utan det krävs att man tror att det miljövänliga leder till högre vinster eller 

stabilare utveckling. Lannebo Fonder säger: “vi väljer bolag som vi tror är bäst för våra 

andelsägare och ger högst avkastning till en given risk.” Bolagen som selekteras utifrån 

positiv screening behöver inte nödvändigtvis vara mest hållbara inom sin bransch, utan det 

kan även vara ett bolag som har negativ påverkan på miljön men är mer engagerad i 

hållbarhetsfrågorna. Sådana bolag finns det potential i, säger Nilsson (Swedbank Robur). Det 

handlar också om känna sig bekväm med de investeringar som görs. Man kliver inte in i bolag 

som inte har samma värdegrunder, oavsett om de uppfyller alla kriterier rent formellt, säger 

Alestig Johnson (AP6). Lundqvist (AP3) motiverar kombinationen av positiv och negativ 

screening som effektiv eftersom man eliminerar de med störst hållbarhetsrisker samtidigt som 

man hittar bolag med potential. Gemensamt för samtliga respondenter var att man investerar 

hållbart i tron om att det är en lönsam affär på lång sikt. 

 

Flera respondenter tillämpade även en gräns på fem procent, som tillåter att bolagens 

omsättning får komma från oacceptabla branscher upp till fem procent. Respondenterna var 

överens om att fem procentsriktlinjen var nödvändig eftersom man som investerare inte har 

möjlighet att kontrollera alla leverantörsled i de bolag man investerar i. Utbudet av bolag som 

man kan investera i skulle begränsas allt för mycket om en noll procent regel infördes 

(Andersson, SEB). Skulle fem procent regeln slopas skulle det innebära att det knappt fanns 

någonting kvar att investera i, säger Andersson (SEB). Hon uttrycker även följande: “Väldigt 

många levererar varor till vapenindustrin som kanske inte klassas som vapen, men faller ändå 

på kriteriet om noll procent och till slut skulle det inte finnas några bolag kvar.” Nordqvist 

(Lannebo Fonder) säger: “Det är helt omöjligt att granska ett bolag ner på den enskilda kronan 

i omsättningen och vad den kronan kommer ifrån.” Även Swedbank Robur menar att det är 

svårt att kontrollera alla bolag och deras underleverantörer. 
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Samtliga respondenter poängterade vikten av en helhetsbedömning. Andersson (SEB) menar 

att det är en helhetsbedömning som avgör om de trycker på ”köp”-knappen. Likt SEB har 

även Handelsbanken Fonder integrerat hållbarhetsanalysen i den finansiella informationen. Vi 

försöker väga in samtliga faktorer för att få en ordentlig helhetsbild av bolaget, säger 

Buddgård (Handelsbanken Fonder). I Criteria-fonderna är det de specifika krav, avseende 

hållbara fonder som banken har, som avgör vad som inkluderas i portföljen. Även Lannebo 

Fonder arbetar utifrån en helhetsbedömning. 

 

4.5.1 Utmaningar 
När vi frågade respondenterna vilka de största utmaningarna var vid val av bolag, svarade 

flertalet att gränsdragningar och ställningstaganden var det som var svårast. SEB, 

Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur var eniga om att gränsdragningar var en stor 

utmaning då det är svårt att bedöma när ett bolag ska klassas som “ohållbart”. Respondenterna 

tog även upp problemet med exkludering som leder till ett begränsat utbud av investerbara 

bolag, svårigheter med kommunikation mot kunder, mediala risker samt den ständigt 

föränderliga omvärlden. 

 

Andersson (SEB) menar att det finns många dilemman och ställningstaganden vid 

urvalsprocessen. Det finns också bolag som inte är framstående idag men som kan ha bra 

planer och arbetssätt och se helt annorlunda ut om sex månader. Det kan vara svårt att 

kommunicera ut mot kunder menar Andersson (SEB). Även Nilsson (Swedbank Robur) tar 

upp problematiken med gränsdragningar och menar att det inte finns några rätt och fel. 

 Buddgård på Handelsbanken Fonder håller med om att utmaningen vid urvalsprocessen är att 

dra gränser. 

 

Det finns många bolag som är väldigt stora och som har verksamhet i nästan 

varenda sektor. De kan göra väldigt mycket bra grejer men kanske tillverkar en 

skruv som används i en stridsvagn eller tillverkar en lastbil där man kan montera 

en ramp för missiluppskjutning. Att dra den typen av gränser är svårt. 

 

(Buddgård, Handelsbanken Fonder) 

 

Nilsson (Swedbank Robur) säger att det finns en annan utmaning med gränsdragningarna, 

nämligen det minskade utbudet av bolag. Gränsdragningarna utgår ifrån en hållbarhetsanalys 

som görs på intressanta bolag. Nästan hälften av bolagen lever inte upp till kriterierna och kan 

därför inte ingå i den hållbara portföljen. Det innebär att utbudet av bolag att investera i 

begränsas. Steen Thornhammar (Nordea) håller med Nilsson (SEB) om att man begränsas när 

många bolag exkluderas i samband med urvalsprocessen. 

 

Nordqvist på Lannebo Fonder tar upp en annan utmaning, kravet från intressenterna som 

ställs på aktörerna.  Hon menar att det finns en gräns av vad man kan kräva av en investerare 

när det kommer till att upptäcka brister i ett bolags verksamhet. Lannebo Fonder menar att det 

finns mediala risker vid investeringar ur hållbarhetssynpunkt. “Vi gick in i ett bolag och sedan 

kom det fram att de hade förvärvat ett bolag i USA som också ägde ett bolag i Mexiko där de 

hade haft problem med arbetsrättsliga frågor. Det är jättesvårt att ta reda på sådana problem 

ner på den nivån”. Nordqvist (Lannebo Fonder) menar att det finns en risk att sådana saker 

blossar upp i media, därför går bolaget heller inte ut med att de bara har hållbara investeringar 

utan håller hellre en lägre profil. Även Andersson tar upp den mediala risken och menar att 

SEB, som många andra företag, är rädda för att hamna på förstasidan i tidningarna. På grund 

av risken att skada bolagets rykte har SEB inte vågat kommunicera sitt hållbarhetsarbete 
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bland fonderna, menar Andersson. Hon säger även att branschen generellt måste bli bättre på 

att kommunicera utåt mot kunder.    

 

Tredje AP-fonden lyfter fram miljöfrågor som ett problem och menar att det är svårt att veta 

vilket bolag som ligger bakom utsläppen. En bank har till exempel inte några stora utsläpp 

men kan låna ut pengar till eller investera i bolag med stora utsläpp. Lundqvist (AP3) anser att 

om till exempel oljebolag helt skulle exkluderas skapas andra problem i omställningen till ett 

renare klimat. Det finns idag inte tillräckligt med förnyelsebara energikällor vilket skulle leda 

till höga energipriser. Det skulle i slutändan drabba framförallt tredje världen. Sjätte AP-

fonden säger att en utmaning fonden ofta ställs inför är att motivera varför ett bolag valts 

framför ett annat. Det kan handla om två bolag inom samma bransch där en enda parameter 

kan skilja ett hållbart bolag från ett icke-hållbart bolag. En annan utmaning är den ständigt 

föränderliga omvärlden. Sjätte AP-fonden menar att fonden måste hålla sig uppdaterad på vad 

som händer, särskilt eftersom AP6 är en långsiktig investerare. Nya krav dyker upp i samband 

med att omvärlden utvecklas, därför anser AP6 att det är viktigt att säkerställa att bolagen 

förstår vikten av ett hållbart arbete. 

4.6 Ägande i fonderna 
Alla respondenter var överens om att aktivt ägande innebär att ta sitt ansvar. Samtliga arbetar 

proaktivt med sitt ägande eftersom de inte tror att något bolag är perfekt utan kan alltid bli 

bättre, men även för att upptäcka i god tid om ett bolag är på väg åt fel håll. Till vilken grad 

fondbolagen ägnar sig åt aktivt ägande varierar dock, men de är alla eniga om att dialog ska 

föras innan man bestämmer sig för att sälja av. Aktivt ägande bedrivs inom alla fonder, men 

skiljer sig mellan de traditionella och hållbara fonderna. 

 

Genom att sälja av sitt innehav så förlorar man chansen att kunna påverka bolagen, menade 

flera av respondenterna. Swedbank Robur menar att man tar sitt ansvar genom att stanna kvar 

i ett bolag som agerat oansvarigt, då har man möjlighet att vara med och påverka. Kliver man 

ur ett bolag har man förlorat sin rösträtt och har inte längre makten att påverka. Även 

Handelsbanken Fonder menar att vid en försäljning försämras chanserna för förbättring i 

bolaget. Andersson (SEB) säger: “Så länge man är ägare har man en röst, säljer man av har 

man egentligen ingenting att säga till om.” 

 

Sjätte AP-fonden är till skillnad från övriga respondenter bunden till aktivt ägande på ett 

annorlunda sätt, på grund av att de investerar direkt i onoterade bolag eller indirekt via fonder. 

Andelar i onoterade bolag tar generellt längre tid att sälja på grund av att det tar längre tid att 

hitta rätt köpare. De har inte möjlighet att trycka på en “sälj”-knapp för att sälja av sina 

andelar på samma sätt som man kan med börsnoterade bolag. Sjätte AP-fonden har en 

rådgivarliknande roll för sina bolag och vägleder dem för att utvecklas. I de fall man 

upptäcker en brist hos ett bolag öppnar man för dialog. Dialog är det viktigaste verktyget och 

nyckeln till ett hållbart arbete. Syftet är att tillsammans komma överens om en plan för 

återhämtning. Skulle det under uppföljningsmötena eller vid senare skede visa sig att bolaget 

inte agerat enligt överenskommelsen då kan Sjätte AP-fonden agera som ägare, säger 

Lundqvist. Det innebär att man antingen genom styrelsen förslår att verkställande direktör och 

ledning avgår, eller genom att överväga att sälja sin andel i bolaget. Sjätte AP-fonden och 

Lannebo Fonder menar att ledtiderna är långa vilket kräver tålamod, de kan inte begära att ett 

bolag återhämtar sig över en natt. 
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Lannebo Fonder, Swedbank Robur och Tredje AP-fonden väljer att bedriva aktivt ägande 

inom de bolag de har störst andelar eller i bolag där de kan påverka mest. Innehav i bolag där 

ägandet är så pass litet att ett engagemang inte kommer leda framåt, säljs av. Tredje AP-

fonden kategoriserar sina investeringar i stora bolag som inte kan säljas på grund av att det 

hade gett direkt effekt på avkastningen, medelstora bolag där man är medveten om risken och 

små bolag där innehavet är så pass litet att man kan sälja av utan större konsekvenser. På 

grund av den påverkan som storbolagen innehar, har man valt att fokusera på aktivt ägande 

där. Andersson (SEB) säger att i de fall vi misslyckats med dialogen, då säljer vi av. Steen 

Thornhammar (Nordea) menar att de agerar olika, det beror på hur vårdlöst bolaget agerat. I 

de fall de inte kan se någon samarbetsvilja hos bolagen, då säljer man av sitt innehav säger, 

Steen Thornhammar (Nordea). Handelsbankens Buddgården beskriver aktivt ägande som ett 

sätt att genom dialog driva utvecklingen framåt. I de fall dialogen inte har någon effekt då 

beslutar man att sälja sina andelar. 

 

När skandalerna om Stora Enso och Telia Sonera nystades upp var det skarpt läge, säger 

Andersson (SEB). Företagen kontaktades för att reda ut tumultet och komma överens om en 

handlingsplan som skulle få dem att utvecklas åt rätt håll. Under tiden man förde dialog med 

bolagen hade man kvar dem i de traditionella fonderna, men exkluderade dem från de etiska. 

 Det kändes inte rätt att ha två bolag som inte är helt hållbara i de etiska fondportföljerna, 

därför exkluderade man dem från dessa fonder. Visionen är att de i framtiden ska fylla 

kriterierna och då kommer man åter att inkludera dem i de hållbara portföljerna. Kunden som 

investerar i etiska fonder har ofta högre krav än den som investerar i traditionella, därför 

agerade vi som vi gjorde även om vi fortfarande bedriver aktivt ägande i bolagen, säger 

Andersson (SEB). Även Handelsbanken Fonder väljer att sälja av sitt innehav i bolag som 

ligger i Criteria Fonderna. Nordea och Lannebo Fonder däremot exkluderar inte bolagen från 

sina fonder vid en skandal, beroende på hur allvarlig den är, utan jobbar genom att ha kvar 

bolagen i portföljerna. Under tiden för de en dialog med bolagen, vilket gäller samtliga 

fonder. Tredje- och Sjätte AP-fonden exkluderar inte något bolag omgående utan behåller och 

för dialog. 

 

När man bedriver aktivt ägande finns det en del utmaningar man ställs inför, en av dem är 

kommunikationen. Det är svårt att kommunicera ut till kunderna att det inte är bara att sälja av 

innehavet för att bolagen agerat olämpligt, utan att man istället för en dialog för att reda ut 

tumultet, säger Andersson (SEB). Det är svårt att framföra att aktivt ägande är mer hållbart på 

lång sikt och därför behåller man investeringen. Hon får medhåll av Nilsson (Swedbank 

Robur) som säger att det är svårt att nå ut till kunderna och förklara, till exempel att 

koldioxidmätningar faktiskt görs i förebyggande syfte för att ta fram ett mer hållbart 

arbetssätt. I de fall media hör av sig och vill att fondbolaget ska uttala sig om någon skandal, 

har man en chans att nå ut och förklara hur man arbetar, säger Steen Thornhammar (Nordea). 

Det tyngsta kommunikationsverktyget fondbolagen har idag är deras hemsidor. 
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5. Analys  

Analyskapitlet har en liknande struktur som det empiriska avsnittet. Här analyseras empirin 

utifrån litteraturöversikten och teorierna som samlats in. Kapitlet är uppdelat utifrån det som 

studien fokuserat på: etiska investeringar, hållbara- och ansvarsfulla investeringar, olika 

intressenters påverkan, urvalsprocessen och ägandet i fonderna. 

 

5.1 Etiska investeringar  

SEB startade under 80-talet en miljöfond då miljö var en aktuell samhällsfråga. Under samma 

period startade Swedbank Robur, tillsammans med Svenska Kyrkan, en etikfond. Utöver att 

fonden exkluderade vapen och tobak, uteslöts även all handel med Sydafrika. Efter några år 

insåg man att det fanns ett intresse kring hållbarhet och lanserade en miljöfond 1996. Även 

litteraturen uttrycker att kyrkan var en av de första aktörerna att upprätta eller kräva etik i sina 

investeringar. Därefter har utvecklingen av de etiska fonderna ofta följt trender i samhället 

(Bengtsson 2008). Sjöström (2014) och Bengtsson (2008) beskriver hur etiska investeringar 

rört sig från den religiösa sfären till miljöfrågor och politiska åsikter. Fonder som exkluderade 

investeringar i vapen under Vietnamkriget och under apartheidregimen, exkluderade 

investeringar kopplade till Sydafrika speglade den tidens samhällsfrågor (Sparkes 2001; von 

Wallis & Klein 2014; Sjöström 2014). Investeringsvanor har även påverkats av en ökad 

medvetenhet kring miljöfrågor i samband med Tjernobyl- och Exxon Valdez-katastrofen 

under slutet av 80-talet (von Wallis & Klein 2014). 

 

Samtliga respondenter i studien valde att inte definiera ordet etik. De ville istället använda 

andra benämningar på sina fonder med särskilda krav eller kriterier. Flera respondenter 

påpekade att etik är en individuell tolkningsfråga och att det är svårt att definiera vad som är 

etiskt. Andersson (SEB) menade att definitionen av etik alltid kommer att variera beroende på 

vem man frågar. Etik är ett ord som är svårt att definiera och betyder olika för olika 

människor menar även forskaren Sparkes (2001). Bengtsson (2008) säger även han att en 

enda definition av etik aldrig kommer att finnas eftersom det är en individuell tolkningsfråga. 

 

Skillnader i definition av etik mellan länder var också något som Andersson (SEB) tog upp. 

Andersson (SEB) menade att de sett stora skillnader på etik bara mellan länder som Sverige 

och Tyskland som ligger nära geografiskt. Radu och Funaru (2011) tar upp problematiken 

med etiska investeringar och förklarar att etik influeras av miljö- och kulturella faktorer som 

kan skilja sig åt mellan länder. Nordea hade en liknande syn som Radu och Funaru (2011). 

Banken tog upp problematiken med att etik influeras av det personliga och den miljö man är 

omgiven av.  

 

Trots oviljan att definiera etik fanns det fonder vars namn innehöll ordet etik. Andledningen 

till att ordet etik fanns med i SEBs fonder var att de inte hade hittat något namn att ersätta de 

etiska fonderna med. Swedbank Robur tyckte inte heller att begreppet etiska fonder var 

optimalt men när etikfonderna lanserades var etik mer aktuellt i branschen. Benämningen har 

blivit kvar av marknadsföringsskäl eftersom omgivningen fortfarande använder termen etiska 

fonder. Vilket även diskuteras i litteraturen (Sjöström 2014). Flera respondenter ville hellre 

definiera sina fonder med särskilda krav som ansvarsfulla eller hållbara. Andersson (SEB) 

menade att SEB:s etiska fonder är av gammal praxis och exkluderar alkohol, spel, tobak, 

vapen och pornografi. Idag pratar SEB hellre om vad som är hållbart än vad som är etiskt och 

att “det vi kallar för etiska fonder idag är egentligen en mix av både hållbarhet och etik.” 

Detta fenomen kan förklaras av Sparkes (2001), som menar att etisk investering är den äldre 
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benämningen och ersätts allt mer med termen socialt ansvarsfull investering (SRI). Även 

Sjöström (2014) menar att benämningen etiska investeringar är på väg bort, men att media 

fortfarande använder begreppet. Branschen i sig däremot rör sig mer mot termer som socialt 

ansvarsfulla eller hållbara fonder (Sjöström 2014). 

5.2 Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar 

Samtliga respondenter tillämpade ansvarsfulla investeringar på ett eller annat sätt. 

Respondenterna var eniga om att ansvarsfulla investeringar var något som skulle genomsyra 

hela organisationen och inte enbart de etiska eller hållbara fonderna. Flera respondenter 

menade att en ansvarsfull investering var en investering som tog hänsyn till ESG-aspekter vid 

investeringsprocessen. Det är i linje med Sjöström (2014) som menar att ESG har blivit en av 

de mest etablerade beteckningarna för investeringar som tar hänsyn till miljö, socialt 

ansvarstagande och bolagsstyrningsfrågor. Den tidiga diskussionen sa att det endast var 

nischade investerare som tog hänsyn till etik i sitt investeringsbeslut. Socialt ansvarsfulla 

investeringar har haft en betydande tillväxt de senaste åren och blivit en allt mer sedvanlig 

investeringspraxis. Institutionella investerare rör sig allt mer mot SRI och många har skrivit in 

sociala-, miljömässiga- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i sin investeringspolicy (von Wallis 

& Klein 2014; Yu 2014). SRI har gått från att vara ett kännetecken för specialiserade fonder 

eller nischade investerare till att i allt större utsträckning integreras i investeringar hos flera 

stora investerare. Utvecklingen har lett till att SRI har blivit en viktig del i den Skandinaviska 

investeringsprocessen (Bengtsson 2008).  

 

Samtliga respondenter uppgav att de följde de internationella konventioner som Sverige 

skrivit under. Det gällde bland annat klustervapen och landminor som exkluderades i samtliga 

fonder. Miljö- och sociala frågor har blivit allt vanligare vid den finansiella analysen av 

bolagen. Det har resulterat i att många investerares SRI policy har inkluderat hänsyn till 

internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt miljöfrågor och 

korruption (Bengtsson 2008).  

 

Swedbank Robur ville inte prata om ansvarsfulla investeringar och motiverade detta genom 

att säga: “Om man kallar en investering för ansvarsfull skulle det innebära att resterande 

investeringar inte är ansvarsfulla och det vore fel.” De använder istället benämningen hållbara 

investeringar och menar att ansvar är något som genomsyrar hela organisationen. 

Handelsbanken Fonder integrerar hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och väger in bland 

annat miljörisker och bolagsstyrningsfrågor. Även Tredje AP-fonden använder hållbarhet. 

 

En ansvarsfull investering är en investering som är långsiktigt hållbar. Om jag kan 

köpa ett bolag idag och behålla det på väldigt lång sikt, då är det en ansvarsfull 

investering. Om jag tvingas sälja av hållbarhetsskäl, till exempel på grund av stora 

utsläpp i öppna vattendrag som förgiftar urbefolkningen, så är det inte en 

ansvarsfull investering och sådana bolag ska vi inte investera i. 

 

(Lundqvist, Tredje AP-fonden)  

 

SEB nämner att de försöker tänka mer hållbart kring de traditionella fonderna och 

Handelsbanken Fonder vill att bolagen ska ha integrerat hållbarhet i sitt arbete. SEB menar 

även att det idag blir allt större fokus på hållbarhetsfrågor även från traditionella analytiker 

och förvaltare som inser att hållbarhetsaspekter är viktiga när man värderar ett bolag. 

Sandbergs (2008) forskning visar att miljöfrågor har blivit en mer allmän fråga som inte 
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längre bara tillhör vissa grupper i samhället. Idag har utvecklingen gått från etiska placeringar 

till att allt mer centreras kring hållbarhetsfrågor som är en av vår tids största frågor (Sjöström 

2014).  

 

Samtliga respondenter har skrivit under PRI, något som gäller för hela organisationen och inte 

enbart fonder med särskilda kriterier. Förenta Nationernas sex principer för ansvarsfulla 

investeringar (PRI) ses av Gond och Piani (2013) som ett av de mest lovande projekten som 

lanserats för att lyfta fram ESG-frågor vid investeringsbeslut. PRI initiativet har använts för 

att ge företag en knuff mot hållbarhet. Kritiker menar dock att PRI kommit att bli en 

varumärkesförstärkande faktor, som företag utnyttjar för att uppmärksamma att de tar ansvar 

(Sjöström 2014). Tredje och Sjätte AP- fonden försöker även påverka de bolag de investerar i 

att skriva under PRI. Gond och Piani (2013) menar att institutionella investerare som bland 

annat pensionsfonder representerar en stor del av tillgångarna på de finansiella marknaderna. 

Deras marknadsinflytande gör det möjligt att influera företagens praxis i ESG-frågor genom 

olika styrningsmekanismer. 

5.3 Olika intressenters påverkan  

Lannebo Fonder säger att de inte har någon särskild fond de benämner etisk eller hållbar, men 

har trots detta en fond med speciella kriterier, Lannebo Utdelnings Fond. Nordqvist (Lannebo 

Fonder) förklarar att den sattes upp som en efterfrågestyrd produkt för att kunna tillgodose 

många institutionella organisationer. Institutionella investerare har enligt Bengtsson (2008) 

varit ledande aktörer för utvecklingen av SRI-fonder. Andersson (SEB) och Nilsson 

(Swedbank Robur) säger att de institutionella kunderna har stort inflytande, även om de privat 

kunder på senare tid allt mer visat intresse för fondportföljernas innehåll. Samtliga 

respondenterna var eniga om att det var efterfrågan från framförallt institutionella investerare 

som var ledande i utvecklingen mot ansvarsfulla fonder. Sjöström (2014) menar att det är 

naturligt eftersom institutionella investerare har mer kapital än privata kunder. Freeman 

(1984) har en teori om att alla intressenter har en lika stor betydelse och bör tillfredsställas 

oavsett om de är ägare eller samhällsaktörer, detta eftersom alla besitter en viss typ av makt. 

Respondenternas svar motsäger Freemans (1984) teori. Plender (1998) menar att Freemans 

(1998) teori är önsketänkande och inte är möjlig i praktiken, vilket även speglas i 

respondenternas intervjusvar. 

 

Anledningen till att den här typen av investeringar är värdefulla, för institutionella aktörer 

som Svenska Kyrkan, är för att de vill undvika negativ publicitet menar Buddgård 

(Handelsbanken Fonder). Man vill fortsätta verka inom de ramar och normer som finns i 

samhället och agera utifrån de värderingar organisationen har (Dowling & Pfeffer 1975; 

Degan & Unerman 2011). 

 

Handelsbanken Fonder menar att institutionella kunder efterfrågar etiska placeringar eftersom 

de i sin tur har en efterfrågan från slutkund. Institutionella aktörer må vara uppdragsgivare till 

fondbolagen, men de i sin tur har egna intressenter de agerar på uppdrag av (Sjöström 2014). 

Det är viktigt att tillfredsställa dessa intressenter med tanke på den makt de har, menar Fassin 

(2009). 
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5.4 Urvalsprocessen 

Samtliga respondenter som deltagit i studien har bekräftat att de ägnar sig åt screening på ett 

eller annat sätt. Vilka kriterier man utgår ifrån kan dock variera mellan fondbolagen eftersom 

det inte finns några regler gällande kriterierna. När man talar om urvalsmetoder för SRI-

fonder är screening den vanligaste (Fondkollen 2015). Metoden innebar att man utifrån 

särskilda krav eller kriterier bedömer bolag (Reich, Wolff, Zaring, Zetterberg & Åhman 

2001). 

 

Den negativa screeningen har varit etikfondernas signum. Även om samtliga respondenter 

avstått från att diskutera etikfonder och förnekat deras existens i nutid, fortsätter de att 

använda negativ screening flitigt. Alla fondbolag som intervjuats bekräftar utvecklingen, som 

Bengtsson (2008) talar om, genom att samtliga ägnar sig åt normativ screening. Normativ 

screening är en ny gren som växt fram inom negativ screening (Kempf & Osthoff 2006). Den 

innebär att bolag som bryter mot internationella konventioner också elimineras. Den här 

utvecklingen för SRI-fonderna är en konsekvens av att samhällets värderingar förändrats 

(Bengtsson 2008). Storbankerna tillämpar båda grenarna inom negativ screening när det 

kommer till de hållbara fonderna. De har exkluderat branscherna vapen, pornografi, alkohol, 

tobak och spel. Flera respondenter tillämpar även fem procent regeln, genom att de tillåter att 

maximalt fem procent av bolagens omsättning kommer från oacceptabla branscher. 

Traditionellt sett tillämpas den här procentregeln i samband med SRI-fonder (Sparkes 2001). 

 Det finns alltså två grenar inom screening, negativ och positiv. Först kom den negativa 

screeningen som till en början innebar exkludering av “omoraliska” branscher från sina 

investeringar. Därefter utvecklades med tiden och samhället den positiva screeningen 

(Fondkollen 2015; Sjöström 2014).    

 

Negativ screening må ha varit den första screening metoden, men har på senare tid fått 

konkurrens av nya screeningmetoder och andra urvalsverktyg (Sparke 2001; Sjöström 2014). 

Samtliga respondenter talar om positiv screening och ansvarsfulla- samt hållbara fonder. Som 

tidigare nämnt fortsätter man tillämpa negativ screening, men i kombination med positiv 

screening och andra urvalsverktyg.  I samband med de nya urvalsmetodernas frammarsch är 

inte den negativa screeningen längre lika central som förr, menar Sparkes (2001) och 

Sjöström (2014). Dagens SRI-fonder arbetar mer proaktivt och ägnar sig åt positiv screening 

och aktieägarengagemang, menar Scholtens och Sievänen (2013). Andersson (SEB) menar att 

den positiva screeningen är mer tidskrävande, men mer rättvis eftersom den ger en helhetsbild 

av bolaget. Anmärkningsvärt är att även de här kriterierna varierar mellan bolagen, det kan till 

exempel handla om att man använder sig av olika mått. För att få ingå i en etikfond räckte det 

tidigare med att man uteslöt vissa bolag, numera är kraven betydligt högre och man tar hänsyn 

till en mängd andra faktorer. Alestig Johnson (AP6) bekräftar detta när hon förklarar att Sjätte 

AP-Fonden aldrig kommer att investera i ett bolag som inte har samma värdegrund som dem 

själva. Det spelar ingen roll om det bolaget uppfyller alla kriterier. Känns det inte bra avstår 

de.  

 

Andersson (SEB) och Nilsson (Swedbank Robur) är överens om att positiv screening 

inneburit att man kunnat hitta potentiella bolag. De bolag man investerar i behöver 

nödvändigtvis inte vara mest på topp idag, men har förutsättningarna att bli det i framtiden. 

Lundqvist (AP3) konkretiserar Andersson och Nilssons uttalande genom att förklara att 

solenergi bolagen idag inte är högt värderade, men den dagen man sätter en prislapp på 

koldioxidutsläppen kommer solenergin att stiga i värde. Hela poängen med positiv screening 

är att hitta bolag som ökar avkastningen på sikt genom att ta hänsyn till miljö, sociala och 

affärsetiska aspekter, menar Steen Thornhammar (Nordea).  
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Som tidigare nämnt varierar kriterierna inom screening mellan diverse fondbolag, vilket tyder 

på att man har olika uppfattning om vad som ska ingå i en hållbar fond. Här upprepas samma 

problematik och oklarhet som med etikfonderna. Enligt Bengtsson (2008) samt Radu och 

Fanura (2011) är det omöjligt att begära att etik ska tolkas likadant av alla, eftersom det är en 

individuell tolkning som influeras av den miljö man verkar i. Det är av den här anledningen 

som respondenterna avstår från att diskutera etik. Även om man är benägna att diskutera 

hållbara fonder, menar respondenterna att en av de stora utmaningarna är att bedöma vad som 

ska ingå i urvalet. En annan utmaning är att det är omöjligt att granska bolagen på varenda 

krona, säger Nordqvist på Lannebo Fonder. Nilsson (Swedbank Robur) håller med och säger 

att det är svårt att kontrollera ett bolag och alla deras underleverantörer. På grund av den här 

utmaningen anser flertalet fondbolag att fem procent regeln är nödvändig för att de ska kunna 

bedriva hållbara investeringar. 

 

Samtliga respondenter menar att urvalet är viktigt eftersom deras investeringar speglar vilka 

de är som bolag samt deras legitimitet. Eftersom alla respondenter anser att hållbarhet är 

viktigt kräver de att bolagen de investerar i har samma syn på området. Sjätte AP-fonden 

menar att: ”Vi investerar i bolag som har samma värdegrund som oss”.  Dowling och Pfeffer 

(1975) förklarar att en organisations legitimitet skapas genom etablering av en kongruens 

mellan de värderingar som ligger till grund för organisationens aktiviteter och samhällets 

värderingar. För att uppfattas som legitim krävs det att man ständigt håller sig inom de ramar 

och normer som finns i samhället (Deegan & Unerman 2011). Det innebär att fondbolagen 

förväntas leverera det de lovat till intressenterna och samhället nämligen hållbara 

investeringar. Skulle man avvika från dessa, skulle det innebära att det sociala kontraktet hävs 

(Deegan & Rankin 1996). En sådan incident kan ge förödande konsekvenser för ett företag. 

Respondenterna erkänner att det är en utmaning att ständigt hålla sig innanför linjerna. Det är 

en svårt eftersom samhället befinner sig i en ständig förändring, menar Lindqvist (AP6). Att 

vara legitim innebär att man kan erhålla, underhålla och reparera legitimiteten kontinuerligt 

(Mobus 2005; Suchman 1995).  Deegan och Rankin (1996) anser att det krävs en ständig 

modifiering för att upprätthålla legitimitet. Detta gör respondenterna genom att kontirnuerligt 

screena och granska bolagen i portföljerna.  

 

Att legitimiteten är viktig för fondbolagen går inte att undgå. Under tiden respondenterna talar 

om urvalsprocessen för hållbara investeringar påpekar de att alla beslut som fattas i 

organisationerna är ansvarsfulla- och hållbara. 

5.5 Ägande i fonderna 

Flera av respondenterna valde att sälja av sitt innehav i bolag i de etiska eller hållbara 

fonderna vid händelser som kunde uppfattas som avvikande. Det kan förklaras av att de inte 

vill att de etiska fonderna ska förknippas med bolag som kan uppfattas som oetiska. Deegan 

och Unerman (2001) menar att ett sådant beteende grundar sig i att man vill skydda sin 

legitimitet, det är viktigt att utomstående parter fortsatt uppfattar ens aktiviteter som legitima. 

Legitimitet handlar generellt sätt om att företagets handlingar är önskvärda, korrekta och 

lämpliga inom vissa socialt konstruerade normer och värderingar (Suchman 1995). SEB 

nämnde bland annat att bolag som Stora Enso exkluderades från de etiska fonderna när deras 

skandal dök upp. Även Handelsbanken Fonder nämnde att vid en liknande händelse skulle 

bolaget säljas av i Criteria-fonderna. Man försöker fortlöpande att försäkra sig om att man 

håller sig inom de ramar och normer som finns i samhället (Deegan & Unerman 2011). För att 

lyckas med detta i en föränderlig omgivning krävs att man ständigt modifierar och utvecklar 
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sina aktiviteter (Deegan & Rankin 1996). Hirschman (1970) menar att det alltid kommer att 

finnas beteende som inte uppfattas som ändamålsenligt eller som inte lever upp till samhällets 

förväntningar. Hur sådant beteende hanteras kan följa Hirschmans (1970) tre alternativ, sorti, 

protest eller lojalitet. Ett vanligt exempel på sorti är när en aktieägare säljer av sitt innehav 

och innebär att den påverkan på bolaget som fanns tidigare försvinner (Hooghiemstra & Van 

Manen 2002). En sorti kan också användas för att undvika de konsekvenser en koppling till 

ett bolag med avvikande beteende kan ge (Keeley & Graham 1991).  

 

Det finns dock problem med alternativet sorti som flera respondenter tog upp, chansen att 

kunna påverka bolaget försvinner. Andersson (SEB) anser att “så länge man är ägare har man 

en röst, säljer man av har man egentligen ingenting att säga till om.” Hirschman (1970) menar 

att sorti måste stanna inom vissa gränser för att vara effektiv.  

 

Många respondenter valde att försöka påverka bolag i rätt riktning vid en eventuell händelse 

istället för att sälja av sitt innehav. Att stanna kvar i bolaget och försöka påverka ledningen i 

rätt riktning kan ses som Hirschmans (1970) alternativ protest. Protest innebär att kunder eller 

medlemmar uttrycker sitt missnöje. Till följd av protesten engagerar sig ledningen i att lösa de 

problem som gav upphov till protesten (Hirschman 1970). Exempel på en protest kan vara 

aktieägare som uttrycker sitt missnöje vid företagets årsstämma (Hooghiemstra & Van Manen 

2002). Mobus (2005) menar att ett sådant beteende är vad legitimitet egentligen handlar om, 

att erhålla, underhålla och reparera. Samtliga respondenter uppgav att de var aktiva ägare i 

samtliga innehav i den utsträckning det var möjligt. I de fall man inte kunde påverka sålde 

man av. Det är till en fördel i de fall en organisation inte kan rättfärdiga sin fortsatta 

verksamhet, eftersom konsekvensen är att det sociala kontraktet man har gentemot samhället 

hävs (Deegan & Rankin 1996). Det i sin tur kan ge negativt utslag i form av minskad eller 

eliminerad efterfrågan på företagets tjänster, säger Deegan och Rankin (1996). Hur människor 

agerar mot organisationer beror på hur bolagens legitimitet ser ut (Suchman 1995). Flera 

respondenter uppgav att dialog och möten med bolagen var en viktig del i det aktiva ägandet. 

Tre av respondenterna valde att bedriva aktivt ägande och således försöka påverka bolag i de 

innehav där de var tillräckligt stora ägare. Handelsbanken menade att aktivt ägande blir ett 

sätt att driva utvecklingen framåt. AP-fonderna, som är långsiktiga ägare, försöker alltid 

påverka och föra dialog med bolagen vid en eventuell incident. Genom protest kan ett företag 

eller en organisation bli uppmärksammad på sina brister, men det är viktigt att låta ledningen 

få tid för att svara på det tryck som den utsätts för (Hirschman 1970). Att låta ledningen få tid 

till att reagera var någonting som flera repsondenter påpekade. Ett förändringsarbete kan ta tid 

och Sjätte AP-fonden menar att de inte kan begära att ett bolag återhämtar sig över en natt. 

Keeley och Graham (1991) menar att protest ofta är rikare i syftet att åstadkomma förändring 

vilket flera respondenter uppgav som motiv för att stanna och påverka. 

 

Respondenterna uppgav att i de fall en dialog inte ledde till någon förbättring hos bolaget 

valde man att sälja av sitt innehav. Försäljning av sitt innehav var ofta en sista utväg enligt två 

av respondenterna. Sorti eller protest har enligt Keeley och Graham (1991) två huvudsakliga 

funktioner. För det första används det för att minska missnöjet hos organisationer och deras 

medlemmar eller kunder genom att förse dem med alternativ för påverkan eller sorti. För det 

andra förbättrar det organisationens effektivitet genom att bidra med förslag till förbättring. 

Ibland krävs en blandning av protest och sorti för att förbättra organisationen. 

 

Tredje AP-fonden uppgav att investeringar i stora bolag ofta inte kan säljas av på grund av att 

det skulle ge en direkt effekt på avkastningen. Det kan ses som ett exempel där en sorti hade 

blivit alltför kostsam. En tredje möjlig reaktion är vad Hirschman (1970) kallar lojalitet. 
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Lojalitet innebär att medlemmar eller kunder forsätter sitt samarbete med organisationen 

(Hooghiemstra & Van Manen 2002). Withey och Cooper (1989) menar att lojalitet uppstår 

när det finns starka ekonomiska band till organisationen som kan vara kostsamma att avsluta. 

Ett sådant ekonomiskt band kan underminera protestens påverkan och en sorti blir alltför 

kostsam (Withey & Cooper 1989). 
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6. Slutsatser  

I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser som baseras på de resultat som 

undersökningen har genererat. Här framgår för första gången våra egna åsikter. 

 

Syftet med studien var att fördjupa diskussionen kring de etiska fonderna. Vi gick in i studien 

med följande forskningsfråga: vilka problem finns vid urvalsprocessen och förvaltningen av 

etiska fonder? Under studiens gång upptäckte vi att frågan inte var relevant. Den gick inte att 

svara på eftersom de etiska fonderna inte längre existerar i samma utsträckning som förr. 

Nedan följer ett antal slutsatser som undersökningen resulterat i. 

 

Bengtsson (2008) visade i sin studie att investeringar följer förändringar i samhället. Det går i 

linje med den förändring vi sett bland fonderna som gått från att baseras på etiska kriterier 

från den religiösa sfären till miljöfonder och dagens hållbara fonder. Ingen av respondenterna 

ville benämna sina fonder som etiska och tog avstånd från begreppet. Anledningen var att de 

likt Sjöström (2014) ansåg det vara en individuell tolkningsfråga som skiljer sig beroende på 

vem man frågar. Det kan även uppfattas som en ursäkt för att inte behöva ta ansvar, eller för 

att man helt enkelt inte vågar ta ansvar. En annan uppfattning är att aktörerna skapar 

spelutrymme för sig själva, genom att skylla på tolkningen. De kan fortsätta kalla sig etiska 

och hållbara, trots att deras utseende varierar. Flera av respondenterna uppgav att de var rädda 

för att medias granskning. Genom att inte ha fonder som är uttalat etiska kan de skydda sig 

mot uthängningar i media. Utifrån vår analys kan vi konstatera att benämningen etiska 

investeringar idag är på väg bort precis som Sjöström (2014) och Sparkes (2001) nämnt. 

Benämningen finns dock kvar i viss utsträckning då framförallt media och journalister 

fortfarande använder termen etiska fonder. Av den anledningen har en del respondenter forsatt 

ha kvar fonder med namn innehållande ordet etik, trots att de kände att det var missvisande. 

Istället för benämningen etik ville respondenterna kalla sina fonder med särskilda krav för 

ansvarsfulla eller hållbara.  

 

Enligt von Wallis och Klein (2014) var det tidigare endast nischade investerare som tog 

hänsyn till frågor som rör miljö- och sociala frågor, numera är det något som samtliga 

respondenter lägger fokus på i sin investeringsprocess. Respondenterna nämnde upprepade 

gånger att ansvar och hållbarhet ska genomsyra hela organisationen och inte enbart fonder 

med särskilda kriterier. Sjöström (2014) menar att utvecklingen har gått från att fokusera på 

etiska investeringar, till att allt mer centreras kring hållbarhetsfrågor överlag som är en av vår 

tids största frågor. Numera förväntas alla företag ta hänsyn till hållbarhet. Görs inte detta 

ifrågasätts legitimiteten och man kan uppfattas som om man står utanför de samhälleliga 

normer och ramar som Deegan och Unerman (2011) beskrivit. De som avviker från de normer 

och ramar som finns i samhället kommer att få sitt sociala kontrakt hävt. Vi ställer oss 

fundersamma till detta beteende. Det kan upplevas som en bekväm lösning att säga att man 

agerar ansvarsfullt i allt man gör.  

 

Sjöström (2014) och Sparkes (2001) undersökningar visar att den negativa urvalsprocessen, 

som en gång kännetecknat de etiska fonderna, nu har fått backa och lämna plats åt nya 

urvalsmetoder. Numera kombineras negativ screening med positiv screening och andra 

urvalsverktyg. Det är fortfarande givet att bolag förväntas följa de internationella 

konventionerna, men också aktivt ha integrerat hållbarhet i sin verksamhet. Den positiva 

screeningen introducerades eftersom den ger en mer rättvisande och enhetlig bild av ett 

företag, som Andersson (SEB) menar. Respondenterna i studien har bekräftat det Scholtens 

och Sievänen (2013) säger om dagens SRI-fonder, nämligen att de arbetar mer proaktivt och 

ägnar sig åt positiv screening och aktieägarengagemang. Man är i branschen överens om att 
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även om ett bolag uppfyller alla kriterier ska det inte inkluderas om helhetsintrycket inte 

känns rätt. Genom positiv screening har man kunnat göra dessa helhetsbedömningar och hitta 

potentiella bolag, säger flera respondenter.  

 

När ett bolag man investerat i agerar oetiskt säljer man för att kunna fortsätta verka enligt det 

sociala kontraktet och skydda sin legitimitet. Keeley och Graham (1991) menar att sorti kan 

användas för att undvika de konsekvenser som en koppling till ett bolag med avvikande 

beteende kan ge. Trots detta säger alla fondbolag att de i första hand bedriver aktivt ägande 

genom att försöka påverka bolagen. Det anser aktörerna vara mer ansvarsfullt än att 

omgående avsäga sig ansvaret. I de fall aktivt ägande inte fungerar säljer man av. Det har 

dock funnits vissa fall där man tvingats stanna kvar på grund av ekonomiskt starka band. 

Även här såg vi i vår analys att respondenterna ville vara långsiktiga ägare men i de fonder 

med särskilda kriterier var respondenterna mer benägna att sälja av sitt innehav. Det kan bero 

på att man inte vill att de fonderna ska förknippas med bolag som har ett avvikande beteende. 

Vi håller med om att idén med aktivt ägande är bra. Det kan dock vara svårt att avgöra om det 

aktiva ägandet görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan uppfattas som en ursäkt till att få 
vara kvar i ett oansvarigt bolag som genererar god avkastning. 

 

Utifrån analysen kan vi även dra slutsatsen att de ansvarsfulla- och hållbara fonderna stöter på 

samma problem som de etiska. Respondenterna uppgav att det är svårt att göra 

gränsdragningar mellan vad som är ett hållbart och vad som inte är ett hållbart bolag. Motivet 

till att de intervjuade inte ville diskutera just etik var för att de inte kunde dra gränsen om vad 

som var etiskt och oetiskt. Samtliga menade att det är en individuell tolkningsfråga, de tycks 

undermedvetet ha samma uppfattning och problem gällande hållbarhet. Inte heller har det 

blivit lättare att granska bolagens omsättning och deras underleverantörer. Det går inte att 

granska bolagen ner på den enskilda kronan, säger Nordqvist (Lannebo Fonder). Troligen är 

det även därför fem procent regeln fortsatt att tillämpas. Regeln innebär ett spelrum att få 

kalla sig etisk eller hållbar, trots att man inte har full kontroll på sina investeringar. Det kan 

tolkas som en ursäkt för fondbolagen att inte behöva sätta ner foten.  

 

De institutionella aktörerna har fortsatt intresse för SRI-fonderna, vilket förklaras av strävan 

efter att vara legitim. Än idag har de ett visst inflytande vilket kan motiveras av deras 

kapitalmängd, men respondenterna tillägger att idag hörs även de privata spararnas röst.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår analys dra slutsatsen att etiska fonder är på väg bort. 

Det är allt mer fokus på ansvarsfullhet och hållbarhet i hela organisationen och inte bara inom 

begränsade fonder. Hållbarhet är vår tids största fråga och ersätter allt mer begreppet etik. 

Eftersom investeringar följer trender i samhället blir det en naturlig förändring att gå från 

benämningen etik till hållbarhet. Samma problem med gränsdragning, kontroll och 

anpassning som funnits för de etiska fonderna har följt med till de hållbara fonderna. 
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7. Rekommendationer 

I följande kapitel presenteras en reflektion kring studien samt förslag till framtida forskning. 

Vidare presenteras vad studien har åstadkommit med hänsyn till forskningsluckan som fyllts. 

 
7.1 Reflektion 

Vi intresserade oss för området etiska investeringar eftersom det är ett aktuellt ämne som 

dagligen får mycket uppmärksamhet i hela samhället, såväl massmedia som företag. Vi har 

förstått att det är ett område som följer trender i samhället. Alla har egna tolkningar av både 

etik och hållbarhet. Vi upplevde studien som mycket intressant, vilket vi tror att även 

respondenterna gjorde då de gärna ställde upp på intervjuer. Respondenterna gav oss utförliga 

svar som var likartade, vilket underlättade arbetat med att koppla empirin till teorin. Det 

innebar även att teoretisk mättnad kunde uppnås tidigare än väntat. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda var att studera fältet mer noggrant, då hade vi troligen upptäckt redan innan att 

fondbolagen är avståndstagande när det kommer till begreppet etik. Studiens upplägg hade då 

med stor sannolikhet sett annorlunda ut. När empirin var sammanställd, och vi förstått att man 

tar avstånd från begreppet, började vi söka efter litteratur och teorier som kunde förklara detta 

beteende. De kompletterande teorierna var det som fick oss att inse att vi fyllt en annan 

forskningslucka än den vi utgått från. 

7.2 Forskningsbidrag 

Vår forskning har fyllt en lucka som vi inte kunnat utläsa från förstudien och litteraturen. Den 

forskning som tidigare gjorts har framförallt kretsat kring urvalsprocess och avkastning för 

etiska fonder. Studiens resultat skiljer sig genom att den konstaterat att etikfonderna håller på 

att försvinna, men ur dem har hållbara fonder fötts. Det har dock visat sig att efterträdarna har 

samma problem som de etiska. I efterhand går det att relatera till de studier som Sjöström 

(2014) och Sparkes (2001) gjort, som indikerar att etikfonderna håller på att dö ut. Studien har 

även illustrerat ett samband mellan företagens hållbarhetsarbete och legitimitetsarbetet, där 

hållbarhet tillämpas för att skapa legitimitet. Vi upplever vårt forskningsbidrag som unikt, 

med hänsyn till tidigare forskning där enbart ett fåtal forskare berört området. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens fokus hamnade tillslut på de etiska fondernas utveckling över tid. Forskningen 

ändrade inriktning efter att ha stött på vissa motgångar, därmed har en rad intressanta frågor 

och iakttagelser tillkommit. De här frågorna kan lämpligtvis vara underlag för vidare 

forskning inom området. Då vår studie har kommit fram till att man allt mer rör sig från 

etikfonder mot hållbara fonder, hade det varit intressant att fördjupa diskussionen om hållbara 

investeringar. Utifrån det som kritiserats och ifrågasatts i slutsatsen hade dessa punkter varit 

intressant att studera närmre:  

 

 Det aktiva ägandet i hållbara fonder 

 Fondbolagens hållbarhetsarbete generellt i hela organisationen 

 Tillämpning av fem procents regeln 

 Tolkningen kring begreppet hållbarhet 

 

Andra generella förslag till vidare forskning hade varit att studera de enskilda hållbara fonders 

innehåll och en eventuell lagstiftnings påverkan. Det hade även varit intressant att få höra 

rekommendationsgivande organisationers åsikter på området. 
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9. Bilagor  
 

9.1 Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

Syftet med den här studien är att fördjupa diskussionen kring etiska- och ansvarsfulla 

investeringar. Studien har avgränsats till fondbranschen och genom att undersöka den öka 

förståelsen för vilka fördelar och brister som existerar.  

 

Vi ser helst att respondenternas namn, yrkesroll och arbetsgivare framgår men anonymitet 

erbjuds om så önskas. 

 

Personlig presentation 
 Vad innebär din yrkesroll? 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med etiska fonder/ansvarsfulla investeringar? 

 

Etiska/ansvarsfulla investeringar  
 Hur definierar ni etik? 

 Hur definierar ni en ansvarsfull investering? 

 Hur ser efterfrågan för etiska fonder ut? 

 När lanserades den första etiska fonden?  

 

Investerare  
 Förutsätter ni att de som investerar i etiska fonder gör det av etiska skäl?  

 Hur upplever ni att investerare förhåller sig till avkastningen när det gäller etiska 

fonder? Med detta menar vi är de redo att ge upp en liten del av avkastningen för ett 

hållbart sparande. 

 Redogör ni för era investerare vad som ligger till grund för era etiska fonder? 

 

Urvalsprocessen 
 Hur ser placeringskriterierna ut som ni valt att arbeta utifrån när de gäller 

etiska/ansvarsfulla investeringar? Och varför har ni valt dessa? 

 Vilka utmaningar ställs ni inför när det gäller att skapa en etisk portfölj? 

 Vad har ni för policy för era fonder generellt?  

 Hur skiljer sig etikfonderna från de traditionella fonderna? 

 

Konsekvenserna av etiska/ansvarsfulla placeringskriterier 
 Många fondbolag lever efter 5%-regeln. Vad tycker ni om detta? Vad tror ni är 

bakomliggande motiv till den här regeln?  

 Hur bedriver ni ägande när det gäller bolag som ingår i era etiska fonder?  

 Hur agerar ni när ett bolag bryter mot era etiska placeringskriterier?  
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9.2 Bilaga 2  

 

Intervjuguide AP6 

Syftet med den här studien är att fördjupa diskussionen kring etiska- och ansvarsfulla 

investeringar. Studien har avgränsats till fondbranschen och genom att undersöka den öka 

förståelsen för vilka fördelar och brister som existerar.  

 

Vi ser helst att respondenternas namn, yrkesroll och arbetsgivare framgår men anonymitet 

erbjuds om så önskas. 

 

Personlig presentation 
 Vad innebär din yrkesroll? 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med etiska fonder/ansvarsfulla investeringar? 

 

Etiska/ansvarsfulla investeringar  
 Hur definierar ni etik? 

 Hur definierar ni en ansvarsfull investering? 

 Hur upplever ni investerarnas intresse kring hållbara investeringar?  

 

Investerare  
 Hur upplever ni att investerare förhåller sig till avkastningen när det gäller hållbara 

investeringar? Med detta menar vi är de redo att ge upp en liten del av avkastningen 

för ett hållbart sparande. 

 Redogör ni för era investerare vad som ligger till grund för era investeringar? 

 

Urvalsprocessen 
 Hur ser placeringskriterierna ut som ni valt att arbeta utifrån när de gäller ansvarsfulla 

investeringar? Och varför har ni valt dessa? 

 Vilka utmaningar ställs ni inför när det gäller att skapa en sådan portfölj? 

 Vad har ni för policy för era investeringar generellt?  

 

Ägandet 
 Hur bedriver ni ägande när det kommer till de bolag ni investerar i?  

 Hur agerar ni när ett bolag bryter mot era etiska placeringskriterier?  
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