
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ansvarsfulla investeringar 
Undantag eller huvudregel på svensk fondmarknad? 

 

 

Responsible investments 
Exceptions or a general principle on the Swedish stock-market? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Författare: Caroline Johansson & Kristina Johansson 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp 
Program: Ekonomprogrammet 2012 
Uppsala universitet, Campus Gotland: 
Vårterminen 2015 
Handledare: Mathias Cöster 



 
 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Den svenska fondmarknaden ger spararna en möjlighet till 
att ta del av den globala tillväxten i samband med att de finansierar företags 
investeringar och bidrar till en samhällsekonomisk utveckling. Parallellt med ägandet 
av fonder följer även ett ansvar eftersom de företag som finns i fondinnehaven 
påverkar samhälle och miljö. Tillväxten av sparande i fonder i kombination med ett 
ökat fokus kring hållbarhetsfrågor har genererat en naturlig utveckling av SRI 
(socially responsible investment). Detta har skapat en ökad efterfrågan av 
ansvarsfulla fonder som integrerar CSR (Corporate social responsibility) vid 
investeringsbesluten. Utifrån den växande efterfrågan på hållbarhet och 
ansvarstagande är det intressant att undersöka om ansvarsfulla investeringar är ett 
undantag som endast berör SRI-fonder eller en huvudregel som inkluderar hela den 
svenska fondmarknaden. Frågeställningarna som uppsatsen behandlar lyder följande: 
Hur tar fondförvaltare hänsyn till ansvarsfullt företagande i sin fondförvaltning? 
Samt vilka investeringsstrategier används för att utforma SRI-fonder? 

Syfte: Uppsatsen syftar till att urskilja vad som är karaktäristiskt för de svenska 
fondbolagen vid urvalsprocessen till ansvarsfulla fonder. Utifrån en undersökning av 
detta kan vi besvara om ansvarsfulla investeringar är ett undantag eller en huvudregel 
på den svenska fondmarknaden.  

Metod: Underlag till undersökningen har samlats in via intervjuer med respondenter 
från Sveriges fyra storbankers fondbolag. Studien har gjorts enligt kvalitativ 
forskningsstrategi med en komparativ design för att klargöra hur urvalsprocessen 
kring SRI-fondportföljerna skiljer sig åt. Sekundärdata i form av bankernas 
hållbarhetsredovisningar och policydokument kring ansvarsfulla investeringar har 
använts som komplement i undersökningen.  

Slutsats: Resultatet av undersökningen klargör att samtliga storbanker aktivt arbetar 
med att integrera hållbarhet inom respektive banks verksamhet för att uppnå ett mer 
hållbart finanssystem. Samtliga banker har undertecknat Principles for Responsible 
Investments för att öka ansvarstagandet inom fondförvaltningen. Ansvarstagandet 
omfattar till viss grad hela fondförvaltningen, såväl konventionella fonder som SRI-
fonder. Därmed konstaterar undersökningen att ansvarsfulla investeringar är en 
huvudregel på den svenska fondmarknaden. Hur detta sedan integreras i 
fondförvaltningen skiljer sig åt mellan bankerna. Samtliga banker använder sig av 
investeringsstrategier såsom negativ screening, normbaserad screening och aktivt 
ägande. Dock är det endast Nordea och Swedbank som implementerar positiv 
screening inom samtliga SRI-fonder. Utifrån vår undersökning har det även 
framkommit att det finns ett behov av transparens inom den ansvarsfulla 
fondmarknaden. Genom ökad kommunikation och transparens till kunderna, ökar 
möjligheterna för utveckling inom hållbara och ansvarstagande fonder. 

Nyckelord: Ansvarsfullt företagande, fondförvaltning, ansvarsfulla investeringar, 
SRI-fonder, etiska investeringar 



 
 

 
 

Abstract 
The Swedish stock-market gives investors an opportunity to benefit from the global 
growth while financing companies invests and contributes to a socio-economic 
development. Parallel to the ownership of the funds also follows a responsibility as 
companies in the funds affect society and the environment. The growth of savings in 
funds, combined with an increased focus on sustainability has developed SRI 
(socially responsible investment). Therefore it is interesting to examine whether 
responsibility is an exception, which only concerns SRI-funds or a general principle, 
which includes the whole Swedish stock-market. 

The results of the survey makes it clear that all the Swedish major banks actively 
works to integrate sustainability within the respective bank's business to achieve a 
more sustainable financial system. Thus concludes the investigation that responsible 
investments are a general principle on the Swedish mutual stock-market. 

How responsibility is integrated in fund management differ between the banks. All 
banks use investment strategies such as negative screening, normbased screening and 
active ownership. However, only Nordea and Swedbank implement positive 
screening in all their SRI-funds. Based on our survey, it has also emerged that there 
is a need for transparency in the responsible fund market. Through increased 
communication and transparency to customers, increases the opportunities for a 
development of sustainable and responsible funds. 

Keywords: Corporate social responsibility (CSR), fund management, socially 
responsible investment (SRI), SRI-funds, ethical investment 

 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning .................................................................................................................. 1	  

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1	  
1.2 Problematisering ................................................................................................ 2	  
1.3 Problemformulering ........................................................................................... 3	  
1.4 Syfte ................................................................................................................... 3	  
1.5 Definitioner ........................................................................................................ 3	  

2 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 4	  
2.1 Forskningsdesign och forskningsstrategi ........................................................... 4	  
2.2 Urval .................................................................................................................. 4	  
2.3 Genomförande av intervjuer .............................................................................. 5	  
2.4 Analysmodell ..................................................................................................... 6	  

3 Teoretisk referensram ............................................................................................ 7	  
3.1 Ansvarsfullt företagande .................................................................................... 7	  

3.1.1 Legitimitetsteorin .............................................................................................................. 8	  
3.1.2 Ett lönsamt ansvarstagande ............................................................................................... 8	  

3.2 SRI – definition av socialt ansvarsfulla investeringar ....................................... 9	  
3.2.1 Hållbara investeringar ..................................................................................................... 10	  

3.3 Investeringsstrategier för SRI-fonder .............................................................. 10	  
3.3.1 Investeringsstrategier för SRI-fonder på den svenska marknaden .................................. 13	  
3.3.2 PRI – FN-stödda Principles for Responsible Investments .............................................. 14	  
3.3.3 Integrering av ESG-faktorer i en SRI-fond ..................................................................... 14	  

3.4 Sammanfattning av teori .................................................................................. 16	  
4 Resultatredovisning .............................................................................................. 17	  

4.1 Introduktion av respondenter och fondbolag ................................................... 17	  
4.1.1 Handelsbanken ................................................................................................................ 17	  
4.1.2 Swedbank ........................................................................................................................ 18	  
4.1.3 Nordea ............................................................................................................................. 18	  
4.1.4 SEB .................................................................................................................................. 18	  

4.2 Bankernas definition av en ansvarsfull investering ......................................... 19	  
4.2.1 Bankernas arbete utifrån definitionen av en ansvarsfull investering .............................. 20	  

4.3 Ansvarstagande i konventionell fondförvaltning ............................................. 20	  
4.3.1 Negativ screening ............................................................................................................ 21	  
4.3.2. Normbaserad screening .................................................................................................. 21	  
4.3.3 Integrerad hållbarhetsanalys i hela förvaltningen ........................................................... 21	  
4.3.4 Aktivt ägande .................................................................................................................. 22	  

4.4 Ansvarstagande i fondförvaltning för SRI-fonder ........................................... 22	  
4.4.1 Negativ och normbaserad screening ................................................................................ 23	  
4.4.2 Positiv screening .............................................................................................................. 23	  

4.5 Transparens och kommunikation kring SRI-fonder ........................................ 24	  
4.5.1 Analys av bolag i SRI-fonder .......................................................................................... 25	  

4.6 Framtid & utveckling för SRI .......................................................................... 26	  
4.6.1 Att förutspå de framtida vinnarna på värdepappersmarknaden ....................................... 27	  

4.7 Sammanfattning av den empiriska undersökningen ........................................ 27	  
5 Analys ..................................................................................................................... 29	  

5.1 Definition av ansvarsfullt företagande inom fondförvaltning ......................... 29	  
5.1.2 Bankernas definition av ansvarsfulla investeringar ......................................................... 30	  



 
 

 
 

5.2 Implementering av CSR i den konventionella fondförvaltningen ................... 31	  
5.3 Investeringstrategier för SRI-fonder ................................................................ 31	  

5.3.1 Exkludering av bolag ....................................................................................................... 32	  
5.3.2 Påverkan av bolag ........................................................................................................... 33	  
5.3.3 Inkludering av bolag ........................................................................................................ 34	  

5.4 Långsiktig lönsamhet och vikten av transparens ............................................. 35	  
6 Slutsatser ................................................................................................................ 37	  

6.1 Hur tar fondförvaltare hänsyn till ansvarsfullt företagande i sin 
fondförvaltning? ..................................................................................................... 37	  
6.2 Vilka investeringsstrategier används för att utforma SRI-fonder? .................. 37	  
6.3 Förslag till framtida forskning ......................................................................... 38	  

Källförteckning ........................................................................................................ 39	  
Bilaga A: Intervjuguide – Ansvarsfulla fonder ..................................................... 42	  
Bilaga B: Policydokument ....................................................................................... 43	  
 

Tabellförteckning 
Tabell 1. Andel av totalt förvaltat kapital i svenska fondbolag, år 2014 ..................... 5	  
Tabell 2. Olika former av SRI-investeringar ............................................................. 11	  
Tabell 3. Investeringsstrategier för SRI på svenska marknaden ................................ 13	  
Tabell 4. ESG-implementeringens påverkan på bolagets prestation ......................... 15	  
Tabell 5. Introduktion av respondenterna .................................................................. 17	  
Tabell 6. Översikt kring bankernas definition av ansvarsfullt företagande ............... 19	  
Tabell 7. Översikt kring ansvarstagande i konventionell förvaltning ........................ 20	  
Tabell 8. Översikt kring ansvarstagande i fondförvaltning för SRI-fonder ............... 22	  
Tabell 9. Negativ och normbaserad screening inom SRI-fonder ............................... 23	  
Tabell 10. Storbankernas fondbolags benämning på SRI-fonder .............................. 30	  
  
Figurförteckning 
Figur 1. Exempel på hur Nordeas ansvarsdeklaration för en konventionell fond ser ut

 ............................................................................................................................... 25	  



 
 

 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I och med premiepensionssystemet kan i princip hela Sveriges befolkning mellan 18 och 74 
år göra fondval (Fair Trade Center 2010). Fonder ger spararna del av global tillväxt, 
finansierar företags investeringar och bidrar till samhällsekonomisk tillväxt (Fondbolagens 
förening 2015). Dock innebär ägandet av fonder även ett ansvar eftersom de företag som 
finns i fondinnehaven påverkar människor och miljö. När privatpersoner äger företag genom 
fonder är det förvaltaren som för småsparares talan (Fair Trade Center 2010).  

Att spara i fonder har enligt Svenska Bankföreningen (2015) under de senaste 20 åren ökat, 
år 1996 låg hushållens innehav i fonder på 168 miljarder kronor (inflationsjusterat belopp 
motsvarar 206 miljarder), till att vara 803 miljarder år 2014. Vidare beräknas 76 procent av 
samtliga svenskar ha någon del av sitt privata sparande i värdepappersfonder, och detta utan 
att inkludera de placeringar som görs automtiskt i PPM (premiepensionen). Detta ökade 
fondinnehav för privatpersoner i kombination med ökat fokus kring hållbarhetsfrågor har 
bidragit till en naturlig utveckling kring utbudet av ansvarsfulla fonder (Fair Trade Center 
2010).  

Det råder även en ökad medvetenhet om företags påverkan på omgivningen, vilket är en 
bidragande faktor till att ansvarsfullt företagande fått större betydelse även vid finansiella 
placeringar (Fair Trade Center 2010). Därmed har efterfrågan på ansvarsfulla fonder ökat där 
frågor som berör etik och miljöaspekter vägs in i investeringsbesluten kring en fonds 
aktieportfölj. Blowfield och Murray (2011) förklarar att detta har sin grund i globaliseringen, 
då den tekniska utvecklingen som skett de senaste 20 åren har medfört att kommunikations- 
och transaktionskostnaderna har minskat inom företagen. Den ökande integrationen mellan 
länder gör att företag behöver anpassas efter samhällets utveckling och corporate social 
responsibility (CSR) har i och med det blivit en viktig del i att uppnå hållbarhet och 
legitimitet för ett företag (Blowfield & Murray 2011). Det ansvarsfulla och hållbara 
företagandet bygger på tre områden; miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. 
Blowfield och Murray (2011) poängterar att genom CSR kan företag arbeta med att 
operationalisera etiska och hållbara ställningstaganden i sin verksamhet. Detta ger företag en 
möjlighet till att stärka företagets relationer med omvärlden och därmed öka tillväxten och 
lönsamheten. År 2005 publicerades en undersökning angående huruvida chefer prioriterade 
CSR-frågor, samt om detta bidrog till ett mervärde för företaget. Resultatet visade att 35 
procent talade för detta (Blowfield & Murray 2011). Tre år senare upprepades samma 
undersökning där istället 96 procent ansåg att CSR kunde bidra till ett mervärde för företaget. 
Blowfield och Murray (2011) menar att detta bevisar att CSR är ett viktigt ämne och att de 
större företagen inte kan undgå att ta upp hållbarhetsfrågor. Utvecklingen som skett mellan 
företagande och hållbarhetsstrategier har skapat utrymme för socially responsible investment 
(SRI), som syftar till att investeringar ska värna om miljö, ekonomi och samhälle.  

Det finns olika typer och metoder av investeringar som räknas till SRI, där SRI-fonder är en 
variant. Slapikaite och Tamosiuniene (2013) beskriver en SRI-fond som en fond vars mål är 
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att generera både en hög avkastning och samhällsnytta. Aktieurvalet i en SRI-fond bygger på 
att anpassa ekonomiska fördelar med värden som innehåller ESG-faktorer (miljöansvar, 
samhällsansvar och bolagsstyrning). Blowfield och Murray (2011) förklarar att SRI-fonder 
kan utformas med hjälp av flera investeringsstrategier, bland annat negativ screening 
respektive positiv screening. Negativ screening innebär att företag som anses ha negativ 
inverkan på människor och natur utesluts ur fondens investeringsportfölj, såsom spel-, tobak- 
och alkoholindustrin. Vid användning av positiv screening utesluts inte företag i fondens 
portfölj, istället väljer fondförvaltarna att fokusera på att välja in företag som ligger i 
framkant när det gäller att ta socialt-, miljömässigt-, hållbart- eller etiskt ansvar. 

1.2 Problematisering 
Enligt Blowfield och Murray (2011) syftar ansvarsfulla investeringar till att främja fred och 
förhindra att människor skadas. Dessa etiska ramar lägger grunden för de normer som gäller 
vid ansvarsfulla investeringar, med utgångspunkt att alla parter vill samhället väl (WS Chow, 
B Durand & Koh 2014). Problemet kring etiska placeringar är var fondbolagen ska dra 
gränsen för vad som räknas som en etisk och hållbar investering. I dagsläget är det upp till 
varje fondbolag att själva bestämma över innehavet i fondernas portföljer, men det finns vissa 
riktlinjer som de bör följa. I ett vägledande uttalande från Etiska nämnden för 
fondmarknadsföring (2009) klargör de att en placering inte får göras i ett bolag vars 
omsättning utgörs av mer än 5 procent från den industrin de säger sig vilja undvika.  

Samtidigt menar WS Chow et al. (2014) att ansvarsfulla investeringar strider mot företagens 
grund att vinstmaximera. Detta eftersom pengar som kunde tillfalla ägarna istället läggs på 
CSR kostnader, vilket minskar vinsten. Fondförvaltarens uppgift är att sträva efter högsta 
möjliga avkastning till fondägarna och samtidigt säkerställa att fondkriterierna uppfylls. Det 
är svårt att finna en balans mellan dessa intressenter och fondbolagen ska utöver detta även ta 
sitt ägaransvar och delta i bolagsstämmor (Nilsson 2004). Det är svårt att avgöra hur långt 
företagens sociala ansvar sträcker sig i samhället och ämnet öppnar för debatt (Blowfield & 
Murray 2011). De svenska SRI-fonderna omfattas inte av något rättsligt ramverk, men 
ansvarstagandet bygger på frivilliga FN-initiativ såsom Global Compact och Principles for 
Responsible Investments. UN Global Compact (2015) innefattar internationella normer som 
arbetar för att integrera ansvarstagande inom verksamheter. PRI (UNPRI 2015) fungerar som 
riktlinjer för investerare och har ESG-faktorerna som utgångspunkt vid investeringsanalyser 
och syftet är att skapa hållbara globala finanssystem. 

Berner (2015) belyser hur ämnet kring hållbarhet inom finansvärlden tar allt större plats. 
Dock är det en sak att exempelvis köpa Fairtrade-märkta bananer då det är konkret och går att 
ta på, medan det vi lägger våra stora pengar på, nämligen sparande, är en helt annan sak. Här 
finns nämligen inga tydliga och transparenta kravmarkeringar som säkerställer att fonden i 
fråga är ansvarstagande. Det är därmed intressant att få en inblick i hur fondbolagen tar 
ställning kring dessa frågor i utformningen av ansvarsfulla fonder. 
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1.3 Problemformulering 
• Hur tar fondförvaltare hänsyn till ansvarsfullt företagande i sin fondförvaltning? 

• Vilka investeringsstrategier används för att utforma SRI-fonder? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som är karaktäristiskt för storbankernas fondbolag i 
Sverige gällande urvalsprocessen för ansvarsfulla fonder. Genom att undersöka detta kan vi 
få svar på i vilken omfattning ansvarsfullt företagande vägs in i investeringsbesluten kring en 
fondportfölj.  

1.5 Definitioner 
I denna uppsats framöver är det några centrala begrepp som vi har givit följande definitioner:  

CSR = Corporate social responsibility: Kan översättas till företagsansvar och innebär att 
företag leds med hänsyn till miljöansvar och socialt ansvar vid sidan av de ekonomiska 
målsättningarna. Används i denna uppsats som synonymt med CR (Corporate responsibility) 
(Fondbolagens förening 2012). 

SRI = Socially responsible investment: En investering som syftar till en långsiktig hållbar 
utveckling som tar hänsyn till kommande generationer och frågor som berör mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor och miljö (Fondbolagens förening 2012). I följande uppsats används 
SRI som ett samlingsnamn för en ansvarsfull, hållbar och etisk investering. 

ESG = Environmental, Social and Governance: Kan översättas till miljöansvar, 
samhällsansvar och bolagsstyrning. Integrering av ESG-faktorer utöver den finansiella 
analysen är en central del i utformningen av en SRI-fond (Slapikaite & Tamosiuniene 2013). 

UNPRI/PRI = Principles for Responsible Investments: FN initiativ som består av ett 
nätverk av internationella investerare som arbetar för att implementera sex principer för 
hållbara och ansvarsfulla investeringar (Fondbolagens förening 2012).   
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2 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet presenteras, dvs. hur studien rent praktiskt är 
genomförd med syfte att besvara uppsatsens frågeställning.   

2.1 Forskningsdesign och forskningsstrategi 
Tillvägagångssättet för uppsatsen grundar sig på en komparativ design där jämförelser 
kommer göras mellan de fyra storbankernas fondbolag för att klargöra hur urvalsprocessen 
kring SRI-fondportföljerna skiljer sig åt. Bryman och Bell (2013) anser att målet med en 
komparativ design vanligtvis är att förklara likheter och skillnader mellan olika enheter och 
även ge en ökad medvetenhet och förståelse för ett specifikt område. En komparativ design 
kan enligt Bryman och Bell (2013) användas i samband med kvantitativ som kvalitativ 
forskningsstrategi. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi då vi likt 
Trost (2005) är intresserade av att försöka förstå och hitta mönster kring vår frågeställning 
snarare än att beskriva hur många eller hur ofta något förekommer, vilket vanligtvis utförs i 
kvantitativa studier. En kvalitativ forskningsstrategi används med andra ord för att beskriva, 
förklara och tolka en frågeställning (Ahrne & Svensson 2011).  

För att undersöka detta kommer en kvalitativ intervjumetod användas, nämligen 
semistrukturerade intervjuer. Vidare kommer även fondbolagens offentliga dokument kring 
ansvarsfulla investeringar studeras. I dessa dokument framgår bland annat vilka bolag som 
fonderna placerar i, samt vilka branscher fonderna tar avstånd från. Därmed kommer studien 
att baseras på primärdata i form av intervjuer samt sekundärdata i form av fondbolagens 
offentliga dokument. Enligt Knights och McCabe (1997) är det bra att använda sig av flera 
metoder, då resultatet inte grundar sig på en enda metod. Detta styrks av Bryman och Bell 
(2013), som menar att flera metoder kan öka validiteten i arbetet, vilket innebär att slutsatser 
från undersökningen är mer sammanhängande.  

Bryman och Bell (2013) beskriver att när en komparativ design används i samband med en 
kvalitativ forskningsstrategi, så antar designen en multipel fallstudie (flerfallstudie). Detta 
uppstår så fort vi undersöker fler fall än ett. I och med att studien kommer ha en kvalitativ 
forskningsstrategi i form av semistrukturerade intervjuer med ansvariga från fyra fondbolag, 
så kommer designen anta en flerfallsstudie. Genom att använda en flerfallsstudie kan resultat 
från respektive intervju och fondbolag ställas mot varandra och på så vis underlätta teoretiska 
reflektioner kring slutsatsen (Bryman & Bell 2013).  

2.2 Urval  
Vid kvalitativa studier rekommenderas att begränsa antalet respondenter, exempelvis genom 
att intervjua en mindre grupp personer för att därefter tolka intervjumaterialet på ett mer 
djupgående sätt (Justesen & Mik-Meyer 2011). Urvalet bestod därmed av en representant 
från respektive storbanks fondbolag i Sverige; Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, SEB 
Fonder och Swedbank Robur. Valet av respondenter beslutades på den grund att de är de 
största aktörerna på den svenska fondmarknaden enligt Svenska Bankföreningen (2015). 
Tillsammans representerar de 60 procent av förvaltat kapital i svenska fondbolag i Sverige. 
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Övriga aktörer på marknaden utgörs av mindre fondbolag med ett förvaltat kapital på lägre än 
9 procent (Svenska Bankföreningen 2015).  

 

 

Tabell 1. Andel av totalt förvaltat kapital i svenska fondbolag, år 2014 (Svenska 
Bankföreningen 2015:12) 

Trost (2005) förklarar att en nackdel med kvalitativ data är att den ofta möts med 
misstänksamhet då de bygger på små urval och därmed inte kan anses som representativa för 
befolkningen i statistisk mening, vilket gör det svårt att generalisera eventuella resultat. 
Genom att intervjua en representant från varje fondbolag har ett försök gjorts till att urvalet 
ska efterlikna populationen i miniatyr, vilket är viktigt enligt Trost (2005) för att uppnå ett 
representativt urval. Dock kan antalet intervjurespondenter anses som ett litet urval sett i 
förhållande till hela branschen. Syftet med denna studie är dock inte att generalisera utan 
istället få en ökad förståelse för hur urvalsprocessen ser ut för just dessa valda aktörer.  

Vad gäller urvalet kring intervjurespondenterna har ett icke-sannolikhetsurval gjorts, 
nämligen ett bekvämlighetsurval då vi genom telefon kontaktade respektive fondbolag och 
bad att få prata med någon ansvarig för avdelningen ansvarsfulla investeringar. Tanken med 
urvalet var att hitta personer som vi tror har hög kompetens, samt har mycket att berätta om 
ämnet ansvarsfulla investeringar och som arbetar dagligen med dessa frågor. De fyra 
respondenterna i denna uppsats utgjordes därmed av en ESG investment specialist, en chef 
för Corporate Governance and Responsible Investments, en chef för hållbarhetsanalys samt 
en ESG-analytiker. 

2.3 Genomförande av intervjuer 
Bryman och Bell (2013) förklarar att kvalitativa intervjuer kan utgöras av två 
intervjumetoder, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer lämpar sig särskilt väl till undersökningar som rymmer fler än ett fall, det vill säga 
en flerfallsstudie. Det krävs ett visst mått av struktur i intervjuerna för att kunna jämföra 
fondbolagen med varandra, vilket semistrukturerade intervjuer bidrar med (Bryman & Bell 
2013).   
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Bryman och Bell (2013) beskriver en semistrukturerad intervjumetod där intervjuaren arbetar 
med en intervjuguide där teman och en rad huvudfrågor är definierade på förhand. I en 
semistrukturerad intervju har dock intervjuaren möjlighet till att göra avsteg från 
intervjuguiden för att ställa ytterligare frågor (följdfrågor) till det som uppfattas vara viktiga 
svar. Vidare ger semistrukturerade intervjuer intervjupersonen stor frihet att utforma svaren 
på sitt eget sätt, då frågorna utgörs av öppna frågor (Bryman & Bell 2013). Detta tyckte vi 
var av stor vikt då vi var intresserade av så fylliga och detaljerade svar som möjligt för att 
närmare kunna förstå i vilken omfattning fondförvaltarna tar hänsyn till ansvarsfullt 
företagande i sin fondförvaltning.  

Målet var att i så stor utsträckning som möjligt genomföra personliga intervjuer för att likt 
Trost (2005) beskriver, lämpar sig normalt telefonintervjuer inte till frågor som är av en mer 
djupgående art. Därmed utfördes tre av fyra intervjuer på respektive fondbolags huvudkontor 
i Stockholm och en intervju utfördes som en telefonintervju, vardera på cirka en timme. Den 
intervjuade försågs med en intervjuguide vid intervjutillfället (Bilaga A). Intervjuerna 
spelades in för att vi som intervjuare skulle kunna vara mer närvarande i intervjun och inte 
behöva fokusera på att anteckna (Alvesson 2011). Att spela in intervjuerna rekommenderas 
även av Trost (2005) eftersom löpande anteckningar under intervjuns gång kan vara 
problematiskt att tyda, samt att avsikten i efterhand kan misstolkas. På så vis fick vi möjlighet 
att lyssna igenom materialet flera gånger under tiden vi transkriberade materialet och kunde 
därmed erhålla en mer fyllig empiri. Därefter gjordes en respondentvalidering, vilket innebär 
att det transkriberade materialet skickades till respondenterna för godkännande, för att 
säkerställa att inga missförstånd skett (Bryman & Bell 2013). 

2.4 Analysmodell 
De sekundärdata som erhållits från fondbolagens hållbarhetsredovisningar och 
policydokument kring ansvarsfulla investeringar har använts som ett supplement till 
intervjuerna. Detta gjordes för att få så uttömmande svar som möjligt på intervjuguiden, 
exempelvis kring urvalsprocesserna och beslutsprocesserna för bolag i fondportföljen. 
Därefter utfördes en sammanställning av primärdatan och sekundärdatan. Hair, Money, 
Samouel och Page (2007) poängterar att risken för information overload inom kvalitativa 
undersökningar är stor då dessa studier ofta generar stora mängder data. För att underlätta 
analysarbetet och minimera risken för information overload hade vi redan vid utformningen 
av intervjuguiden delat in frågorna under teman, som på olika vis var relevanta för våra 
frågeställningar.  

För att utföra och analysera kvalitativ data menar Hair, Money, Samouel och Page (2007) att 
kodning av materialet är nödvändigt. Kodning kan göras genom att dela in materialet i ord, 
fraser och teman. För att analysera det insamlade materialet delades materialet in i 
fokusområden för att möjliggöra kodning av respondenternas svar. Dessa fokusområden 
utgjordes av; fondförvaltarnas tolkning av ett ansvarsfullt företagande, ansvarsfullt 
företagande inom konventionell fondförvaltning samt ansvarsfullt företagande inom SRI-
fondförvaltning. Syftet med ovanstående fokusområden var att underlätta att finna samband 
och skillnader kring hur fondbolagen arbetar med dessa områden.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teorier kring vad ett ansvarsfullt företagande innebär och hur detta i 
sin tur påverkar utformningen av aktieportföljen för en ansvarsfull fond. Vidare redogörs 
olika definitioner kring ansvarsfulla fonder samt dess urvalsprocess och investeringsstrategier 
utifrån ett teoretiskt perspektiv.   

3.1 Ansvarsfullt företagande  
Corporate social responsibility (CSR) är ett paraplybegrepp som enligt Blowfield och Murray 
(2011) innebär att företag bör ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv, samt att företag bör bidra till samhället på ett positivt 
sätt. CSR innebär därmed att företag leds med hänsyn till miljöansvar och socialt ansvar vid 
sidan av de ekonomiska målsättningarna (Fondbolagens förening 2012). Detta uppfylls enligt 
The Economist (2005) genom att företaget strävar efter att uppnå fördelar och avkastning för 
flera parter än bara aktieägarna, vilket är ett relativt nytt synsätt på företagande. Friedman 
(2002) bedömer dock att företag endast är skyldiga att följa lagen samt att generera maximal 
avkastning åt dess investerare. Friedman (2002) anser därmed att det föreligger ett negativt 
samband mellan CSR och företagets finansiella resultat, då implementering av CSR är att 
missbruka företagets kapital. Ansvaret bör således ligga på samhället till att utforma lagar 
som genom att gynna individuella mål för företagen även gynnar företagens intressenter. 

Det finns många olika definitioner av CSR, men Blowfield och Murray (2011) sammanfattar 
att de flesta definitionerna betonar vikten av att företag bör ta ett ansvar för samhällets 
välbefinnande, de anställdas livskvalitet, miljön och att den ekonomiska utvecklingen av 
företaget går framåt. Louche och Lydenberg (2006) menar på så vis att det finns ett ”tripple 
bottom line”-perspektiv i hur ett företag bör bedrivas, vilket inkluderar miljö, samhälle och 
ekonomi. The Economist (2005) definierar CSR som integreringen av intressenternas 
eventuella sociala, miljömässiga och övriga problem i ett företags operativa verksamhet. Det 
går ut på att företag kan fortsätta att växa men på ett hållbart plan samtidigt som dess 
intressenter behandlas på ett rättvist sätt. Företagets handlingar ska därmed gynna 
intressenterna som kan bestå av: kunder, anställda, chefer, investerare, långivare, säljare, 
leverantörer, regeringar, icke-statliga organisationer, lokala samhällen, miljöaktivister, 
välgörenheter, ursprungsbefolkningar, stiftelser, religiösa grupper och kulturella 
organisationer.  

CSR har över tiden gått från att vara en liten del av företaget till att bli en av huvudpelarna 
(Blowfield & Murray 2011). Hållbar utveckling har därmed gått från att vara en fråga för 
miljöengagerade idealister till att bli en strategisk affärsfråga för företag (Sjöström 2014). 
Utvecklingen av CSR har haft sin grund i bland annat den minskade tilltron till storföretag, 
globaliseringen av företag, den ökade betydelsen av socialt ansvarsfulla investeringar samt av 
rent konkurrenskraftiga skäl (The Economist 2005). Enligt en undersökning gjord av The 
Economist (2005) beror ökningen av CSR främst på trycket från företagets intressenter, 
tidigare företagsskandaler samt ökat tryck från tillsynsmyndigheter. Ökningen av CSR har 
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därmed gjort att företag behöver se över och omstrukturera sina ansvarsområden i samhället 
(Blowfield & Murray 2011). 

Detta ansvarsfulla företagande skapar dock konflikter på olika nivåer menar Blowfield och 
Murray (2011). Konflikter mellan fattiga och rika, mellan kort- och långsiktig tillväxt, mellan 
företagsägare och aktieägare. The Economist (2005) tar upp en av anledningarna till att 
konflikter kan uppstå vid införandet av CSR i bolaget vilket är tron om att CSR motarbetar 
företagens förmåga att vara framgångsrika genom att mer eller mindre slänga grus i 
kugghjulen. Detta görs genom att trycket från tillsynsmyndigheter ökar och på så vis drar upp 
kostnaderna för ett företag. Samtidigt framhäver The Economist (2005) att Skandinavien är 
en av de mest progressiva regionerna i världen på i princip alla typer av CSR frågor. 

3.1.1 Legitimitetsteorin 
Då samhället är i en ständig utveckling förändras även företagens förutsättningar. Det innebär 
ett ökat krav på att företag ser till andra aspekter utöver ekonomiska mål. Blowfield och 
Murray (2011) beskriver vikten kring legitimitetsteorin som handlar om företags vilja att 
legitimera sin verksamhet utifrån samhällets förväntningar. Dessa förväntningar innefattar 
sociala, ekonomiska och politiska faktorer och är en del av det sociala kontrakt som ett 
företag har med den omgivning där det är verksamt, för att skapa och bibehålla ett gott rykte. 
Blowfield och Murray (2011) anser att ett företag endast kan överleva om dess värderingar 
överensstämmer med samhällets värderingar i området där de verkar, vilket de benämner som 
Licence to operate. Om projektet har en större negativ påverkan på samhället, i form av 
exempelvis miljöpåverkan, försvåras företagets mål att uppnå licence to operate. Företagets 
projekt måste på så vis uppfattas som legitimt av samhället och sina interna och externa 
intressenter för att uppnå licence to operate, endast på detta viset kan verksamheten fortgå 
(Blowfield & Murray 2011). 

Företaget bör därmed behandla dess anställda väl, bevara miljön och främja mänskliga 
rättigheter. Blowfield och Murray (2011) poängterar att ett företags arbete med CSR tar vid 
där lagen slutar, det kan exempelvis röra sig om att ha en viss miljöstandard som innebär 
mindre utsläpp eller vattenkonsumtion. Vidare kan det handla om att ha uppförandekoder i 
sitt samarbete med sina intressenter att barnarbete ej får förekomma oavsett land som 
företaget är verksamt i, samt att främja mångfald och jämställdhet i organisationen. 

3.1.2 Ett lönsamt ansvarstagande 
Behovet av ansvarstagande mellan företag och dess omgivning har vuxit i och med den ökade 
inkomstklyftan mellan fattiga och rika i världen. Enligt Blowfield och Murray (2011) står 
USA och Europa för 65 procent av den årliga välfärdsökningen där framgång räknas i form 
av ekonomisk tillväxt, produktivitet och effektivitet. I takt med tillväxten söker företag 
tillvägagångssätt som minskar kostnaden för produktionen, vilket associeras med den tredje 
världen. Produktionen som sker i de fattigare länderna brukar förknippas med en hög 
energiförbrukning vilket är en bidragande faktor till klimatförändringen (Blowfield & Murray 
2011). Företag har blivit kritiserade och fått bära skulden för ökade klimatförändringar, 
samtidigt som de hyllats i sökandet efter lösningar. Att bekämpa den globala uppvärmningen 
som klimatförändringen bidragit till är ett viktigt inslag i de nya ekonomiska idéerna. 
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Blowfield och Murray (2011) förklarar att detta sker via innovativa tillvägagångsätt i form av 
nya anställningar, sociala interaktioner, investeringar och en ökad nationell säkerhet. 
Konkurrenskraftiga företag behöver vara delaktiga i dessa nätverk för att behålla sina 
positioner på marknaden.  

Ansvarsfulla investeringar förekommer frekvent i samband med hållbart företagande. 
Hållbarhet hamnade i rampljuset år 1987 i och med Brundtland kommissionen ”Our 
Common Future”, som lanserades. Rapporten definierade hållbarhet i samband med miljö 
som ”development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” (WCED 1987:27). Syftet med kommissionen var 
att hålla tillbaka energianvändningen och dess påverkan på miljön och samtidigt uppmuntra 
företagande med minimal miljöpåverkan.  

Hållbarheten som förespråkas i Brundtland kommissionen kan jämställas med konceptet 
effektiv resursanvändning, som bland annat förespråkas av World Business Council for 
Sustainable Development (Louche & Lydenberg 2006). Effektiv resursanvändning är i 
grunden ett sätt till att använda CSR i sin verksamhet. Metoden syftar till att producera 
maximalt antal varor och tjänster med minsta möjliga resursförbrukning. Detta 
tillvägagångssätt värnar om miljön samtidigt som det gynnar företagen via en högre 
vinstmarginal och stärker konkurrenskraften på marknaden.  

The Economist (2005) framhävde som tidigare nämnts att Skandinavien ligger i topp när det 
rör CSR frågor och denna trend syns även inom temat ansvarsfulla investeringar. Aktieägare 
är nämligen numera inte bara intresserade av att företag går med vinst, utan även hur de gör 
sina vinster (Sjöström 2014). Enligt en undersökning gjord av The European Sustainable 
Investment Forum (Eurosif 2014) har denna typ av investeringar ökat med 124 procent i 
Sverige mellan år 2011 och 2013. Vidare påvisar Eurosif (2014) att institutionella investerare 
förutspås vara den största drivkraften kring utvecklingen av SRI i Europa de kommande tre 
åren. Institutionella investerare har även haft en stor roll i utvecklingen av SRI historiskt, 
sedan januari 2002 är exempelvis svenska pensionssystemet (AP-fonderna) skyldiga att 
införliva miljömässiga och etiska aspekter i sin investeringspolitik (Renneboog, Ter Horst & 
Zhang 2008). 

3.2 SRI – definition av socialt ansvarsfulla investeringar 
Hofmann, Penz & Kirchler (2009) konstaterar att även om intresset för ansvarsfulla 
investeringar har ökat så är oklarheten fortfarande ett faktum vad gäller benämningen för 
denna typ av investering. Hofmann et al. (2009) förklarar att definitioner såsom etiska 
investeringar, ansvarsfulla investeringar och hållbara investeringar kan användas både som 
synonymer och som skiljaktigheter. Blowfield och Murray (2011) menar dock att SRI 
(socially responsible investment) är ett samlingsnamn för dessa begrepp och innebär att 
någon form av hänsyn tas till sociala, miljömässiga och/eller etiska konsekvenser av 
investeringen i den finansiella analysen. Frågor som idag kommer allt högre upp på agendan 
för investerare är bland annat vilken beredskap för att möta klimatrelaterade affärsrisker 
bolagen har, i vilken mån hänsyn tas till mänskliga rättigheter samt vilken analys av 
korruptionsrisker utländska bolag har gjort på tillväxtmarknader med ett auktoritärt styre? År 
2010 definierade Eurosif (2014, 44) SRI följande “SRI is a financial investment including 
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simultaneously Environment, Social and Governance criteria, in addition to the financial 
ones”. Slapikaite och Tamosiuniene (2013) menar därmed att en SRI-fond är en investering 
där analysen och investeringsstrategierna implementerar miljöansvar, socialt ansvar och 
ägarstyrning (de så kallade ESG-faktorerna) i investeringsprocessen. Sjöström (2014) 
poängterar dock att det i dagsläget är upp till investerare att bedöma den finansiella 
relevansen och de möjliga konsekvenserna för ett investeringsbeslut. De krav som finns är ett 
vägledande uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring (2009) som klargör att en 
placering inte får göras i ett bolag vars omsättning utgörs av mer än 5 procent från den 
industri de säger sig vilja undvika. 

3.2.1 Hållbara investeringar 
Betydelsefulla förebilder inom SRI-området anser att SRI bör omdefinieras till hållbara 
investeringar alternativt hållbara och ansvarsfulla investeringar. Sedan begreppet SRI först 
myntades kan man enligt Blowfield och Murray (2011) ana en övergång från fokus kring 
orena pengar (det vill säga pengar som kommer från oetiska eller sociala och miljömässigt 
skadliga verksamheter) till att hitta investeringar som gynnar och lägger stor vikt vid att 
hantera samhällsutmaningar. Detta styrks av Schwarts (2003) som menar att SRI har gått från 
att fokusera på religiösa frågor till att inrikta sig på miljöfrågor, geopolitik, hållbarhet och 
demokratiska frågeställningar i samhället. Ett exempel på detta är den ökning av 
investeringar vars fokus ligger på förnyelsebar energi och liknande branscher som arbetar för 
en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

En hållbar investering definieras enligt Blowfield och Murray (2011) som en investering som 
värdesätter de sociala-, miljömässiga- och ägarstyrningsmål (ESG) som SRI generellt 
innefattar. Samtidigt innefattar en hållbar investering ett långsiktigt värdeskapande där såväl 
naturtillgångar som finansiella tillgångar tas hänsyn till. Denna utveckling kan även styrkas 
av The European Sustainable Investment Forum (Eurosif, 2014:44) som år 2013 uppdaterade 
sin definition av SRI till följande: 

SRI (Socially Responsible Investment) is an investment approach that aims to reconcile 
financial performance and social and environmental impacts by financing private 
companies and public entities that contribute to sustainable development regardless of 
their industry sector. By influencing the governance and the behaviour of these players, 
SRI fosters a responsible economy.  

Sjöström (2014) beskriver att investeringar med ett hållbarhetsperspektiv gör det 
möjligt att minska oväntade risker samt identifiera outnyttjade möjligheter hos 
investeringsobjekten och därmed öka sina möjligheter till god avkastning på sina 
investeringar.  

3.3 Investeringsstrategier för SRI-fonder 
För att integrera ansvarsfullt företagande i den finansiella sektorn, genom SRI-fonder, 
använder sig fondförvaltare av flera metoder och verktyg för att utforma en hållbar och 
långsiktigt lönsam fondportfölj. I tabellen nedan visas en sammanfattning över de olika SRI-
strategier som används på marknaden och vad respektive strategi innebär. 
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Investerings-
metod 

Investeringsstrategier Övergripande innebörd 

 
 
Exkludering 
av bolag 

Negativ screening - 
etiska  Undvika bolag/branscher på moraliska grunder 

Negativ screening- 
miljömässigt eller 
socialt 

Undvika bolag/branscher på grund av deras sociala- eller miljömässiga 
praxis 

Normbaserad screening Undvika bolag på grund av bristande efterlevnad av internationella 
normer 

 
 
 
 
 
Inkludering 
av bolag 

Positiv screening Aktiv inkludering av bolag på grund av sociala och miljömässiga 
faktorer 

Utöver finansiella 
aspekter - Bäst i 
klassen 

Aktiv inkludering av bolag som är ledande i dess bransch kring social- 
och/eller miljömässig prestation 

Finansiellt vägda -  
Bäst i klassen 

Aktiv inkludering av bolag som överträffar de andra bolagen i sin sektor 
på ett finansiellt plan med sociala och/eller miljömässiga kriterier 

Samhällsinvestering Tilldelning av kapital direkt till företag och projekt baserat på deras 
samhällsbidrag 

Hållbarhetsteman Aktiv inkludering av företag utifrån hållbarhetsfaktorer (t.ex. 
förnyelsebar energi) 

Integrerad analys Aktiv inkludering av miljömässiga och sociala faktorer inom 
konventionell fondförvaltning 

Blandad 
värdeinvestering 

Aktiv fördelning baserad på en blandning av finansiell och social/ 
miljömässig avkastning på investeringen 

 
Påverkan av 
bolag 

Engagemang Dialog mellan investerare och företagsledning för att förbättra 
hanteringen av miljömässiga-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor 

Aktieägaraktivism Använda aktieägarrättigheter för att pressa företag till att förändra 
praktiseringen kring miljömässiga-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor 

Tabell 2. Olika former av SRI-investeringar (Blowfield och Murray 2011:231) 

Viktigt att poängtera är att Blowfield och Murrays tabell över SRI-investeringar är endast ett 
urval över möjliga metoder. Louche och Lydenberg (2006) konstaterar att arbetet kring SRI 
har en variation av utövande runt om i världen, då kultur och länders känslighet till dess 
omgivning orsakar skillnader i utövandet av SRI mellan olika länder. Louche och Lydenberg 
(2006) anser därmed att det råder delade meningar bland forskare angående utvecklingen av 
ansvarsfulla investeringar och hållbart företagande. Samtidigt används vanligtvis en 
kombination av olika investeringsstrategier för att utforma en SRI-fond (Renneboog et al. 
2008). 

Hofmann et al. (2009) beskriver tre metoder för en SRI-investering som kan kopplas till 
Blowfield och Murrays (2011) investeringsmetoder. Dessa är: (a) exkludering av oetiska 
företag, (b) exkludering av oetiska företag och inkludering av etiska företag samt (c) 
aktieägaraktivism.  
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(a) Vid en exkludering av oetiska företag, även kallad negativ screening, exkluderas 
branscher som omfattas av exempelvis kärnvapen, alkohol, tobak, pornografi och 
spelverksamhet. Renneboog et al. (2008) beskriver även att det kan röra sig om att exkludera 
brancher som utför djurförsök, har dåliga arbetsförhållanden, bryter mot de mänskliga 
rättigheterna eller som har en oansvarig utländsk verksamhet. Sjöström (2014) förklarar att 
fondbolagen väljer att aktivt inte placera i branscher som de anser ej överensstämmer med 
ansvarsfullt företagande. Negativ screening som metod är frekvent förekommande vid 
urvalsprocessen till etiska fonder, men även vid sammansättning av fonder som fokuserar på 
ett hållbart perspektiv. Det problematiska med uteslutningsmetoden är svårigheten att dra 
gränsen till vad som räknas som en kontroversiell verksamhet. Bör företag som har en mindre 
del av verksamheten inom alkoholsektorn eller tillverkar en produkt som bland annat används 
inom vapenindustrin uteslutas med negativ screening? (Sjöström 2014). Hur ska dialogen 
kring företag som implementerar ESG i verksamheten men befinner sig inom kontroversiella 
branscher behandlas? Det kan exempelvis röra en tobaksodlare som använder sig av 
ekologisk framställning av produktionen för att värna om miljön, samtidigt som tobaken 
fortfarande är skadlig för människan. Sjöström (2014) menar även att synen på etik påverkar 
vad som bör uteslutas. Synsätten på bland annat djurförsök och preventivmedel kan skilja sig 
mellan olika regioner. Uteslutningsmetoden är den vanligaste metoden för hållbara 
investeringar inom Sverige, sett till hur mycket kapital detta appliceras på. Metoden är 
kostnadseffektiv eftersom fondförvaltarna endast behöver ändra urvalet vid företagsuppköp 
eller ändring av bolagsinriktning.  

(b) Exkludering av oetiska företag (negativ screeening) och inkludering av etiska 
företag (positiv screening) innebär att oetiska företag exkluderas enligt ovanstående grunder 
samtidigt som företag väljs in på grund av att de praktiserar sin verksamhet på ett etiskt sätt. 
Som Blowfield och Murray (2011) nämnt ovan kan detta innefatta att mänskliga rättigheter 
efterlevs eller att företaget tar ett miljöansvar. Renneboog et al. (2008) förklarar även att 
bolag väljs in om de gynnar den kulturella mångfalden, använder sig av förnyelsebar energi 
eller visar på ett stort samhällsengagemang. Sjöström (2014) förklarar att den positiva 
urvalsprocessen inriktar sig på att identifiera företagen som presterar de bästa finansiella och 
hållbarhetsmässiga resultaten (Sjöström 2014). Detta ligger till grund för ett flertal olika 
sammansättningar av fonder. Utifrån ett världsomfattande index görs en analys via 
hållbarhetskriterier som de olika bolagen redovisar. Den positiva screeningen fokuserar på att 
välja in de företag som presterar bäst ur ett hållbart perspektiv. Metoden bygger på att 
systematiskt utgå från en modell som behandlar hur olika kriterier ska betraktas och vägas 
mot varandra för att generera högsta möjliga positiva urval (Sjöström 2014). Positivt urval 
benämns även som bäst i klassen och urvalet kan bland annat ses via de tio bästa i en bransch, 
eller genom en mix av ett flertal olika branscher. Vissa branscher är mer hållbara i sin natur 
än andra, vilket gör att jämförelsen vanligtvis görs inom en bransch där villkoren är de 
samma (Sjöström 2014). Exempelvis anses oljebranschen och tobaksbranschen vara relativt 
mindre hållbara, då de vanligtvis har en skadlig effekt på miljö och människor. Företagens 
hållbarhetsredovisningar är en viktig informationskälla vid positiv screening och vanligtvis 
publiceras de årligen i samband med årsredovisningen eller som en fristående rapport. 
Sjöström (2014) förklarar att hållbarhetsredovisningen har ökat kraftigt de senaste åren på 
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grund av efterfrågetrycket av marknaden. Enligt Sjöström (2014) är det obligatoriskt med 
hållbarhetsredovisning för alla statliga bolag, men det finns ingen reglering för de privatägda 
företagen. En ökning av hållbarhetsredovisningen skulle dock underlätta den positiva 
screeningen som är en resurskrävande urvalsmodell, i jämförelse med den normbaserade 
metoden och exkluderingssmetoden.  

(c) Aktieägaraktivism innebär enligt Hofmann et al. (2009) att som aktieägare är man 
delägare, vilket berättigar en röst i företagets policy. Genom att delta på årstämmor har 
aktieägarna en möjlighet att påverka företaget i en mer etisk riktning.  

Hofmann et al. (2009) beskriver dessa tre metoder som tre olika stadier beroende på hur 
utvecklad SRI-marknaden är. Exkluderingen är ett förstadie, exkludering och inkludering är 
då SRI befinner sig i utvecklingsstadiet och aktieägaraktivism är ett tecken på att SRI är i ett 
framskridet stadium. För varje stadie blir SRI alltmer välkänt och efterfrågat på marknaden 
vilket bidrar till utvecklingen. Hofmann et al. (2009) tar även upp problematiken kring då 
investerarna befinner sig på ett mer framskridet stadium än vad själva marknaden 
(fondförvaltarna) befinner sig på. 

3.3.1 Investeringsstrategier för SRI-fonder på den svenska marknaden 
Några frekvent använda metoder för urval till SRI-fonder på den svenska marknaden är 
normbaserad genomlysning, positivt urval, aktivt ägande och uteslutning av kontroversiella 
sektorer (Sjöström 2014). I tabellen nedan visas de vanligaste investeringsstrategierna på den 
svenska marknaden enligt Eurosif (2014). 

 
Tabell 3. Investeringsstrategier för SRI på svenska marknaden (Eurosif 2014:59) 

Bengtsson (2007) anser att genom utvärdering av investeringsalternativ och analyser kring 
befintliga investeringar, kan fondförvaltare påverka företagen i portföljen. Ansvarstagandet 
kan därmed genom engagemang uppmuntra till ökad prestation inom etik och miljö, vilket 
enligt Eurosif:s (2014) undersökning ökat markant från 2011 till 2013. För att tydligt visa sitt 
ställningstagande är fortfarande exkludering det främst förekommande på den svenska 
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marknaden, det vill säga aktivt avståndstagande till verksamheter som inte förespråkar ett 
ökat företagsansvar i samhället. 

3.3.2 PRI – FN-stödda Principles for Responsible Investments 
SRI-praxis i Sverige omfattas inte av något rättsligt ramverk, men vilar däremot på initiativ 
såsom UNPRI (Eurosif 2014). FN-inititativet PRI (Principles for Responsible Investments) är 
ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att införliva principerna 
i verksamheten. Principerna förser investerare med ett ramverk kring hur hänsyn bör tas till 
ESG-faktorer i investeringsanalysen. Målsättningen är att bidra till utvecklingen av ett mer 
hållbart globalt finanssystem. UNPRI (2015) förtydligar att principerna är frivilliga och 
visionära, de ska ses som en uppsättning möjligheter att införliva ESG-frågor i 
investeringsverksamheten. UNPRI (2015) menar att ansvarsfulla investeringar är en process 
som måste anpassas för att passa varje organisations investeringsstrategi, metoder och 
resurser. De sex principerna är: 

1. Vi kommer att införliva ESG-frågor i investeringsanalyser och placeringsbeslut. 

2. Vi kommer att vara aktiva ägare och integrera ESG-frågor i vår ägarpolicy och praxis.  

3. Vi kommer verka för en större öppenhet kring ESG-frågor från de företag som vi 
placerar i.  

4. Vi kommer att främja acceptans och aktivt verka för att dessa principer tillämpas i 
finansbranschen.  

5. Vi kommer att arbeta tillsammans för att förbättra vår effektivitet vid 
implementeringen av principerna.  

6. Vi kommer alla rapportera om våra aktiviteter och framsteg med att implementera 
dessa principer.  

Genom att underteckna PRI skriver investerare på att följa dessa principer och på så vis 
implementera ESG-faktorer i sitt beslutsfattande kring investeringar och ägarpolicy för att 
förbättra den finansiella avkastningen, minska risken och uppfylla sina kunders 
förväntningar. Samtidigt har de en direkt påverkan på företag till att förbättra sina resultat 
inom dessa områden (UNPRI 2015). Louche och Lydenberg (2006) menar att aktieägare har 
en central roll för att påverka företag i en ansvarsfull riktning. Detta kan jämställas med den 
roll aktieägarna har i Europa, att de kan göra sin röst hörd via bolagsstämmor. Slapikaite och 
Tamosiuniene (2013) menar även att integreringen av ESG-faktorer hjälper till att identifiera 
bättre skötta företag och konstruera portföljer med bättre långsiktiga investeringsmöjligheter. 

3.3.3 Integrering av ESG-faktorer i en SRI-fond 
ESG står för Environmental, Social and Governance, vilket översätts till miljöansvar, socialt 
ansvar och ägarstyrning/bolagssyrning (Sjöström 2014). Integrering av ESG-faktorer utöver 
den finansiella analysen är en central del i utformningen av en SRI-fond (Slapikaite & 
Tamosiuniene 2013).  Det finns växande bevis som tyder på att ESG-faktorer, när det 
integreras i investeringsanalys och beslutsfattande, kan erbjuda investerare potentiella 
långsiktiga prestationsfördelar. ESG har blivit en förkortning för investeringsmetoder som 



 
 

 15 

omfamnar ESG eller hållbarhetsfaktorer som ett sätt att hjälpa till att identifiera företag med 
överlägsna affärsmodeller (ESG Managers Portfolio 2015). ESG-faktorer som de i tabellen 
nedan ger portföljförvaltare inblick i kvaliteten på företagets ledning, kultur, riskprofil och 
andra egenskaper. Genom att utnyttja den ökade granskning i samband med ESG-analys, 
ökar möjligheten att finna bolag som är hållbarhetsmässigt ledande inom sina branscher, 
förvaltas bättre och är mer framåtblickande, är bättre på att tänka framåt och reducera risker, 
samt möter positiva normer för ansvarsfullt företagande (ESG Managers Portfolio 2015). 

Område Kriterier Möjlig påverkan på bolagets prestation 

 

Miljö 

• Resursförvaltning och 
förebyggande av förorening 

• Reducering av utsläpp och 
klimatpåverkan 

• Miljörapportering 

• Undvik eller minimera miljöpåverkan 
• Lägre kostnader/ökad lönsamhet genom energieffektivitet 
• Minskad risk för rättstvister och skadat rykte 
• En indikation av välstyrda företag 

 

Social 

Arbetsplats 
• Mångfald 
• Hälsa och säkerhet 
• Arbetsledning - relationer 
• Mänskliga rättigheter 

 
Produktintegritet 
• Säkerhet 
• Produktkvalitet 
• Framtida teknologiproblem 

 
Samhällspåverkan 
• Samhällsrelationer 
• Ansvarsfull utlåning 
• Bolagsfilantropi 

Arbetsplats 
• Förbättrad produktivitet och moral 
• Minskad personalomsättning och frånvaro 
• Öppenhet för nya idéer och innovationer 
• Minska risken för tvister och skadat rykte 

 
Produktintegritet  
• Skapa varumärkeslojalitet 
• Öka försäljningen baserat på produktsäkerhet och kvalitet 
• Minska risken för tvister och skadat rykte 

 
Samhällspåverkan  
• Förbättra varumärkeslojalitet 
• Skydda ”licence to operate” 

 

Bolags-
styrning 

• Ersättning till ledande 
befattningshavare 

• Styrelseansvar 
• Aktieägarrättigheter 
• Rapportering och redovisning 

• Integrerade intressen för andelsägare och ledning 
• Undvik negativa finansiella överraskningar eller "blow-

ups" 
• Minska risk för skadat rykte 

Tabell 4. ESG-implementeringens påverkan på bolagets prestation (Slapikaite och 
Tamosiuniene 2013:4) 

Sjöström (2014) bedömer att även om ESG kan ses som tre fristående områden vid 
ansvarsfulla investeringar är integrationen stark mellan de olika delarna. Hänsyn behöver tas 
till dem som en helhet vid investeringsbeslut. Enligt Sjöström (2014) innefattar begreppet 
ESG urvalsprocesser till ansvarsfulla investeringar, vilka kan ske genom olika 
tillvägagångssätt som Blowfield och Murray (2011) tog upp i tabell 2 ovan. Den 
normbaserade genomlysningen är bland den mest utbredda ESG-metoden i Sverige och den 
används allt mer frekvent i Europa. Den normbaserade genomlysningen har sin grund i de 
internationella konventioner som Sverige har skrivit under. Konventionerna är juridiskt 
bindande och har bildats genom överenskommelser mellan stater och organisationer som FN 
och Europarådets arbete (Sjöström 2014). Sverige har skrivit under ett flertal olika 
konventioner som ska stötta ett hållbart företagande. Några av de större konventionerna är, 
Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och frihet, Internationella konventionen 
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Konventionen mot diskriminering av 
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kvinnor, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s ramkonvention mot 
klimatförändringar (Sjöström 2014).  

3.4 Sammanfattning av teori 
Ett ansvarsfullt företagande (CSR) kännetecknas av att det tar vid där lagen slutar och 
innebär att bolag tar ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Åsikterna är både negativa och positiva kring implementeringen av CSR i 
affärsverksamheter, men inom den svenska marknaden har ansvarstagande ett stabilt fotfäste. 
Blowfield och Murray (2011) menar att genom ansvarsfulla investeringar (SRI) tar företag 
hänsyn till miljömässiga, sociala och/eller etiska konsekvenser av investeringen i den 
finansiella analysen. Samtidigt poängterar Hofmann (2009) att SRI är ett samlingsbegrepp 
med flera definitioner som ansvarsfulla investeringar, hållbara investeringar och etiska 
investeringar, vilka kan ses som både skiljaktigheter och synonymer. Blowfield och Murray 
(2011) samt Schwarts (2003) anser att SRI under åren har förflyttat sin tyngdpunkt från orena 
pengar till att fokusera på hållbarhet och ansvarstagande. Slapikaite och Tamosiuniene (2013) 
framhäver att SRI-analyser görs utifrån ett ESG-perspektiv, med samhälle, miljö och 
ägaransvar som utgångspunkt. Enligt ESG Managers Portfolio (2015) finns det växande bevis 
som tyder på att integrering av ESG-faktorerna vid investeringsbeslut kan generera 
långsiktiga prestationsfördelar.  
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4 Resultatredovisning 

Detta kapitel introduceras med en presentation av studiens respondenter. Vidare presenteras 
hur storbankernas fondbolag definierar ett ansvarsfullt företagande, därefter hur 
fondförvaltare tar hänsyn till dessa kriterier i sin fondförvaltning. Dels inom SRI-fonder och i 
övriga fonder som i detta kapitel kommer benämnas som konventionella fonder. För att 
undersöka detta baseras informationen dels på intervjuerna samt från fondbolagens 
hållbarhetsredovisningar och policydokument för ansvarsfulla investeringar1. 

4.1 Introduktion av respondenter och fondbolag 
Samtliga fondbolag är kopplade till Global Compact och Principles for Responsible 
Investment (PRI), vilket är två frivilliga FN-initiativ vars syfte är att integrera Corporate 
Social Responsibility (CSR) i företagen och att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart 
globalt finanssystem. Nedan följer en presentation av respondenterna och respektive 
fondbolag. 

Fondbolag Respondent Befattning 

Handelsbanken Fonder Elisabet Jamal Bergström Head of Corporate Governance & 
Responsible Investments 

Swedbank Robur Anna Nilsson  Chef inom hållbarhetsanalys 

Nordea Fonder Jytte Steen Thörnhammar ESG-analytiker 

SEB Fonder Anette P Andersson ESG Investment Specialist  

Tabell 5. Introduktion av respondenterna 

4.1.1 Handelsbanken 
Handelsbanken beskriver att hållbarhet är en del av deras kultur samt att de har arbetat med 
att integrera hållbarhet i deras arbetssätt under en längre tid. Hållbarhetsarbetet berör hela 
Handelsbanken och inkluderar de marknader där banken bedriver verksamheter 
(Handelsbanken 2015 a). Hållbarhetsfrågor är en aspekt som banken utgår från när de arbetar 
med ansvarsfull fondförvaltning. Sammanställningen inom pensions-, kapital- och 
fondförvaltningen bygger på en miljömässig, ekonomisk och social hållbar utveckling som 
banken via uppdrag av kunderna investerar i (Handelsbanken 2015 a). I investeringsbesluten 
till Handelsbanken Fonder är hållbarhetsfrågor en aspekt som tas hänsyn till. Genom dialog 
och samarbete med företagen som ingår i fondportföljer skapas en långsiktig tillväxt 
(Handelsbanken 2015 b). I ägarskapet utesluter Handelsbanken bolag för andelsägarnas 
vinning.  

Elisabet Jamal Bergström har befattningen Head of Corporate Governance & Responsible 
Investments inom Handelsbanken. Posten är relativt ny inom banken, men Jamal Bergström 
har arbetat med hållbarhet inom kapitalförvaltningen i en annan funktion sedan 2009 och 
inom kapitalförvaltningen har hon varit aktiv de senaste 16-17 åren. 

                                                
1 Finns presenterade i Bilaga B 
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4.1.2 Swedbank 
I det finansiella systemet är Swedbank en stor bank med inflytande i de samhällen där de är 
verksamma. Swedbank beskriver att de är engagerad i att skapa en finansiell hållbar 
utveckling till sina ägare, kunder och även samhället över lag (Swedbank 2015 a). Om 
banken inte sköter sitt ansvar ökar risken för negativa effekter i samhället och Swedbank 
försöker förebygga detta genom att arbeta för att bli en pålitlig och trygg del av en stabil 
finansmarknad. Detta arbete görs med hänsyn till problem som kan förekomma i samband 
med samhälle, miljö och ekonomiska frågor (Swedbank 2015 b). Swedbank Robur har 
hållbarhetsfonder med krav på bolagen som ingår i portföljerna och enbart företag med bäst 
hållbarhetsarbete i sin bransch får ingå (Swedbank 2015 c). 

Anna Nilsson har positionen som chef inom hållbarhetsanalys i Swedbank Robur och hennes 
uppgift är bland annat att kontrollera att filtret för hållbarhetsfonderna är korrekt. Nilsson har 
arbetat med hållbarhetsfrågor inom Swedbank Robur i 17 år och bankens hållbarhetsaspekt 
har växt under hennes karriär. 

4.1.3 Nordea 
Nordea beskriver att bankens primära mål är att säkerställa positiva kundupplevelser som 
banken arbetar mot genom att agera ansvarsfullt i det dagliga arbetet (Nordea 2015 a). 
Ansvarstagande ska vara grundläggande och integreras via samarbeten mellan kollegor, 
kundmöten och övriga intressenter som har en dialog med Nordea (Nordea 2015 a). 
Målsättningen är att Nordea ska vara en god samhällsaktör och därför har banken skapat 
etiska riktlinjer och hållbarhetspolicys som säkerställer detta. Nordea har tre olika Stars 
fonder som möjliggör ansvarsfulla investeringar genom positiv screening. Samtliga 
fondportföljer lägger fokus på att lyfta de företag som agerar ansvarsfullt i sin verksamhet 
inom miljö, samhälle och affärsetik (Nordea 2015 c). 

Jytte Steen Thörnhammar arbetar som ESG-analytiker inom Nordea och har haft denna roll i 
ett år tillbaka. Främst arbetar Steen Thörnhammar med att analysera och välja ut bolag som 
ska ingå i fondportföljerna Swedish Stars och Nordic Stars. 

4.1.4 SEB 
Inom SEB värderas relationer och banken arbetar med att skapa ett värde för kunderna i ett 
långsiktigt perspektiv. Banken är aktivt delaktig i de samhällen där SEB bedriver sina 
verksamheter (SEB 2015 a). SEB vill skapa en hållbar tillväxt som leder till positiva 
förändringar för deras medarbetare, kunder och samhället överlag. Den hållbara tillväxten ska 
SEB uppnå genom arbete utifrån ett miljö-, samhälls- och ekonomiskt perspektiv (SEB 2015 
b). Frågor som rör hållbarhet arbetar SEB med för att det ska bli en naturlig och integrerad 
del i verksamheten och visionen är att det ska finnas en hållbarhetsaspekt i allt SEB gör (SEB 
2015 c). 

Anette P Andersson har rollen som ESG Investment Specialist. P Andersson har sedan 1990 
arbetat inom hållbarhetsområdet och mellan 2006 och årsskiftet 2014 var hon fondförvaltare 
för två ansvarsfulla fonder. Med start i början av 2015 ligger nu P Anderssons kompetens till 
förfogande för hela SEB.  
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4.2 Bankernas definition av en ansvarsfull investering 
Bankernas definition av en ansvarsfull investering är skräddarsydd inom respektive bank. 
Dock har samtliga av de fyra bankerna preciserat sin definition av en ansvarsfull investering 
utifrån en kombination av hållbarhet och ESG-aspekterna (miljö, samhälle och ägarstyrning). 
Definitionerna liknar därför varandra men innebörden av dem skiljer sig åt mellan bankerna. 
Nedan presenteras respektive bank och dess definition mer genomgående. 

 

Fondbolag Handelsbanken Nordea  SEB Swedbank 
Definition Investeringen ska 

skapa tillväxt och 
välfärd inom samhälle, 
miljö och ekonomi, 
med hänsyn till 
hållbarhet. 

Skapa avkastning 
utifrån andra 
aspekter än enbart 
de finansiella, 
såsom mänskliga 
rättigheter, 
klimataspekter, 
energieffektivisering 
och affärsetik. 

En kapitalplacering 
som tar hänsyn till 
ESG-aspekter: 
Environmental, 
Social and 
Governance. 

Inkluderar bolag där 
hållbarhetsfrågor är 
centrala, med 
utgångspunkt i miljö, 
klimat, mänskliga 
rättigheter, 
arbetsvillkor och 
affärsetik. 

Innebörd Förvalta kundernas 
placeringar i enlighet 
med långsiktig 
avkastning utifrån 
bankens normer. 

Banken investerar i 
bolag som 
inkluderar ESG-
aspekter i sina 
affärsmodeller. 

Det ansvarsfulla 
arbetet ska vara 
värdeskapande, 
verksamheten ska 
inte vara filantropisk. 

Banken har hårdare 
krav inom branscher 
med ökad 
hållbarhetsrisk. 

Tabell 6. Översikt kring bankernas definition av ansvarsfullt företagande 

För att ett bolag ska betraktas som ansvarsfullt enligt Swedbank och därmed få ingå i bankens 
hållbarhetsfonder är det flera kriterier och krav de ställer. Swedbank (2015 d) ställer hårdare 
krav på de branscher som har stora hållbarhetsrisker och lägre på de som har små risker. 
Övergripande gäller det att hållbarhetsfrågor kommer i centrum i bolaget, därmed att hänsyn 
tas till miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor och rättigheter samt 
affärsetik. Handelsbankens (2015 a) definition av en ansvarsfull investering är att 
investeringen ska skapa tillväxt och välfärd inom samhälle, miljö och ekonomi. Till 
definitionen inkluderas även hållbarhetsaspekten och att investeringen ska gynna mänskliga 
rättigheter, bekämpa korruption, grundläggande principer om arbetsvillkor och miljöhänsyn, 
vilket motsvarar Handelsbankens syn på ansvarsfullt företagande. Det finns olika definitioner 
på ansvarsfulla investeringar och Sasja Beslik förklarar att inom Nordea (2015 a) innebär det 
att skapa ansvarsfull avkastning till deras kunder. Det handlar om att integrera och plocka in 
andra aspekter än bara de finansiella, som Nordea anser påverkar deras förmåga att förvalta 
kapital över tid och skapa en avkastning. Mänskliga rättigheter, klimataspekter, 
energieffektivisering och affärsetik är aspekter som Nordea tar hänsyn till vid ansvarsfulla 
investeringar. P Andersson2 förklarar att SEB definierar en ansvarsfull investering som en 
kapitalplacering där hänsyn tas till ESG-aspekterna (Environmental, Social and Governance). 
P Andersson förklarar att verksamheten inte ska vara filantropisk utan att det ansvarsfulla 
arbetet ska vara relevant och finansiellt värdeskapande för bolagen. Det ansvarsfulla 
investeringsarbetet inom SEB bygger på att aktivt hantera aspekter i verksamheter som har 
med miljö, sociala frågor och styrning att göra (SEB 2015 d). SEB:s arbete syftar till att 
skapa ett hållbart värdeskapande, samt minska risker och ta till vara på affärsmöjligheter. 
                                                
2 Anette P Andersson ESG Investment Specialist, SEB fonder, intervju 22 april 2015 
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Genomgripande lyder definitionen av ansvarsfullt företagande bland de fyra bankerna att 
hänsyn tas till ESG-aspekterna och att bankerna har ett hållbarhetsperspektiv inom SRI-
fondförvaltningen. 

4.2.1 Bankernas arbete utifrån definitionen av en ansvarsfull investering 
Handelsbanken (2015 d) strävar efter att förvalta kundernas besparingar i enlighet med 
långsiktig avkastning och i linje med värdegrunden som banken har för att säkerställa att 
förvaltningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Nordea (2015 a) tillsammans med de andra 
bankerna instämmer med detta eftersom de tror att företag som har miljö och samhälle i 
åtanke är representativa för långsiktiga investeringar. Handelsbanken (2015 d) upplever att 
förväntningarna och kraven från kunderna kring ansvarsfulla investeringar ständigt ökar, 
vilket stärker bankens engagemang i deras dagliga arbete inom det ansvarsfulla området. Som 
investerare innebär kapitalförvaltningen både möjligheter och risktagande för 
Handelsbanken. Genom att analysera investeringsmöjligheter i bolag reduceras risker och 
förutsättningar för lönsamhet och överlevnad ökar, vilket även genererar en bättre avkastning 
till andelsägarna (Handelsbanken 2015 c). Steen Thörnhammar3 förklarar även att Nordea 
tror att de bolag som inräknar ESG-aspekterna i sin affärsmodell är de företag som kommer 
vara de långsiktiga vinnarna. 

4.3 Ansvarstagande i konventionell fondförvaltning 
Ansvarstagande inom den konventionella fondförvaltningen utövas främst genom negativ 
screening, viss mån av normbaserad screening, hållbarhetsanalyser av bolagen i 
fondportföljen samt ett aktivt ägande. Nedan följer en översikt av respektive banks arbetssätt 
gällande ansvarstagande i den konventionella fondförvaltningen. 

Fondbolag Handelsbanken Nordea  SEB Swedbank 
Negativ 
screening 
 

Utesluter illegala 
vapen och 
kärnvapen. 

Utesluter 
illegala vapen 
och kärnvapen. 

Utesluter illegala vapen och 
kärnvapen. 

Utesluter illegala 
vapen och kärnvapen. 

Normbaserad 
screening 
 

Önskvärt att bolag 
ej bryter mot 
internationella 
normer, dialog 
påbörjas 

Exkludering om 
bolag saknar 
förändringsvilja 

Diskussion om att 
”bottenplattan” ska höjas 
och därmed automatisk 
exkludering. Ej automatisk 
exkludering idag. 

Önskvärt att bolag ej 
bryter mot 
internationella 
normer, dialog 
påbörjas 

Integrerad 
hållbarhets 
analys i hela 
förvaltningen 
 

Integrerar 
hållbarhetsfrågor 
för långsiktig 
värdetillväxt. 

Analyserar 
hållbarhetsrisker 
för säkrare 
investeringar. 

Bearbetar 
hållbarhetsaspekter för 
stabilare investeringar i 
fondförvaltningen. 

Agerar ansvarsfullt i 
hållbarhets- och 
bolagsstyrningsfrågor 
inom hela 
verksamheten. 

Aktivt 
ägande 
 
 

Utövar 
påverkansarbete 
på samtliga 
fonder. 

Försöker 
inspirera bolag 
till förbättring.  

Inbjuder till utveckling av 
företag. 

Vill påverka bolag 
mot ett hållbart 
företagande. 

Tabell 7. Översikt kring ansvarstagande i konventionell förvaltning 

                                                
3 Jytte Steen Thörnhammar ESG analytiker, Nordea fonder, intervju 22 april 2015 
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4.3.1 Negativ screening 
När det gäller kapitalförvaltarnas konventionella fondförvaltning implementeras en negativ 
screening för att uppfylla kundernas förväntningar om en ansvarsfull förvaltning. Samtliga 
fyra banker har tagit ställning och exkluderar investeringar i illegala vapen (biologiska vapen, 
kemiska vapen, klustervapen, personminor) och kärnvapen. Denna exkludering gäller dock 
inte indexfonder och fond-i-fondprodukterna om investeringen är betydande för att återspegla 
det underliggande indexet. Nilsson4 förklarar att idag ser vi en trend att det ska finnas ett 
basansvar i samtliga fonder, att oavsett vilken fond det gäller så ska investeringar inte göras i 
exempelvis klusterbomber. Så såg det inte ut för 10-15 år sedan förklarar Nilsson, men nu 
finns det en bild av att vad som helst inte kan få hända i en vanlig fond. På samma sätt menar 
Jamal Bergström5 att det är lite av en normförflyttning som skett. För några år sedan 
accepterade kunderna att fonderna investerade i exempelvis kärnvapen då detta inte är en 
olaglig verksamhet för vissa utvalda länder. Jamal Bergström menar dock att idag förväntar 
sig kunderna att detta ska uteslutas och därmed väljer Handelsbanken att göra det. 

4.3.2. Normbaserad screening 
Steen Thörnhammar menar att ansvarsfullt företagande implementeras i hela Nordeas 
förvaltning och för att säkerställa detta genomgår bankens alla fonder en normbaserad 
screening. Nordea investerar därmed inte i några bolag som bryter mot de internationella 
normerna och som saknar förändringsvilja. De internationella normerna kan omfattas av 
exempelvis miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsnormer och anti-korruption. Även 
Handelsbanken (2015 d) utför en normbaserad screening som även där inte innebär en 
automatisk exkludering, beroende på omständighet påbörjas en dialog med bolaget som brutit 
mot de internationella normerna. Om risken anses som för stor eller att Handelsbanken inte 
vill bli förknippad med verksamheten exkluderas bolaget utan att inleda en dialog. Även 
Swedbank (2015 d) och SEB (P Andersson) anser att bolagens ansvarstagande bör ligga i 
linje med FN:s Global Compact, men likt Handelsbanken innebär en överträdelse av de 
internationella normerna inte per automatik en exkludering. P Andersson förklarar däremot 
att det just nu pågår en diskussion kring att höja deras bottenplatta så att inga investeringar 
görs i dessa bolag. 

4.3.3 Integrerad hållbarhetsanalys i hela förvaltningen 
Swedbank (2015 d) anser att de har ett ansvar att agera i hållbarhets- och 
bolagsstyrningsfrågor för deras andelsägares räkning och för att efterleva egna och samhällets 
värderingar. Därmed implementeras bolagens hållbarhetsrisker och förbättringsmöjligheter i 
den finansiella analysen för samtliga fonder. Swedbank ser hållbarhetsbrister som en del av 
ett företags finansiella risker och därmed är det viktigt att bolagen kan hantera relevanta 
risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet för att kunna vara långsiktigt 
konkurrenskraftiga. På samma sätt menar P Andersson att om man ser på bolag utifrån 
hållbarhetsaspekter så kan man även fatta bättre investeringsbeslut, vilket Steen 

                                                
4 Anna Nilsson chef hållbarhetsanalys, Swedbank Robur, telefonintervju 20 april 2015 
5 Elisabet Jamal Bergström Head of Corporate Governance & Responsible Investments, Handelsbanken fonder, 
intervju 22 april 2015 
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Thörnhammar och Jamal Bergström instämmer i. Genom integrering av hållbarhetsfrågor i 
alla sina investeringsbeslut möjliggörs långsiktig värdetillväxt för kunderna (Handelsbanken 
2015 d). Vidare beskriver Swedbank (2015 d) att branscher och regioner med förhöjda 
hållbarhetsrisker har särskilt stort fokus vid analysarbetet. Det kan röra sig om bolag inom 
oljeutvinning, gruvbrytning eller bolag som är verksamma i låglöneländer. 

4.3.4 Aktivt ägande 
Samtliga storbankers fondbolag strävar efter att vara aktiva ägare för att på så vis påverka 
bolagen mot en mer hållbar riktning, vilket även kan gynna dess konkurrenskraft. Jamal 
Bergström påpekar att banken utövar påverkansarbete på samtliga fonders innehav och 
förklarar att till en början handlade ansvarsfulla investeringar mer om etiska fonder och att 
utesluta vissa branscher. Sedan har det utvecklats mer till att fondförvaltarna förväntas ta 
ägaransvar för hela sin förvaltning. Jamal Bergström anser att detta kan bero på genomslaget 
PRI har haft och har bidragit till en tydligare arbetsbeskrivning på marknaden kring hur 
arbetet ska ske kring ansvarsfulla investeringar. I PRI framgår nämligen att fondförvaltare 
ska vara aktiva ägare, vara transparanta och verka för transparens. På samma sätt menar 
Swedbank (2015 d) att de vill påverka bolag till en god bolagsstyrning och ett hållbart 
företagande i syfte att stärka deras långsiktiga konkurrenskraft. Vissa bolag utesluts av 
hållbarhetsskäl men huvudprincipen är att vara kvar som ägare och påverka. Även Steen 
Thörnhammar förklarar att Nordea vill påverka bolag istället för att utesluta dem, men om de 
inte skulle vara samarbetsvilliga är det Nordeas sista utväg att utesluta bolaget. SEB (2015 d) 
anser att ett aktivt ägande kan förbättra värdet av tillgångarna de investerar i, vilket skapar 
värde för SEB och dess kunder. 

4.4 Ansvarstagande i fondförvaltning för SRI-fonder 
Ansvarstagande i fondförvaltningen för SRI-fonder utövas främst genom negativ screening, 
normbaserad screening, positiv screening, hållbarhetsanalyser av bolagen i fondportföljen, 
samt ett aktivt ägande. Nedan följer en översikt av respektive banks arbetssätt gällande 
ansvarstagande för SRI-fonder. 

Fondbolag Handelsbanken Nordea  SEB Swedbank 
Negativ 
screening 

Se tabell 9 Se tabell 9 Se tabell 9 Se tabell 9 

Normbaserad 
screening 

Se tabell 9 Se tabell 9 Se tabell 9 Se tabell 9 

Positiv screening Utövas i en av 
bankens SRI-
fonder 

Utövas i bankens 
samtliga SRI-
fonder 

Utövas i 3 av 12 
SRI-fonder 

Utövas i bankens 
samtliga SRI-fonder 

Integrerad 
hållbarhetsanalys 
i hela 
förvaltningen 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Aktivt ägande 
 
 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Samma som för de 
konventionella 
fonderna 

Tabell 8. Översikt kring ansvarstagande i fondförvaltning för SRI-fonder. Avser fonder 
som vänder sig mot privatpersoner 



 
 

 23 

4.4.1 Negativ och normbaserad screening 
Likt de konventionella fonderna råder det nolltolerans mot illegala vapen och kärnvapen i 
SRI-fonderna för samtliga banker. Vidare är den negativa och normbaserade screeningen 
inom SRI-fonder mer omfattande än för konventionella fonder. De fyra bankerna har 
gemensamt att de exkluderar bolag i sina SRI-fonder, där omsättningen från produktion eller 
distribution inom exempelvis alkohol, vapen, pornografi, spel och tobak överstiger en viss 
procent. I tabellen nedan visas en översikt kring den negativa och normbaserade screeningen 
för vissa utvalda SRI-fonder:  

Tabell 9. Negativ och normbaserad screening inom SRI-fonder. Tabellen visar maximal 
tillåten andel av ett bolags omsättning för att vara placeringsbar i respektive fondbolags 

SRI-fond. – innebär ingen uttalad policy 

De fyra bankerna har skrivit under FN:s Global Compact som ska vägleda fondförvaltarna 
inom ansvarsfulla investeringar angående mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik och 
miljö (Nordea 2015 a). Utifrån dessa internationella normer använder sig bankerna av en 
normbaserad screening vid urvalsprocessen till SRI-fonderna. Samtliga banker har som krav 
att de internationella normerna måste efterlevas i ett bolag för att kunna vara placeringsbar i 
en SRI-fond. Handelsbanken och SEB arbetar på liknande sätt där den huvudsakliga metoden 
för utformning av SRI-fonderna ser ut som de konventionella. De har endast hårdare krav på 
den negativa och normbaserade screeningen (se tabell 9). P Andersson förklarar att den 
negativa screeningen kan skilja sig åt mellan länder och SEB har tidigare haft verksamhet i 
Tyskland där SRI-investeringar fick göras inom pornografi. Däremot fick bolag som arbetar 
med djurförsök inte ingå i portföljerna. P Andersson menar på så vis att olika länder har olika 
syn på vad som är ansvarsfullt. 

4.4.2 Positiv screening 
Jamal Bergström förklarar att det även finns SRI-fonder inom Handelsbanken som undviker 
fossila bränslen och som fokuserar på att välja in bolag som är branschledande ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Jamal Bergström betonar att målsättningen är att införa en restriktiv 

 Handelsbanken 
Sverige Index 
Criteria 

Nordea 
Swedish Stars 

Swedbank Robur 
Ethica Sverige 

SEB Etisk 
Sverigefond - Lux 
utd 

Negativ screening:     
Illegala vapen och kärnvapen 0 % 0 % 0 % 0 % 
Krigsmaterial 5 % 5 % 5 % 5 % 
Tobak 5 % 5 % 5 % 5 % 
Spel 5 % 5 % 5 % 5 % 
Alkohol  5 % 5 % 5 % 5 % 

Pornografi 0 % 5 % Produktion 0 % 
Försäljning 5 % 5 % 

Fossila bränslen Plan att införa 
restriktiv hållning 

- - - 

Prospektering/utvinning av 
oljesand - - 0 % - 

Kol-, gas- och 
oljeexploateringsbolag - - - 0 % 

Normbaserad screening:     
Internationella normer Krav att följa Krav att följa Krav att följa Krav att följa 
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hållning till fossila bränslen som ett kriterium för SRI-fonder, då Handelsbanken märker att 
det är intressant för deras kunder. SEB:s SRI-fonder framställs främst via negativ screening 
men en del av SEB:s SRI-fonder framställs även genom positiv screening utifrån ESG-
aspekter såsom miljö, samhälle och styrningsrelaterade hållbarhetskriterier (SEB 2015 d). P 
Andersson poängterar att SEB:s SRI-fonder även använder positiv screening och väljer in 
bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. P Andersson menar att den positiva 
screeningen bör ske på bolagsnivå för att bedöma en bransch eller ett specifikt bolag korrekt. 
Anledningen är att verksamhetens förutsättningar skiljer sig åt beroende på bolagets storlek, 
bransch och geografiska läge. Nordea och Swedbank använder sig av positiv screening och 
”bäst i klassen” vid framställningen av bankernas samtliga SRI-fonder. Genom positiv 
screening syftar Nordeas SRI-fonder till att lyfta de allra mest ansvarsfulla bolagen som har 
stor utvecklingspotential på lång sikt (Nordea 2015 b). Urvalsmetoden som används för 
Swedbanks SRI-fonder är ”bäst i klassen”, då endast de bolagen med det bästa 
hållbarhetsarbetet i varje bransch inkluderas. På detta vis försöker Swedbank hitta de bolag 
som inte enbart hanterar sina hållbarhetsrisker, utan även hitta de som har hållbara affärsidéer 
och som kan ge en långsiktig och hållbar avkastning (Swedbank 2015 c). Nordea vill enligt 
Steen Thörnhammar lyfta fram de bolag som de tror är framtidens vinnare inom olika 
branscher, men till skillnad från Swedbank behöver bolagen inte vara ”bäst i klassen”.  

Enligt Steen Thörnhammar handlar Nordeas arbete till stor del av påverkansarbete i form av 
dialoger som förs med bolag i samband med deras interna ratingsystem. Utifrån Nordeas 
bolagsanalys finns det en skala med A, B och C i kombination med +, neutral och –. Steen 
Thörnhammar förklarar att för ett bolag ska kunna vara placeringsbart i Nordeas SRI-fonder 
(Swedish och Nordic Stars) krävs det att bolaget klassas som minst B +. Detta innebär att 
bolaget måste ha en viss standard inom ansvarsfullhet och utvecklats inom detta område. 
Nordea vill även se att bolag har potential att fortsätta utvecklingen i framtiden. Med hjälp av 
den interna bolagsanalysen försöker Nordea identifiera bolagens risker och möjligheter för att 
säkerställa att det är en långsiktigt vinnande placering för Nordea. 

4.5 Transparens och kommunikation kring SRI-fonder 
Det finns ingen standardisering kring bankernas urvalsprocess till SRI-fonderna, utan det är 
upp till de enskilda bankerna att skapa processer som framställer ansvarsfulla investeringar. 
Det är därmed upp till bankerna att avgöra vad en SRI-fond bör innehålla och ta hänsyn till. P 
Andersson menar att transparens och kommunikation till SEB:s kunder är en viktig del som 
banken ständigt eftersträvar. Kommunikationsarbetet är en ständig utmaning som skulle 
kunna underlättas av en standardiserad urvalsprocess. Jamal Bergström nämner att hemsidan 
Hållbarhetsprofilen.se är ett försök till standardisering och ökad transparens, där kunder kan 
jämföra olika SRI-fonder och dess olika kriterier. Även Nilsson nämner 
Hållbarhetsprofilen.se och dess försök att öka transparensen inom SRI-fonder. Nilsson anser 
att en standardisering kring transparensen vore behövlig för att öka kundernas förståelse om 
vad som gäller för de enskilda fonderna. När det gäller standardisering av transparens kring 
fondbolagens fondutbud framhäver även Nordea att ett standardiserat redovisningssystem 
vore förnuftigt för att öka transparensen i samtliga fonder (Nordea 2015 c). Nordea har med 
hjälp av sin ansvarsdeklaration försökt förtydliga transparensen kring ansvarstagandet i 
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fonderna. År 2014 publicerades Nordeas ansvarsdeklaration, som är ett dokument där det 
framgår hur fonden arbetar med ansvarsfrågor i både SRI-fonder och de konventionella 
fonderna. Samtliga banker har idag hållbarhetsprofiler/ansvarsdeklarationer för sina SRI-
fonder, som är framtagna i enlighet med Swesifs standard (Sveriges forum för hållbara 
investeringar). Däremot är det endast Nordea som har ansvarsdeklarationer och redovisar 
ansvarstagandet för de konventionella fonderna. Nordea (2015 d) vill att regelverk ska 
utvecklas så att alla kunder får samma information i och med att olika förvaltare använder 
olika definitioner, vilket kan förvirra kunderna.  

Figur 1. Exempel på hur Nordeas ansvarsdeklaration för en konventionell fond ser ut 

Nilsson anser att det tydligt bör framgå vilka kriterier en fond har, samt hur mycket resurser 
som läggs ner och vilka bolag som är godkända eller underkända. Nilsson förespråkar en 
standardisering av transparens och redovisning, men inte att det ska standardiseras på 
kriterienivå. Bankerna är alla överens om att ökad transparens och kommunikation till 
kunderna är viktigt vid ansvarsfulla investeringar.   

4.5.1 Analys av bolag i SRI-fonder 
Samtliga banker använder sig av egna interna bolagsanalyser med hjälp av extern input från 
granskande bolag. Ett externt bolag som alla bankerna tar hjälp av i urvalsprocesserna är 
Ethixs SRI Advisors, framförallt vid arbetet med den normbaserade screeningen. Enligt 
Jamal Bergström menar Handelsbanken Fonder att oroväckande signaler inte automatisk 
leder till uteslutning utan det skapas en djupgående dialog med bolaget, angående incidenten 
och hur de bedriver sin verksamhet. Dialogerna ska bygga en stabil grund för ett ansvarsfullt 
företagande inom banken (Handelsbanken 2015 d). Handelsbanken Fonder försöker påverka 
företaget i rätt riktning för att fortsättningsvis inkluderas i fonden. Jamal Bergström förklarar 
att den sista utvägen är att utesluta bolaget ur fonderna om inga åtgärder vidtas. Denna 
process gäller Handelsbankens samtliga fonder, såväl konventionella som SRI-fonder. SEB 
arbetar utifrån samma metod och använder sig av dialoger när ett bolag bryter mot bankens 

Ansvarsdeklaration: Nordea Småbolagsfond Norden

Nordea strävar efter att i sin fondförvaltning, förutom att basera investeringsbeslut på finansiella nyckeltal och/
eller bolagsspecifika uppgifter, också integrera information om bolagens ESG*-profil i beslutsunderlaget. 

Integrerar ✓ Påverkar✓Väljer bort ✓

Påverkar

Nordea är aktiv i sitt ägande och för en fördjupad dialog i syfte att utveckla bolagens arbete med frågor 
som rör miljö, socialt ansvar, affärsetik och bolagsstyrning samt förändra felaktigt beteende i relevanta 
bolag som inte uppfyller etablerade kriterier, såsom internationella normer.

Nordea utövar också aktivt ägande genom att närvara och rösta vid årsstämmor. 

Integrerar

Nordea baserar sina investeringsbeslut på finansiella nyckeltal samt information om hur bolag hanterar 
risker och möjligheter kopplat till miljö, socialt ansvar, affärsetik och bolagsstyrning.

Väljer bort

Nordea gör inte direktinvesteringar i bolag som har brutit mot internationella normer (såsom FN:s Global 
Compact) och som saknar förändringsvilja i frågor som:

�� miljö
�� PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU

�� DUEHWVUlWW
�� DIIlUVHWLN

Nordea gör inte direktinvesteringar i bolag som tillverkar eller utvecklar illegala vapen (till exempel kluster-
vapen och antipersonella vapen) eller är involverade i kärnvapenprogram.
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ansvarsfulla kriterier. P Andersson förklarar att SEB:s mål är att bolaget rättar till incidenten 
och säkerställer att det inte upprepas, vilket är en tidskrävande process. Om dialogerna inte 
leder till förbättring inom en rimlig tid avyttrar SEB bolag som en sista utväg (SEB 2015 b). 
Swedbank arbetar utifrån metoden ”bäst i klassen” och om något bolag har halkat efter i 
hållbarhetsarbetet enligt den senast framställda branschanalysen kan detta leda till att 
Swedbank säljer av bolaget. Nilsson menar att detta kan bero på att andra bolag inom 
branschen har hunnit ifatt ansvarsmässigt sett eller att bolaget i sig inte har prioriterat 
hållbarhetsarbetet. Nilsson förklarar även att Swedbank precis som SEB och Handelsbanken 
startar en dialog om ett bolag bryter mot bankens SRI-kriterier och om förändringsvilja 
saknas är exkludering den sista utvägen. Steen Thörnhammar poängterar att Nordea aldrig 
har behövt utesluta ett bolag ur en Stars-fond. Vilket beror på att responsible investment 
teamet gör en noggrann och djupgående analys innan en placering görs via en Stars-fond och 
att ett oansvarsfullt bolag inte godkänns i urvalsprocessen till fonden. Steen Thörnhammar 
menar även att det pågår en kontinuerlig dialog med de bolag som har innehav i en Stars-fond 
och ESG-analysen av bolaget uppdateras minst en gång om året. Samtliga banker startar en 
dialog med bolagen som bryter mot kriterierna kring ansvarsfullt företagande, för att påverka 
bolagens beteende och den sista utvägen för dem alla är att utesluta dem ur SRI-fonderna om 
inga åtgärder vidtas.   

4.6 Framtid & utveckling för SRI 
Samtliga respondenter är överens om att efterfrågan för SRI-fonder är betydligt större från 
institutionella investerare än från privatpersoner. Jamal Bergström förklarar att det syns att 
efterfrågan på SRI-fonder har ökat hos de större kunderna såsom institutioner, samma tillväxt 
finns inte hos privatinvesterarna. Steen Thörnhammar menar att det råder en tydlig tillväxt 
inom ansvarstagande vilket främst efterfrågas av de institutionella kunderna och det var även 
denna kundgrupp som startade efterfrågan på hållbarhet i kapitalförvaltning. Även Nilsson 
förklarar att när det gäller hållbarhetsfonder med utökade krav så har det varit en betydligt 
större efterfrågan från institutioner, organisationer, kommuner, landsting, fackföreningar, 
kyrkliga organisationer, stiftelser, högskolor, universitet osv.  Den ökade efterfrågan från 
institutioner tror Nilsson beror på att de ofta har egna tydliga värderingar, exempelvis 
fackföreningar som arbetar för fackliga rättigheter, kollektiva avtal och bra arbetsmiljö. Då är 
det viktigt med placeringar som ligger helt i linje med deras egna värderingar. Det kan även 
bero på att de har tid att arbeta med dessa frågor och det kan vara ett krav från deras 
medlemmar. De kan även ha experter som arbetar med upphandlingar av finansiella tjänster 
och som kan lägga tid på att utvärdera de alternativ som finns.  

Respondenterna är således överens om att SRI-fonder har lägre efterfrågan från 
privatpersonerna. Nilsson tror inte att det beror på att privatpersonerna tycker att frågorna är 
mindre viktiga, utan det är så mycket som man måste välja och det kan vara svårt att hitta 
information. Nilsson tror att branschen kan bli mycket bättre på att bli tydligare med de olika 
SRI-alternativ som finns på marknaden. På samma vis förklarar Jamal Bergström att 
privatpersonerna kan tycka att det svårt med sparande generellt och så kommer det här som 
en ytterligare dimension på det hela. Samtidigt är alla respondenter överens om att de ser ett 
ökat intresse i ansvarsfrågor inom kapitalförvaltningen för både institutionella sparare som 
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privatpersoner. Förändringen av efterfrågan på de ansvarsfulla investeringarna beskriver P 
Andersson som en ketchupeffekt. Från att efterfrågan fanns inom nischade specifika 
institutionella kunder till att den stora massan har fått upp intresset för hållbarhet och 
ansvarstagande. P Andersson tror inte att den nya efterfrågan är en trend utan ser ökningen av 
ansvarstagande som ”the new normal”. 

4.6.1 Att förutspå de framtida vinnarna på värdepappersmarknaden 
Jamal Bergström ser hållbarhet som en förutsättning för att bolag ska vara lönsamma på lång 
sikt. De företag som inte följer innovationen kommer med tiden bli förlegade och därför är 
det viktigt för kapitalförvaltarna att hitta de framtida vinnarna. Jamal Bergström menar att om 
man ser möjligheterna och hanterar riskerna så ökar förutsättningarna för en god investering. 
Steen Thörnhammar beskriver likt Jamal Bergström att de bolag som inte integrerar 
hållbarhet i sin affärsmodell troligtvis inte kommer överleva i längden och att ansvarsfullt 
företagande är en konkurrensfördel. Steen Thörnhammar menar på att hållbarhetsfrågor är ett 
konstant växande område eftersom vi lever i en värld där det inte finns obegränsade resurser 
och därför måste vi ta ansvar för de resurser vi har. Steen Thörnhammar förklarar att Nordea 
profilerar sig inom ansvarstagande eftersom de ser hållbarhet som en överlevnadsfaktor och 
att bolagen som tar hänsyn till ESG-faktorerna kommer vara de långsiktiga vinnarna.	  	  

P Andersson ser hållbarhetsområdet som en möjlighet för SEB att diversifiera sig och locka 
både anställda och kunder till banken. P Andersson tror att hållbarhetsaspekter kan attrahera 
kompetens och behålla kompetens för deras kunder, eftersom det genererar ett mervärde. P 
Andersson anser även att det finns ett starkare driv i de yngre generationerna kring 
ansvarstagande och tror att den ökade transparensen via ny teknik och media gör att behovet 
av ansvarstagande mer uppenbart.  

Kapitalförvaltarna menar därmed att utvecklingen för SRI-fonder kommer fortsätta och vara 
en central del i kapitalförvaltningen. Nordea förklarar hur vi rör oss bort från etiken och att 
ansvarsfulla investeringar mer handlar om att ta ansvar för dessa risker i sin förvaltning 
istället för att bara välja bort och exkludera bolag. Det handlar snarare om att välja in bolag 
för att gynna de bolagen som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt (Nordea 2015 d). 
Nordea diskuterar även att det finns en trend att allt fler kapitalförvaltare funderar på att fullt 
integrera ansvarsfullt företagande i förvaltningen. Nilsson är mer av den tron att det i 
framtiden fortfarande kommer finnas behov för specialfonder för de som har högre 
hållbarhetskrav. Samtidigt menar Nilsson att de konventionella fonderna även kommer 
fortsätta integrera ansvarsfullt företagande och att fondbolag agerar som en aktiv ägare och 
på en bottenplattanivå ser till att företagen är ansvarsfulla. Nilsson tror även att 
kapitalförvaltare kommer behöva vara mer transparenta och att det kommer ställas betydligt 
högre krav på att redovisa vad de gör. Omvärldens krav kommer bidra till att det inte räcker 
med att säga att de är ansvarsfulla ägare utan de måste tydligt bevisa det. 

4.7 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
Samtliga banker är överens om att det krävs hänsyn till ESG-aspekterna och ett 
hållbarhetsperspektiv vid SRI-förvaltningen. Angående den konventionella fondförvaltningen 
använder sig de fyra bankerna främst av negativ screening, hållbarhetsanalyser av bolag i 
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fondportföljer, aktivt ägandeskap och normbaserad screening. Den negativa screeningen ska 
exkludera illegala vapen och kärnvapen vilket samtliga banker har nolltolerans mot. De fyra 
bankerna har även skrivit under internationella normer såsom FN Global Compact för att 
skydda mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption. En skillnad mellan de 
konventionella fonderna och SRI-fonderna är att för konventionella fonder är det önskvärt att 
bolagen efterlever de internationella normerna medan för SRI-fonder är detta ett krav.  

De fyra bankerna har en gemensam grund i att en stor del av de ansvarsfullt investerade 
bolagens omsättning inte får komma ur oetiska branscher som vapen, spel, alkohol, tobak och 
pornografi. Bankerna använder sig av negativ screening för att kontrollera detta och det råder 
även nolltolerans mot illegala vapen och kärnvapen. Handelsbanken och SEB arbetar båda 
främst med negativ screening och har en hårdare reglering av de oetiska branscherna i sina 
SRI-fonder än vad de har i de konventionella fonderna. Dock använder sig SEB även av 
positiv screening i vissa fonder och väljer då in utifrån ESG-aspekter (SEB 2015 d). Nordea 
och Swedbank använder sig av positiv screening och ”bäst i klassen” vid framställning av 
sina SRI-fonder. Swedbank arbetar med ”bäst i klassen” och fokuserar på att välja in bolag 
som har bäst hållbarhetsarbete inom olika branscher. Nordea arbetar också med att välja in 
bolag, men de måste inte nödvändigtvis vara de allra bästa utan de strävar efter bolag med 
utvecklingsmöjligheter inom hållbarhet.  

Samtliga banker påpekar att transparens är något som de förespråkar och de vill ha en ökad 
kommunikation med kunderna angående vad SRI-fonderna innehåller och hur de framställs. 
Samtliga banker gör egna interna bolagsanalyser och använder sig av extern input vid 
framställningen av analyserna. Jamal Bergström påpekar att vid oroväckande signaler om att 
ett bolag bryter mot bankens SRI-kriterier startas en utredning av incidenten. De övriga 
bankerna arbetar enligt samma metod och de lägger alla fokus på att påverka bolaget som 
brutit mot kriterierna och arbetar för en förbättring inom bolaget. SEB förklarar att en 
avyttring av bolaget är den sista utvägen om det inte sker en förbättring inom bolaget (SEB 
2015e). De övriga bankerna arbetar enligt denna rutin och det är alla bankers mål att bolaget 
rättar till incidenten och säkerställer att det inte upprepas. Samtliga banker ser ansvarsfulla 
investeringar som en produkt vars efterfrågan ökar och den starkast växande kundgruppen är 
institutionella kunder. Nordea påtalar att det i framtiden handlar om att välja in bolag som 
bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt snarare än att bolag ska exkluderas (Nordea 2015 
d). Nilsson poängterar även att framtida kapitalförvaltare kommer behöva mer transparens 
eftersom det troligtvis kommer finnas högre krav på redovisning i samband med ansvarsfulla 
investeringar. 
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5 Analys 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fondförvaltare tar hänsyn till ansvarsfullt 
företagande i sin fondförvaltning samt hur investeringsstrategierna skiljer sig åt mellan 
bankernas SRI-fonder. I detta avsnitt följer därmed en analys av det empiriska materialet ur 
det teoretiska perspektiv som presenterades tidigare i uppsatsen. 

5.1 Definition av ansvarsfullt företagande inom fondförvaltning 
Enligt Blowfield och Murray (2011) är CSR ett paraplybegrepp som innefattar att företag ska 
vara ansvarsfulla i sin verksamhet och ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället 
ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Fondbolagens förening (2012) menar 
att företag bör styras mot ökat miljöansvar och socialt ansvar parallellt med de finansiella 
målsättningarna. När detta görs inom fondförvaltningen kallas det för att implementera ESG-
faktorer (miljöansvar, samhällsansvar och ägarstyrningsansvar). Samtliga banker 
implementerar idag ESG-faktorer i sina investeringsanalyser och placeringsbeslut. Detta 
förutsätts att bankerna gör i och med att de skrivit på det frivilliga FN-initiativet PRI 
(Principles for Responsible Investment). Vidare har samtliga banker skrivit på ett ytterligare 
frivilligt FN-initiativ; Global Compact, vilket syftar till att värna om bland annat mänskliga 
rättigheter och miljö genom internationella normer. Genom integrering av CSR är syftet att 
bidra till ett mer hållbart finanssystem.  

Inom Handelsbanken (2015 a) beskrivs hållbarhet som en del av bankens företagskultur som 
de arbetat fram under en längre period. Hållbarhetsaspekten ligger till grund för 
Handelsbankens kapitalförvaltning och används vid beslut inom bankens kapital-, pensions- 
och fondförvaltning. Även Swedbank (2015 a) förklarar att de arbetar med att skapa en 
finansiell hållbar utveckling för sina kunder, ägare och samhället överlag utifrån aspekter 
som rör samhälle, miljö och ekonomi. Swedbank (2015 b) strävar efter att vara en trygg och 
pålitlig aktör inom finansmarknaden genom att använda ansvarstagande som medelpunkt och 
förebygga negativa effekter inom samhället. Blowfield och Murray (2011) påpekar att det 
finns olika definitioner av CSR och att övergripande innefattar ämnesområdet att företag bör 
ta ansvar för samhällets välbefinnande, miljön, de anställdas livskvalitet och företagets 
ekonomiska utveckling. Enligt Nordea (2015 a) är bankens primära mål att skapa positiva 
kundupplevelser och detta ska ske genom att verksamheten genomsyras av ansvarstagande. 
Utifrån Nordeas perspektiv är det grundläggande med ansvar både internt via samarbeten och 
även externt vid kundmöten, samt mellan intressenter. Även SEB (2015 a) värderar relationer 
på olika nivåer inom och utanför banken för att skapa långsiktig tillväxt. Banken arbetar 
utifrån miljö-, samhälls- och ett ekonomiskt perspektiv för att uppnå en hållbar tillväxt inom 
verksamheten. Samtliga banker arbetar med CSR-frågor inom kapitalförvaltningen och har 
även en hållbarhetsfunktion, som visserligen ser olika ut inom de respektive bankerna. Syftet 
är dock det samma, bankerna vill stärka ansvarstagandet och öka hållbarheten inom 
kapitalförvaltningen. Louche och Lydenberg (2006) förespråkar att företag bör arbeta utifrån 
”tripple bottom line” för att skapa ett ansvarfullt företagande, vilket inkluderar ekonomi, 
samhälle och miljö. Utifrån bankernas definitioner av ett ansvarsfullt företagande arbetar de 
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alla efter dessa tre aspekter för att öka hållbarheten inom verksamheterna de placerar i. Precis 
som Blowfield och Murray (2011) påtalade är definitionerna skräddarsydda inom respektive 
bank, men bankernas målsättningar är liknande och det är främst strategin kring hur 
hållbarheten ska uppnås som skiljer sig. Friedman (2002) menar att det finns ett negativt 
samband mellan CSR och det finansiella resultat som ett företag presenterar. Detta ligger inte 
i linje med bankernas resonemang kring hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. 
Handelsbanken menar att via grundliga analyser av investeringsmöjligheter reduceras risker 
och förutsättningar för överlevnad och lönsamhet ökar, samt skapar en bättre avkastning till 
aktieägarna (Handelsbanken 2015 c). Enligt Steen Thörnhammar är de företag som integrerar 
ESG-aspekterna i sin affärsmodell de långsiktiga vinnarna och därav vill Nordea investera i 
dessa verksamheter.  

5.1.2 Bankernas definition av ansvarsfulla investeringar 
Hofmann et al. (2009) poängterar att trots det ökade intresset kring ansvarsfulla investeringar 
råder det fortfarande oklarheter kring benämningen av dessa investeringar. Hållbara 
investeringar, etiska investeringar och ansvarsfulla investeringar kan fungera både som 
skiljaktigheter och synonymer. Tvetydigheterna kring benämningen av SRI-fonderna 
framträder tydligt via bankernas respektive hemsida och respondenternas svar. 
Handelsbanken väljer att benämna sina SRI-fonder som Criteriafonder, vilket grundar sig i att 
banken använder sig av särskilda exkluderingskriterier som bolagen ska leva upp till för att 
ingå i bankens SRI-fonder. SEB:s arbetsmetoder till SRI-fonderna liknar Handelsbankens 
urvalsprocess, då de använder främst normbaserad och negativ screening. SEB benämner 
dock sina SRI-fonder för Etiska fonder. Inom Nordea väljer man istället att resonera kring 
Stars-fonder. Vid framställningen av Nordeas SRI-fonder lägger banken fokus på att lyfta 
fram bolag som integrerar ansvarstagande i sin affärsverksamhet och som har 
utvecklingspotential på lång sikt (Nordea 2015 b). Steen Thörnhammar betonar att Nordea 
frekvent arbetar med att lyfta de bolag som Nordea tror är framtidens vinnare inom 
respektive bransch. Investeringsmetoden inom Swedbank påminner om Nordeas inväljande 
av framtidens vinnande bolag, men till skillnad från Nordea ställer Swedbank krav på att de 
utvalda bolagen ska vara bäst i respektive bransch. Inom Swedbank beskrivs SRI-fonderna 
som Hållbarhetsfonder och strategin benämns som ”Bäst i klassen” enligt Blowfield och 
Murray (2011). Swedbank söker därmed bolag som inte enbart ser till hållbarhetsrisker utan 
även använder sig av hållbara affärsidéer. 

Fondbolag Benämning av SRI-fonder 

Handelsbanken Criteriafonder 

Nordea Stars-fonder  

SEB Etiska fonder 

Swedbank Hållbarhetsfonder 

Tabell 10. Storbankernas fondbolags benämning på SRI-fonder 

Oklarheten som Hofmann et al. (2009) poängterar kring benämningen av definitionen av de 
ansvarsfulla investeringarna stärks av att var och en av de fyra bankerna har sin egen 
definition när de resonerar kring SRI-fonder. Bankernas strategier skiljer sig angående hur 
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urvalsprocessen ser ut till respektive banks SRI-fond, men övergripande sett har de ett 
gemensamt syfte. Även om inte hållbarhet är synonymt med ansvarstagande är hållbarhet ett 
frekvent återkommande begrepp inom bankernas SRI-fonder. Samtliga bankers övergripande 
strategi stämmer därmed överens med Slapikaite och Tamosiunienes (2013) teori angående 
att en SRI-fond bör integrera ESG-faktorerna (miljöansvar, socialt ansvar och ägarstyrning) i 
investeringsprocessen.  

5.2 Implementering av CSR i den konventionella fondförvaltningen  
En SRI-fond är en investering som på något vis implementerar investeringsmetoder som 
aktivt exkluderar bolag, inkluderar bolag eller som arbetar med att påverka bolag i en mer 
hållbar riktning (Blowfield & Murray 2011;Hofmann et al. 2009). I och med detta sätt att 
beskriva ansvarsfulla investeringar vill samtliga banker gärna framhålla att hela deras 
fondförvaltning är ansvarsfull. Alla bankernas konventionella fonder innehåller någon form 
av investeringsmetoder som exkluderar mindre ansvarstagande bolag (illegala vapen och 
kärnvapen). Vidare arbetar samtliga banker med att påverka bolag i dess fondportfölj till en 
mer hållbar verksamhetsutövning. Nilsson förklarar att detta basansvar som fondförvaltarna 
förväntas ha i sin konventionella förvaltning inte var lika omfattande för 10-15 år sedan. 
Anledningen till detta kan ha sin grund i det Blowfield och Murray (2011) kallar för licence 
to operate. Blowfield och Murray (2011) menar att ett företag endast kan överleva om ett 
bolags värderingar överensstämmer med omgivningen, ju större negativ påverkan 
verksamheten har på omgivningen desto svårare blir det för bolaget att överleva. Detta kan 
kopplas till det ökade kravet på att företag ser till andra aspekter utöver de finansiella målen, 
vilket bidrar till att även bankerna utsätts för större press att efterleva denna nya 
normjustering. För att fortsätta anses som en ansvarstagande och pålitlig bank, vilket är av 
betydande roll för att skapa kundförtroende och kundlojalitet, behöver bankerna uppnå 
licence to operate. Utan förtroende och lojalitet hos sina kunder kommer bankerna att få 
problem med att bedriva sin verksamhet.  

Ansvarstagande har därmed kommit att inkludera hela kapitalförvaltningen och inte bara 
nischprodukterna (SRI-fonderna). En tydlig trend är därmed att bottenplattan för vad som är 
acceptabelt i en konventionell fond kontinuerligt höjs. Denna utveckling går att tyda i och 
med P Anderssons uttalande om att det i nuläget pågår en diskussion om att höja 
bottenplattan till den nivå där de internationella normerna måste efterlevas i såväl 
konventionell som SRI-fondförvaltning. I dagsläget är det endast önskvärt att de 
internationella normerna efterlevs av bolag i den konventionella fondförvaltningen, medan 
för SRI-fonder är detta ett krav för att kunna vara placeringsbar. Även Jamal Bergström visar 
på denna utveckling då hon beskriver att kärnvapen är ett relativt nytt kriterium i och med att 
kunderna förväntar sig att Handelsbanken tar avstånd från denna industri. Handelsbanken 
(2015 d) bekräftar även att förväntningarna och kraven från kunderna ständigt ökar gällande 
ansvarsfulla investeringar.  

5.3 Investeringstrategier för SRI-fonder 
Louche och Lydenberg (2006) samt Sjöström (2014) konstaterar att arbetet kring SRI ser 
olika ut beroende på vart i världen det utövas, vilket stämmer överens med SEB:s iakttagelse 
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där P Andersson beskriver skillnaden mellan tyska och svenska SRI-fonder. I Tyskland 
förväntas SRI-fonder ta avstånd från bolag som utför djurförsök, vilket inte svenska SRI-
fonder förväntas ta hänsyn till. Vidare kunde tyska SRI-fonder inkludera bolag inom 
pornografi, vilket inte tolereras i svenska SRI-fonder. Även här kan en koppling tydas mot 
legitimitetsteorin, där vikten av att anpassa sig till de lokala värderingarna är avgörande för 
att överleva (Blowfield och Murray 2011). Vad som krävs och förväntas för att vara en SRI-
fond varierar därmed beroende på lokalisering.  

De främst förekommande investeringsmetoderna för SRI-fonder i Sverige är: exkludering av 
bolag genom normbaserad screening och negativ screening, inkludering av bolag genom 
positiv screening och bäst i klassen samt påverkan av bolag genom aktivt ägande (Blowfield 
& Murray 2011;Eurosif 2014;Sjöström 2014). Precis som Renneboog et al. (2008) beskriver 
tyder den empiriska studien på att det vanligtvis förekommer en kombination av dessa 
ovanstående metoder vid utformningen av bankernas SRI-fonder.  

5.3.1 Exkludering av bolag  
Blowfield och Murray (2011) beskriver tre strategier för att exkludera bolag i SRI-fonder. 
Antingen exkluderas bolag på moraliska grunder, på grund av deras sociala- och 
miljömässiga praxis eller på grund av bristande efterlevnad av internationella normer. 
Vanliga branscher som exkluderas på grund av moraliska grunder är branscher som omfattas 
av kärnvapen, alkohol, tobak, pornografi och spelverksamhet (Blowfield & Murray 2011). I 
den empiriska undersökningen har det framkommit att alla banker har en restriktiv 
investeringspolicy mot samtliga ovanstående branscher och därmed bekräftas att dessa 
banker arbetar med att exkludera bolag på moraliska grunder. Samtliga banker arbetar även 
med att utesluta bolag som bryter mot internationella normer, då de skrivit på FN Global 
Compact som ska värna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik och miljö. I och med 
den normbaserade screeningen så används även Blowfield och Murrays (2011) tredje 
uteslutningsmetod, nämligen att utesluta bolag på grund av deras miljömässiga och sociala 
praxis. Vissa banker har även valt att gå längre för att utesluta bolag i sina SRI-fonder på 
miljömässiga grunder. Handelsbanken har idag restriktiv hållning till fossila bränslen i en av 
sina SRI-fonder och planerar att införa detta i samtliga SRI-fonder. Swedbank har idag 
nolltolerans mot prospektering/utvinning av oljesand och SEB investerar inte i kol-, gas- och 
oljeexploateringsbolag.  

Sjöström (2014) beskriver uteslutningsmetoden som en kostnadseffektiv metod, i och med att 
fondförvaltarna vanligtvis inte behöver göra kontinuerliga ändringar kring urvalet av bolag i 
aktieportföljen. Sjöström (2014) beskriver vidare att uteslutningsmetoden är den metod som 
bearbetar störst kapital inom Sverige, vilket bekräftas av Eurosifs (2014) undersökning av 
den svenska SRI-marknaden. Hofmann et al. (2009) beskriver dock uteslutningsmetoden som 
ett förstadie som används då SRI-marknaden inte är så utvecklad. Jamal Bergström stödjer 
denna teori då hon menar att SRI-fonder till en början endast handlade om etiska fonder och 
att exkludera bolag. Blowfield och Murray (2011) förklarar att det inom SRI-området skett en 
förflyttning av fokus kring ansvarstagandet. Vid begreppets begynnelse låg fokus kring orena 
pengar och att exkludera oetiska branscher likt Jamal Bergström påpekade. Numera har 
tyngdpunkten flyttats till att finna investeringar som hanterar samhällsutmaningar. Denna 
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utveckling kan även tydas ur Eurosifs (2014) uppdaterade definition kring en SRI-
investering. Från att endast handla om att inkludera ESG-aspekter i investeringsbesluten 
inkluderar nu definitionen att en SRI-investering ska bidra till en hållbar utveckling och en 
ansvarsfull ekonomi. Sett ur bankernas urvalsprocesser kan man urskilja övergången av SRI-
fokus i form av att SEB och Handelsbanken främst använder sig av uteslutningskriterier 
medan Swedbank och Nordea har utvecklat sin urvalsprocess till att fokusera på att välja in 
hållbara bolag med förutsättningar för en långsiktig överlevnad. Denna fokusförskjutning 
stämmer även överens med Schwarts (2003) vars teori bygger på att SRI tidigare grundades i 
religiösa frågor till att idag formas efter miljöfrågor och demokratiska frågeställningar i 
samhället.  

5.3.2 Påverkan av bolag 
En strategi som används inom den finansiella sektorn med syfte att skapa ansvarsfulla 
investeringar är olika slags påverkansarbeten. Jamal Bergström beskriver att marknaden idag 
förväntar sig att kapitalförvaltarna ska ta ett ägaransvar för såväl sin konventionella 
förvaltning som SRI-förvaltning. Blowfield och Murray (2011) tar upp två tillvägagångssätt 
som används på marknaden, det är dels påverkan via engagemang och dels genom 
aktieägaraktivism. Blowfield och Murray (2011) menar att med engagemang kan en dialog 
föras mellan investerare och bolagsledningar i syfte att främja hanteringen av sociala-, 
miljömässiga-, och bolagsstyrningsfrågor. Bengtsson (2007) förklarar även att det är genom 
engagemang som fondförvaltare kan påverka bolagen till en ökad prestation inom såväl etik 
som miljö. Denna teori bekräftas av att samtliga banker använder sig av dialoger med bolag 
som de har investerat kapital i, med syfte att öka bolagens ansvarstagande i samhället och 
även stärka deras position på marknaden och konkurrenskraft. Detta är även ett krav som PRI 
ställer, att förvaltarna ska agera som aktiva ägare. Jamal Bergström förklarar att 
ansvarstagandet inom Handelsbankens fondförvaltning har utvecklats med tiden och att det 
ursprungligen gällde bankens etiska fonder men att det med tiden utvecklats till att beröra 
hela kapitalförvaltningen. Även Swedbank poängterar att de vill påverka bolag till ett hållbart 
företagande och skapa en god bolagsstyrning inom verksamheterna (Swedbank 2015 d).  

Blowfield och Murray (2011) menar att påverkansarbeten leder till långsiktigt lönsamma 
fondportföljer. SEB instämmer med detta eftersom bankens filosofi är att via aktivt ägande 
kan värdet av investeringarna öka, vilket genererar en högre vinst för banken och dess kunder 
(SEB 2015 d). Steen Thörnhammar förklarar att dialoger är ett verktyg inom Nordeas 
påverkansarbete och att banken har utvecklat ett eget ratingsystem för att vägleda bolag som 
de har investerat i mot en högre grad av ansvarstagande och hållbarhet. Utifrån de 
bolagsanalyser som Nordea gör tilldelas företag en rating med identifierade risker och 
möjligheter som bolaget bör ta hänsyn till för att säkerställa och förbättra sitt ansvarstagande 
på långsikt. Jamal Bergström anser att den ökade graden av påverkansarbete har haft 
genomslag i samband med lanseringen av PRI. Det internationella nätverket har skapat 
tydligare instruktioner kring hur arbetet med ansvarsfulla investeringar bör ske. PRI fungerar 
som SRI-praxis inom Sverige då det inte finns några rättsliga ramverk som reglerar området. 
Målsättningen är att nätverket ska bidra till en hållbar utveckling av det globala 
finanssystemet (UNPRI 2015). Nätverket består av sex principer och bygger på att alla 
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företag är unika och att förvaltarna behöver anpassa och skräddarsy investeringsprocessen 
utifrån riktlinjerna. Samtliga av de fyra bankerna har skrivit under PRI och använder dem i 
den dagliga kapitalförvaltningen med syfte att öka ansvarstagandet inom banken och öka 
hållbarheten i investeringarna. PRI förespråkar transparens och samtliga av de fyra bankerna 
betonar vikten av kommunikation med sina kunder och intressenter. Aktieägaraktivism är en 
annan metod som Blowfield och Murray (2011) poängterar med syfte att påverka bolag. 
Genom att använda aktieägarrättigheter har företag möjlighet att förändra rutinerna kring 
sociala-, miljömässiga- och bolagsstyrningsfrågor. Hofmann (2009) ser aktieägaraktivismen 
som det mest utvecklade stadiet i en SRI-marknad och tyder på ett ansvarsfullt företagande. 
Utifrån den empiriska undersökningen finns belägg för att samtliga banker använder sig av 
ägaraktivism. Gemensamt för samtliga banker är att de agerar som aktiva ägare inom såväl 
SRI-fondförvaltningen som den konventionella fondförvaltningen. 

5.3.3 Inkludering av bolag 
Sjöström (2014) tydliggör att positivt urval är en frekvent använd metod på den svenska 
marknaden för att skapa ansvarsfulla investeringar. Hon poängterar att ESG-aspekterna är 
grunden till SRI-investeringar och det finns växande bevis för att dessa ESG-faktorer 
genererar långsiktiga prestationsfördelar om de integreras i bolagsanalyser. Slapikaite och 
Tamosiuniene (2013) tar upp flertalet positiva utfall som kan genereras om ESG-faktorer 
implementeras. Fondförvaltare kan finna bolag som kan uppnå ökad lönsamhet genom att 
vara mer enegieffektiva, finna bolag som har minskad personalomsättning i och med bättre 
arbetsplatsmiljö, samt innehar minskade risker för tvister och skadat rykte. ESG Managers 
portfolio (2015) beskriver även att genom att införa ESG-analyser ökar möjligheten till att 
finna bolag som är hållbarhetsmässigt ledande inom sina bransher. Dessa bolag bör enligt 
ESG Managers portfolio (2015) vara bättre förvaltade, bättre på att tänka framåt och därmed 
inneha reducerade risker.  

Nordea utformar sina SRI-fonder genom positiv screening, vilket innebär att de arbetar med 
att välja in och lyfta fram de bolag Nordea anser är ansvarstagande och har 
utvecklingspotential på lång sikt. Swedbank arbetar efter ett liknande tillvägagångssätt, men 
de väljer att endast investera i de bolag som har det bästa hållbarhetsarbetet i respektive 
bransch. Denna investeringsstrategi kallas enligt Blowfield och Murray för ”bäst i klassen”.  

Inkludering av bolag används inte i samma utsträckning inom Handelsbanken och SEB. I viss 
mån använder även de sig dock av inkludering, exempelvis fokuserar en av Handelsbankens 
SRI-fonder på att välja in bolag utifrån hållbar energi. Denna inkludering stämmer överens 
med Renneboog’s et al. (2008) teori som grundar sig i att bolag väljs in i SRI-fonder om de 
gynnar den kulturella mångfalden, visar samhällsengagemang eller fokuserar på förnyelsebar 
energi. Även SEB (2015 d) har några SRI-fonder som lägger extra betoning på att välja in 
bolag utifrån hållbarhetskriterier och miljövänliga alternativ. Sjöström (2014) förklarar att 
den positiva urvalsprocessen syftar till att identifiera de bolag som levererar de bästa 
finansiella och hållbarhetsmässiga resultaten. Sjöström (2014) förklarar vidare att vid positiv 
screening byggs det upp modeller med kriterier som beaktas och systematiskt vägs mot 
varandra för att säkerställa att den högsta graden av ansvarstagande och hållbarhet inkluderas 
i portföljerna. Nordea har via sitt interna ratingsystem en utvecklad urvalsprocess som utifrån 
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bolagsanalyser verifierar bolagen utifrån deras ansvarstagande och hållbarhetsarbete (Steen 
Thörnhammar). Utifrån denna granskning försöker Nordea finna såväl risker som 
möjligheter. Nordea kan via en dialog med bolagen styra dem mot en hållbar utveckling och 
säkerställa att det är rätt beslut att välja in bolaget i SRI-fondportföljen. De övriga bankerna 
gör även analyser av bolag för att kontrollera investeringarna och som tidigare nämnt är 
Swedbank (2015 c) en bank som nischat in sig på ”bäst i klassen” vid val av 
investeringsalternativ. Den urvalsstrategi som Swedbank använder överensstämmer med det 
positiva urval som Sjöström (2014) resonerar kring och hon poängterar att ”bäst i klassen” är 
en variant av positiv screening. Swedbank (2015 c) har nischat beaktningen av kriterierna till 
att inkludera bolag med högst hållbarhet inom olika branscher för att nå högsta möjliga 
positiva urval. Även Sjöström (2014) talar för att bolag ska jämföras inom de egna 
branscherna, eftersom att vissa branscher är mer hållbara i sin natur såsom förnyelsebar 
energi, medan tobaksbranschen anses vara mindre hållbar. Enligt Hofmann’s et al. (2009) tre 
utvecklingsstadier inom SRI är inkludering av bolag när urvalsprocessen etablerats men inte 
fullt utvecklats. Samtliga banker har i olika utsträckning influenser av inkludering i sin SRI-
förvaltning. 

5.4 Långsiktig lönsamhet och vikten av transparens 
I och med den ökade inkomstklyftan poängterar Blowfield och Murray (2011) att behovet av 
ansvarstagande har vuxit de senaste åren. Europa och USA står för 65 procent av den årliga 
välfärdsökningen och i takt med denna framgång vill företag minska kostnaderna som 
uppkommer i samband med produktionen. Vidare förklarar Blowfield och Murray (2011) att 
denna tillväxt associeras med negativa effekter i den tredje världen och därmed är det viktigt 
att välfärdsföretagen tar sitt ansvar för att minska de negativa effekterna som kan uppstå i 
samband med affärsverksamheten. Samtliga av de fyra bankerna arbetar med att integrera ett 
ökat ansvarstagande inom respektive banks fondförvaltning och de har alla skrivit under 
internationella normer som bankernas dagliga verksamhet bygger på. Blowfield och Murray 
(2011) framhäver även att bolag genom nya tillvägagångsätt kan skapa innovativa affärsidéer 
som ökar hållbarheten samtidigt som det är lönsamt för verksamheten. Utifrån den empiriska 
undersökningen tydliggörs det att bankerna väljer in bolag som exempelvis arbetar med 
förnyelsebar energi och detta ligger i linje med att det är lönsamt med hållbarhet och 
ansvarsfullt företagande. Louche och Lydenberg (2006) drar paralleller mellan Brundtland 
kommissionen och konceptet kring effektiv resursanvändning. De menar att metoden 
resulterar i maximal produktion och minimal resursförbrukning, vilket värnar om miljön och 
samtidigt skapar högsta möjliga vinst. Denna teori talar emot Friedman (2002) som påstår att 
sambandet mellan CSR och affärsverksamhet är negativt. Samtliga banker arbetar i linje med 
Louche och Lydenbergs (2006) resonemang och strävar efter att öka ansvarstagandet inom 
bankerna. Var och en av bankerna framhäver att ansvarstagandet sträcker sig utanför SRI-
fonderna och att hållbarhet i olika utsträckning finns inom respektive banks fondförvaltning. 
Jamal Bergström ser hållbarhet som en förutsättning för att bolag ska vara lönsamma på lång 
sikt. Hon tror att de företag som inte integrerar hållbarhet i sin verksamhet kommer 
konkurreras ut av bolag som prioriterar ansvarsfullt företagande, då risken finns att dessa 
bolag kommer bli förlegade. Övriga banker instämmer med denna framtidsspekulation och 
Steen Thörnhammar framhäver att hållbarhetsfrågor är ett konstant växande område eftersom 
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vår värld inte har obegränsade resurser. Sammanfattat klassificerar bankerna ansvarstagande 
och hållbarhet som en nyckelfaktor till att finna välskötta bolag, som i sin tur genererar 
långsiktig avkastning.  

Jamal Bergström påpekar att hållbarhetsprofilen.se är ett försök till att möjliggöra en 
jämförelse av bankernas SRI-fonder och hjälpa kunderna att finna investeringsalternativ som 
passar bäst utifrån individernas olika kriterier. Hållbarhetsprofilen är ett steg mot 
standardisering och syftar till att öka transparensen för kunderna. Den empiriska 
undersökningen har skapat belägg angående att kommunikation och transparens är ett 
nyckelbegrepp inom SRI-förvaltningen. Samtliga banker poängterar att det är viktigt att 
kunderna förstår vad som ingår i SRI-fonderna och SEB framhäver att de strävar efter 
transparens, vilket är en ständig utmaning för banken (P Andersson). Nilsson tror att 
branschen kan bli bättre på att kommunicera de olika SRI-alternativen som finns på 
marknaden och samtliga respondenter är överens om att intresset ökar angående 
ansvarstagande i fondförvaltningen. Nilsson betonar att hon tror att framtiden kommer ställa 
högre krav på redovisningen i samband med ansvarsfulla investeringar och där är samtliga 
bankers hållbarhetsprofil/ansvarsdeklaration ett steg i rätt riktning gällande transparensen. P 
Andersson ser inte efterfrågan som en trend utan anser att ansvarsfullt företagande är ”the 
new normal”.   
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6 Slutsatser 

Frågeställningarna som lagt grunden till föreliggande uppsats lyder följande; ”Hur tar 
fondförvaltare hänsyn till ansvarsfullt företagande i sin fondförvaltning?” samt ” Vilka 
investeringsstrategier används för att utforma SRI-fonder?”. Syftet med dessa frågor är att 
klargöra om ansvarsfulla investeringar är ett undantag eller en huvudregel på den svenska 
värdepappersmarknaden. Nedan presenteras slutsatserna som dragits utifrån uppsatsens 
teoretiska referensram samt den empiriska undersökningen. 

6.1 Hur tar fondförvaltare hänsyn till ansvarsfullt företagande i sin 
fondförvaltning? 

Alla bankerna arbetar aktivt med att integrera hållbarhet inom respektive banks verksamhet, 
genom ESG-aspekterna och ett aktivt ägande, då det i dagsläget inte längre anses som 
tillräckligt ansvarsfullt att endast exkludera oetiska branscher. Enligt teoretikerna bör företag 
ansvara över de effekter som påverkar samhället utifrån ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. För att globalt öka detta ansvarstagande har fondbolagen i 
undersökningen skrivit på två frivilliga FN-initiativ, Global Compact och Principles for 
Responsible Investment. Samtliga av de fyra svenska bankerna har undertecknat dessa för att 
på så vis bidra till ett mer hållbart finanssystem. Handelsbanken poängterar bland annat att 
hållbarhetsaspekten ligger till grund för hela kapitalförvaltningen och Swedbank menar att de 
strävar efter att bygga en hållbar utveckling för sina kunder. Fondbolagens förening (2012) 
anser att bolag bör styras mot ett ökat miljöansvar och socialt ansvar parallellt med de 
finansiella målen. Denna målsättning stämmer överens med bankernas visioner och SEB 
poängterar att de strävar efter att skapa en hållbar tillväxt inom banken. Blowfield och 
Murray (2011) menar att definitionen av CSR skiljer sig åt men att grunden är densamma, 
ansvarstagandet syftar till att måna om samhällets välbefinnande och minimera negativa 
effekter som företagande kan generera. Utifrån integreringen av CSR vill bankerna stärka 
ansvarstagandet och öka hållbarheten inom kapitalförvaltningen genom miljömässiga-, 
sociala- och ekonomiska aspekter. Bankernas arbetsmetod ligger därmed i linje med Louche 
och Lydenberg (2006) teori som grundar sig i att ett ansvarsfullt företagande bygger på 
”tripple bottom line”.  

6.2 Vilka investeringsstrategier används för att utforma SRI-fonder? 
De investeringsstrategier som förekommer hos de undersökta fondbolagen är integrerad 
hållbarhetsanalys, negativ screening, normbaserad screening, aktivt ägande, positiv screening 
och bäst i klassen-metoden. Utifrån de fyra bankernas investeringsmetoder på 
fondmarknaden kan vi urskilja att bankerna befinner sig i olika stadier kring integreringen av 
ansvarsfullt företagande. Gemensamt för samtliga banker är att alla inkluderar CSR i såväl 
den konventionella fondförvaltningen som för SRI-fondförvaltningen. Detta genomförs 
genom investeringsstrategier som exkluderar bolag som anses vara mindre ansvarstagande 
(illegala vapen och kärnvapen). Bankerna strävar även efter att påverka bolagen inom 
fondportföljerna till en ökad grad av hållbarhetsutveckling, vilket utförs genom dialoger 
kring risker och möjligheter i samband med ansvarsfullt företagande. Vidare utför samtliga 
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banker en integrerad hållbarhetsanalys för såväl de konventionella fonderna som för SRI-
fonderna, då samtliga respondenter anser att detta kan bidra till bättre investeringsbeslut. 

Utifrån den empiriska undersökningen tydliggörs det att bankernas negativa screening utökas 
vid fondförvaltningen för en SRI-fond. Samtliga banker arbetar med en liknande restriktiv 
investeringspolicy och exkluderar då bolag som är verksamma inom oetiska branscher såsom 
alkohol, tobak och spel samt utesluter verksamheter som bryter mot internationella normer. 
Vissa banker har även valt att gå längre för att utesluta bolag i sina SRI-fonder på 
miljömässiga grunder. Handelsbanken har idag restriktiv hållning till fossila bränslen i en av 
sina SRI-fonder och planerar att införa detta i samtliga SRI-fonder. Swedbank har idag 
nolltolerans mot prospektering/utvinning av oljesand och SEB investerar inte i kol-, gas- och 
oljeexploateringsbolag. 

Inkludering av bolag som investeringsmetod används främst av Nordea och Swedbank vid 
framställningen av SRI-fonder. Swedbank arbetar utifrån investeringsstrategin ”bäst i 
klassen”, då de väljer att endast investera i de bolag som har det bästa hållbarhetsarbetet i 
respektive bransch. Nordea däremot använder sig av positiv screening då de fokuserar på att 
lyfta bolag som är framträdande utifrån hållbarhetskriterier. Enligt Hofmann´s (2009) teori 
kan detta arbetssätt med att välja in bolag på grund av hållbarhetskriterier ses som en mer 
utvecklad SRI-marknad. 

Utifrån undersökningen har det även tydliggjorts att ansvarstagande är en huvudregel på den 
svenska fondmarknaden och att det i viss mån genomsyrar hela fondförvaltningen inom 
respektive bank. I den empiriska undersökningen av bankerna har det även framkommit att 
kommunikation och transparens till kunderna är en viktig nyckelfaktor. Genom transparens 
ökar möjligheterna för utveckling inom hållbara och ansvarstagande fonder. 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Samhället har de senaste åren fått en ökad förståelse av verksamheternas effekter, vilket har 
skapat en tillväxt inom ansvarsfullt företagande. Denna tillväxt kombinerat med att det inte 
finns oändligt med resurser har resulterat i utvecklingen av SRI. Ämnesområdet är komplext 
och det finns ett flertal variabler att undersöka i samband med ansvarsfulla investeringar. 
Syftet med föreliggande uppsats var att bringa klarhet kring ”Ansvarsfulla investeringar, 
undantag eller huvudregel på svensk fondmarknad?”. Utifrån den empiriska undersökningen 
som gjorts kan vi konstatera att ansvarstagande är en huvudregel på den svenska 
fondmarknaden. Något som oväntat dök upp under vår undersökning är bankernas betoning 
kring vikten av transparens och kommunikation till kunderna. Därmed vore det relevant att 
vid framtida studier undersöka hur denna transparens och kommunikation kan utvecklas och 
effektiviseras. En sådan undersökning skulle utveckla bankernas arbete och förhoppningsvis 
öka ansvarstagandet i samhället. 
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Bilaga A: Intervjuguide – Ansvarsfulla fonder 

Personlig presentation 

1. Vad har du för befattning inom NN, vad består dina arbetsuppgifter av och hur länge 
har du haft den rollen? 

2. Hur länge har du arbetat med ämnesområdet ansvarsfulla investeringar?  
 

Ansvarsfulla investeringar – kriterier 

3. Hur definierar ni på NN en ansvarsfull investering? 
4. Vilka kriterier ska uppfyllas för att ett företag ska få ingå i en ansvarsfull fonds 

aktieportfölj, ex i fond NN. 
5. Vad ligger till grund för dessa kriterier? 
6. Är ansvarsfullt företagande en faktor som vägs in i fondförvaltningen kring samtliga 

fonder i ert utbud? 
 

Ansvarsfulla investeringar – urvalsprocess 

7. Hur görs urvalet av företag i en ansvarsfull fonds aktieportfölj? Ex. väljer in företag, 
utesluter företag, normbaserad metod, påverkansarbete på företaget osv. 

8. Vad anser ni om att det inte finns någon standardisering kring urvalsprocessen för 
ansvarsfulla fonder? 

9. Har ni nolltolerans mot någon viss industri? 
10. Görs etikanalysen av företagen i fondportföljen internt eller externt? 
11. Har ni något regelverk som ni arbetar utifrån när det gäller etikanalysen? 
12. Granskas urvalsprocessen av någon oberoende organisation? Hur tycker ni att det 

borde vara? 
13. När senast uteslöts ett bolag och på vilka grunder? 
14. Hur går NN tillväga om ett företag i fondportföljen bryter mot kriterierna kring 

ansvarsfullt företagande? 
15. Har ni en löpande dialog med företagen i fondportföljen (även då incidenter inte 

förekommit)? 
16. Ingår det företag i fondportföljen som är verksamma utomlands, med andra ord 

företag som inte har någon verksamhet alls i Sverige? Hur kontrolleras då 
ansvarstagandet? 

 

Ansvarsfulla investeringar – utveckling och framtid 

17. Anser ni att efterfrågan har ändrats på ansvarsfulla investeringar, i så fall vad tror ni 
det beror på? 

18. Vilken betydelse tror ni att ansvarsfullt företagande kommer ha på fondförvaltning i 
framtiden? 
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