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Sammandrag 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som resultat av en ökad medvetenhet 

för etik- och miljöfrågor i samhället. I takt med denna utveckling har ansvarsfulla 

investeringar blivit ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. Fondbolag bestämmer 

själva vilka placeringskriterier som investeringar måste uppfylla för att ingå i deras etiska och 

hållbara fonder. Detta skapar förvirrande förutsättningar för privatspararen som vill investera 

ansvarsfullt. Denna studie har utifrån en kartläggning av Premiepensionens miljö- och 

etikmärkta fonder studerat hur investeringsstrategier ser ut hos dessa fonder och varför, samt 

vilka kriterier som måste uppfyllas. Detta har kompletterats med intervjuer med 

representanter från fem olika institutioner som verkar på fondmarknaden. Det teoretiska 

ramverket för denna studie utgörs av en analysmodell av tre olika investeringsstrategier; 

negativ screening, positiv screening samt aktiv påverkan. Utöver detta används även 

legitimitetsteorin; teorin om att företag agerar för att erhålla ett slags erkännande från sina 

intressenter. Resultatet visar att negativ screening förekommer i störst utsträckning, följt av 

aktiv påverkan och sist positiv screening. Trots att negativ screening kritiseras av de som är 

väl insatta i branschen för att vara kontraproduktiv är den ändå mest populär. Avgörande 

kriterier varierar mellan strategier, men miljö- och socialt ansvar utmärker sig som viktiga 

bedömningsgrunder. Detta antas vara ett resultat av de ökade kraven som ställs från 

omvärlden. Resultatet visar att fondbolag är benägna att välja den strategi som utlovar mest 

legitimitet samt är mest kostnadseffektiv.  

 

Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, CSR, etisk fond, hållbar fond, negativ screening, 

positiv screening, aktiv påverkan, legitimitetsteori 
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”[…] this is about providing long-term investments solution to our customers, and we can’t do 
that if we don’t understand the world we are living in.” – Sasja Beslik, 2016 
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Begreppsförteckning  

Nedan förklaras kortfattat relevanta begrepp som används i studien där eventuella 

förkortningar skrivs ut. Utförligare bakgrund till vardera begrepp kommer att presenteras i 

studien. 
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Företag anses ha skyldigheter gentemot 

andra intressenter än sina ägare, där de 

leds med hänsyn till miljö- och socialt 

ansvar vid sidan av de ekonomiska 

målsättningarna. 

 

Del av ansvarsfulla investeringar som 

omfattar kriterier vad gäller miljö- och 

socialt ansvar samt bolagsstyrning. En 

uppsättning av icke-finansiella standarder 

bolag kan bedömas utifrån.  

 

FN-initiativ bestående av ett nätverk av 

internationella investerare som arbetar mot 

implementering av de sex utformade 

principerna för ansvarsfulla investeringar. 

 

Oberoende forum för organisationer som 

arbetar för eller med ansvarsfulla 

investeringar i Sverige. Det vardagliga 

arbetet går främst ut på att öka kunskapen 

och intresset kring dessa investeringar hos 

kapitalförvaltare, kapitalägare men även 

politiker samt bolagsstyrelser. Swesif har 

utarbetat Hållbarhetsprofilen vars syfte är 

att tillgodose fondsparares behov av att 

enkelt få information om fondernas 

tillämpning av hållbarhetskritierier. 
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1. Introduktion  
Samhällets förväntningar och krav är i ständig förändring vilket gör att många organisationer 

inte längre ser enbart vinst som det övergripande målet. Det som en gång varit ett acceptabelt 

beteende hos organisationer har idag utvecklats till att bli mindre accepterat. Förväntningar 

från omvärlden kräver att organisationer ska reagera och vara uppmärksamma på 

miljömässiga, sociala och mänskliga konsekvenser med sitt agerande. Om inte detta 

ansvarstagande tas kan organisationer få svårigheter att erhålla resurser och stöd för den 

fortsatta verksamheten. (Deegan & Unerman, 2011:271-272) Därför behöver organisationer 

försäkra sig om att deras beteende uppfattas som legitimt gentemot de sociala värderingar och 

normer som råder i samhället de verkar i (Deegan & Unerman, 2011:273). Detta gäller även 

för företag som är verksamma på den finansiella marknaden. 

I takt med en ökad medvetenhet hos samhället och institutionella investerare för etik- och 

miljöfrågor har kraven ökat på fondbolag att ta fram ansvarsfulla investeringar. Efterfrågan 

på fondmarknaden har utvecklats till att numera influeras av såväl finansiella som moraliska 

hänsynstaganden. (Hofmann et. al., 2009) Som ett resultat av detta har en marknad för så 

kallade ansvarsfulla investeringar växt fram vars placeringar tar hänsyn till etik- och 

miljöaspekter. Dessa fonder har särskilda placeringskriterier som ska möta efterfrågan på mer 

hållbara och etiska investeringar. (Fair Trade Center, 2010) Under 1990-talet började hållbar 

utveckling implementerats som en strategisk affärsfråga för många företag. Det blev då även 

mer aktuellt för fondbolagen att aktivt investera i bolag som jobbar med miljöfrågor och som 

tar hänsyn till etiska aspekter. (Sjöström, 2014:26) Utvecklingen mot ett mer hållbart 

företagande härrör från begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), översatt till socialt 

företagsansvar, som fått stor slagkraft på marknaden. Kortfattat innebär CSR att företag ska 

upprätta ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009:17). 

Blowfield & Murray (2014) påstår att CSR från början främst var ett viktigt redskap för 

företag att behålla sin legitimitet mot omvärlden, men har idag utvecklats till att bli en mer 

integrerad del i organisationens kärnverksamhet och mål. 

Ansvarsfulla investeringar är idag ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning (ENF, 

2015). Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för ansvarsfulla investeringar i Sverige var 

124 % mellan 2011 och 2013, vilket var den näst största procentuella ökningen i hela Europa. 

Ansvarsfulla investeringar ökade under denna period från 396 miljoner euro till 1 985 

miljoner euro. (Eurosif, 2014:11) Merparten av de som investerar i ansvarsfulla investeringar 



 

 2 

består av institutionella aktörer, men undersökningar har visat att miljö, socialt ansvar och 

etik är viktigt även för privatsparare. (Sjöström, 2014:43) Idag sparar nästan hela Sveriges 

befolkning i fonder då åtta av tio svenskar har denna typ av sparform, antingen privat eller 

via tjänstepension. Sverige är därmed världsledande i fondsparande då en sådan hög andel 

inte förekommer i något annat land. (Helgesson, 2016) 

Företag har en viktig roll i samhällsutvecklingen och en rad relationer till olika grupper i den 

omgivning de verkar. Det blir därmed av stor vikt att upprätthålla goda kontakter och ett gott 

förtroende gentemot dessa grupper. (Grafström, et. al., 2008:16) Med företagets makt följer 

också ansvar (Brunsson & Brunsson, 2014:92). När beslut fattas i en organisation påverkas 

andra personer i större utsträckning än vid individuella beslut, såsom organisationens 

medlemmar och utomstående intressenter (Brunsson & Brunsson, 2014:50).  

1.1 Problemformulering 

Även om intresset för ansvarsfulla investeringar har ökat hos såväl privatsparare som 

finansiella institut, är det inte lätt att bedöma om en fond eller ett enskilt innehav är “hållbart” 

eller “etiskt” (Sjöström, 2014:45).  Begrepp som “etisk fond” och “hållbar fond” kan därmed 

bli förvirrande då det oftast nämns i samband med ansvarsfulla investeringar. Trots att 

fenomenet har växt så finns ingen enhetlig definition för vad som menas med en etisk eller 

hållbar fond. Idag är det upp till varje enskilt fondbolag att profilera sina fonder. 

Investeringskriterier alltså variera beroende på fond. (Fair Trade Center, 2010) Sjöström 

(2014) förklarar att en etisk fond generellt placerar i olika bolag med hänsyn till olika etiska 

värderingar, eller som undviker de områden som inte anses vara etiska. En hållbar fond 

förklaras av Blowfield & Murray (2014) som en fond som lägger stor vikt vid att investera i 

bolag som hanterar klimatpåverkan i form av förnyelsebar energi, minskat koldioxidutsläpp 

och vatten- och avfallshantering.  

Innehav i etiska fonder har kritiserats för att vara oetiska av skribenter och analytiker. Vidare 

anklagas fondförvaltare för att inte ta sitt etiska ansvar. Att placeringskriterierna ser så pass 

olika ut från fondbolag till fondbolag gör det bevisligen problematiskt och förvirrande för 

investeraren som sparar i en så kallad etisk eller hållbar fond. Det gör även att fondbolagens 

legitimitet ifrågasätts. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska och utveckla en fördjupad förståelse för vilka kriterier 

som är betydelsefulla för etiska och hållbara fonder vid ansvarsfulla investeringar, samt hur 

denna investeringsprocess ser ut. Studien ämnar bidra till forskningsområdet genom att 

belysa vilka skillnader som finns i dessa aspekter bland Premiepensionens miljö-och 

etikmärkta fonder på den svenska fondmarknaden. Vidare ämnar studien adressera möjliga 

effekter och motiv bakom valet av investeringsstrategi. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka investeringsstrategier implementeras vid fondbolagens val av ansvarsfulla investeringar 

och varför? Vilka kriterier är avgörande?  
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2. Faktabaserad inramning 
I detta avsnitt redovisas relevanta begrepp och förklaringar för att förstå bakgrunden till 

ansvarsfulla investeringar. Detta för att läsaren ska få en bättre inblick i forskningsfrågan 

som studeras.   

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Chefer i de flesta branscher står inför utmaningen att förbättra sina företags image och vinna 

förtroende hos företagets intressenter genom att utveckla attraktiva organisatoriska identiteter 

(Pérez & Rodríguez del Bosque, 2014). Företagen anses ha en skyldighet att tänka på 

samhällets långsiktiga behov och önskemål, vilket innebär att de måste delta i aktiviteter som 

främjar fördelar för samhället och minimerar de negativa effekterna av deras handlingar 

(Branco & Rodrigues, 2007). Ur den här typen av diskussioner har begreppet Corporate 

Social Responsibility (CSR) vuxit fram, och bör ses som en investering i långsiktiga 

strategier för företag (EU-kommissionen, 2001). Begreppet CSR har studerats i flera 

decennier av forskare och företag, och trots detta så finns ingen internationell definition av 

vad CSR faktiskt är (Grafström et. al., 2008:35). I grund och botten handlar det därför om att 

organisationer själva ska sätta sina egna regler för att underlätta för samhället eller för miljön 

utöver det som står reglerat i lagstiftning (Robbins & Judge, 2016:123). CSR avser på så sätt 

åtgärder från företagens sida som tar hänsyn till de förväntningar som finns hos intressenter 

på ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2014). 

Även om begreppet tolkas på olika sätt så används oftast EU-kommissionens definition som 

utgångspunkt (Grafström et. al., 2008:38).  

“De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.” (EU-kommissionen, 2001;6) 

Det i sig är relaterat till komplexa frågor såsom miljöskydd, mänskliga rättigheter, 

arbetsskydd, relationer med samhället, anställda, leverantörer och mycket mer (Branco & 

Rodrigues, 2007; Grankvist, 2009:17). När det kommer till affärsetik och CSR uppstår det en 

problematik i hur dessa “koder” kan följas upp och hur investeringar och marknader hålls 

inom socialt godtagbara gränser. Kunder, ägare och investerare måste därmed förlita sig på 

att fondförvaltare tar sitt ansvar i dessa typer av frågor. (Hellsten & Mallin, 2006) Att följa 

riktlinjer och skriva på uppföljandekoder kan däremot bli ett krävande arbete för företag, då 

riktlinjerna ska underhållas och information ska redovisas löpande. FNs Global Compact är 
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en uppsättning av riktlinjer som fått ett stort genomslag. Dess principer är exempel på 

generella riktlinjer om hur företag bör hantera områden som anses ligga inom ramen för det 

sociala ansvarstagandet. Omfattningsvis utgörs initiativet av tio principer som behandlar 

frågor om korruption, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöansvar. (Grafström, et. al., 

2008:95-96)  

2.2 Social Responsible Investments/Ansvarsfulla investeringar  

Social Responsible Investments eller så kallade ansvarsfulla investeringar är 

investeringsmöjligheter med huvudfokus på att förena finansiella resultat med sociala och 

miljömässiga konsekvenser (EuroSif, 2014). Ansvarsfulla investeringar handlar på så sätt om 

att nå en långsiktigt hållbar utveckling, med fokus på att världen ska vara hållbar även för 

kommande generationer (Drakenberg, 2012:16). Från att ha varit en liten nisch med mindre 

än en procent av marknaden för tjugo år sedan finns studier som visar att ansvarsfulla 

investeringar nu motsvarar en ansenlig mängd av det totala förvaltade kapitalet i världen 

(Sjöström, 2014:34).  

Den här typen av investering kallas även för ESG, vilket står för Environmental and Social 

Governance, eller på svenska; miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (Grankvist, 2009:20; 

Sjöström, 2014:14). Två dominerande teman vad gäller miljön är framförallt 

klimatförändringar och vattenrelaterade frågor, där hänsyn till energi, kemikalier, 

föroreningar och avfallshantering är några exempel. Till socialt ansvar hör bland annat 

respekt och hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, hälsa och fattigdom. 

Bolagsstyrning syftar till hur bolagen, som innehas av fonden, ägs och styrs. Detta innefattar 

hur styrelsen är sammansatt, hur den utses samt graden av transparens. (Sjöström, 2014:14-

16) Grunden för etiska och hållbara fonder byggs på det faktum att fondspararen vill 

investera kapital på ett sätt som stämmer överens med de egna värderingarna. Genom att 

influera ägarstyrningen och målsättningen i företagen så kan fondförvaltare vara med och 

påverka, samt främja en ansvarsfullare ekonomi. (EuroSif, 2014)  

2.3 United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) 

Sedan 2006 har FN utvecklat ett initiativ för ansvarsfulla investeringar, som kallas 

“Principles for Responsible Investment” (förkortat UNPRI), som har fått stor uppmärksamhet 

i investeringssammanhang (Richardson, 2009). Dessa principer omfattar sex punkter som 

bland annat visar att ESG-modellen utgör viktiga kriterier för hur fondbolagen väljer att 

investera och bör därför ses som en viktig ingrediens i förvaltningen och dess beslutsfattande. 
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FN har införlivat dessa principer för att sätta fokus på rättvisa för kommande generationer 

och för att få investerare att se mer långsiktigt. (Woods & Urin, 2012) Principerna 

tillhandahåller ett frivilligt ramverk för ”möjliga åtgärder” för att bidra till utveckling av ett 

hållbart globalt finanssystem (Richardson, 2009; UNPRI, 2016). Dessutom måste de anpassas 

till varje enskild fonds investeringsstrategi, metod och resurser. (UNPRI, 2016) 

Vidare påpekar Richardson (2009) att principerna är undertecknade av väldigt många bolag, 

men sannolikt främst på grund av att de är frivilliga samt bristen på uppföljning. UNPRI 

ställer inga krav på någon särskild prestationsgrad som bolagen ska agera utefter när det 

kommer till mänskliga rättigheter eller miljöfrågor. Principerna saknar ett system för 

ansvarsutkrävning och bolagen som skrivit under dessa är i nuläget inte skyldiga att 

offentliggöra sina handlingar. Principerna bifogas i Tabell 1 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. 

Tabell 1: De sex principerna för ansvarsfulla investeringar. (UNPRI, 2016) 

2.4 Swesif 

Swesif är ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med ansvarsfulla 

investeringar i Sverige. Arbetet som den ideella och icke-vinstdrivande föreningen syftar till 

är att öka kunskapen och intresset för dessa investeringar hos större kapitalägare och 

förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på högre nivå. Det kan vara företagsledningar, 

bolagsstyrelser och politiker. Swesif har upprättat Hållbarhetsprofilen vars syfte är att 

tillgodose behovet av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om fonder 

tillämpar hållbarhets- eller etiska kriterier i sin förvaltning. Huvudsakliga syftet är att kunna 

jämföra arbetet med ansvarstagande hos de olika fonderna. Sammanlagt rapporterar närmare 

700 fonder hur de arbetar med etik och hållbarhet i förvaltningen. Dessa fonder förvaltas av 

47 olika fondbolag. (Swesif, 2016)  
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3. Teoretisk litteraturgenomgång  
I detta avsnitt följer inledningsvis en presentation av legitimitetsteorin som sedan följs av 

tidigare forskning kring strategier för ansvarsfulla investeringar. Var och en av de olika 

investeringsstrategierna kommer att presenteras. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av studiens teoretiska ramverk.  

3.1 Legitimitetsteorin 

Samhällets normer och gränser är inte fixerade, utan är under ständig förändring, vilket gör 

att organisationer måste vara lyhörda för den etik och moral som råder i omgivningen 

(Deegan & Unerman 2011:271). Att ta ett större socialt ansvar innebär legitimitet för 

organisationen såväl som ett ökat anseende. Genom att aktivt arbeta med socialt ansvar 

bygger verksamheten upp en god bild av sig själv för omgivningen. Legitimitet kan ses som 

ett slags erkännande från den omgivning organisationen verkar i. (Grafström et. al., 

2008:110-111)  

“En aktör får legitimitet genom att göra något som är önskvärt och lämpligt utifrån 

de värderingar och normer som finns för tillfället i den specifika situationen som 

aktören befinner sig i.” (Grafström et. al., 2008:71) 

Legitimitetsteorin bygger på så sätt på konceptet av ett så kallat socialt kontrakt. Mathews 

(1993) anför att det sociala kontraktet existerar mellan organisationen och individer i 

samhället. Samhället tillåter organisationen vissa befogenheter såsom användning av 

naturresurser. Organisationen har rätt till dessa resurser så länge fördelarna överväger 

eventuella kostnader för samhället. Så fort samhället uppfattar att organisationens handlingar 

inte är acceptabla, eller legitima, bryts det sociala kontraktet. Enligt legitimitetsteorin är 

organisationen beroende av legitimitet från samhället för att överleva. (Deegan, 2002)  

Organisatorisk legitimitet kan ses som en generell status. Teorin skapar ett ramverk för att 

lättare kunna förstå företagens motiv med att frivilligt offentliggöra handlingar om deras 

miljöarbete och sociala ansvar. Allteftersom organisationer vill uppnå legitimitet mot 

omvärlden har särskilda redovisningar av sociala ansvarstaganden uppkommit. Finansiella 

rapporter redovisar alltmer sociala åtaganden, och blir därmed ett resultat av utbytet mellan 

organisationer och dess omgivning. Det blir på så sätt ett försök att förmedla information för 

att påvisa hur organisationer anpassar sig efter olika intressenter som påverkar 
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organisationen. (Deegan & Unerman, 2011:268) Generellt sätt kan finansiella rapporter 

därmed påstås utgöra ett verktyg för att erhålla legitimitet. (Deegan & Unerman, 2011:274)  

3.2 Strategier bakom ansvarsfulla investeringar 

Strategier för ansvarsfulla investeringar utgörs av olika konstellationer av screening, som sker 

genom något som kallas normbaserad genomlysning. Fondförvaltare använder normbaserad 

genomlysning genom att utesluta kontroversiella branscher och genom att välja in ett positivt 

urval, för att på så sätt kunna utvärdera de ekonomiska konsekvenserna i samband med 

företagens sociala och miljörelaterade verksamheter (Sjöström, 2014:47). Hofmann et. al. 

(2009) beskriver tre investeringsstrategier för ansvarsfulla investeringar vilka är; exkludering 

av oetiska bolag, inkludering av etiska bolag samt ägaraktivism.  

Vid en exkludering av oetiska bolag, så kallad negativ screening, exkluderas de branscher 

som uppfattas som oetiska av något slag. Det kan handla om att fonder inte vill förknippas 

med vissa branscher, eller att bolagen agerar på oacceptabla sätt. (Sjöström, 2014:48) Vid en 

negativ screening utesluter därför fonder typiskt sett sådana företag som tillverkar eller säljer 

vapen, tobak, alkohol, distribuerar pornografi eller där större delen av inkomsterna kommer 

från spelverksamhet. (Hofmann et. al., 2009; Sjöström, 2014:48) Sjöström (2014) lyfter 

problematiken vid denna typ av screening, då det är svårt att definiera gränserna för när 

någonting blir etiskt eller inte. Även om ett bolags huvudverksamhet är etisk i sig, så kan en 

mindre procentandel komma från en kontroversiell verksamhet. Frågan blir således om 

bolaget ska exkluderas från fonden eller inte. Dialogen kring hur bolag som befinner sig inom 

kontroversiell verksamhet och ändå agerar i linje med vad som anses hållbart är en diskussion 

som fortsätter inom den finansiella sektorn. Synen på vad som faktiskt är etik och moral kan 

skilja sig mellan olika fonder. (Sjöström, 2014:48-50) Sparkes & Cowton (2004) menar att 

fältet för ansvarsfulla investeringar vuxit bortom negativ screening och att andra alternativ 

därmed bör utforskas för att upprätthålla ansvarsfulla investeringar. 

En annan strategi bakom ansvarsfulla investeringar är att exkludera oetiska bolag och 

inkludera etiska bolag, med andra ord implementering av såväl negativ- som positiv 

screening. (Hofmann et. al., 2009) Den negativa screeningen görs på samma sätt som 

benämningen ovan, skillnaden här är att fonder även gör urval genom att välja in bolag som 

bedöms hantera sina risker väl och som har en etisk och ansvarsfull profil. Genom att 

identifiera bolag som presterar finansiellt och hållbarhetsmässigt simultant, är det möjligt att 

urskilja ”bäst i klassen”-bolag inom respektive bransch (Sjöström, 2014:54). Utifrån 
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världsomfattande index såsom exempelvis Dow Jones Sustainability Index görs analyser 

utifrån de hållbarhetskriterier som de olika bolagen väljer att redovisa. En annan viktig källa 

för positiv screening är hållbarhetsredovisningar, där bolagen rapporterar om de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala konsekvenser som orsakas av deras verksamhet (Sjöström, 

2014:57). Fortsättningsvis resonerar Sjöström (2014) att den här sektionen av screening 

handlar mer om att välja in snarare än att utesluta bolag som fonder ska investera i, där det 

krävs en mer noggrann analys för vilka kriterier som ska tas hänsyn till och hur de ska vägas 

mot varandra.  

Den tredje och sista investeringsstrategin kallas för ägaraktivism eller aktiv påverkan, där 

utgångspunkten är fonderna och dess engagemang mot bolagen de investerar i. Då fonderna 

är delägare i de investerade bolagen får de makt att påverka bolagens policy och framtida 

utveckling. (Hofmann et. al., 2009) Fondförvaltare kan på så sätt delta på bolagsstämmor för 

att påverka bolagen de investerat i mot ett hållbart och etiskt företagande och reducera en del 

av risken med att investera i det aktuella bolaget. Dessutom kan fondförvaltare komplettera 

bolagens offentliga hållbarhetsrapporter mer på djupet genom en kontinuerlig dialog. Dessa 

dialoger kan då bli bekräftelser på att bolagen är på rätt väg, men också en varningssignal om 

att något måste korrigeras inom snar framtid. (Sjöström, 2014:64). 

Hofmann et. al. (2009) beskriver de tre investeringsstrategierna som tre olika faser beroende 

på var den ansvarsfulla investeringsmarknaden befinner sig. Exkluderingen, eller negativ 

screening, ingår i den tidiga fasen där få fondförvaltare är intresserade av ansvarsfulla 

investeringar och där det finns få val av etiska placeringar. I den utvecklande fasen hamnar 

exkludering och inkludering av bolag, där detta börjar etablera sig hos fonder men långt ifrån 

hos alla. Den framskridna fasen faller under ägaraktivismen där ansvarsfulla investeringar är 

välkänt och där fonder arbetar med bolags uppförandekoder.  

 
Figur 1: Faser för den finansiella marknaden av ansvarsfulla investeringar. Hofmann et. al. (2009) 

Hofmann et. al. (2009) tar upp en del problematik kring denna modell, då intressenterna som 

vill investera i fonderna befinner sig i en mer framskriden, avancerad, fas än själva 
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fondmarknaden. Sjöström (2014) påpekar att även om intresset för ansvarsfulla investeringar 

fortsätter att öka så är den finansiella marknaden långt ifrån att integrera ansvarsfulla 

finansanalyser som en del av alla fonder.  

3.3 Teoretisk sammanfattning  

Samhällets normer och sociala värderingar är under ständig förändring, vilket sätter krav på 

organisationer att anpassa sitt beteende utifrån vad som är legitimt i den omvärld de verkar i. 

Deegan & Unerman (2011) menar att förväntningar från intressenter gör att många 

organisationer inte endast ser vinst som ett övergripande mål. Om organisationer vill upprätta 

en god image är ett av sätten att aktivt arbeta med sitt sociala ansvar menar Grafström et. al. 

(2008). Flera marknader har försökt att ta efter allteftersom, vilket har resulterat i att olika 

metoder för ansvarsfulla investeringar vuxit fram på den finansiella marknaden. Hofmann et. 

al. (2009) menar att det finns tre investeringsstrategier för ansvarsfulla investeringar, vilka 

även Sjöström (2014) belyser är relevanta ur ett etiskt och hållbart fondupplägg. De tre 

strategierna är exkludering av bolag, inkludering av bolag samt ägaraktivism. Exkludering av 

bolag sker då de uppfattas som oetiska av något slag, medan inkludering av bolag sker för 

bolag som utmärker sig för att de agerar ansvarsfullt och har en etisk profil. Sista strategin, 

ägaraktivism, handlar om att fonderna ska vara aktivt engagerade i bolagen de investerar i för 

att kunna påverka bolagen i önskad riktning.  
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4. Metod  
I detta avsnitt redogörs för de metodval som gjorts och varför de anses relevanta för denna 

studie. Vidare kommer även styrkor och svagheter med metodvalet att diskuteras, samt hur 

författarna valt att hantera dessa.  

4.1 Val av metod 

Resultatet av denna studie har grundat sig på en blandning av kvantitativ och kvalitativ 

metod. En kombination av metoderna gör att studien blir mer begriplig och djupgående, 

något som motiveras av Morse (2003). Genom att ha blandat de olika metoderna har vissa 

brister som annars kan uppstå minimerats. Vidare har de båda undersökningarna integrerats 

för att få ett resultat av större värde vilket rekommenderas av Morse (2003). I detta fall har en 

kartläggning över premiepensionssystemets miljö- och etikmärkta fonder genomförts, och 

kompletterats med fem intervjuer med sex stycken respondenter. Dessutom har information 

inhämtats från organisationernas hemsidor och årsredovisningar.  

4.2 Kvantitativ studie 

Behovet av objektivitet och generalisering för denna studie motiverade användandet av en 

kvantitativ undersökning. Datainsamling har gjorts av variabler som förklarar attribut hos en 

population. Värdet av de olika variabler som undersökts kan inte mätas och ingår därmed i 

gruppen kategorisk data. Vidare kan kategorierna inte heller rankas. Detta benämns som 

deskriptiv data. (Saunders et. al., 2012:475) 

4.2.1 Genomförande 

En kartläggning genomfördes genom att sammanställa de fonder som i 

premiepensionssystemet klassas som miljö- och etikmärkta. Detta för att undvika ett 

godtyckligt urval. De miljö- och etikmärkta fonderna valdes för att avgränsa undersökningen 

till en allmän standardisering av så kallade etiska och hållbara fonder. För att få miljö- och 

etikmärkning hos Pensionsmyndigheten krävs att fonden har en tydligt beskriven och väl 

definierad process för hur placeringar sker med miljö- och/eller etikhänsyn. Denna inriktning 

ska vara tydligt angiven i information och marknadsföring. Fondbolagen måste också ha en 

systematisk och regelbunden uppföljning av inriktningen (till exempel i årsredovisning och 

halvårsredogörelse) och självklart följa denna inriktning vid utförandet av fondens 

placeringar. Premiepensionen är den del av den Allmänna pensionen som placeras i fonder 

utifrån privatspararens eget val. Görs inget aktivt val placeras pengarna istället i AP7 Såfa. 
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(Pensionsmyndigheten, 2016) Denna undersökning har kartlagt de fonder som erbjuds i 

premiepensionen och som har upprättat en hållbarhetsprofil. Utav de 257 miljö- och 

etikmärkta fonder hos premiepensionen hade 241 stycken en hållbarhetsprofil.  

Hållbarhetsprofilen är framtagen av Swesif och ska underlätta för fondsparare att på ett 

överskådligt sätt ta del av hur fonder tillämpar vissa hållbarhetskriterier. Swesif har upprättat 

vissa riktlinjer för hur Hållbarhetsprofilen ska utformas. Enligt dessa riktlinjer måste fonden 

bocka i om den tillämpar; negativ screening, positiv screening och aktiv påverkan. Detta 

förenklade jämförelsen mellan fondernas respektive investeringsstrategier. Det uppkom dock 

vissa svårigheter med att kartlägga olika placeringskriterier utifrån fondernas olika 

hållbarhetsprofiler. Detta på grund av bristen på en tydlig standard för hur tillämpningen av 

kriterier ska formuleras. Denna brist på tydlighet har uppdagats av många engagerade 

medlemmar hos Swesif. Som ett resultat av detta kommer Hållbarhetsprofilen 2.0 lanseras i 

januari 2017 med syftet att skapa en tydligare struktur och transparens.  

4.2.2 Analysprocess 

Data insamlad från kartläggningen sammanställdes i flera olika tabeller för att göra resultatet 

mer överskådligt (Saunders, et. al., 2010:472-473). I och med att sammanställningen består 

av deskriptiv data har inga statistiska mått gjorts i denna studie som annars är normalt vid 

kvantitativa studier. Genom att koda alla miljö- och etikmärkta fonder i ett Excel-ark har 

aktuella variabler som är relevanta för de olika investeringsstrategierna och 

forskningsfrågorna tagits fram. Detta är motiverat då kodning av kategorisk data underlättar 

jämförelsen av de aktuella fonderna. (Myers, 2009:167; Saunders et. al., 2010:483) Med 

svårigheten att tolka Hållbarhetsprofilen i åtanke har mycket tid lagts ner på att analysera 

fondernas information för att minska eventuella fel i kodningen (Saunders et. al., 2010:486).  

4.2.3 Reliabilitet & Validitet 

Mätningen inkluderar alla variabler som påträffats hos mer än någon enstaka fond. 

Kartläggningen av sammanlagt 241 fonder ger en generaliserad och objektiv bild av 

situationen på fondmarknaden idag. De miljö-och etikmärkta fonderna som ingick i studien 

valdes ut baserat på deras relevans för undersökningens syfte. För att bemöta de 

tolkningssvårigheter som nämns ovan har vissa kategorier fått inkludera fler underkategorier. 

Exempelvis är kategorin ”vapen” en sammansättning av bland annat kontroversiella vapen, 

kärnvapen och kemiska vapen. ”Internationella normer” inkluderar även fonder som skrivit 

på särskilda konventioner såsom FN:s Global Compact. Detta försvårar replikerbarheten för 
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framtida studier. För att förtydliga analysen av fonderna redovisas nedan vad de 

internationella konventionerna innefattar. I Tabell 2 sammanfattas en del av de konventioner 

som Sverige åtagit sig att följa:   

� Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

� Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

� Konventionen om all slags diskriminering av kvinnor  

� FN:s ramverk om klimatförändringar 

� FN:s konvention om barns rättigheter 

� Konventionen om biologisk mångfald  

� FN:s konvention mot korruption 

� ILO:s kärnkonvention: 

� Om tvångs- eller obligatoriskt arbete 

� Om föreningsfriheten och organisationsrätten  

� Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten 

� Om lika lön för män och kvinnor 

� Om avskaffande av tvångsarbete 

� Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning 

� Om minimiålder för arbete 

� Förbud mot värsta formerna av barnarbete 

Tabell 2: Internationella konventioner som Sverige följer. (Sjöström, 2014)  

4.3 Kvalitativ studie 

Då en djupare förståelse i hur urvalet ser ut vid de olika investeringsstrategierna var av 

intresse, motiverade detta tillämpningen av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att 

komplettera den kvantitativa kartläggningen. Detta för att en kvalitativ metod är fördelaktig 

när djupare insikt krävs (Myers, 2009:9). Användningen av intervjuer underlättar dessutom 

insamling av tillförlitlig information som är relevant för forskningsfrågan. (Saunders et. al., 

2012:372) Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att ge utrymme för utveckling och 

förklaring av respondenternas svar. Metoden ger möjlighet till att ställa följdfrågor beroende 

på hur respondenten utvecklar de svar som ges. Vald intervjumetod gjorde det även möjligt 

att omformulera och utelämna vissa intervjufrågor beroende på vem som intervjuades, vilket 

var fördelaktigt då respondenterna kom från olika organisationer. (Saunders et. al., 2012:374)  
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4.3.1 Genomförande 

Respondenterna kontaktades mellan en till två veckor i förväg via e-post. I meddelandet fanns 

information om studiens syfte samt några huvudfrågor för att ge respondenterna möjlighet till 

förberedelser inför intervjun. En delvis operationaliserad intervjumall utformades utifrån 

teorin (se bilaga 1). Intervjumallen bestod av tre huvudkategorier där respektive kategori 

delades in i undersektioner. Dessa sektioner innehöll i sin tur en kombination av öppna, 

stängda och fördjupande frågor. Syftet var att på så vis kunna säkerställa all relevant 

information för studiens ändamål. Personintervjuerna hölls på vardera respondents arbetsplats 

för att få dem att känna sig bekväma med situationen då det finns möjlighet att detta kan 

påverka deras svar i intervjun (Myers, 2009:129). Intervjuerna hölls i separata rum med låg 

ljudnivå för att minska risken för eventuella störningsmoment. Båda författarna deltog under 

samtliga intervjutillfällen. Planerad tid för varje intervju var cirka 60 minuter, och den 

slutgiltiga tiden hamnade mellan 35-65 minuter per intervju. Tabell 3 är en sammanställning 

av alla intervjuer. Två av de semistrukturerade intervjuerna skedde via telefon, i brist på tid 

och möjlighet att hitta ett datum som matchade båda parter.  

 

Namn Befattning Organisation Datum Typ av 
intervju 

Intervjulängd 

Felix Nilsson Advisor på Sustainable 
Finance  

Nordea 2016-12-01 Person 65 minuter 

Fredrik Hultin Advisor på Private 
Banking 

Nordea 2016-12-01 Person 65 minuter 

Carl 
Bergenstråhle  

Marknads- & 
försäljningschef 

Aktie-Ansvar 2016-12-02 Person 45 minuter 

Kajsa Brundin Ansvarig för 
produktanalyser & 
hållbarhetsfrågor 

Söderberg & 
Partners 

2016-12-06 Person 57 minuter 

Lena Falk Biträdande Chefsjurist  Fondbolagens 
förening 

2016-12-07 Telefon 35 minuter 

Fredric 
Nyström  

Chef för ansvarsfulla 
investeringar 

Öhman 2016-12-13 Telefon 37 minuter 

Tabell 3: Sammanställning av intervjuer 

Telefonintervjuer försvårar möjligheten att bygga upp personlig kontakt och ett förtroende 

med respondenten. Detta riskerar att negativt påverka motivationen att besvara 

intervjufrågorna utförligt. (Saunders et. al., 2012:404) Något som tagits i beaktning är därav 
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risken med att dessa intervjuer kan leda till reducerad tillförlitlighet där deltagarna är mindre 

villiga att delta i en förberedande diskussion. Det är dock ingenting som upplevts under 

intervjuernas gång. Med telefonintervjuer förloras även möjligheten att uppleva det icke-

verbala beteendet hos respondenterna, vilket kan ha påverkat en del av den empiriska 

tolkningen. (Saunders et. al., 2012:405) Intervjumetoden genomfördes ändå som ett tillägg 

till tidigare intervjuer och till den kvantitativa kartläggningen för att säkerställa 

tillförlitligheten och tyngden i empirin ytterligare.  

Som komplement till insamlad primärdata från intervjuer inhämtades sekundärdata såsom 

information från olika organisationernas hemsidor. Dels för att underlätta förståelsen för de 

olika organisationers verksamhet och bakgrund, men också för att samla in information kring 

relevanta begrepp och principer.  

4.3.1.1 Val av studieobjekt 

Nordea 

Nordea Bank AB är en svensk bank- och finanskoncern som har verksamhet på åtta 

hemmamarknader, bland annat de nordiska länderna samt Estland, Lettland, Litauen och 

Ryssland. Banken klassas som den största banken i Norden med ca 11 miljoner privatkunder 

och över 500 000 företagskunder. I dagsläget lägger Nordea ner ett stort engagemang för att 

implementera strategier för att göra organisationen mer hållbar, vilket också märks på deras 

fondförvaltning. De följer flera olika initiativ för att främja ansvarsfulla investeringar, tex.  

UNPRI. Bankens fondförvaltning har upprättat investeringspolicys samt integrerat ESG-

modellen i det dagliga arbetet. 

Aktie-Ansvar 

Aktie-Ansvar grundades 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. Målsättningen var att 

starta ett förvaltningsbolag där fullt etisk förvaltning skulle bedrivas. Aktie-Ansvar är idag 

Sveriges äldsta fondbolag som följt en etisk profil sedan start. Numera implementerar även 

bolaget principer för ansvarsfulla investeringar då de tillämpat UNPRI i sin verksamhet. Den 

främsta prioriteten inom den närmaste framtiden är att gemensamt i branschen öka 

medvetenheten om ESG. Aktie-Ansvar är ett fondbolag som förvaltar 6,5-7 miljarder svenska 

kronor. 
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Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners arbetar med att ge rådgivning samt förmedla försäkringar och 

finansiella produkter till sina kunder. Företaget bildades 2004 och har idag en av Nordens 

största fristående analysavdelningar som utvärderar finansmarknadens leverantörer och 

produkter. Söderberg & Partners utför även analyser av hållbara och etiska fonder. Dessa 

analyser om hållbarhet och ansvarsfullt ägande är integrerade delar i den rådgivning och 

kapitalförvaltning som Söderberg & Partners erbjuder.  

Fondbolagens förening 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med 40 medlemsbolag som tillsammans 

förvaltar merparten av det svenska fondsparandet. Syftet med föreningen är att ta tillvara på 

fondspararnas och fondbolagens intresse och skapa en “sund bransch”. Föreningen har skapat 

ett forum och en plattform för fondbolagen att samarbeta och göra sin röst hörd. Viktiga 

fokusområden som föreningen arbetar med är transparens, ansvar och hållbarhet. Som 

branschorganisation är föreningen inte särskilt aktiv i själva investeringsprocessen hos de 

olika medlemsbolagen, men värnar om att skapa goda förutsättningar för dessa i deras 

engagemang i hållbarhetsfrågor. Föreningen har även riktlinjer som går utöver vad som anges 

i lag för fondbolagens verksamhet. Dessa riktlinjer inkluderar marknadsföring av fonder, 

ägarutövande och redovisning.  

Öhman 

Öhman är ett familjeägt bolag som funnits i över 100 år. Bolaget ägnar sig åt 

kapitalförvaltning, private banking och fonder. Öhman Fonder är en del av Öhman-koncernen 

som har bedrivit fondförvaltning sedan 1994. Fondverksamheten arbetar aktivt med att välja 

bort, välja in och påverka bolag. Öhman Fonder anser sig själva vara ansvarsfulla investerare 

som förespråkar god etik samt god miljömässig och social standard i de företag som de 

investerar i.  

4.3.1.2 Val av respondenter 

Vid kontakt av potentiella respondenter har personer med tydlig koppling till hållbara 

investeringar på respektive organisation kontaktats. Om personen inte ansåg sig själv vara 

tillräckligt insatt i ämnet hänvisade denna till en mer lämplig sådan. Intervjuerna skedde 

avsiktligt inte med fondförvaltare för enskilda fonder. För att få en överblick över 

fondbolagets riktlinjer för investeringar motiverades användandet av intervjuer med högre 
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uppsatta personer. Detta för att få en helhetsbild av hur fondbolaget valt att ta sig an etik- och 

hållbarhetsfrågorna.  

Felix Nilsson är rådgivare på Sustainable Finance på Nordea där han arbetar med en mängd 

olika saker, allt från att besöka bolag som fondförvaltningen investerar i till att informera och 

presentera ansvarsfulla investeringar internt till rådgivare och kundvärdar. Han är högst insatt 

i hur fondförvaltningen arbetar med ansvarsfulla investeringar och arbetar med de dagliga 

utmaningarna inom området som banken står inför.  

Fredrik Hultin är rådgivare inom Private Banking på Nordea. Där hjälper han kunder att 

investera, placera och förvalta sina pengar utifrån deras behov och önskemål. På så sätt har 

han varit med i den genomgående förändringen i Nordeas fondutbud och är väl medveten om 

hur de ansvarstagande produkterna är ihopsatta.  

Carl Bergenstråhle är Marknads- och försäljningschef på Aktie-Ansvar. Enkelt beskrivet 

innebär denna position att se till så att pengar plockas in i bolagets fonder. Vad gäller arbetet 

med ansvarsfulla investeringar är Carl i allra högsta grad involverad. Han har ansvar för att 

fondernas förvaltare sköter sig och håller den etiska riktlinjen.  

Kajsa Brundin är ansvarig för produktanalyser och hållbarhetsfrågor på Söderberg & 

Partners. Hennes team gör de analyser av produkterna som rådgivarna utgår ifrån när de ger 

råd till sina kunder. De sätter även finans- samt hållbarhetsbetyg på de produkter som 

fondbolag erbjuder.  

Lena Falk är biträdande chefsjurist på Fondbolagens förening, där hennes uppgifter är att 

granska fondlagstiftning, ägarfrågor, marknadsföring, hållbarhet med mera. Hennes 

huvuduppgift är att arbeta utifrån de regelverk som föreningen arbetar kring. Med hjälp av 

sina olika arbetsgrupper tar hon fram vägledningar kring specifika frågor, där det kan handla 

om allt från fondhandel och hållbarhet till redovisning och riskhantering. 

Fredric Nyström är chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder. Han har 10 års 

erfarenhet av att jobba med ansvarsfulla investeringar och är i högsta grad involverad i 

bolagets arbete med etiska och hållbara fonder. Fredric sitter i kommittén för ansvarsfulla 

investeringar som utvecklar och följer upp Öhmans arbete med dessa investeringar.  
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4.3.2 Analysprocess 

Genom att spela in varje enskild intervju kunde ett större fokus läggas på respondenten, vilket 

blev fördelaktigt under intervjutillfället. På så sätt undveks eventuellt informationsbortfall 

samt att problematiken med att tyda anteckningar i efterhand reducerades, något som Trost 

(2005) förespråkar. Detta gjordes dock inte utan respondentens godkännande. Därefter 

transkriberades varje intervju vilket blev analysprocessens första moment. Den sekundära 

informationen som erhållits från fondbolagens hållbarhetsredovisningar, hemsidor och andra 

policydokument kring ansvarsfulla investeringar har använts som ett komplement till de 

semistrukturerade intervjuerna. Vidare gjordes ett urval av materialet som sedan 

sammanställdes, där informationen av högst relevans för att besvara studiens syfte togs ut 

(Myers, 2009:166). I nästkommande moment i analysen gjordes en kategorisering av 

materialet utifrån studiens analysmodell (Saunders et al., 2010:569). 

4.3.3 Reliabilitet & Validitet 

Ett problem som ofta lyfts fram kring kvalitativ datainsamling är generalisering genom ett 

litet och icke representativt urval av fall för att beskriva en hel population (Myers, 2009:9; 

Saunders et. al., 2012: 381). Den kvalitativa delen av studien syftar däremot till att ge en 

djupare förståelse av problemet som undersöks. Det är inte meningen att resultatet från den 

kvalitativa studien ska generaliseras till hela populationen (Saunders et. al., 2012:384). 

Intervjuerna gav dock studien möjlighet att dra välgrundade antaganden. Studien visar på en 

likhet hos de olika fondbolagen, främst genom deras olika samarbeten. På så sätt är den 

insamlade informationen en representativ del för fondbolagens resonerande kring 

ansvarsfulla investeringar.  

Inför valet av intervjumetod togs hänsyn till eventuella risker med respektive metod. 

Strukturerade intervjuer riskerar att missa djupare insikter då inget utrymme för utveckling av 

svar ges till respondenterna. På så sätt kan viktiga moment eller signaler av betydande 

karaktär förbigås. Att använda ostrukturerade intervjuer som intervjumetod riskerar att ge 

ostrukturerade svar och resultat, vilket äventyrar tolkningen av empirin. Därmed anses 

semistrukturerade intervjuer vara mest lämpade, då de balanserar dessa risker. (Myers, 

2009:124-125) Genom att föra intervjuer riskeras studien även få ett subjektivt resultat. Det 

blir viktigt att kunna tolka subjektiva och socialt konstruerade åsikter från respondenter. 

(Saunders et. al., 2012:546) Denna tolkning har underlättats genom att intervjua dels tre 
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organisationer som erbjuder så kallade etiska- och hållbara fonder, dels ett företag som rankar 

dessa fondbolag och slutligen en branschorganisation där dessa fondbolag ingår.  

Då alla intervjuobjekt kan påstås vara väl insatta i etiska och hållbara fonder, samt screening 

och aktiv påverkan, har någon avsevärd operationalisering av intervjufrågorna inte utförts. Så 

länge respondentens kunskap anses vara tillräcklig fungerar det bra att prata i teoretiska 

termer (Saunders et. al., 2012:390). Däremot har frågor kopplade till legitimitetsteorin 

operationaliserats för att undvika missförstånd.  

Användandet av semi-strukturerade intervjuer påverkar reliabiliteten på grund av bristen på 

standardisering. En liknande studie i framtiden får inte nödvändigtvis samma resultat. 

(Saunders et. al., 2012:381) Viktigt att påpeka är att den data som samlats in för denna studie 

reflekterar verkligheten som den ser ut idag. Den som tar del av denna studie bör vara 

medveten om att fondmarknaden är föränderlig, likaså de normer och värderingar som ligger 

bakom efterfrågan av ansvarsfulla investeringar. Datainsamling baserat på information som 

kan komma att förändras är inte nödvändigtvis replikerbar (Saunders et. al., 2012: 382).  
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5. Resultat  
Denna del av studien består av resultatet från en kartläggning av Pensionsmyndighetens 

miljö- och etikmärkta fonder, kompletterat med insamlad information från intervjuer samt 

policys/årsredovisningar från de olika fondbolagen. Detta görs utifrån de tre 

investeringsstrategierna; exkludering, inkludering samt ägaraktivism.  

5.1 Begreppen hållbar- och etisk fond 

För att en fond ska få klassas som miljö- eller etiskt inriktad hos Pensionsmyndigheten krävs 

en tydligt beskriven och väl definierad process för hur fonden placerar med hänsyn till dessa 

aspekter. Detta ska vara tydligt angivet i både information och marknadsföring av fonden. 

Uppföljning måste även ske systematiskt och regelbundet. Söderberg & Partners definierar 

hållbara fonder som en kombination av “ekologisk hållbarhet”, “ekonomisk hållbarhet” samt 

“social hållbarhet”. Vidare förklarar Brundin att fokus vid hållbara investeringar ligger på hur 

bolaget producerar, snarare än vad de producerar. Enbart uteslutning av företag, med 

anledning av vad som produceras, är det som ofta benämns som etiskt. En etisk fond blir 

således fokuserad på vad som produceras, medan en hållbarhetsfond ser på hur produkten 

produceras. 

5.2 Strategier för ansvarsfulla investeringar 

 

Tabell 4: Miljö- och etikmärkta fonders investeringsstrategier 

Utifrån kartläggningen av Premiepensionens miljö- och etikmärkta fonder går det att se en 

tydlig trend av negativ screening, eller exkludering av företag. Som tidigare diskuterat räcker 

ett tydligt åtagande av exkludering av vissa oetiska branscher för att fonden i fråga ska 
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klassas som etisk. Vidare visar kartläggningen presenterad i Tabell 4 att arbete med positiv 

screening förekommer i relativt liten utsträckning. Mindre än en tredjedel av fonderna anger 

att de aktivt arbetar med att välja in bolag som möter särskilda kriterier. Merparten av 

fonderna anger att någon slags aktiv påverkan genomförs på de bolag som ingår i de olika 

fonderna. Viktigt att poängtera är att en fond kan använda flera investeringsstrategier. En 

fond kan exempelvis utföra negativ screening samt utöva aktiv påverkan mot bolagen fonden 

investerar i.  

5.2.1 Negativ Screening 

Resultatet av kartläggningen visar att majoriteten av fonderna i premiepensionssystemet 

använder någon form av negativ screening som investeringsstrategi. I framtagandet av 

presenterad data framkom att fonder uttrycker sig olika kring vad som exkluderas. För att få 

en överskådlig blick på negativ screening har det nedan sammanställts en tabell för att visa all 

typ av exkludering av olika produkter. Verkligheten är dock mycket mer komplex än så. I 

Tabell 5 ser vi en sammanställning av vilka typer av branscher de flesta fonder i 

premiepensionssystemet väljer att utesluta. 

 

 

Tabell 5: Vad som exkluderas vid negativ screening 

Tabell 5 visar ett tydligt avståndstagande från vapen. Detta ska dock tolkas med viss 

reservation med tanke på tidigare kommentarer om särskilda formuleringar. Även ett visst 

avståndstagande från de andra traditionellt oetiska branscherna förekommer, det vill säga 

alkohol, tobak, pornografi samt spel. Utöver dessa branscher visar även kartläggningen på att 

allt fler fonder valt att utesluta bolag vars omsättning härrör från utvinning av fossila 

bränslen. Under kategorin “internationella normer” ingår bolag vars verksamhet bryter mot 
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konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. Här ingår bland 

annat de fonder som skrivit under särskilda konventioner såsom FN:s Global Compact. En 

fond kan klassas som etisk oavsett om de väljer att utesluta en eller alla branscher som anses 

vara oetiska.  

Av de 241 fonder med miljö-och etikmärkning hos premiepensionssystemet och som finns 

med i Hållbarhetsprofilen återfinns tre av “storbankerna”; Handelsbanken, Nordea och SEB 

för 47 stycken, vilket motsvarar ungefär 20 % av de totala miljö- och etikmärkta fonderna. 

(Det ska tilläggas att Swedbank har tre miljö- och etikmärkta fonder i 

premiepensionssystemet men dessa har ingen hållbarhetsprofil.) Ur kartläggningen kan det 

konstateras att samtliga fonder från storbankerna implementerar negativ screening. 

Uteslutning sker av bolag som tillverkar eller säljer kärn- eller klustervapen, samt av 

branscher vars huvudsakliga intäkter härrör från alkohol, tobak, pornografi eller spel.  

Vissa av dessa storbanker implementerar olika spärregler för deras fonder när det gäller 

negativ screening. Exempelvis så har SEB “5 %-regler” för olika branscher som deras fonder 

investerar i, vilket innebär att SEBs fonder inte investerar i bolag vars omsättning till mer än 

5 % härrör från tillverkning eller försäljning av de tidigare nämnda branscherna. Varken 

Handelsbanken eller Nordea har sådana tydliga spärregler. År 2016 beslutades att SEB skulle 

utesluta företag där utvinning av förbränningskol utgör mer än 20 % av företagets eller 

koncernens omsättning. Samma policy har införts av Handelsbanken, med en procentuell 

gräns på 10 %. Noterbart är även att Swedbank har en liknande policy på 30 % för 

förbränningskol. Nordea har under 2015 valt att utesluta 28 företag som haft 75 % eller mer i 

intäkter från försäljning av kolprodukter, men ingenting tyder på att de har liknande uppsatta 

begränsningar som SEB, Swedbank och Handelsbanken.  

Fondbolagens förening ställer inga krav på fondbolag vad gäller investeringskriterier. Det 

finns därför inga uttalanden om vilka eller hur många oetiska branscher som ska uteslutas. 

Det är upp till varje enskild fondförvaltare att besluta om vad som är oetiskt eller inte. Falk 

berättar att vissa fondbolag enbart använder sig av negativ screening och hyr in konsulter som 

gör jobbet åt dem. Fonderna tar då emot listor på bolag som anses vara kontroversiella och 

oetiska. Falk menar att detta utgör den enklaste vägen för att erhålla legitimitet på marknaden 

samt undvika negativ publicitet associerat med innehav i oetiska bolag. 
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“Exkludering av bolag är utåt sett det bästa sättet att erhålla legitimitet hos våra 

intressenter, då det är mer tydligt att avstå något än att försöka påverka bolagen till det 

bättre.” – Nilsson 

Tydligt är dock att negativ screening anses som otrendigt och bristfälligt av många i 

fondbranschen. Säljs innehav av från ett bolag så kommer det troligtvis köpas av någon 

annan. Brundin vill till och med gå så långt som att säga att privatspararen bör undvika att 

investera i en så kallad etisk fond, alltså en fond som exkluderar de fem branscher som oftast 

benämns som oetiska; alkohol, tobak, spel, vapen och distribution av pornografi. Hon menar 

att detta tillvägagångssätt är gammalmodigt och kontraproduktivt. Att som investerare tro att 

det är möjligt att stänga ner hela branscher genom exkludering är inte rimligt. Exkludering 

hindrar möjligheter för fondförvaltaren att agera långsiktigt hållbart. Genom aktiv påverkan 

sker den verkliga förändringen. Sammantaget ser Brundin hellre en rörelse mot mer aktiv 

påverkan av bolag. I dagsläget finns det inget som tyder på att hållbara fonder inte skulle 

generera avkastning. Om alltför många fonder går mot det etiska hållet, alltså negativ 

screening, börjar det dock luta åt det hållet. Brundin ser inte att enhetlig definition av vad 

som är en ansvarsfull investering är på väg att komma inom en närmare framtid. Detta är 

heller inget hon hoppas är på väg att komma i dagsläget. Hon menar att då fondmarknaden är 

alldeles för fokuserad på negativ screening skulle en definition framtagen idag förmodligen 

utformas utifrån detta. 

Likt Falk och Brundin framhåller Bergenstråhle att det generellt kan vara så att bolag skriver 

på olika initiativ som en marknadsföringsstrategi för att erhålla en etisk stämpel. Det uppstår 

en problematik då en fond får kalla sig etisk bara den exkluderar fem bolag av alla på 

Stockholmsbörsen. Att implementera någon typ av negativ screening räcker i dagsläget för att 

kalla sig etisk. Det finns ingen tydlig gräns för vad som är en acceptabel placering. Brundin 

ser att detta skapar ett problem vid tolkningen av hur ansvarsfullt innehavet i fonden 

verkligen är. En viss fond väljer exempelvis att utesluta tillverkning kärnvapen enligt 

hållbarhetsprofilen, men har ändå innehav i bolag som underhåller kärnvapen. Flertalet 

respondenter ser att en utveckling av tydligare regleringar för fondbolagen skulle skapa mer 

tydlighet och transparens på marknaden.  

5.2.2 Positiv Screening 

Tabell 6 visar hur de miljö- och etikmärkta fonderna i premiepensionssystemet valt att 

inkludera bolag. Positiv screening förekommer mer sällan, där endast 64 av 241 fonder väljer 
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in bolag som anses vara ”bäst i klassen”. Många fonder väljer att utgå ifrån ESG-modellen 

vid det positiva urvalet. Flertalet fonder inkluderar därmed kriterier som innefattar 

miljöaspekter, sociala aspekter (här ingår mänskliga rättigheter, hälsa, välfärd och arbetsrätt) 

samt bolagsstyrning. En investering som följer ESG-modellen fokuserar mer på hur bolaget i 

fråga producerar och bedriver sin verksamhet snarare än vad som produceras. Brundin är 

dock kritisk till utformningen av dessa principer då de är väldigt svävande. Hon ser däremot 

att det medför en positiv effekt då det ställer ett visst krav på rapportering och transparens.  

 

Tabell 6: Kriterier vid positiv screening  

Studien visar att AMF och SPP innehar flest fonder med positiv screening som 

investeringsstrategi. Till dessa fonder väljs ledande bolag inom främst miljöfrågor, mänskliga 

rättigheter och arbetsrätt. AMF gör även ett positivt urval av bolag som har en sund och 

högklassig bolagsstyrning. De fonder som använder sig av positiv screening tar även hänsyn 

till andra aspekter.  

Fonden Öhman Sverige hållbar som gör positivt urval av bolag som tar hänsyn till 

välfärdsutveckling och andra sociala aspekter. Nyström återger hur de krav som Öhman 

ställer på bolag bestäms utifrån den sektor och marknad som bolaget verkar i. Vid 

analysprocessen av exempelvis gruvbolag läggs större vikt på miljökriterier. Bolag med 

många leverantörskedjor och anställda granskas mer utifrån sociala kriterier.  

Positiv screening skapar incitament för bolagen som fonderna investerar i att satsa mer i 

hållbarhetsarbete. Bolagen behöver förstå att investerare uppskattar satsningar inom 

hållbarhetsfrågor. Brundin menar därför att den positiva screeningen endast har denna effekt 

om urvalet sker med transparens. I den hållbarhetsanalys som Brundin och hennes team 
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bedriver är den etiska aspekten inget som inkluderas. Istället granskas olika fondbolag utifrån 

fyra perspektiv; a) process och hållbarhet i fondutbudet, b) påverkansarbete c) 

kommunikation och transparens och d) entrélösning. Placeringen ska leva upp till ESG-

standarden. För att få toppbetyg på positivt urval krävs att fonden är så pass 

hållbarhetsnischad att den väljer in hållbarhetsanalyser och har strikta kriterier på vad som tas 

in. 

Falk tror att den positiva screeningen oftast uteblir som investeringsstrategi då den kräver 

mycket resurser. Antingen behöver fondbolaget ett antal analytiker som väljer in de bolag de 

tror mest på i hållbarhetsfrågor. Eller så köps analyser om bolaget in som fondförvaltare 

sedan granskar. Avvägningar mellan viktiga frågor kräver också mycket resurser som man 

måste få avkastning för. Fondbolagens förening ställer inga specifika krav vad gäller 

investeringsstrategier mer än det som står i lagstiftningen.  

“Som bransch är fondbolagen alltid ute efter att hitta de bästa investeringarna och alla 

måste hitta “sitt sätt” att placera pengarna för att generera avkastning samt ta ansvar. Det 

är helt individuellt beroende på bolag.” – Falk 

Bergenstråhle uppger att Aktie-Ansvar implementerar positiv screening indirekt vid beslut av 

investeringar. Vid jämförande av två peers, eller liknande bolag, som har samma nyckeltal 

och samma framtidsutsikter, läggs fokus på vilket av bolagen som fått bättre score utifrån 

ESG-modellen. På så vis implementeras ett positivt urval, men inte lika tydligt som den 

traditionella negativa screeningen som fondbolaget bedrivit sedan start.  

“Den signalen vi vill skicka ut till våra sparare är att vi gör allt vi kan för att sköta oss. 

Och jag tror att det är första steget.” – Bergenstråhle 

5.2.3 Aktiv påverkan 

Aktiv påverkan som investeringsstrategi är den näst mest förekommande, där 216 fonder har 

någon form av påverkningsarbete med bolagen de investerar kapital i. Majoriteten av alla 

miljö-och etikmärkta fonder använder alltså strategin som ett verktyg i urvalet, oavsett 

storleken på fondförvaltaren.  

Nilsson påtalar, precis som Brundin, att bolagen lever vidare oavsett om fondbolag investerar 

i dem eller inte, och anser att Nordeas ansvar ligger i att påverka bolagen i rätt riktning 

istället för att avstå att investera i dem. Detta arbetssätt äventyrar dock synen på Nordeas 
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fonder av omvärlden, då de kritiseras för att inte ta sitt etiska ansvar genom att fortsätta 

investera i bolag som har problem med miljö- eller etiska kriterier. Rubriker såsom ”Sioux-

stam: Nordea hotar vår stam” (Dagens Industri, 2016) eller ”Nordea bör lämna bolag som 

bygger pipeline” (Svenska Dagbladet, 2016) är exempel på hur fondbolag riskerar att 

misskrediteras när de väljer att inte exkludera vissa bolag.  

Som tidigare nämnt ställer Nordea inga strikta krav på bolag vad gäller fossila bränslen. 

Oljebranschen är i sig inte speciellt hållbar, men sitter däremot på en stor summa pengar som 

skulle kunna investeras i forskning om utvecklingsmöjligheter för en hållbarare verksamhet. I 

detta fall skulle ägande i oljebolag kunna bidra till att ytterligare resurser läggs på forskning 

kring hur fossila bränslen kan utvinnas på ett hållbart sätt. Nilsson menar att oljebolag 

därmed är en viktig del i framtidens hållbarhetsutveckling. 

“[…] men väljer vi att avstå från vissa bolag i dessa branscher så försvinner vår 

möjlighet till att påverka dem i en sådan riktning.” – Nilsson 

Skulle ett bolag i någon av Öhmans fonder bryta mot internationella konventioner uppger 

Nyström att en process inleds där fondbolaget engagerar sig och förhoppningsvis löser 

problemet. Förhoppningen är att bilda sig en egen uppfattning om vad som skett, hur pass 

allvarligt det är, samt företagets ansvar i det hela. Nyström och hans team för en 

påverkansprocess fram tills dess att problemet är löst. Skulle detta inte fungera skulle den 

sista utvägen vara att utesluta bolaget. En kontinuerlig dialog med fondens bolag utgör det 

mest effektiva sättet att genomdriva förändring. Brundin ser helst att fondbolagen ställer de 

tuffa frågorna för att gå till botten med orsaker till eventuella problem och vad bolaget gör för 

att tackla detta. Fondbolagen kan även ställa krav på bolag de ämnar investera i att göra vissa 

förändringar. Brundin fortsätter med att säga att fondbolagen borde vilja vara med och 

förändra snarare än att bara lämna eller utesluta bolag.  

Även mindre fondbolag kan vara med och påverka genom olika branschsamarbeten. Det 

finns ingen stark koppling mellan ägarandel och till vilken grad ägaren kan påverka enligt 

Brundin. Det är oftast inte genom röstning på bolagsstämmor som frågor avgörs ändå. 

Genom investerarträffar där problem uppmärksammas och argument för affärsnyttan 

diskuteras kan fondbolagen komma långt avseende påverkansarbetet. Genom att samarbeta 

med större bolag för att driva en viss fråga är Aktie-Ansvar med och påverkar bolag i sina 

fonder. Till skillnad från större bolag menar Bergenstråhle att möjligheten att åka runt till 
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diverse fabriker och se till att produktionen sker på ett hållbart sätt inte finns. I dessa fall får 

den redovisning som bolaget framställer samt olika “ratings” ligga till grund för fondbolagets 

bedömning. Det är inte heller ett investeringskriterie att bolaget i fråga ska kunna påverkas. 

Fonden ska först och främst generera avkastning åt spararna. Vidare poängterar Bergenstråhle 

att det inte är ett välgörenhetsprojekt att gå in och investera i ett visst bolag. 
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6. Analys 
I följande avsnitt presenteras studiens analys utifrån resultatet av undersökningen. Resultatet 

analyseras utifrån det givna teoretiska ramverket. Vidare tas modellen kring faserna för 

ansvarsfulla investeringar av Hofmann et. al. (2009) upp till diskussion.  

6.1 Negativ screening 

Negativ screening är den mest förekommande investeringsstrategin bland studiens miljö- och 

etikmärkta fonder. Detta stämmer även överens med det studiens respondenter återgivit.  

Branscher som utesluts är bland annat de traditionellt oetiska (alkohol, tobak, spel, vapen 

samt distribution av pornografi). Uteslutningen har sträckt sig att även innefatta fossila 

bränslen och bolag som bryter mot särskilda internationella normer. Denna utveckling är 

rimligtvis ett resultat av den ökade medvetenheten från omvärlden och det ökade trycket på 

att ta miljö- och socialt ansvar som Deegan & Unerman (2011) redogör för. 

Negativ screening utgör den kanske mest klassiska investeringsstrategin, men inte 

nödvändigtvis den mest hållbara. Brundin kritiserar exkludering med utgångspunkt i det 

förlegade och omoderna tankesättet. Hon tror att aktörer inom fondmarknaden med kunskap 

inom hållbarhetsarbete delar synen på negativ screening som bristfällig. Den främsta kritiken 

grunder sig i att negativ screening förhindrar möjligheten att påverka bolag i en mer hållbar 

inriktning. Detta är något som samtliga respondenter belyst som ett dilemma. Att 

implementera negativ screening som investeringsstrategi utesluter inte heller möjligheten för 

fonden att investera i bolag som indirekt handlar inom tvivelaktiga gränser. På grund av brist 

på transparens i dagens hållbarhetsredovisningar och otydliga krav från olika initiativ är detta 

något som inte nödvändigtvis framgår för fondspararen.  

Ett antagande som dras utifrån studiens resultat är att fondförvaltare är medvetna om 

bristerna med negativ screening. Ändå är frekvensen av fonder som implementerar någon typ 

av exkludering bevisligen hög. För att förklara detta diskutabla beteende återkopplar analysen 

till det sociala kontraktet presenterat av Mathews (1993). Enligt denna teori är fondbolagens 

agerande en naturlig följd av de krav som ställs av intressenterna. Studiens resultat antyder 

även att negativ screening utgör det mest effektiva och enklaste sättet för fonder att erhålla 

legitimitet på marknaden. Det antas finnas en rådande konsensus hos utomstående 

intressenter om att exkludering av oetiska bolag är hållbart och att alternativet vore att inte ta 

sitt sociala ansvar. Denna slutsats dras utifrån vad respondenterna upplever som legitimt 
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enligt utomstående intressenter. De ser ett tydligt samband mellan negativ screening som 

investeringsstrategi och erkännande från omvärlden.  

6.2 Positiv screening 

Resultatet av undersökningen påvisar att positiv screening är den minst förekommande 

investeringsstrategin för de miljö- och etikmärkta fonderna i premiepensionssystemet. Det 

positiva urvalet sker bland annat genom att utgå från ESG-modellens kriterier. Fondbolaget 

genomför då en analys av bolagets hållbarhetsarbete, alternativt beställer analyser från 

externa konsulter. Dessa bedöms sedan internt och skapar en grund för urvalsprocessen. 

Positiv screening kan även ske indirekt genom användning av rating-bolagens betyg som 

utslagsfaktor vid val mellan två liknande bolag. Vid Söderberg & Partners bedömning av 

fondbolagens innehav utifrån ESG-modellen läggs större fokus på miljö- och socialt ansvar 

än bolagsstyrning. Det är även möjligt att utifrån kartläggningen se hur fonder lägger större 

fokus på dessa två aspekter av ESG. 

Positiv screening har en god effekt på så vis att det kan skapa incitament för bolag att 

fortsätta agera hållbart och etiskt. Denna effekt uppstår dock bara om fondbolaget tydligt 

förmedlar sina kriterier som urvalet görs utifrån. Ställs tydliga krav på hållbarhetsfrågor från 

fondbolagens sida motiveras bolag att anpassa sig efter dessa. Därmed uteblir denna effekt 

utan ökad transparens från fondbolagets sida. 

Trots att positiv screening kan ha långsiktigt hållbara effekter implementeras strategin i 

anmärkningsvärt liten omfattning. En bidragande faktor till detta är att investeringsstrategin 

kräver mycket resurser. Positiv screening kräver noggrann analys av vilka kriterier att ta 

hänsyn till och hur dessa ska sättas i relation till varandra. För att bedöma bolagets 

hållbarhetsarbete krävs att analyser sker antingen internt eller externt. Detta utgör ett 

omfattande och resurskrävande arbete.  

Resultatet av denna studie visar att ett positivt urval inte upplevs resultera i någon avsevärt 

höjd legitimitet. Det uppfattas snarare som en självklarhet av intressenterna att fondbolaget 

ska investera i de bolag som ligger i framkant när det gäller etik och hållbarhet. Denna faktor 

i samband med kostnadseffektivitet antas i denna studie utgöra anledningen till fondbolagens 

motvillighet till att implementera positiv screening. 
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6.3 Aktiv påverkan 

Aktiv påverkan implementeras av större delen av kartläggningens fonder. Aktiv påverkan, 

eller ägaraktivism, kan bedrivas på olika sätt. Sjöström (2014) redogör för bolagsstämmor 

som en plattform för fondförvaltare med stort investerat kapital att göra sin röst hörd. Genom 

olika branschsamarbeten kan även mindre fondförvaltare driva igenom viktiga frågor. 

Brundin menar att det inte finns någon stark koppling mellan ägarandel och möjligheten att 

påverka. En kontinuerlig dialog med bolaget utgör lättaste sättet att framföra krav utifrån 

särskilda riktlinjer.  

Aktiv påverkan förespråkas av flera respondenter som den mest hållbara 

investeringsstrategin. De menar att fondbolagens ansvar ligger i att påverka bolag att agera 

hållbart istället för att avstå. Detta angreppssätt blir dock inte tydligt för utomstående 

intressenter på grund av den förenklade bilden av negativ screening som ett naturligt och 

hållbart inslag i fondförvaltning. Har fondbolagen innehav i kontroversiella bolag blir detta 

det som uppmärksammas av medier och påverkansarbetet blir lätt förbisett. Då intressenter 

inte har lika lättillgänglig information om fondförvaltares påverkansarbete kan därmed en 

skev bild av verkligheten uppstå. I rädslan för att svartmålas och förlora investerare blir 

negativ screening överlägset gentemot aktiv påverkan. I enlighet med det Deegan (2002) 

anför riskerar fondbolaget sin överlevnad om fonderna inte upplevs som hållbara. Detta 

innebär dock inte att fondbolagen inte kan implementera båda strategierna, vilket majoriteten 

av undersökningens fonder bevisligen gör. Möjligheten att påverka exkluderade bolag går 

däremot förlorad.  

6.4 Faser för ansvarsfulla investeringar 

Då fonderna i studien skiljer sig avseende såväl investeringsstrategier som urvalskriterier är 

det inte möjligt att placera fondmarknaden inom en specifik fas utifrån modellen i Figur 1. 

Däremot visar studien att majoriteten av fonderna fortfarande befinner sig i vad Hofmann et. 

al. (2009) kallar en tidig fas där negativ screening är dominerande. Vidare indikerar resultatet 

att fonder tenderar att förflytta sig direkt från den tidiga fasen till den framskridna mer 

avancerade fasen innefattande ägaraktivism. På så vis ifrågasätts denna modell då 

fondförvaltare inte nödvändigtvis följer faserna stegvis. Idag är fenomenet ansvarsfulla 

investeringar väl etablerat, vilket talar för att marknaden befinner sig i en avancerad fas. 

Ansvarsfulla investeringar är däremot långt ifrån att etablera sig hos alla fonder. Enbart vissa 

fonder kan marknadsföras som etiska eller hållbara i dagsläget, något som diskuteras av 

Sjöström (2014). Av denna anledning kan det diskuteras om fondmarknaden egentligen 
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befinner sig under den utvecklande fasen, trots att aktiv påverkan är mer förekommande än 

positiv screening.   

Hofmann et. al. (2009) tar upp problematik bakom modellen då den inte särskiljer 

intressenter och fonder. De menar att intressenterna oftast befinner sig i en mer avancerad fas 

än själva fondmarknaden och att det därmed inte går att förenkla de olika faserna på detta 

sätt. I denna studie uppfattas ett liknande problem med att definiera intressenterna och 

fonderna som en samstämd entitet. I detta fall upplevs det dock som att fondbolagen, som är 

medvetna om vilka investeringsstrategier som är mest hållbara på lång sikt, motverkas att 

agera fullt hållbart av intressenterna. Med andra ord kan intressenterna tyckas befinna sig i en 

tidigare fas än fonderna.  
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7. Slutsats  
I det sista avsnittet presenteras inledningsvis en sammanfattning av studiens resultat, följt av 

studiens slutsatser. Därefter presenteras förslag till vidare forskning kring ämnet. 

Forskningsfrågorna som ämnas besvaras är; Vilka investeringsstrategier implementeras vid 

fondbolagens val av ansvarsfulla investeringar och varför? Vilka kriterier är avgörande? 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Bland de miljö-och etikmärkta fonderna finns en tydlig preferens att använda sig utav negativ 

screening. Det som exkluderas är dels bolag som ingår inom de fem traditionellt oetiska 

branscherna; tobak, alkohol, spel, vapen och distribution av pornografi. Att investera i bolag 

vars inkomst härrör från fossila bränslen har även blivit allt mer kontroversiellt och mindre 

förekommande. Utöver detta har många fondbolag skrivit under diverse initiativ som kräver 

ett uteslutande av bolag som bryter mot särskilda internationella normer. Exkludering är det 

alternativ som upplevs generera mest legitimitet från intressenter. Aktiv påverkan förespråkas 

av många som den mest hållbara investeringsstrategin på lång sikt. Större delen av de fonder 

som ingick i kartläggningen angav att de använde sig av aktiv påverkan som 

investeringsstrategi. Detta sker främst genom en kontinuerlig dialog med bolaget. 

Branchsamarbeten skapar en möjlighet för mindre fondbolag att göra sin röst hörd i viktiga 

frågor. Att rösta på bolagsstämmor tycks ha blivit ett mindre populärt alternativ att aktivt 

påverka bolag. Att implementera positiv screening är med stor marginal den minst 

förekommande investeringsstrategin. Utav de miljö- och etikmärkta fonder som angett att de 

implementerat positiv screening utgår de flesta helt eller delvis utifrån ESG-modellen. 

Mindre fokus läggs dock på bolagsstyrning än på miljö och socialt ansvar. Positiv screening 

kräver resurser för att kunna tillhandahålla hållbarhetsanalyser. Studien antyder även att 

denna strategi inte upplevs avge någon avsevärd legitimitet från intressenterna. Kombinerat 

innebär dessa faktorer att positiv screening inte är den mest lönsamma metoden för 

fondbolaget att tillämpa.  

7.2 Studiens bidrag 

Denna studie har visat att fondbolag implementerar den investeringsstrategi och de kriterier 

som upplevs generera mest legitimitet från omvärlden. Detta resulterar i att negativ screening, 

som anses vara bristfällig och kontraproduktiv av flertalet respondenter, är den mest 

förekommande strategin. Med andra ord kan intressenternas tryck på fondbolagen tyckas 

motverka ett långsiktigt hållbart arbete. Kostnadseffektivitet är även en bidragande faktor till 
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fondbolagets val av strategi utöver legitimitetsaspekten. De avgörande kriterierna för såväl 

negativ som positiv screening har utvecklats till att inkludera miljö- samt sociala aspekter i 

större utsträckning än traditionellt oetiska branscher. Allt fler fondbolag tar hänsyn till 

internationella normer såsom mänskliga rättigheter, barnarbete och arbetsrätt. Denna 

utveckling antas vara ett direkt resultat av det tryck som fondbolagen upplever från 

omvärlden. 

7.3 Förslag till vidare forskning   

Viktigt att påpeka är att antaganden som gjorts i denna studie grundar sig i vad fondbolagen 

upplever som legitimt. Några utomstående intressenter har därför inte tillfrågats att bidra med 

sin syn på vad som är legitimt. Vidare forskning skulle därför kunna behandla 

legitimitetsaspekten från intressenternas perspektiv och undersöka om detta verkligen 

stämmer överens med fondbolagens bild av verkligheten. Studiens resultat pekar även på att 

avsaknaden av transparens försvårar urskiljningen av vad som anses vara etiskt och hållbart 

för respektive innehav i en fond. Detta gäller rapporteringen hos både bolagen som fonderna 

investerar i såväl som hos fonderna generellt, eftersom bolagen själva bestämmer vad som 

ska redovisas eller inte. Att många fondbolag skriver under diverse initiativ gör det därmed 

svårt att veta i vilken utsträckning de egentligen agerar. Detta eftersom bristen på uppföljning 

och frivilligheten försvårar jämförelsen. Då flertalet respondenter efterfrågar en ökad 

transparens på marknaden vore det intressant att se framtida forskning som behandlar detta, 

det vill säga se forskning om hur transparensen på marknaden kan ökas. Vidare vore det 

intressant att se fler studier kring ett större antal fonder på marknaden för att se om paralleller 

kan dras till denna studie.  
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 - Intervjumall   

Personligt 

- Vad har du för befattning inom X?  

- Vad är dina arbetsuppgifter på X? Hur involverad är du i X arbete med ansvarsfulla 

investeringar? 

- Hur länge har du jobbat på X? 

 

Kriterier 

- Vad är en ansvarsfull investering enligt X? 

- Hur många fonder har ni på X som ni definierar som etiska/ansvarsfulla? 

- Vad har ni för kriterier vad gäller era ansvarsfulla investeringar? Skiljer sig kriterierna 

åt mellan olika fonder hos X? 

- Varför har ni just dessa kriterier? 

- Varför tror du att kriterier för ansvarsfulla investeringar ser så pass olika ut mellan 

olika fondbolag? 

 

Investeringsstrategier 

- Hur ser investeringsstrategierna ut för ansvarsfulla investeringar hos X? 

- Vilka regelverk jobbar X mot? 

- Väljer ni in företag, väljer bort företag eller väljer ni företag ni kan aktivt påverka? 

- Väljer ni att helt utesluta vissa bolag/produkter? 

- Hur agerar X om ett bolag i fondportföljen bryter mot era kriterier? 

- Görs analysen av eventuella bolag att investera i externt eller internt hos X?  

- Ser urvalet, eller de olika investeringsstrategierna, annorlunda ut vid utländska bolag? 

(Hur kontrolleras utländska bolag?) 

- Granskas urvalet av någon oberoende organisation? Om inte, borde den? 

- Har X samarbete med någon organisation avseende ansvarsfulla investeringar? 

 

Omvärlden 

- Har några av era ansvarsfulla investeringar kritiserats för att vara icke-

ansvarstagande? Varför då? 

- Upplever ni att ni påverkas av åsikter från omvärlden om era investeringar?  

- Kan du ge exempel på när ni kritiserats för en investering eller när ni hyllats? 
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- Hur ser kunderna på utbudet vad gäller era ansvarsfulla investeringar? Uppfattas 

några som mer hållbara/etiska än andra? 

 

Framtiden 

- Vad X mål för framtiden vad gäller ansvarsfulla investeringar? Hur tror X att 

marknaden kommer att förändras?  

- Hur har utvecklingen av ansvarsfulla investeringar sett ut hos X? När kommer ni på X 

känna er nöjda med utvecklingen av ansvarsfulla investeringar? 

- Tror ni på X att samtliga fondförvaltare kommer kunna komma överens om 

gemensamma kriterier och definitioner för ansvarsfulla investeringar i framtiden? 

 

 

 


