
Kandidatuppsats 

Höstterminen 2012 

Handledare: Tor Brunzell 

English title: Ethical funds – an ethical dilemma? 

 

 

 

Etiska fonder 

- ett etiskt dilemma? 

Eden Habtegabir och Ann-Sophie Lindström



 

 

Sammanfattning 

 

Sökord: Etiska fonder, Etiska investeringar, SRI, CSR 

 

Idag föreligger ett stort intresse för att placera i etiska fonder, men det råder delade 

meningar om vad en etisk fond innebär. Det finns ingen universell applicerbar kod utan 

det är upp till fondbolagen själva att definiera vad som är etiskt för dem. Det är således 

svårt att fastställa något entydigt begrepp för vad som kan anses vara etiskt eller inte då 

begreppet etik är såväl subjektivt och relativt samt varierar över tiden. 

 

Allt oftare uppdagas hur företag världen över kopplas till svåra missförhållanden eller är 

inblandade i oetiska verksamheter. Flera av dessa företag ägs indirekt av oss konsumenter 

genom våra pensionsmedel och privat sparande i fonder. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka vad som menas med etisk fond. Uppsatsen kommer att genomföras utifrån en 

kvalitativ ansats med intervjuer av utvalda fondbolag på den svenska fondmarknaden.  

 

En ökad transparens är önskvärt för att se hur fondbolagen arbetar. Sammanfattningsvis 

har konsumenterna ett relativt stort ansvar att undersöka vad som faktiskt gömmer sig 

bakom respektive fondnamn om de vill ha kontroll över sina sparpengar.   
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Abstract 

 

Keywords: Ethical fund, Ethical investment, SRI, CSR 

 

Today there is a great interest in investing in ethical funds, but there are disagreements 

about the term ethical fund. There is no universally applicable code; instead it is up to the 

fund companies themselves to define what is ethical for them. Thus, it is difficult to 

establish a clear-cut concept of what can be considered ethical or not since the concept of 

ethics is both subjective and relative, and varies over time. 

 

Increasingly it reveals how companies worldwide are linked to severe hardship or are 

involved in unethical activities. As consumers we indirectly own several of these 

companies through our pension funds and private savings in mutual funds. The purpose 

of this thesis is to understand what is meant by an ethical fund. The thesis will be based 

on a qualitative approach with interviews of selected mutual fund companies on the 

Swedish stock market. 

 

Increased transparency is desirable to see how the fund companies operate. In summary, 

consumers have a relatively large responsibility to investigate what actually is hiding 

behind each fund´s name if they want control over their savings. 
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Förord 

 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter för att de tog sig tid att delta i denna 

studie och delgivit oss information som har varit väsentlig för genomförandet av denna 

uppsats. Genom deras medverkan har denna uppsats blivit vad vi hoppats på. Vi vill även 

tacka Fondbolagens Förening för deras bidrag med relevant material för denna studie. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Tor Brunzell som bidragit med idéer och vägledning 

kring denna uppsats. 
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Definitioner 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) Företagens ansvar i form av       

samhällspåverkan ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 

 

Etik Etik är det regelverk som individer, organisationer och samhälle inrättar 

som riktlinje och ideal för hur vi skall bete oss i samhället. 

 

Etisk fond En etisk fond är en fond som investerar spararnas kapital i olika företag 

med respekt till olika etiska värderingar. 

 

Etiska Etiska investeringar förenar ekonomisk avkastning med investerarens 

investeringar etiska principer. 

 

Fond  En fond är en samling av olika värdepapper, vilken ägs av flera 

människor tillsammans där alla är andelsägare. 

 

Screening Den etiska granskningsprocessen som görs, vilken medför analyser och 

granskning. 

 

SRI  (Socially Responsible Investments) Ansvarsfulla investeringar vilka tar 

hänsyn till särskilda miljömässiga, etiska och sociala aspekter i samhället. 
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1. Introduktion   

Den svenska marknaden för ansvarsfulla investeringar har de senaste två decennierna 

dominerats av etiska fonder. Men endast en minimal procent av fondmarknaden utgörs av 

etiska fonder (Råd & Rön, 2010). En orsak till detta kan vara att det är svårt att förstå vad 

etiska fonder faktiskt går ut på och vad som urskiljer dem från traditionella fonder. Syftet 

med denna uppsats är att förstå vad som menas med etiska fonder. Och vad gör ett 

fondbolag när ett företag man har innehav i brister i sin etik? Uppsatsen kommer att 

genomföras utifrån en kvalitativ ansats med intervjuer av utvalda fondbolag på den 

svenska fondmarknaden.  

1.1 Bakgrund 

”Fyra av dem fem största etiska fonderna med fokus på den svenska aktiemarknaden har 

kvar Telia Sonera i portföljen, visar en genomgång gjord av nätmäklaren Avanza. Detta 

trots misstankar om penningtvätt och mutor samt samröre med säkerhetstjänst i 

diktaturer i Centralasien. En förklaring är att de flesta etiska fonder arbetar med 

tumregeln att bolag måste bryta mot regelverk och normer eller begå brott för att de ska 

plockas ur fondens portfölj”  (DN, 2012)  

 

Allt oftare uppdagas hur företag världen över kopplas till svåra missförhållanden eller är 

inblandade i verksamheter som flertalet människor skulle bedöma som mycket oetiskt. 

Från oljebolag som orsakar stor miljöförstöring, korruption, odugliga arbetsvillkor hos 

leverantörer i låglöneländer till vapenföretag som tillverkar olagliga klustervapen. Flera 

av dessa företag ägs indirekt av oss konsumenter genom våra pensionsmedel och privat 

sparande i fonder (FundWatch, 2012). 

 

Den svenska marknaden för ansvarsfulla investeringar har de senaste två decennierna 

dominerats av etiska fonder. Man kan ställa sig frågan om fonderna verkligen gör någon 

nytta eller är ansvarsfullheten bara ett försäljningsargument? Nästan alla svenska fonder 

är ”avstå-fonder” vilket innebär att de inte placerar i till exempel vapen, pornografi, 

alkohol och tobak. Även om det så här långt låter bra ställer sig ekonomijournalisten 

Niklas Larsson ifrågasättande till om Phillip Morris verkligen skulle sluta tillverka 

cigaretter om Folksam skulle säga nej till att placera i deras aktier (Avanza, 2006). 
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Larsson menar att det knappast är troligt samtidigt som han medger att det kan vara svårt 

för en etisk fond att vara en ”bästa företaget-fond” när man istället för att välja bort 

försöker hitta de bästa företagen att placera i (Avanza, 2006). 

På senare tid har det även uppkommit mycket ekonomisk litteratur som uppmärksammat 

sättet altruistiska normer påverkar ekonomisk aktivitet. Att engagera sig i oegennyttiga 

aktiviteter som exempelvis välgörenhet och ideellt arbete har varit allmänt känt sedan 

länge. Ett närliggande fenomen är etiska preferenser, där individer integrerar personliga 

värden och sociala angelägenheter med ekonomiska investeringsbeslut. Exempelvis finns 

det individer som inte vill delta i aktiviteter som uppfattas oetiska eller som får oetiska 

konsekvenser (Säve-Söderbergh, 2010). 

 

Säve-Söderbergh (2010) beskriver modern portföljteori enligt den generella regeln att 

diversifiering minskar risk och maximerar långsiktig avkastning. Följaktligen kommer 

allt som begränsar en investerares möjlighet för diversifiering oundvikligt leda till ökad 

risk och generera en icke-optimal portfölj. 

1.2 Problemdiskussion 

Etiska fonder liknar vanliga fonder men skiljer sig från dessa genom urvalsprocessen för 

att inkluderas i portföljen. Etiska fonder investerar inte i företag som har ett lågt betyg 

eller som anses vara oetiskt orienterade. Alla etiska fonder använder sig av filter och 

screening för att avsiktligt exkludera (negativ screening) eller medvetet välja (positiv 

screening) vissa företag som en del av fondens portfölj (Cory, 2001, Dal Maso & 

Bartolomeo, 2002). I en artikel publicerad av Råd & Rön (2010) menar man att 

uppkomsten av etiska fonder växer, dock är det upp till konsumenterna själva att 

undersöka vad som gömmer sig i skuggan av det förtroendeingivande begreppet. Annars 

kan det medföra att man likväl är med och befrämjar handel med vapen, tobak och 

alkohol.  

 

Sveriges Konsumenter har påbörjat ett arbete med hållbara investeringar och ansvarsfullt 

sparande genom projektet FundWatch. År 2012 presenterade de en första rapport med 

projektets resultat vilken påvisar att finansbranschen skulle kunna göra mycket mer för en 

hållbar utveckling och ta ett större samhällsansvar än vad de idag gör. Anledningen till 

detta är att banker och fondförvaltare har en enorm kraft för att kontrollera investeringar 

så att de begränsar eller hindrar kränkning av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och 
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andra övergrepp. Enligt Sveriges Konsumenter kan även konsumenter göra mycket mer 

för att påverka de finansiella aktörerna och de menar att konsumenterna faktiskt vill bli 

mer delaktiga. Sveriges Konsumenter menar att konsumentmakten i Sverige ännu inte 

riktigt fått en chans (FundWatch, 2012). 

 

Även om begreppet etiskt fondsparande låter hedersvärt är det trots detta få privata 

fondsparare som väljer de etiska fonderna. Endast en knapp procent av fondmarknaden 

utgörs av etiska fonder (Råd & Rön, 2010). En anledning till att den etiska 

fondmarknaden ännu är liten kan vara att det är svårt att veta vad etiska fonder faktiskt 

går ut på och vad som utskiljer dem från vanliga fonder. Begreppet etik är emellertid 

såväl subjektivt och relativt och varierar dessutom över tiden. Dilemmat ligger i att det är 

fondbolagen själva som avgör om fonden är etisk eller inte och många gånger räcker det 

med att fonden uppfyller några etiska kriterier för att klassas som etisk. Det här leder i sin 

tur till stora skillnader i tolkningen av etik mellan de olika fonderna. Det är således svårt 

att fastställa något entydigt begrepp för vad som kan anses vara etiskt eller inte. 

 

Detta argument stöds även av Ody (2010) som menar att ”etik” definieras av 

fondförvaltaren. En typisk etisk fond undviker placeringar i företag som gör vinster 

genererade från verksamheter i form av spel, tobak, alkohol eller vapen. Det finns även 

några fonder som ger utmärkelser till företag som håller en stark miljö- eller 

arbetsmiljöstandard. 

Forskning har bedrivits som undersökt om det faktiskt lönar sig att investera etiskt. Man 

har funnit att det uppstått ett moraliskt dilemma då kapitalismen har förändrat sin form i 

dagens värld och att det finns generella försök till att använda de finansiella marknaderna 

för att främja etiska värderingar och företagens sociala ansvarstagande (Hellsten och 

Mallin, 2006).  

Samtidigt har det även riktats kritik från forskare som anser att etiska fonder indirekt 

investerar i de områden de inte säger sig främja. Detta sker genom att storföretag ideligen 

placerar kapital i andra företag och har pengar investerade på banker som i sin tur 

placerar utan etiska tyglar. Förvaltare av de etiska fonderna har rättfärdigat sig genom att 

man försöker influera företagen under bolagsstämmor. Många fonder avyttrar även bolag 

som efter påtryckning inte följer fondens etiska riktlinjer. Denna försäljning görs i mindre 

antal över en ofta mycket lång tidsperiod (Etiska fonder, 2012). 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån resonemangen under problembakgrund och problemdiskussion blir den 

övergripande forskningsfrågan: Vad innebär en etisk fond?  

Vi har även identifierat följande två underfrågor:  

 

 Hur ser konsumenters medvetenhet ut idag när det gäller etiska fonders innehåll? 

 Hur går fondbolagen till väga när det brister hos de företag man har innehav i? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förstå vad som menas med en etisk fond när det kommer till 

fondförvaltning. Vidare ämnar studien diskutera olika delar av problematiken inom det 

valda området och bidra till en ökad förståelse för etiska fonder. 

1.5 Avgränsningar 

De begrepp som används och förekommer i studien kommer från både svensk och 

utländsk teori eftersom de är allmängiltiga och universella. Studien är dock avgränsad till 

några utvalda fondbolag på den svenska marknaden för etiska fonder. Anledningen till 

detta är att den annars skulle blivit alltför omfattande i förhållande till den tidsram som 

ges till denna studie. 

1.6 Forskningsbidrag 

Studiens kunskapsbidrag ligger främst i att öka förståelsen för etiska fonder och för 

konsumenter att veta vad det finansiella instrumentet etisk fond faktisk innebär. Detta 

kommer att vara till nytta för alla nuvarande och potentiella intressenter på den etiska 

fondmarknaden. 
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2. Teori 

Detta kapitel inleds med en generell presentation av begreppen etik och fonder. Därefter 

presenteras den teoretiska referensramen som är uppbyggd kring de dominerande 

begreppen inom etiska fonder och hållbara investeringar. Sedermera följer en 

litteraturstudie på tidigare forskning på det aktuella ämnesområdet. Slutligen förs en 

teoridiskussion där det argumenteras för varför den tidigare forskningen och den 

teoretiska referensramen är relevant för studien. 

2.1 Etik 

Ordet etik kommer från de två grekiska orden éthos och êthos som är nära besläktade med 

varandra. Éthos betyder sedvänja, vana, oskriven lag och syftar till socialetik. Êthos å 

andra sidan betyder ståndpunkt, sinnelag, inställning och syftar till individetik. Etik är en 

del av filosofin som studerar moraliska fenomen och föreställningar och avser att besvara 

frågorna ”vad är det goda?” och ”vad är det rätta?” (Nationalencyklopedin, 2012).   

I allmän bemärkelse talar man om en samling regler för uppträdande och förhållningssätt. 

Det är vanligt att människor blandar ihop etik och moral.  Ordet moral kommer från 

latinet och betyder sedvänja, sed och bruk. Moral innebär i detta sammanhang 

människors praktiska och faktiska handlande och därmedelst förenade, inte alltid klart 

uttalade värderingar. Det är med andra ord den handlande personen eller dennes handling 

som är moralisk eller omoralisk. Med ”etisk” menar man att agera ”i enlighet med en 

uppsättning materiella moraliska normer”, dvs. på ett moraliskt lämpligt sätt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att etik är moralens teori eftersom man inom etiken 

analyserar, tolkar, kritiskt granskar och systematiserar argument eller principer som kan 

framhållas för och emot ett specifikt handlande i bestämda situationer, medan moralen 

visar sig i en individs handling eller underlåtenhet (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008). 

2.2 Fonder 

Aktiespararna.se beskriver en fond som en portfölj av värdepapper som till exempel 

aktier. Fonden ägs gemensamt av alla som köpt en andel i fonden. Vidare förvaltas 

fonden av ett fondbolag som sköter placeringar och administration. Precis som för aktier 

kommer fondens tillväxt från två delar. Utdelning sker oftast en gång om året och 
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återinvesteras ofta i nya fondandelar. Den andra delen är kursvinsten som kommer 

fondinnehavaren till godo vid försäljning av dennes andelar. Utdelningens storlek varierar 

mellan olika fonder och är beroende av hur framgångsrik fonden varit under året. 

Kursvinsten kan vissa år vara hög, andra år kan den till och med sjunka.  

 

Enligt Fairtrade.se kan en fond innehålla svenska och utländska aktier, obligationer och 

andra värdepapper. Pengarna som investeras i fonden allokeras jämt över de värdepapper 

fonden förfogar över. Numera finns ca 4000 fonder att välja på i Sverige vilka har olika 

inriktning. Vissa specialiserar sig på större transnationella företag medan andra väljer att 

placera kapital i medelstora svenska företag. Som aktieägare har man rätt att delta på 

företags årsmöten, rösta och framlägga motioner. När man istället äger bolag genom 

fonder är det förvaltaren som för fondinnehavarens talan som ägare. 

2.3 Teoretisk referensram 

2.3.1 Etisk investeringsteori 

Etiska investeringar har blivit känt som ett alternativt nomenklatur, inklusive miljön, 

’grön’ och social ansvarsfull investering (SRI). Termerna etik och socialt ansvarsfulla 

investeringar tycks föreslå att det underliggande värdet är bestämt, icke-kontroversiellt 

och entydig. Det här tycks dock inte vara fallet. Den ytterligare dimensionen som är 

nödvändig för att en kommersiell satsning ska ses som en etisk investering är omtvistad 

och varierar mellan individer (Beal och Goyen, 1998).  

 

Hellsten och Mallin (2006) menar att etik är ett komplext problem när det gäller 

företagande och investeringar. Vad vi vanligen menar med etik är en samling av våra 

värderingar som sätter en moralisk riktlinje för oss individer. Vår personliga och sociala 

etik styr vårt beteende och vår attityd samt informerar oss också om en lämplig social 

händelse eller beteende som innefattar rättvisa, lagar, politiska och ekonomiska system 

samt traditioner (Hellsten och Mallin, 2006). Solomon (1993) (Hellsten och Mallin, 2006) 

menar att idén om individer som styrs av egenintresse för att maximera sina personliga 

förmåner har lett till problem när det gäller att särskilja mellan offentliga och privata 

moraluppfattningar, i synnerhet i en roll av företagande i en marknadsekonomi som styrs 

demokratiskt. Det här innebär att det inte varit klart till vilken grad etik i företagande ska 

bero på generella koder för etik som är universellt vedertagna på alla sociala institutioner, 
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hur mycket som beror på personliga värderingar och moraliskt åtagande för något socialt 

bra samt hur mycket av detta som bara är motsägelsefulla termer.  

 

För att undvika implikation av absolutism bestämde det engelskbaserade Ethical 

Investment Research Information Service (EIRIS), en oberoende organisation, att en etisk 

investering innebär att genomföra investeringar som speglar investerarens värden. Etiska 

investeringar har alltså karaktäristiska drag som tillåter investeraren att integrera sina 

personliga värden och sociala frågor för investeringsobjekt. Entine (1997) (Beal och 

Goyen, 1998) menar utifrån en kritisk linje att investerare är organisationer med en social 

agenda som om det var en skamfull motivationskraft. Knowles (1997) (Beal och Goyen, 

1998) å ena sidan ser etiska företag som försöker förbättra samhället. 

2.3.2 Etiska investeringskriterier 

Etiska investeringar handlar om en uppsättning av tillvägagångssätt som inkluderar 

sociala eller etiska mål eller begränsningar liksom mer konventionella finansiella kriterier 

vad gäller beslut som rör förvärv, innehav eller avyttra en viss investering (Cowton 1994, 

1997, Sparkes 1995) (Cowton, 1999). 

Mackenzie (1998) redogör för hur etiska fonder väljer sina etiska investeringskriterier på 

den brittiska fondmarknaden. Fonderna använder sig främst av negativa (exkluderande) 

kriterier, i viss mån positiva kriterier och företagspåverkan. Majoriteten av de etiska 

fonderna väljer sina etiska kriterier utifrån cirka 300 etiska kriterier som tillhandahålls 

enligt riktlinjer av organisationen Ethical Investment Research Services (EIRIS) som är 

ett ledande etikanalysföretag på brittiska finansmarknaden. Av 30 etiska fonder använder 

21 etiska fonder på den brittiska marknaden EIRIS för den etiska screeningen av företag 

och fondportföljen.   

Mackenzie (1998) urskiljer två olika typer av etiska fonder på marknaden, nämligen de 

marknadsstyrda och de resonerande etikfonderna. De marknadsstyrda etikfonderna väljer 

etiska kriterier hos organisationen Ethical Investment Research Services (EIRIS) utifrån 

popularitet hos investerarna. De resonerande etikfonderna väljer sina kriterier utifrån 

etiska resonemang inom olika aspekter för företagande. Dessa företag har oftast ett 

etikråd eller etikanalytiker som består av kompetenta personer inom företagande, etik och 

miljö. 

Vidare stödjer sig Mackenzie på moralisk filosofi som bygger på att etiska val ska göras 

utifrån etiska resonemang och anser därmed att resonerande fonder är överlägsna ur ett 

etiskt perspektiv. På samma gång försvaras marknadsstyrda fonder utifrån ett etiskt 
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perspektiv beroende på två faktorer. För det första kan investerarna ha etiska resonemang 

bakom valet av en etisk fond. För det andra utgörs marknadsstyrda fonders 

investeringskriterier av ett antal kriterier från analysföretagen. Analysföretagen har i sin 

tur kommit fram till sina kriterier utifrån etiska resonemang. En ökad öppenhet och 

transparens är önskvärt anser Mackenzie. Det kan vara att etikfonderna redogör sin 

position inom olika etiska områden eller frågor samt förmedla informationen till andra 

parter på ett lättillgängligt sätt (ibid.).  

2.3.3 Agentteorin (Agency theory) 

Agentteorin är enligt Milgrom och Roberts (1992:170) (Heath, 2009) ett tillvägagångssätt 

som tillämpar spelteori för att analysera en viss typ av interaktion, dvs ”situationer där en 

individ (agenten) handlar på uppdrag av en annan part (principalen) och förväntas främja 

principalens mål ”. En agent, exempelvis en fondförvaltare, är en person som har rätt att 

handla på uppdrag av principalen, exempelvis en kund. En agent kan också leda 

principalen till kontrakt med en tredje part. Den spelteoretiska delen är mycket bredare 

som behandlar all sorts interaktion mellan två individer där en part försöker påverka 

handlingar för den andre. För att minska en potentiell förvirring på denna punkt har några 

förespråkare för agentteorin beskrivit sitt arbete som ”the theory of incentives” (e.g, 

Campbell, 1995, Laffont och Martimort, 2002) (Heath, 2009).  

Det riktas ofta kritik mot agentteoretiker som genom att anamma en ekonomisk modell 

för handlande därmed antar att rationella individer agerar utifrån egenintresse, eller att de 

agerar från ett egoistiskt och inte altruistiskt perspektiv. Verktyg definieras med hänsyn 

till individernas preferenser och preferenserna reflekterar i sin tur de avsikter individerna 

råkar ha, egoistiska eller altruistiska. Den ekononomiska modellen för rationellt beteende 

förklarar att det inte är intressen i sig själv, som tar sig själv som objekt, men intressen o / 

jaget, som innehas av sig själv som subjekt, som utgör grunden för rationella val och 

handling (1986:7; Hausman och McPherson, 1996:52-53) (Heath, 2009). Således vad 

som skapar behovet av incitament i principal-agent relationer, strängt taget, är inte det 

faktum att huvudmannen och agenten har egoistiska preferenser, utan endast det faktum 

att de har olika preferenser (Heath, 2009). Principal-agent teorin handlar om hur individer 

hanterar situationer där "mål missförhållande" uppstår mellan två eller flera personer 

(Dees, 1992) (Heath, 2009). Det spelar ingen roll om de är själviska eller inte, det som 

har betydelse är att båda agerar utifrån hans eller hennes egna mål, och att mål i den andra 

dyker upp endast i den mån de påverkar agentens mål eller förmåga att tillgodose dessa 
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mål. På dessa grunder har vissa etiker från den företagsekonomiska skolan menat att 

agentteorin är helt ofarlig. 

2.3.4 Aktieägarvärdemodellen (Shareholder value) 

Aktieägarvärdemodellen uppstod på 1980-talet och grundas på agentteorin. Under 1960 

och 1970-talen var filosofin att behålla vinster inom företaget och återinvestera vinsten. 

Med aktievärdemodellen ville man nu fokusera på att maximera företagets aktievärde. 

Detta innebär att företagsledaren enbart handlar för aktieägarnas bästa och som innebär 

att företagets resurser används till att skapa så stor vinst som möjligt (Lazonick och 

O’Sullivan, 2000) 

 

Aktieägarvärdemodellen inriktar sig på relationen mellan aktieägarna och företagsledare 

där relationen ses i en strikt hierarkisk struktur. Företagsledningen ska styra företaget 

utifrån aktieägarnas bästa där företagsledningen ska fungera som aktieägarnas förlängda 

arm. Teorins grundstenar vilar i äganderättens suveränitet, separation av ägande och 

rörelse av företaget samt framväxande av professionella företagsledare (Aglietta och 

Rebérioux, 2005). Aktieägarnas makt och vinstsuveränitet över företaget bygger på vinst 

och risk som argument. Då aktieägarna är de som skjuter till kapital ska de också ha en 

ersättning för detta. Det är även ägarna som är risktagarna i företaget. Deras tillskott av 

pengar ses som riskkapital och de är oftast även sist i kön av fordringsägare att få 

ersättning av företaget menar Aglietta och Rebérioux (2005). 

 

I en ekonomi där alla företag drivs av att maximera värdet på det egna företaget så 

maximeras även samhällets väldfärd. Tankarna som ligger bakom detta består av 200 års 

forskning inom områdena för ekonomi och finansiering och härrör så långt tillbaka som 

Adam Smith’s osynliga hand. Undantaget är när externaliteter där exempelvis monopol 

och miljöpåverkan förekommer (Aglietta och Rebérioux, 2005). 

 

2.3.5 Intressentmodellen (Stakeholder theory) 

Intressentmodellen är inte lika väl definierad som aktieägarmodellen och det finns olika 

uppfattningar om vad som menas med intressentmodellen. En generell beskrivning är att 

intressentmodellen ses som ett företagsekonomiskt begrepp som beskrivs som amalgamet 

av en bra bolagsstyrning i form av skyddandet av intressenters intressen. I vissa fall är 

intressen gemensamma och andra gånger kan de stå i konflikt med varandra och där det 
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handlar om skyddandet av intressen för övriga aktörer inklusive anställda och 

lokalsamhällen samt ett miljömässigt ansvar i form av skyddandet för miljön (Renneboog 

et al. 2008). Intressentmodellen tar dock ett bredare perspektiv; det är designen av 

institutioner som framkallar eller tvingar ledningen till att internalisera välfärden för 

intressenter (Tirole 2001:4) (Renneboog et al. 2008). Stieb (2008) utgår från Freeman et 

al. (2002) artiklar av definition av intressentmodellen. Freeman definierar 

intressentmodellen som: 

 1) Omfördela fördelar till intressenter – dvs. återuppliva begreppet ledande kapitalism 

genom att ersätta tanken att chefer har en skyldighet till aktieägare med begreppet att 

cheferna bär en förvaltande relation till intressenterna. Den springande punkten i 

resonemanget är att man kan omkonceptualisera företaget kring följande viktiga fråga: för 

vems nytta och på vems kostnad ska företaget skötas på? Freeman anser här att företagen 

bör gynnas och extrahera kostnader från intressenterna (Stieb, 2009). 

 2) Omfördela viktigt inflytande av beslutsfattande till intressenterna – dvs. ge varje 

intressent en viktig röst och på ett effektivt sätt ta viktiga beslut. Vidare har var och en av 

dessa intressenter rätten att inte bli behandlad som ett medel för vissa ändamål och därför 

måste delta i fastställandet av framtida inriktning för företaget där de har ett intresse i. 

Intressenterna måste ha ett verkligt och inte ett illustrativt beslutsfattande (ibid.).  

2.3.6 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Europeiska Unionen har föreskrivit att Corporate Social Responsibility går ut på att 

företag och verksamheter självmant väljer att medverka till ett bättre samhälle och en 

bättre miljö (European Commission, 2012). CSR är en av flera beteckningar på detta 

område, andra är SR (Social Responsibility), Grönt företagande, Hållbart företagande och 

CR (Corporate Responsibility). Denna strävan består dels av ett ansvar gentemot ägare, 

anställda, långivare, kunder, myndigheter och andra intressenter, dels av ett ansvar och 

engagemang i samhället och världen utanför självaste företaget.  

Att arbeta med CSR medför att bolagen på eget initiativ inkorporerar sociala och 

miljömässiga aspekter i verksamheten och i samarbete med intressenterna, utöver vad 

lagen stadgar. Det förgångna året har dock medfört ett paradigmskifte då företagen gått 

från att betrakta detta självständiga arbete som ett ”måste” till att det idag anses som en 

nödvändighet och självklarhet. Detta för att kunna driva en rörelse som lever upp till de 

krav och förväntningar som samhället och världen idag förutsätter. Ett nutida företags 

ansvarstagande omfattar följande tre områden: 
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1. Miljömässigt – Avfallshantering, energikonsumtion, föroreningar etc. 

2. Socialt och etiskt – Samhällspåverkan, mänskliga rättigheter, jämställdhet etc. 

3. Ekonomiskt – Långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning. 

Sammantaget handlar därför CSR om mycket mer än bara sponsring och filantropi, fokus 

ligger istället främst på att implementera och integrera dessa ansvarsfrågor i företagets 

kärnverksamhet. Många kan tro att det är svårt och komplicerat att realisera CSR i 

företaget men det handlar egentligen om att hitta områden där man praktiskt kan 

implementera dessa frågor för att bidra till ett mer hållbart samhälle (European 

Commission, 2012). Enligt Csrguiden.se kan CSR därför betraktas som en strategisk 

resurs och utvecklingsfaktor som genererar värdeskapande till företaget. 

2.3.7 Socially Responsible Investments (SRI) 

Socialt ansvarsfulla investeringar (Socially Responsible Investments) innebär att 

investerare och fondförvaltare vid val av investeringsfond, tar särskild hänsyn till miljön, 

det sociala ansvaret och hur företaget styrs (Fondkollen, 2012).   

I dagens samhälle är god etik och ansvarsfulla investeringar ett faktum för alla fonder 

enligt lag och den gemensamma branschkod som fondbolag accepterat. Utöver dessa 

stadgar har SRI-fonderna valt att upprätta särskilda krav på hur fondernas placeringar 

skall utföras. 

Olika SRI-fonder har olika strategier. Det kan dels betyda att förvaltaren utifrån positiva 

kriterier väljer aktier i företag som anses hålla god standard beträffande samhällsansvar 

och aktivt jobbar för en bättre miljö eller ökad jämställdhet. Men förvaltaren kan likaväl 

utöva SRI genom att underlåta att investera i osäkra verksamheter som har en omfattande 

verksamhet med till exempel tobak, alkohol och vapen. Fondbolagen måste ha en separat 

placeringspolicy för sina SRI-fonder och upplysa om de kriterier som gäller för varje 

enskild fond (ibid.).  

2.3.8 Etisk granskningsprocess (Screening) 

Reich et al (2001) redogör för screeningens roll på den finansiella marknaden samt hur 

information och beslutsfattande grundas i screeningprocessen. Själva screeningprocessen 

utgörs av fyra moment där det första består i att definiera en övergripande målsättning, 

sedan definieras olika kriterier för att uppnå denna målsättning. Därefter insamlas 

relevant information som utvärderas varpå ett beslut fattas. 
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Screeningprocessen fungerar som ett slags filter där fonden kan avstå från att placera i en 

viss verksamhet eller välja ut en viss verksamhet att investera i. Dessa två olika 

tillvägagångsätt beskrivs som negativ och positiv screening. 

 

Den enklaste formen av SRI är att använda sig av negativ screening. Metoden syftar till 

att utelämna investeringar i företag som bedriver verksamheter som bolaget inte vill 

förknippas med. Arbetet med negativ screening innebär att företag med en särskild 

verksamhet selekteras bort från ett urval av företag som kan vara aktuella för en portfölj 

(Reich et al, 2001). Schepers et al (2003) menar att denna typ av screening kännetecknas 

på två olika sätt. Det ena har ett religiöst förhållningssätt då man exkluderar företag vars 

verksamheter anses syndfulla som exempelvis tobak, alkohol, pornografi och spel.  Det 

andra har istället ett samhällsperspektiv där man inkluderar företag som anses harmlösa 

och exkluderar verksamheter som kärnkraft, militär och vapenindustri. 

 

Reich et al (2001) definierar positiv screening som ett synsätt som bygger på att de bolag 

som uppfyller vissa villkor tas med i portföljen. Schepers et al (2003) beskriver positiv 

screening som en process som görs i två steg. Första steget handlar om att ta fram 

mätkriterier, som exempelvis finansiella nyckelta, ett bolag utvärderas ifrån. Steg två 

handlar om att bedöma företaget utifrån de kriterier som anses mest relevanta. Schepers et 

al (2003) har här identifierat ett problem då den första filtreringen kan exkludera företag 

som är föredömen ur en etisk synvinkel men som uppvisar en låg lönsamhet. Ett annat 

problem avser svårigheten att definiera dessa, ofta vidsträckta, mätkriterier. 

2.3.9 Etiska nämnden för fondmarknadsföring (för praktisk 

referensram) 

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) är en självständig nämnd vars intention 

går ut på att utvärdera om fondbolagen i sin information och marknadsföring följer de 

föreskrifter som gäller, däribland Fondbolagens förenings riktlinje för fondbolagens 

informationsgivning och marknadsföring av fonder. Riktlinjen innebär bl a den 

överenskommelse som Fondbolagens förening har ingått med Konsumentverket. 

Överenskommelsen innehåller bl.a. regler om riskinformation och redovisning av 

avkastning.  

Nämnden kan på eget initiativ uttala sig i principfrågor. Vidare kan även enskilda 

individer, företag och myndigheter rapportera ärenden till nämnden. Nämnden har 
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utfärdat ett vägledande yttrande som innefattar förutsättningarna för att få använda termen 

”etisk fond”.  

2.3.10 Konklusion 

Vi har studerat och redogjort för det teoretiska perspektiv och ramverk som vi anser 

kommer hjälpa oss som en teoretisk verktygslåda när vi analyserar studiens empiriska 

material. Genom att även ha gått igenom tidigare forskningsområde för etiska fonder – 

dess idéer, begrepp, resonemang, teorier, metodologier och slutsatser har vi lyckats skapa 

en bakgrund som känns motiverad för vår problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering samt syftet för studien.  

2.4 Litteraturstudie på tidigare forskning 

2.4.1 Bakgrund 

Majoriteten av världens företag ägs och finansieras av finansbranschen, vilket gör att 

denna bransch innehar en viktig funktion i strävan efter en objektiv och hållbar utveckling 

(FundWatch, 2012).  

 

Modern portföljteori hävdar i regel att diversifiering minskar risken och maximerar 

avkastning på lång sikt. Det som begränsar en investerares förmåga att diversifiera 

kommer följaktligen onödigtvis att öka risken och leda till en icke-optimal portfölj. Att 

integrera etik med ekonomisk beslutsfattande kan medföra kostnader, det är därmed en 

gåta, eftersom vem vill egentligen låta etik styra sitt beteende? (Säve-Söderbergh, 2010) 

 

Nya ekonomistudier har riktat mycket uppmärksamhet mot hur altruistiska normer 

påverkar ekonomisk aktivitet. Allt fler människor engagerar sig i osjälviska aktiviteter 

såsom välgörenhet och volontärarbete. Ett nära besläktat fenomen är inställningen till 

etik, där individer integrerar personliga värderingar och samhälleliga problem med 

ekonomiskt beslutsfattande. Exempelvis vill inte vissa människor delta i aktiviteter och 

verksamheter som anses oetiska eller som har oönskade effekter (Säve-Söderbergh, 

2010). Ägare och förvaltare av finansiella tillgångar har därför börjat integrera risk och 

avkastning med miljömässiga och sociala aspekter (Coscarelli, 2010). SRI (Socially 

Responsible Investing) - etiskt begränsade placeringar - tydliggör etiskt ekonomiskt 

beslutsfattande. I denna uppsats kommer vi, liksom andra författare, använda begreppen 

”etiska investeringar”, ”sociala investeringar” och ”socialt ansvarsfulla investeringar 



 

 19 

(SRI)” omväxlande då den förra termen används i vissa delar av världen medan de senare 

används i andra delar av världen. 

2.4.2 Etiska investeringar 

Att fondförvaltare integrerar hållbara och ansvarsfulla kriterier i sin investeringsmodell 

har blivit en allt vanligare företeelse under 2000-talet. Vissa forskare menar dock att 

hållbara och ansvarsfulla investeringar tog fart redan under 1600-talet med kväkarna vilka 

vägrade göra affärer med företag som var involverade i slaveri, tobak, alkohol och spel, 

samtidigt som de arbetade hårt för fred (Schwartz, 2003). 

 

Sociala investeringar definieras enligt Cowton (1999) som ”en uppsättning strategier 

vilka inkluderar sociala eller etiska målsättningar eller begränsningar, såväl som 

konventionella ekonomiska kriterier, som används vid beslut om att förvärva, behålla 

eller avyttra en viss investering”. Etiska investeringar består av ett antal aktiviteter, 

främst:  

 gemenskaps investeringar (samhällsinvesteringar),  

 aktieägaraktiviteter (bolagsbeslut och aktiva bolagsdialoger), och 

 etiska fonder (social screening) 

Företagens sociala ansvar (CSR) har utvecklats i takt med socialt ansvarsfulla 

investeringar (SRI). I dagens samhälle står vi inför olika etiska attityder till företag och 

marknader. Med den ökade tillgängligheten av information kan enskilda människor 

förena sin påtryckande kraft och kräver numera att företag tar sitt sociala ansvar på allvar, 

beskriver Hellsten och Mallin, 2006. 

 

Schwartz (2003) menar att den enorma tillväxten av etiska investeringar sedan 1980-talet 

kan ha påverkats av flera faktorer, såsom: 

 investerarnas växande oro över frågor som rör bl.a. arbete, miljö, och tobak, 

 tillväxten av affärsetik och socialt ansvar bland företag 

 att etiska fonder genererar avkastning  

 ökad marknadsföring av etiska fonder 

 större exponering i media 

 tillväxten av hållbarhetsindex, och 

 tillväxten av nationella socialförsäkringssystemens investeringar  
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Den snabba tillväxten av SRI världen över speglar investerarnas ökade medvetenhet om 

sociala-, miljö- och styrelseproblem. Västvärlden har vidare tagit flera initiativ till att 

utforma regelverk för att stimulera SRI. Med tanke på den sociala växande 

medvetenheten bland investerare och den positiva regelverksmiljön förväntas SRI att 

ytterligare öka sin tillväxt och betydelse som tillgång (ibid.).  

2.4.3 Etiska fonder 

Tillsammans med den allmänna tillväxten av etiska investeringar, har en mängd olika 

etiska fonder tillkommit (Schwartz, 2003). Etiska fonder liknar vanliga fonder men skiljer 

sig från dessa genom urvalsprocessen för att inkluderas i portföljen. Etiska fonder 

investerar inte i företag som har ett lågt betyg eller som anses vara oetiskt orienterade 

(Beltratti och Miraglia, 2001). Alla etiska fonder använder sig av screening (filter) för att 

avsiktligt undvika (negativ screening) eller medvetet välja (positiv screening) vissa 

företag som en del av fondens portfölj (Cory, 2001, Dal Maso och Bartolomeo, 2002). 

Vissa fonder fokuserar endast på att undvika så kallade ”syndig screening” såsom tobak, 

alkohol, militär, vapen eller kärnvapen. Andra fokuserar på ”sociala problem screening”, 

för att undvika företag med anknytning till barnarbete, eller som inte respekterar djurens 

rättigheter, homosexuellas rättigheter eller feminism. En del fonder inriktar sig på ”miljö 

screening” för att välja de företag som bäst stöder samhället. 

2.4.3.1 Etiska fonders särskilda skyldigheter jämfört med vanliga fonder 

Ett fondbolag som erbjuder en etisk fond har enligt Schwartz (2003) frivilligt trätt in i 

situationen att bolaget har att arbeta inom en annan etisk ram än andra fondbolag som 

erbjuder vanliga fonder. Till skillnad från andra fondbolag, vilka endast säljer vanliga 

fonder, så säljer etiska fondbolag en produkt som antyds ha en tydlig etisk karaktär. 

Schwartz menar att genom att namnge sin fond ”etisk”, föranleder fondbolagen 

förmodligen investerare att investera en högre grad av förtroende i de etiska fondbolagens 

beteende. Att tillhandahålla en produkt som påstår sig vara ”etisk” innebär att fondbolaget 

har accepterat möjligheten att de kommer att dömas strängare än andra företag (Schwartz, 

2003). 

 

Fondbolagen är enligt lag skyldiga att utgå från andelsägarnas intressen, vilket innebär 

bästa möjliga avkastning med hänsyn till fondens placeringsinriktning och särskilda 

kriterier. Pia Nilsson, VD på Fondbolagens Förening påpekar att det är mycket viktigt att 

spararna får lättillgänglig information för att kunna se vad som kännetecknar olika fonder 
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och för att underlätta val av fond (Ansvarsfulla investeringar, 2012). Schwartz (2003) 

hävdar dock att fondbolag har etiska skyldigheter utöver att bara följa lagen om handel 

med värdepapper. Den potentiella skada som kan drabba investerare, och graden av 

förtroende som ligger till grund för hela värdepappersindustrin, kräver enligt honom att 

ytterligare etiska skyldigheter bör uppfyllas av alla leverantörer av värdepapper. 

2.4.3.2 Fullgörande av de etiska skyldigheterna 

Efterfrågan på ökat avslöjande har växt enormt de senaste åren, menar Schwartz (2003) 

och föreslår att följande måste tillhandahållas för att det ska föreligga en fullständig 

transparens i den etiska screeningen: 

 Klara definitioner av screeningen 

 Identifiering av källan till den etiska och sociala information, som används vid 

screeningen 

 Identifiering av de parter som avgör om screeningen har uppfyllts. 

 ”Man måste dock alltid ha i åtanke att även om man tillhandahålls tillräcklig information 

så är det inte en garanti för att den etiska fonden agerar etiskt, men det kan betraktas som 

ett moraliskt minimum” (ibid.). Schwartz hävdar att om inte en mer normgivande kärna 

fastställs för etiska investeringar kommer de etiska fonderna förbli mottagliga för kritik, 

såväl teoretiskt som praktiskt. 

2.4.4 Problematiken med svårigheter för konsumenter att veta vad 

etiska investeringar innebär 

Den typiska etiska fonden undviker företag som genererar vinst från spel, pornografi, 

tobak, alkohol eller vapen. Det verkar vara ett underförstått antagande av de som är 

anslutna till etiska investeringar att etiska investeringar faktiskt är etiska (Schwartz, 

2003). Enligt en enkätundersökning som Sveriges Konsumenter genomförde 2011 är 

konsumenter omedvetna om vilka faktiska oegentligheter som deras sparpengar bekostar 

världen över. Konsumenterna förlitar sig på att banker och fondförvaltare verkar 

ansvarsfullt i enlighet med sina uttryckta hållningar. Denna omedvetenhet beror enligt 

Sveriges Konsumenter (2011) på flera faktorer, ”dels på att konsumenter saknar 

information om tydliga avvikelser från sina förväntningar och dels på att man helt enkelt 

är omedveten om kopplingen till allvarliga missförhållanden genom sina sparpengar. Det 

beror också på att det ofta handlar om komplexa problemområden där konsumenten lätt 

hamnar i underläge gentemot förvaltarens informationsgivning” (ibid.). 
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Med ”etisk” menar man att agera på ett moraliskt lämpligt sätt. För att skapa en djupare 

förståelse för detta måste moralen undersökas. Velasquez (1992) menar att moral 

behandlar frågor som är av allvarlig konsekvens för vår mänskliga välfärd, dvs. rör 

handlingar som allvarligt kan skada människor. Även Schwartz (2003) förespråkar 

detsamma och menar att för att en uteslutande screening ska betraktas som etisk måste 

den innebära att fondbolagen undviker företag som tillhandahåller produkter som kan 

leda till fysisk skada på människor, om det inte finns  

a) fullständig redovisning som visar på risk för alla användare  

(ingen missvisande reklam eller marknadsföring), 

b) frivilligt avstående av risk för alla användare  

(produkten är inte i sig beroendeframkallande),  

c) tillräcklig etisk motivering för att tillhandahålla tjänsten eller produkten 

Att tillhandahålla en produkt som är beroendeframkallande men inte fysiskt farlig är 

däremot inte nödvändigtvis oetiskt exempel på detta är datorer och dataspel. 

  

Det språkval som använts inom socialt ansvarsfulla investeringar kan ha bidragit till den 

långsamma användningen av etiska fonder. Termen etiska investeringar förespråkar en 

högre moral och kan därför sannolikt få människor att avstå från budskapet (ibid.). 

2.4.4.1 Är de etiska screening-metoderna som används etiskt motiverade? 

När en produkt är märkt på ett visst sätt, bör man kunna förvänta sig att produkten på ett 

korrekt sätt lever upp till detta. Men finns det verkligen etiska screenings eller är de 

endast ett uttryck eller kodifiering i form av vissa investerares nuvarande sociala, 

politiska eller religiösa övertygelser? 

Ody (2010) anser ”att det kan bli knepigt att göra något bra av sina placeringar och 

samtidigt tjäna på det” då majoriteten av de etiska fonderna som säger sig leva upp till 

etisk standard underpresterar. Sanningen bakom de etiska fonder som faktiska presterar 

tyvärr är mörkare, då det finns hål i screeningen och företag som säger sig leva upp till 

socialt ansvarstagande lever inte fullt upp till de etiska standarderna. Exempel på 

produkter hos amerikanska företag är abortpiller och genmodifierade fröer, vilka i många 

amerikaners ögon ses som oetiska (ibid.).  
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Kriterierna för att fastställa vad som utgör en etiskt uteslutande screening, så kallad 

negativ screening, bygger, enligt Schwartz (2003), främst på den grundläggande 

moraliska principen om att undvika onödig skada och respekt för en persons moraliska 

rätt till hälsa och säkerhet. Det är enligt honom bara genom en kombination av de två 

faktorerna: 

 fysisk fara, och 

 beroendeframkallande, 

som gör leverantörer av sådana produkter moraliskt ansvariga, eftersom när användaren 

väl använder produkten så besitter denne inte längre förmågan att motstå fortsatt 

användning, vilket leder till allvarliga kroppsskador. Miller (1991) stödjer också detta och 

menar att skadeprincipen (First, do no harm-principle) förklarar etiska fonders strategi. 

Sandberg (2011) tolkar detta som att investerarnas huvudsakliga ansvar är att avstå från 

att direkt skada andra människor. Principen bygger enligt honom på moral och sunt 

förnuft, vilket är grunden inom t.ex. biomedicinsk etik (Beauchamp & Childress, 2001). 

Sandberg (2011) tvivlar på om det likväl skulle kunna ses som etisk grundprincip för 

investeringar i allmänhet. Vad som talar för denna princip är att den förmedlar idén att det 

är fel att stödja vissa företags aktiviteter genom att investera i dem. Men Sandberg (2011) 

ifrågasätter om det är rimligt att se de som att det är investerarna som faktiskt skadar 

människor. Mackenzie (1997) anser att samtidigt som det är fel att skada andra direkt, 

borde det inte nödvändigtvis vara fel att indirekt stödja andras skadliga aktiviteter. 

Skadeprincipen bygger enligt Sandberg (2011) också på den moraliskt viktiga skillnaden 

mellan handling och underlåtenhet – dvs. att det är moraliskt fel om du själv skadar andra 

men det är nödvändigtvis inte fel om du låter andra skada någon. Det är med andra ord 

orsakssambandet mellan handling och effekt som har betydelse i detta sammanhang. Ur 

ett investeringsperspektiv skadar inte en investerare någon då denne är åtskilliga led bort 

från den faktiska effekten. I denna kontext är det därför viktigt att påpeka att det är de 

aktuella företagens aktiviteter och produkter som skadar människor direkt, inte några 

avlägsna fondinvesterares beslut (Sandberg, 2011). 

 

Det står inte helt klart om screening av spel och militär är etiskt motiverade (Schwartz, 

2003). Schwartz menar att till skillnad från tobak och alkohol, så är spel oftast en statligt 

sponsrad aktivitet. Enligt utilitarismen så drar samhället nytta av spelprovisionen. Precis 

som tobak så bidrar spel till aktieägarnas vinst, arbeten och ytterligare skatteinkomster. 

Man skulle även kunna likställa spelare, vilka satsar sina pengar på sådana aktiviteter, 

med investerare på aktiemarknaden. Både spel och fonder innefattar investering av 
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pengar med en potentiell risk för förlust, rent principiellt hela summan. Inom både 

casinospel och daytrading investerar spelarna liksom placerarna i höga spekulerande 

derivat. Spel kan skada både individen och samhället, men till skillnad från tobak och 

alkohol, så är skadan rent ekonomisk och inte fysisk (ibid.). 

2.4.5 Fondbolagens tillvägagångssätt för en bra balans mellan sina 

intressenter  

Etik och socialt ansvar i företag och investeringar är komplexa frågor. Vår personliga och 

sociala etik styr vårt beteende och attityd samt informerar oss även om vad som är en 

lämplig samhällsordning i form av rättvisa, politiska och ekonomiska system. Socialt 

ansvar är nära relaterat till etiskt beteende och vår moral förutsätter att vi tar ansvar för 

våra handlingar.  Men, inom företag har etiska utvärderingar normalt varit negativa då de 

flesta företagstransaktioner är baserade på rationella, egen-nyttiga och vinstmaximerande 

uträkningar snarare än socialt ansvar och etiska handlingar (Hellsten och Mallin, 2006). 

 

Maximering av aktieägarnas värde hamnar ofta i konflikt med andra intressenters 

intressen i ett företag. Företagens sociala ansvar (CSR) spelar här en viktig roll för att 

minska kostnaderna för sådana konflikter.  

Zhang (2009) menar att befintliga studier antyder, men visar inte direkt att SRI 

investerare är villiga att acceptera suboptimalt finansiella resultat för att sträva efter 

sociala eller etiska mål. 

 

Offentliga och privata partnerskap har resulterat i att staten successivt har lämnat över 

produktionen av varor och tjänster till privata företag. Som en konsekvens måste 

medborgare förlita sig desto mer på företagens engagemang för socialt ansvar. Detta har 

medfört att politiskt medvetna konsumenter, kunder och investerare efterfrågat tydligare 

etiska koder för företag och investerande marknader (ibid.).  

 

Hellsten och Mallin menar att brist på etik eller lös etik från företagens perspektiv kan 

idag resultera i att konsumenter vägrar köpa vissa produkter, investera i särskilda 

verksamhetsområden eller särskilda företag och istället väljer konkurrenter med klara 

etiska visioner och åtaganden. Således verkar det som att där marknader brukade skapa 

människors behov, måste de nu reagera på värderingar genom att inkludera den sociala 

verkligheten. Företagsledarna och investerarna måste ta kravet på socialt ansvar på allvar 

om de vill ha långsiktig lojalitet till sitt företag. Detta för att offentliga och juridiska krav 
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har ökat för att kontrollera de negativa effekterna av affärs- och finansieringsmarknaden i 

samhället.  

Hellsten och Mallin (2006) ifrågasätter om etiska investeringar verkligen lyckas i att 

reducera konflikten mellan vinstsyftet och det sociala ansvaret som de utlovar eller om de 

använder sig av kommersiell retorik och marknadsmekanismen för att bara sälja på oss 

våra egna uppfattade värderingar. 

2.4.6 Sammanfattning av artiklarna 

Allt fler människor blir mer medvetna om socialt ansvarstagande och vill vara delaktiga. I 

dag kan man delta och dra sitt strå till stacken genom att placera etiskt.  

Artiklarna visar att flera investerare är villiga att avstå ekonomisk avkastning för icke-

ekonomiska värden.  

Likt välgörenhet, är valet att etiskt screena, ett bidrag till allmänhetens bästa då nyttan av 

detta inte utesluter någon. Ungefär en av åtta investerare väljer etisk screening för ungefär 

en tredjedel av sin portfölj. Etiska fonder har ökat signifikant under de senaste två 

decennierna. Trots denna ökning är etiska fonder ändå ett litet segment på den 

internationella kapitalmarknaden. Varför?  

Det är vidare viktigt att ifrågasätta idén om etiska placeringar. Är de så etiska som de 

framstår att vara? Och till vilket pris? Konklusionen av dessa artiklar är att man måste 

sätta sig in i sin portfölj och själv följa upp hur etisk den faktiskt är. 

 

Vi har valt att läsa flera vetenskapliga artiklar med ett varierande spann på ålder. En del 

av artiklarna är över tio år gamla och ämnet etiska fonder är fortfarande en gråzon. 

Frågorna är fortfarande desamma och för konsumenter är det ännu svårt att veta vad 

etiska investeringar innebär. 

 

För att hålla oss inom ramen för denna uppsats, som är begränsad till den svenska 

marknaden, är det viktigt att påpeka att etiken skiljer sig länder och marknader emellan 

utifrån insamlandet av teorin.   
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3. Metod 

Under detta avsnitt redovisas vetenskapsteoretisk utgångspunkt och val av 

undersökningsmetod. Vidare följer även en beskrivning av framtagande av intervjuguide, 

hur urval skett och genomförande av undersökningsmetod samt för- och nackdelar med 

våra val.  

3.1 Vetenskapssyn 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan sägas uppvisa tydliga men kontrasterande 

intresseriktningar som speglar epistemologiskt baserade uppfattningar om vad som utgör 

godtagbar kunskap (Bryman, 2008). 

Den kvantitativa forskningen menar att det endast är de företeelser som kan bekräftas 

med sinnena som är kunskap och kritiserar därför oftast kvalitativ forskning för att vara 

alltför impressionistisk och subjektiv. Den kvantitativa forskningsansatsen fokuserar 

främst på kausalitet, mätning av data och generalisering (Bryman, 2008). Vår studie 

skedde utifrån en kvalitativ forskningsmetod vilken stödjer sig på en strategi där 

tyngdpunkten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data 

(Bryman, 2008). En kvalitativ studie kändes motiverad då studien avser undersöka och 

bidra till en ökad förståelse för vad som menas med en etisk fond.  

 

En kvalitativ studie syftar till att tolka och analysera insamlad data utifrån deltagarnas, i 

vårt fall respondenternas, uppfattningar för att sedan dra slutledningar kring hur 

förhållandet mellan en grupp och ett utmärkande fenomen förefaller. En kvalitativ ansats 

handlar således om att generera en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och 

mekanismer till det fenomen eller den händelse som studeras (Bryman, 2008). I denna 

uppsats studeras vad som menas med en etisk fond inom fondförvaltning samt hur 

fondförvaltare ser på fenomenet. De erfarenheter som dessa sakkunniga erhållit genom att 

arbeta med etiskt fondförvaltning grundar sig dels på hur de tolkar begreppet etiska 

fonder och samhället de lever i. De data som samlats in är beskrivande, djupa och 

detaljrika, vilket resulterat i information som skulle varit svår att mäta med en kvantitativ 

forskningsansats.  
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Semistrukturerade intervjuer upplevs som ett typiskt drag för den kvalitativa ansatsen då 

de ger flexibilitet och öppnar upp för en djupare förståelse för ämnet ifråga (Bryman, 

2008). Med hänsyn till detta känns det motiverande att genomföra intervjuer i direkt 

anslutning till fondförvaltarnas arbetsmiljö. Genom öppna intervjufrågor får 

respondenterna svara med egna ord, samtidigt som öppna frågor även lämnar utrymme 

för oväntade svar. Öppna frågor passar även bra för en utforskning av nya områden eller 

teman som forskaren inte är insatt i (Bryman, 2008). Då en del av syftet även är att skapa 

ytterligare kunskap på området är det nödvändigt att använda sig av öppna frågor.  

3.1.2 Positivism gentemot Hermeneutik 

Positivismen förespråkar den naturvetenskapliga forskningen som handlar om att 

formulera lagar för fysiska fenomen (Andersson, 2006). Positivismen har gjort sig 

allmänt känd som en vetenskapsteori som bara erkänner säkra fakta och observerade 

fenomen och ställer sig kritisk till teologiskt och metafysiskt tänkande som 

hermeneutiken förespråkar. Andersson (2006) menar att positivismen innebär en strävan 

efter att alstra samband eller lagar som mer studeras i termer av orsak och verkan. Den 

eftersträvar förklaringar och syftar till att generera hypoteser vilka ska beprövas för att ge 

förklaringar (Bryman, 2008). 

Hermeneutik vilar sitt ursprung i en lära om texttolkning och är en vetenskapsteori med 

betoning på inlevelse och förståelse (Andersson, 2006). Det specifika undersöks genom 

viljan till förståelse samt att finna en betydelse och mening. Engagemang och deltagande 

anses också vara en förutsättning för att nå en helhetsförståelse för ett fenomen. 

Hermeneutiken medger att fenomen i sig är abstrakta så länge vi inte vidgar vår förståelse 

av dem till en helhetsförståelse och tar fasta på deras kontext (ibid.). Då etiska fonder som 

fenomen kan uppfattas som abstrakt bör man därför ha ett närmande och penetrerande 

förhållande till verkligheten, d v s genom att befinna sig i direkt anslutning till 

undersökningsdeltagarna. Andersson (2006) menar att forskarens förhållande till 

studieobjektet ska formas av inlevelse och engagemang.  

3.1.3 Induktion eller deduktion 

De två vanligaste synsätten beträffande uppfattningar om förhållandet mellan teori och 

praktik inom samhällsvetenskapen är induktion och deduktion. När en forskare utgår från 

en deduktiv ansats så deducerar, härleder, denne en eller flera teorier utifrån det han har 

kunskap om inom ämnesområdet, vilket sedan utsätts för en empirisk undersökning Det 

induktiva förhållningssättet är motsatsen till deduktion, då forskaren istället utgår från 
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observationer och resultat när han utvecklar ny teori. Utifrån observationerna kan 

forskaren sedermera dra generaliserbara slutsatser (Bryman, 2008). 

 

Studien som genomförts har deduktiva inslag då undersökningen bygger på tidigare 

teoristudier som referensram. Dessa studier styr den information som samlats in då 

frågeunderlaget som används i undersökningen är utformat utifrån teoristudierna. Med 

hjälp av underlagen insamlades sedan information för en kvalitativ undersökning. Det är 

viktigt att i detta sammanhang påpeka att tolkningen dock blir induktiv då den i första 

hand baseras på empiriska studier (Bryman, 2008). 

3.2 Datainsamling/Tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval och avgränsningar  

Vårt urval har skett genom ett målinriktat urval utifrån intervjupersonernas 

(fondförvaltarnas) lämplighet, dvs. vi ville att våra respondenter skulle ha kunskap inom 

etiska fonder och fondförvaltning. Enligt Bryman (2008) innebär ett målstyrt urval ett 

icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att det inte kan möjliggöra en generalisering till en 

population. Deltagarna väljs ut på ett strategiskt sätt så att personerna är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. 

 

Vi tog kontakt med fem bolag utifrån Finansinspektionens lista över fondinstitut med 

etisk fondförvaltning. Vi vill särskilt lyfta fram att fondförvaltarna är utvalda för att bidra 

med sin specialistkunskap, inte för att ge genomsnittsåsikter (Merriam, 1994). På grund 

av begränsade resurser i form av tid finns det ej utrymme för fler undersökningsdeltagare. 

Av praktiska skäl har vi begränsat oss till fondbolag i Stockholmsregionen. Vid valet av 

respondenter ville vi öka förståelsen för etiska fonder genom att intervjua olika sorters 

fondförvaltare. Valet blev därför att intervjua två banker, två försäkringsbolag och ett 

renodlat fondbolag för att få en sådan rättvisande bild som möjligt av verkligheten. För 

att bidra till en större förståelse för etiska fonder har vi även gjort en översiktlig 

kartläggning med antalet etiska fonder på den svenska fondmarknaden och vilken typ av 

aktör (bank, utländsk bank, försäkringsbolag, utländsk kapitalförvaltare etc) som förvaltar 

dessa. Vi har även gjort en mer detaljerad kartläggning över studiens fem bolag med 

deras etiska fonder utifrån placeringsinriktning och etiska kriterier från respektive 

företags hemsida. Dessa figurer presenteras under empiri avsnittet. 
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3.2.2 Respondenternas bakgrund 

Peter Beckman är vice VD på SPPs fondbolag. Peter har även varit ansvarig för 

institutionell försäljning på Robur Kapitalförvaltning under 1990-talet och tidigare var 

han på Östgöta Enskilda Bank där han arbetade med Banco fonder som bolaget ägde då. 

 

Susanne Bolin Gärtner är fondansvarig på Folksam och har en blandad erfarenhet. Hon 

har arbetat både inom bank och försäkringsbolag. Susanne har arbetat i fyra år inom 

Folksam och sammanlagt med fondanalys i åtta år. 

 

Anders Dolata är indexfondförvaltare på Handelsbanken. Han började i branschen 1994 

och har stor erfarenhet inom förvaltning samt handel både på räntesidan och aktiesidan. 

Sedan 1997 har han jobbat med aktierelaterade områden och från 2004 har han förvaltat 

indexfonder.  

 

Björn Nylund har arbetat inom branschen sedan 2004. I dag är han ansvarig för 

förvaltningen av globala aktieindexfonder på Öhmans Fonder där han ansvarar för 4 av 

Öhmans 5 etiska fonder.    

 

Christina Strand Wadsjö arbetar som Co-Head ESG Analysis på SEB. Hon tillhör ett 

hållbarhetsteam som arbetar med hållbarhets-, miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor i 

SEBs fondbolag. Christina har tidigare arbetat med förvaltning av räntefonder. 

3.2.3 Genomförande 

Genomförandet har initialt bestått av att söka efter relevant information om ämnet etiska 

fonder som går i linje med uppsatsen syfte. Vidare har även banker och fondinstituts egna 

hemsidor samt sökmekanismer använts främst för insamlandet av fonddata och 

fondbeskrivningar. När det gäller de vetenskapliga artiklar som har använts i denna studie 

har dessa inhämtats från Stockholms universitets databank (SUB) på www.sub.su.se. 

Insamling av information har även skett genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2008) på intervjupersonernas arbetsplats. Vi valde att träffa respondenterna på deras 

respektive arbetsplatser, främst för att de skulle känna sig trygga i miljön men även för att 

kunna genomföra intervjun i en lugn och ostörd miljö. Intervjuguiden användes vid 

samtliga intervjutillfällen. De utvalda intervjupersonerna kontaktades per mail och telefon 

där vi presenterat oss själva, uppsatsens innehåll och syftet med studien.  
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Då formen för intervjun är semistrukturerad med en uppsättning frågor som är allmänt 

formulerade och där ordningsföljden kan variera avsatte vi initialt 1 timme per intervju. I 

de fall vi känt behov för ytterligare information har uppföljningsfrågor ställts för att 

samla in så pass bra information som möjligt.  

 

Då vi är två forskare valde vi att en av oss skulle ställa samtliga frågor under intervjun 

medan den andre lyssnade, bearbetade informationen och skrev upp eventuella 

komplementfrågor till slutfasen av intervjun. På detta sätt lyckades vi båda vara aktiva 

utan att vara påträngande. Detta för att hålla en stringent rytm, kontroll och enhetlighet i 

intervjun. Vårt val resulterade i att vi lyckades hålla fokus på temat och komma med 

uppföljningsfrågor i slutet av intervjun. 

 

Vi spelade båda två in intervjuerna med en ljudfilsapp vid namn FiRe (version 2.6.0) för 

att gardera oss mot eventuella tekniska komplikationer. Detta även för att vi dels ville 

vara fokuserade på respondenterna svar och hur de svarade och dels för att ej gå miste om 

relevant information. Intervjuerna transkriberades sedan ned på dator. 

3.2.4 Intervjuguide 

Genomförandet av studien förekom i form av semistrukturerade intervjuer med 

fondförvaltare i Stockholm där all dokumentation skedde genom inspelade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer behöver inte hålla en viss ordningsföljd utan frågorna kan 

ställas i varierad ordning (Bryman, 2008). Intervjuaren kan även ställa adekvata 

följdfrågor för att skapa utrymme för intervjudeltagarna att själva beskriva sina tankar 

och erfarenheter utifrån sin kontext.  

 

Med utgångspunkt i de teorier och modeller som presenteras har en intervjuguide tagits 

fram med ett antal öppna frågor som på ett bra sätt täcker den information som behövs (se 

bilaga). Varje intervju inleddes med en orientering där intervjuaren kortfattat berättade 

om avsikten med intervjun. Detta för att skapa tillit samt etablera en öppen kontakt med 

respondenten (Kvale och Brinkmann, 2009). Respondenten fick sedan med egna ord 

beskriva etiska fonder, etisk fondförvaltning och vilka etiska riktlinjer fondbolagen 

använder för att en fond ska få kallas för etisk. Vidare ställdes mer specifika frågor där 

respondenten får utforma svaren utifrån sin egen begreppsvärld och referensram för att 

säkerställa att alla teman för studien täcktes (Bryman, 2008). Tonvikten vilade på hur 

respektive respondent uppfattar och tolkar frågorna, med andra ord på det som denne 
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upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av beteenden (ibid.). Till viss del var 

våra intervjuer strukturerade men vi lämnade även utrymme för respondenterna att själva 

ta upp delar som de ansåg viktiga för intervjun. Vi var även förberedda med 

uppföljningsfrågor för att skapa en djupare förståelse för frågan i sig då svarens längd kan 

variera. Detta har i slutändan bidragit med analyserbar och kvalitativ data (Bryman, 

2008).  

3.2.5 Forskningsetik 

När man bedriver studier som faller inom ramen för vetenskaplig forskning är det viktigt 

att beakta ett antal forskningsetiska aspekter. I forskningsetiska sammanhang brukar man 

tala om fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2001). 

 

Samtliga undersökningsdeltagare har informerats om syftet med studien, villkor för 

deltagande samt hur och var resultaten kommer att användas enligt informationskravet 

(ibid.). Deltagarna har även rätt att själva bestämma över sitt deltagande genom att ge sitt 

samtycke till medverkan för studien enligt samtyckeskravet (ibid.) som även belyser att 

de närsomhelst har rätt att avbryta sitt deltagande utan att detta medför negativa 

konsekvenser för dem. Då denna studie bygger på undersökningsdeltagare i form av 

fondförvaltare kan samtycke även inhämtas genom företrädare, i det här fallet 

arbetsgivare, då tiden för studien faller inom ramen för ordinarie arbetstid. 

 

Konfidentialitetskravet syftar till att alla individer som medverkar i en undersökning ska 

ges största möjliga sekretess och personuppgifter ska förvaras så att utomstående inte kan 

ta del av dem (ibid.). Här kan det vara av stor vikt att dölja individernas identitet om man 

ska ställa betydelsen av det förväntade kunskapstillskottet mot tänkbara negativa följder 

för de berörda. 

 

Slutligen har vi även tagit hänsyn till nyttjandekravet där vi informerat deltagarna att all 

insamlad information enbart ska användas för forskningsändamål och inte nyttjas för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften (ibid.).  

3.2.6 Kvalitet 

Det finns de författare som föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas 

utifrån helt andra kriterier än de som kvantitativa forskare använder sig av. De föreslår 
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två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning, nämligen 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008). Tillförlitligheten delas i sin tur in i fyra 

delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.).  

 

Trovärdigheten har vi försökt säkerställa genom att i största möjliga mån genomföra 

studien enligt det vetenskapliga förhållningssätt som finns och som vi redogjort för under 

metodavsnittet. Vi har på ett så tydligt sätt som möjligt försökt redogöra för 

tillvägagångssättet från urval, datainsamling och analys på ett så detaljerat sätt som 

möjligt för att ge läsaren en möjlighet att bedöma tillförlitligheten. Vi är vidare medvetna 

om att det är en begränsad studie och att vi inte kan ”göra anspråk” på överförbarheten av 

resultaten till en annan kontext eller som en representativ tolkning eller stöd för alla 

etiska fonder på den svenska fondmarknaden. Genom att vi på ett tydligt sätt redogör för 

alla moment i forskningsprocessen skapar vi även en pålitlighet för studien. Detta för att 

ge möjlighet att bedöma kvaliteten på vilket sätt vi valt att genomföra undersökningen 

samt genomförandet för denna. Då vi är medvetna om svårigheten att genomföra en 

undersökning av detta slag som motsvarar fullständig objektivitet inser vi därmed att 

nivån av möjlighet att styrka och konfirmera våra resultat kan vara begränsad (ibid.).  

 

Äkthet handlar om ett antal mer allmänna frågor vilka rör forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet och kommer inte beröras i denna studie. 

Eftersom mätning ej är det främsta intresset för kvalitativa studier blir frågan om validitet 

egentligen inte något som är av speciell betydelse för sådana undersökningar (ibid.). 

3.3 Metoddiskussion 

För att uppnå uppsatsens syfte har vi valt en kvalitativ ansats med hermeneutisk 

kunskapssyn. Då Andersson (2006) menar att forskarens förhållande till studieobjektet 

ska präglas av inlevelse och engagemang är vi också medvetna om att det finns risker 

med detta då forskaren genom att leva sig in i den andres värld inte kan vara en icke 

påverkande handling, utan innebär att man själv tar med sig sin egen värld och 

förförståelse. 

 

Vi väljer att genomföra semistrukturerade intervjuer för att i viss mån kunna styra 

intervjuerna mot de ämnesområden som vi finner intressanta för ämnet utan att låsa oss 
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vid en alltför snäv ram. Med anledning av detta har inte alla frågor berörts vid alla 

intervjuer. 

 

De källor vi använt oss av i studien är litteratur om ämnet, vetenskapliga artiklar samt de 

svar som erhölls från respondenterna vid intervjuerna. Etiska fonder är ett subjektivt 

begrepp vilket även varierar över tid och rum, detta har resulterat i svårigheter att finna en 

entydig och universell tolkning av vad det faktiskt innebär, vilket denna uppsats har för 

avsikt att förklara.  

 

Respondenterna som deltagit i denna studie, anser vi, är väl insatta i ämnet då de under 

flera års tid har arbetat med etiska fonder. Då de representerar bolag som säljer och 

förvaltar etiska fonder finns en risk för att de kan ge en övervägande positiv bild kring 

fenomenet, vilket vi har varit medvetna om. Därför valde vi en spridning av respondenter 

som representerar banker, försäkringsbolag samt ett renodlat fondbolag.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av den datainsamling som gjorts. Inledningsvis 

presenteras en kartläggning av antalet etiska fonder på den svenska marknaden följt av 

en detaljerad beskrivning av studiens fem fondbolag. Resultatet av respondenternas svar 

är uppdelade efter följande huvudområden: etisk fond, etik kontra avkastning, kunders 

medvetenhet, kontroll av de etiska kriterierna, svårigheter med kontrollen, den typiske 

investeraren och påverkan.  

4.1 Antal etiska fonder på den svenska fondmarknaden 

Enligt Etiskafonder.se finns i Sverige idag 90 etiska fonder på den svenska 

fondmarknaden som förvaltas av olika aktörer. Nedan har vi gjort en egen kartläggning 

som visar hur många av dessa som bl a förvaltas av fondbolag, bank, försäkringsbolag 

eller utländsk aktör. Vi har ej angett placeringsinriktning och etiska kriterier för samtliga 

fonder på den svenska fondmarknaden då vi ej anser detta relevant för denna studie. 

 

 

Fondbolag  

Utländskt 

fondbolag Bank 

Utländsk 

bank Försäkringsbolag 

Utländsk 

kapitalförvaltare 

Statlig 

premiepensionsfond 

Antal 

etiska 

fonder 19 14 11 11 31 2 2 

 

Figur 1: Antal etiska fonder på svenska fondmarknaden 

Källa: Egen bearbetning 

4.2 De fem bolagens etiska fonder  

Vi har även gjort en kartläggning som tydligt visar bolagen för studiens etiska fonder. 

Detta för att visa placeringsinriktning för fonden och vilka etiska kriterier respektive fond 

ska verka efter. Portföljvärde, kurslistor, avkastning och risk är ej angivet då detta ej är 

intressant för studien. Information är inhämtat från respektive företags hemsida. 
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Företag Fond Placeringsinriktning Etiska kriterier 

Folksam 

www.folksam.se 

KPA Etisk 

aktiefond 

Sverige och övriga 

världen. 

Avstår från placeringar i alkohol-, 

tobak-, spel- och vapenproducerande 

bolag. 

Folksam 

KPA Etisk 

räntefond 

Räntebärande värdepapper 

i svenska kronor.  

Avstår från placeringar i alkohol-, 

tobak-, spel- och vapenproducerande 

bolag. 

Handelsbanken 

www.handelsbanken.se 

Handelsbanken 

Global Index 

Etisk Global inriktning. 

Placerar inte i företag där 

omsättningen från krigsmaterial, 

tobaksprodukter, alkohol, spel eller 

pornografi överstiger 5%.  

Handelsbanken 

Handelsbanken 

Sverige Index 

Etisk Svensk aktiemarknad. 

Placerar inte i företag där 

omsättningen från krigsmaterial, 

tobaksprodukter, alkohol, spel eller 

pornografi överstiger 5%.  

SEB 

www.seb.se 

SEB Etisk 

Europafond Lux  

Europeiska 

aktiemarknaden. 

Placerar inte i företag där mer än 5% 

av bolagets omsättning kommer från 

produktion och/eller försäljning av 

vapen, pornografi, alkohol, tobak 

eller spel.  

SEB 

SEB Etisk 

Global Index 

Lux ack Global inriktning. 

Placerar inte i företag där mer än 5% 

av bolagets omsättning kommer från 

produktion och/eller försäljning av 

vapen, pornografi, alkohol, tobak 

eller spel.  

SEB 

SEB Etisk 

Global Index 

Lux utd Global inriktning. 

Placerar inte i företag där mer än 5% 

av bolagets omsättning kommer från 

produktion och/eller försäljning av 

vapen, pornografi, alkohol, tobak 

eller spel.  

SEB 

SEB Etisk 

Globalfond Global inriktning. 

Placerar inte i företag där mer än 5% 

av bolagets omsättning kommer från 

produktion och/eller försäljning av 

vapen, pornografi, alkohol, tobak 

eller spel.  

SEB 

SEB Etisk 

Sverigefond Lux 

utd Svensk aktiemarknad. 

Placerar inte i företag där mer än 5% 

av bolagets omsättning kommer från 

produktion och/eller försäljning av 

vapen, pornografi, alkohol, tobak 

eller spel.  
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SPP 

www.spp.se 

SPP Global 

Topp 100 

Världens 100 mest 

framgångsrika och 

hållbara företag. 

Väljer ut företag utifrån hållbar drift 

och hur de är positionerade för att 

möta en hållbar framtid. 

Öhman Fonder 

www.ohman.se 

Öhman Etisk 

Index Europa 

Europeiska 

aktiemarknaden. 

Investerar inte i företag som har mer 

än 5 % av sin verksamhet inom 

alkohol, tobak, vapen eller 

pornografi. 

Öhman Fonder 

Öhman Etisk 

Index Japan Japanska aktiemarknaden. 

Investerar inte i företag som har mer 

än 5 % av sin verksamhet inom 

alkohol, tobak, vapen eller 

pornografi. 

Öhman Fonder 

Öhman Etisk 

Index Pacific 

Regionen Pacific (exkl. 

Japan). 

Investerar inte i företag som har mer 

än 5 % av sin verksamhet inom 

alkohol, tobak, vapen eller 

pornografi. 

Öhman Fonder 

Öhman Etisk 

Index Sverige Svenska aktiemarknaden. 

Investerar inte i företag som har mer 

än 5 % av sin verksamhet inom 

alkohol, tobak, vapen eller 

pornografi. 

Öhman Fonder 

Öhman Etisk 

Index USA 

Amerikanska 

aktiemarknaden. 

Investerar inte i företag som har mer 

än 5 % av sin verksamhet inom 

alkohol, tobak, vapen eller 

pornografi. 

 

Figur 2: Företag, etiska fonder, placeringsinriktning och etiska kriterier för studien 

Källa: Egen bearbetning 

4.3 Etisk fond 

Majoriteten av respondenterna tycker det är svårt att svara på vad de själva anser är en 

etisk fond. Initialt menar de att just begreppet etik är svårdefinierat. Christina (SEB) 

menar att etik är ett ord som kan betyda olika saker för olika personer beroende på vilka 

värderingar man har. Hon får även medhåll av de övriga som menar att etik blir frågan 

om vad man har för subjektiva värderingar i ens liv och livsåskådning och att det är det 

som är etik. Även Björn (Öhman) tycker att det är ett väldigt vitt begrepp om vad som 

anses etiskt eller inte. Björn säger även att om man skulle ta upp frågan om vad som är 

etiskt i till exempel USA ”så får man nog helt andra svar, t ex synen på preventivmedel”. 

Han menar att om man skulle fråga en svensk om detta skulle den troligtvis inte anse att 

det är så kontroversiellt medan en amerikan i mellanvästern skulle tycka att det är oerhört 
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oetiskt att erbjuda preventivmedel. Anders (Handelsbanken) pekar på Svenska staten som 

Sveriges största spelleverantör och undrar hur rimligt är det att det är oetiskt? 

 

När respondenterna sedan går in på att förklara vad en etisk fond är blir även här svaren 

varierande. Susanne (Folksam) säger att man arbetar utefter tre parametrar. Hon säger att 

man kan titta på etiska fonder som antingen väljer bort negativ screening, aktiv screening 

eller att man engagerar sig i frågor. Även Björn (Öhman) förklarar att man arbetar med 

negativ screening där man väljer bort bolag som är verksamma inom tobak, alkohol, 

vapen och pornografi. 

 

Christina (SEB) föredrar att tala om fonder som tar hänsyn till särskilda 

hållbarhetskriterier hellre än etiska fonder. Man arbetar med negativt urval, positivt urval 

eller tematiska fonder. Negativt urval är fonder som väljer bort bolag som bryter mot 

internationella normer och bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom vissa 

branscher såsom ex vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Positivt urval, även kallat 

hållbart urval, är fonder som väljer företag med affärsmodeller som Christina tror är 

anpassade för att möta framtida utmaningar när det gäller hållbar utveckling som t ex 

klimatförändringar, demografiska förändringar i form av urbanisering och 

befolkningstillväxt samt vattenbrist. Tematiska fonder investerar i olika teman som t ex 

vatten, resurseffektivitet, klimatlösningar med såväl finansiella som sociala och eller 

miljömässiga aspekter svarar Christina (SEB). 

 

Peter (SPP) hoppas att alla fonder är etiska på det sättet att man efterföljer de regler, 

förordningar samt god sed som finns inom den finansiella marknaden och det är det SPP 

tittar på. Vidare anser han att de som är riktigt etiska fonder har en slags trosinriktning 

som exempelvis Sharia-fonder och Svenska kyrkans fonder och det skulle han kalla för 

etiska fonder. Peter säger vidare att det som det vrids mer mot numer är att man tittar på 

hållbara investeringar eller att man tittar på miljöfonder osv. Det fragmenteras väldigt 

mycket i och med att marknaden har blivit mer mogen inom detta område menar han. 

4.4 Etik kontra avkastning 

Tre av respondenterna svarar att det är väldigt mycket avkastningen som styr. ”Kunderna 

önskar naturligtvis en god avkastning i förhållande till den risk de tar” menar Christina 

(SEB). Susanne (Folksam) stöder detta påstående och menar att det väldigt mycket är 
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avkastningen som styr men också varumärken när det kommer till hur kunderna väger 

etik kontra avkastning. Även Peter (SPP) menar att avkastningen väger tyngre. Vidare 

säger han att det är avkastningen man tittar på när man går in på alla fondlistor. ”Om det 

sen finns en stämpel med miljö och etik på så kanske kunden väljer den i första hand, men 

det är avkastningen allra föst” svarar Peter. 

 

Björn (Öhman) säger i stället att etiken är viktigare än avkastningen och att kunden 

resonerar ”det får helt enkelt bli vad det blir”. Björn menar att i de fall där kunden aktivt 

har sökt en etisk placering så vet denne att avkastningen kan bli bättre eller sämre från en 

tid till en annan. 

 

Anders (Handelsbanken) menar att det inte finns någon sådan avvägning bland sina 

institutionella kunder då deras uppdrag är mycket tydligt eftersom deras ägare ex Kyrkan 

kommer in och uttryckligen vill ha etisk förvaltning. Men här svarar Handelsbanken i 

linje med Öhman att ”man väljer etisk förvaltning och sen blir avkastningen där den 

blir”. 

4.5 Kunders medvetenhet 

I fråga om hur pass medvetna kunder är om etiska fonders innehåll svarar de flesta att det 

beror lite på vilken kund man talar om. Man gör skillnad på större statliga institutionella 

investerare såsom kommun, landsting samt kyrkan och privatpersoner.  

 

De institutionella investerarna har en mycket hög grad av medvetenhet om etiken där 

Anders (Handelsbanken) säger att ”professionella kunder är fullständigt medvetna om 

etiska fonders innehåll”. När det kommer till privatpersoner tror Anders 

(Handelsbanken), Björn (Öhman) och Susanne (Folksam) att det finns de som investerar i 

bolagets fonder och som inte är så medvetna om vad det innebär att fonderna är etiska.  

Här är det istället det mediala intresset som påverkar. På Handelsbanken säger man att 

”privatkunder kanske köper en etisk fond sedan kan frågor dyka upp med tiden, ex 

Lundin Oil. Det var först när det dök upp i pressen som det började ringa in kunder och 

fråga om just Lundin Oil”. Detta påstående får även stöd från Christina (SEB) som menar 

att det förekommer att man får frågeställningar från intresserade kunder om enskilda 

bolag som figurerar i media och som är ifrågasatta beroende på kontroversiella händelser. 
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Då motiverar SEB varför man investerar eller inte investerar i berört bolag, och i regel 

resulterar detta i positiv feedback från kunden.  

 

Kunder är medvetna om en etik, men alla har sin egen etik och helt plötsligt när det dyker 

upp frågor i pressen så är det alltid några som ifrågasätter om man ska investera i just det 

här bolaget som har verksamhet inom ett visst område menar de flesta av respondenterna.  

 

Intervjupersonerna är även här överens om att ordet etik är problematiskt. För de 

professionella investerarna skulle fonden lika gärna ha ett annat namn, men att de ändå 

skulle veta vad det är de köper medan för en privatperson är det väldigt subjektivt vad 

som är etiskt. Anders (Handelsbanken) säger ”vad vi investerar i kommer inte motsvara 

varenda människas egna etik, vilket är lite problematiskt”.  

4.6 Kontroll av de etiska kriterierna 

De flesta av intervjuobjekten berättar att man har både en extern part och en intern 

avdelning som sköter kontrollen av att de etiska kriterierna är uppfyllda.  

 

De flesta hänvisar till GES (Global Engagement Service) som man överlåtit sin externa 

screening till. Efter denna screening har man kommit fram till att man gör inga 

investeringar i bolag som bryter mot internationella konventioner som bland annat 

mänskliga rättigheter och korruption som finns inskrivet i FN. Dessutom gör man inga 

investeringar i bolag vars årliga omsättning utgörs till mer än 5 % av produktion och eller 

intäkter från försäljning av krigsmaterial, alkohol, tobak och spel. Några fondbolag väljer 

även att avstå helt från verksamheter som rör pornografi och klustervapen. 

 

”Att gränsdragningen blev fem procent bara blev så eftersom det då är rimligt mätbart så 

att det inte blir fel som man inte tänkt. Har man fem procent eller mer så blir det inga fel 

utan då har man verksamhet inom alkohol, spel m fl. Det blir mätbart helt plötsligt” 

svarar Anders (Handelsbanken). 

 

GES tittar på hur företagens verksamhet ser ut. Detta görs på flera tusen bolag så det är 

ett kvantitativt problem att ha tillräckligt många människor som gör dessa granskningar 

menar Anders.  Handelsbanken anser att granskningarna görs på rätt sätt men menar att 

även GES inte har ”detaljkoll” på att de faktiskt har granskat. I de fall man ifrågasätter 
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GES ringer man upp och frågar vad de gör och får man ett tillfredsställande svar så kan 

man inte göra så mycket mer än att lita på det dem säger, svarar han.  

 

På SPP sker en extern revision vartannat år av en tredje part, KPMG, som tittar på att 

man följt de kriterier som SPP satt upp. Endast Öhman avviker från övriga som inte har 

någon oberoende som kontrollerar att man lever upp till sina kriterier. 

 

Samtliga respondenter för studien medger att de har en intern avdelning som arbetar med 

screening, uppföljning och eller sätta riktlinjer för etiska kriterier. Även om bolagen har 

olika namn för sina interna ’kontrollinstanser’ så är uppgifterna snarlika. På Öhman kallar 

man det exempelvis för en riskfunktion som arbetar med kontroll och uppföljning. På 

Folksam har man en bolagsstyrningskommité och en avdelning för ansvarsfulla 

investeringar där man identifierar olika innehav som man känner tveksamhet inför. 

Likaså SEBs fonder med särskilda hållbarhetskriterier följs upp internt enligt det 

specificerade regelverket för respektive fond där kriterierna är beslutade av SEB. 

Kriterierna är ofta både normbaserade (internationella konventioner och riktlinjer) och 

sektorbaserade vilket innebär en omsättning överstigande 5% i sektorerna vapen, alkohol, 

tobak, pornografi och spel. 

 

Vad gäller aktiv förvaltning så har portföljförvaltarna analytiker som följer bolagen. De 

tar även upp diskussioner med bolag som inte följer de internationella normerna. Hur 

många aktiva dialoger man har skiljer sig från bolag till bolag och träffar dessa under sk 

bolagsmöten på årlig basis. Väldigt ofta kommer hållbarhetsfrågor upp säger både Anders 

(Handelsbanken) och Christina (SEB). 

4.7 Svårigheter med kontrollen 

Majoriteten av respondenterna anser inte att det finns några svårigheter med den externa 

kontrollen.  

 

”Själva kontrollen, eller screeningen, är ganska okomplicerad. Utmaningarna kan 

möjligtvis komma i att det kan finnas olika tolkningar av samma kriterier dvs att olika 

leverantörer kan komma fram till olika resultat. Det kan med andra ord skilja sig åt i 

metodiken för olika leverantörer” svarar Christina (SEB).  
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Detta påstående får även stöd av Folksam, Handelsbanken och Öhman som inte tycker att 

det finns några problem med kontrollen av etiska fonder. Susanne (Folksam) förklarar att 

om hon har några frågor så ställer hon dem till respektive förvaltare. Anders 

(Handelsbanken) menar att om det finns en tvekan tar man upp en diskussion direkt. 

Handelsbanken har även valt ett sätt att screena och så får de fram ett ”universum 

investerare” och ser inga problem med screeningen. 

Björn (Öhman) svarar att ”Det är ganska så ofta samma bolag som återkommer i varje 

granskning. För en alkoholproducent så är det inte så sannolikt att han byter tema från 

en gång till en annan. Det tenderar inte vara så stora skillnader i de listor vi får tillbaka. 

Detta medför därför en väldigt liten risk för att det blir fel från vår sida”. 

 

Peter (SPP) menar att det blir en tydlighet när man har en tredje part som tittar på allting. 

Vidare säger han att ”det svåra är att kommunicera ut exakt vad man gör för någonting 

och hur det påverkar investeringen”. Det som är svårt är att kontrollera på andra aktörer 

är att om man köper in en lista med utvalda bolag, dvs man har följt listan och sen är det 

inte mycket mer som har hänt. Man har inte haft någon direkt påverkan menar han. 

4.8 Den typiske investeraren 

Det råder lite delade meningar om vem som anses vara den typiske investeraren av etiska 

fonder. Handelsbanken, Öhman och SEB delar en snarlik syn. Anders (Handelsbanken) 

förklarar att det finns två typer av investerare av etiska fonder. En grupp är stat, kommun, 

kyrka och institutioner som har en etisk profil vilka Anders menar är typinvesteraren och 

den stora målgruppen. Den andra gruppen är privatpersoner som vill investera sina pengar 

etiskt svarar han. Även Björn (Öhman) delar denna syn och menar att större statliga 

institutionella placerare av typen kommuner, landsting och kyrka ofta har etiska kriterier 

uppställda i sina placeringsreglementen från början och menar att det är dessa som är 

typinvesteraren. 

 

Christina (SEB) tycker det är svårt att generalisera. Historiskt sett har religiösa samfund 

drivit utvecklingen av etiska fonder i Sverige. Idag finns det flera kundgrupper som är 

intresserade av denna typ av produkter. Många kommuner och landsting samt ideella 

organisationer har någon form av etisk policy som de följer. Sedan finns det naturligtvis 

privatpersoner eller konsumenter som har ett stort intresse för frågorna säger Christina.        
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SPP har valt att fokusera på miljö och etik. De typiska som driver utvecklingen i denna 

typ av frågor är institutionella placerare, inte så mycket privatpersoner. I så fall är det 

privatpersoner som är aktiva inom trossamfund eller ideella organisationer. Men det är 

framförallt institutionella placerare som driver detta idag svarar Peter (SPP). 

 

Här skiljer sig Folksam från de övriga respondenterna där Susanne säger att när det 

kommer till vem som är den typiske investeraren av etiska fonder är det lite blandat och 

att det inte är jättetydligt med någon viss målgrupp. Det Susanne däremot tycker är 

tydligt är att det är viktigt med avkastningen. Om man samtidigt har en etisk fond är det 

inte någon nackdel, men Susanne upplever det inte som att etiken går före avkastningen. 

Hon förklarar vidare att det därför är svårt att säga någon specifik kund. 

4.9 Påverkan  

Under samtalen om vad som händer när ett företag som man har innehav i brister visar 

det sig att de flesta fondbolagen arbetar på ett likartat sätt. Bolagsstämmor, samarbete och 

dialog är ord som återkommer flitigt under intervjuerna. 

 

Anders (Handelsbanken) förklarar att man går på bolagsstämmor och sitter med i 

valberedningar. Handelsbanken samarbetar även med andra kapitalägare och 

kapitalförvaltare. Han förklarar även att Handelsbanken är en del av ett hållbart 

värdeskapande där de frågar de 100 största bolagen hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Enligt Handelsbanken är detta ett sätt att påverka genom att signalera att dessa frågor är 

viktiga och att de vill mäta företagens framsteg. Han säger även att ”Handelsbanken är 

hyfsat stora ägare i bolag men aldrig majoritetsägare men tillsammans med andra har vi 

faktiskt möjlighet att påverka”. Huvudprincipen är att Handelsbanken inte utesluter bolag 

utan man vill snarare vara med och påverka dem. Detta är enligt Handelsbanken att vara 

en ansvarsfull ägare. Skulle däremot dialogen inte leda någonstans så utesluts bolag men 

det är inte huvudscenariot.  

 

Även Folksam arbetar mycket med bolagsstämmor som ett sätt att påverka och då är det 

gruppen för ansvarsfulla investeringar som brukar medverka vid bolagsstämmor. Susanne 

(Folksam) förklarar att gruppen ofta förberett frågor innan som de har skickat in men 

ibland behöver de inte ställa frågorna för att de tas upp ändå. Hon säger även att i vissa 

lägen är det bra att ställa sig upp och ställa frågor rakt öppet. ”Här har Folksam valt den 
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vägen jämfört med vissa andra som har en tyst dialog vid sidan om som inte syns”. 

Susanne tycker även att om man vill vara med och påverka är det bra att försöka skapa 

debatt snarare än att ”lösa saker under bordet eller diskret sälja av sin aktieandel”. Och i 

de fall där det behövs går även Folksam samman med andra förvaltare för att bli starkare 

med fler aktörer tillsammans och menar att även detta är ett sätt att påverka. Liksom 

Handelsbanken är även Folksam tydliga med att om man inte finner att bolaget jobbar 

med vissa frågor eller inte tar sitt ansvar sig så kanske det är fel att fortsätta samarbetet.  

 

SPPs sätt att arbeta påminner om Handelsbanken och Folksam där dock det geografiska 

arbetet är något bredare. Hos SPP har man framförallt påverkan inom Norden då SPP är 

ett nordiskt bolag och man har ca 450 miljarder under förvaltning varav aktiedelen är 

mest i Norden. Även hos SPP återkommer dialog och samarbetspartners som ett sätt att 

påverka. Peter (SPP) förklarar att då SPP är en del av en norsk organisation finns det 

samarbetspartners i Norge som man arbetar mycket med för att få den globala påverkan. 

Han tillägger även att i Norge har SPP den norska oljefonden som äger 2,5 % av världens 

börser så det är ganska bra att gå samman med den i den här typen av frågor. 

 

Även SEB närvarar vid bolagsstämmor och deltar i valberedningar i bolag som de är stora 

ägare i. På SEB tror man att välskötta företag som hanterar sina risker och tar vara på 

möjligheter inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ökar värdet för aktieägarna 

över tid. ”Som ansvarstagande ägare strävar vi efter att skapa mervärde i de företag där 

vi investerar genom att påverka dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete” säger Christina 

(SEB).  

 

När det gäller miljöfrågor och socialt ansvar påverkar SEB främst företagen genom 

dialog. I fråga om såväl bolagsstyrning som miljö och socialt ansvar strävar SEB efter 

samarbeten med andra investerare med samma agenda. Det här arbetet sköts framför allt 

via UNPRI:s (United Nations Principles for Responsible Investment) Engagement 

Clearinghouse, som är ett forum som har bildats just för att den här typen av samarbeten. 

Andra exempel på där SEB samarbetar med andra investerare är Hållbart värdeskapande 

(som även Handelsbanken är med i) och Swesif (Sveriges forum för hållbara 

investeringar). 

 

Här skiljer sig Öhman från övriga bolag i undersökningen då Öhmans samtliga etiska 

fonder är indexfonder och inte aktivt förvaltade fonder. Därför arbetar man  inte med 
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aktiv påverkan utan arbetar endast med negativ screening och väljer bort de bolag som 

inte passar i Öhmans etiska fonder säger Björn. 

Han förklarar skillnaden med att en aktivt förvaltad fond strävar efter att välja ut rätt 

bolag och prestera en avkastning som är bättre än sitt jämförelseindex. En indexfond ska 

istället replikera avkastningen på indexet. Man tar inte ställning till att ett visst bolag är 

bättre än ett annat och köper samtliga i ett indexingående bolag. Indexfonden ska med 

andra ord gå som sitt index. ”Meningsfullheten att gå på bolagsstämma blir inte så värst 

stor för att man har aktierna för att de ingår i ett index” säger Björn.  
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5. Analys och slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet kopplas den teoretiska referensramen samman med den 

empiriska insamlingen. De områden som omfattas är etiska fonder, konsumenters 

medvetenhet samt fondbolagens påverkan. Utifrån analysen förs en slutdiskussion där vi 

besvarar uppsatsens problemformulering. Kapitlet avslutas med författarnas egna 

reflektioner och förslag till vidare forskning.   

5.1 Etik och etiska fonder  

När det kommer till definitionen av vad respondenterna själva anser är en etisk fond 

börjar de med att medge att just begreppet etik är svårdefinierat. Detta får även stöd av 

Hellsten och Mallin (2006) som menar att etik och socialt ansvarstagande är ett komplext 

problem när det gäller företagande och investeringar. Vad vi vanligen menar med etik är 

en samling av våra värderingar som sätter en moralisk riktlinje för oss individer (ibid.). 

Peter (SPP) uttrycker att etik blir frågan om vad man har för subjektiva värderingar i ens 

liv och livsåskådning och att det är det som är etik. Det han själv tycker är riktigt etiska 

fonder har en så skallad trosinriktning som exempelvis Svenska kyrkans fonder och att 

det är dessa han skulle kalla för etiska fonder. 

Christina (SEB) tycker i stället att begreppet etisk fond är ett förlegat begrepp och att en 

etisk fond känns otidsenligt. Björn (Öhman) tycker att det är ett väldigt vitt begrepp om 

vad som anses vara etiskt eller inte. Även Anders (Handelsbanken) säger att etik är 

jättesvårt och tar upp Svenska staten som exempel som är Sveriges största spelleverantör 

undrar hur rimligt är det att det är oetiskt. Hans resonemang kan likställas med Schwartz 

(2003) som menar att det inte står helt klart om screening av spel är etiskt motiverade. 

Detta då spel, till skillnad från tobak och alkohol oftast en statlig aktivitet (ibid.) Anders 

(Handelsbanken) tar även upp alkohol som exempel och undrar även om det är oetiskt att 

dricka alkohol. Det är jättesvårt att svara på menar han. Hellsten och Mallin (2006) 

skriver att vår personliga och sociala etik styr vår attityd och informerar oss också på en 

lämplig social händelse eller beteende som innefattar rättvisa, lagar, politiska och 

ekonomiska system samt traditioner vilket respondenterna visat individuella tolkningar 

på. 
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Susanne (Folksam) tycker att det är en intressant fråga på vad hon själv anser är en etisk 

fond. Hon menar att man på Folksam definierar etisk fond som att man antingen väljer 

bort negativ screening, aktiv screening eller engagerar sig i frågor. Det är dessa tre 

parametrar man har på Folksam för en etisk fond. Detta stämmer även överens med Reich 

et al (2001) redogörelse för hur etiska fonder väljer sina etiska investeringskriterier. 

Fonderna använder sig främst av negativa kriterier, i viss mån positiva kriterier och 

företagspåverkan (ibid.). Även Öhmans arbetar med negativ screening och väljer bort 

investeringar i bolag som är verksamma inom tobak, alkohol, vapen och pornografi.  

 

Christina (SEB) vill komma bort från begreppet etik och skulle istället vilja kalla det för 

fonder med särskilda hållbarhetskriterier som ett övergripande namn därför att det är 

vissa specifika kriterier som gäller för dessa fonder. Hon får medhåll av Peter (SPP) då 

det som det vrids mot numer är att man tittar på hållbara investeringar eller att man tittar 

på miljöfonder säger han. Det har fragmenterats väldigt mycket i och med att marknaden 

har blivit mer mogen inom detta område säger Peter (SPP). Christina och Peters 

beskrivning går i linje med Beal och Goyens (1998) uttryck av att etiska investeringar 

numera blivit känt som ett alternativt nomenklatur, inklusive miljön, ’grön’ och social 

ansvarsfull investering. 

5.2 Konsumenters medvetenhet  

I fråga om kunders  medvetenhet om etiska fonders innehåll varierar medvetenheten 

beroende på vilken kund man pratar om. Här gör man skillnad på större statliga 

institutionella investerare som kommun, landsting, kyrkan och privatpersoner.  

Flertalet av respondenterna säger att professionella kunder har en mycket hög grad av 

medvetenhet när det kommer till etiska fonders innehåll.  

När det kommer till privatpersoner är medvetenheten låg som Anders (Handelsbanken), 

Björn (Öhman) och Susanne (Folksam) uttrycker det. Mackenzie (1998) gör skillnad på 

marknadsstyrda och resonerande fonder. Mackenzie menar att de marknadsstyrda 

etikfonderna väljer etiska kriterier utifrån popularitet hos investerarna och de resonerande 

fonderna väljer kriterier utifrån etiska resonemang inom olika aspekter för företagande. 

Institutionella investerare har en hög medvetenhet och etiska kriterier uppställda i sina 

placeringsreglementen från början som Björn (Öhman) förklarar och detta kan likställas 

med marknadsstyrda fonder som Mackenzie (1998) beskriver. När det kommer till de 

resonerande fonderna anser Mackenzie (1998) att en ökad öppenhet och transparens är 
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önskvärt. Han menar att etikfonderna bör redogöra sin position inom olika etiska 

områden och förmedla informationen på ett lättillgängligt sätt. Här kan man anta att 

privatpersoners låga medvetenhet som Anders (Handelsbanken), Björn (Öhman) och 

Susanne (Folksam) säger eventuellt skulle öka om fondbolagen blev ännu mer tydliga i 

sin kommunikation gentemot kund när det gäller vilka teman en etisk fond väljer. 

 

Intervjupersonerna är även här överens om att begreppet etisk fond är problematiskt. För 

en professionell investerare skulle fonden kunna ha ett annat namn, men att denne ändå 

skulle veta vad det är man köper medan för en privatperson är det väldigt subjektivt vad 

som är etiskt svarar Anders (Handelsbanken). Samtidigt säger Anders ”vad vi investerar i 

kommer inte motsvara varenda människas egna etik, vilket är lite problematiskt”. När det 

kommer till de institutionella investerarna är problematiken låg i fråga om att investera i 

etiska fonder då de, som Anders (Handelsbanken), Christina (SEB) och Björn (Öhman) 

menar, är medvetna om innehållet i sina etiska fondval. Problematiken tycks istället ligga 

hos privatpersonerna som har en låg medvetenhet om etiska fonders innehåll och reagerar 

på ett visst innehav först när det får medial uppmärksamhet som respondenterna 

resonerar. Schwartz (2003) menar att en investerare alltid ska ha i åtanke att även om 

fondbolagen tillhandahåller tillräcklig information så är det ingen garanti för att den 

etiska fonden agerar etiskt, men det kan betraktas som ett moraliskt minimum. Schwartz 

(2003) hävdar vidare att om inte en mer normgivande kärna fastställs för etiska 

investeringar, kommer de etiska fonderna förbli mottagliga för kritik såväl teoretiskt som 

praktiskt, vilket det under empirin framkommit en avsaknad av en branschgemensam 

definition hos respondenterna. 

 

Ett annat problem är att det språkval som använts inom socialt ansvarsfulla investeringar, 

vilket kan ha bidragit till den långsamma användningen av etiska fonder trots den enorma 

tillväxten av etiska investeringar sedan 1980-talet. Termen etiska investeringar 

förespråkar en högre moral och kan därför sannolikt få människor att avstå från budskapet 

(Schwartz, 2003). 

5.3 Hur fondbolagen påverkar när det brister  

Det återkommande sättet för fondbolagen att påverka är att delta på bolagsstämmor, 

valberedningar eller föra en dialog med företaget man har aktieinnehav i. 
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Majoriteten av respondenterna arbetar på ett likartat sätt med att delta på bolagsstämmor 

och i valberedningar för att påverka. Detta sätt att arbeta går även i linje med 

Aktiespararna.se i beskrivningen av att man som aktieägare har rätt delta på ett företags 

årsmöte, rösta och framlägga motioner. När man äger bolag genom fonder är det 

fondförvaltaren som för fondinnehavarens talan som ägare. Känner man som konsument 

av etiska fonder missnöje med vissa innehav kan man direkt meddela fondbolaget för att 

de ska ta vidare det inom fondbolaget och sen lyfta frågan på en bolagsstämma som 

Susanne (Folksam) uttrycker det.  

 

Schepers et al. (2003) förklarar att screening har olika synsätt. Dels kan det betyda att 

förvaltaren utifrån positiva kriterier väljer aktier i företag som anses hålla god etisk 

standard, liksom majoriteten av respondenterna gör. Men förvaltaren kan likaväl 

exkludera företag genom att underlåta att investera i osäkra verksamheter som har en 

omfattande verksamhet med till exempel tobak, alkohol och vapen. Både Anders 

(Handelsbanken) och Susanne (Folksam) poängterar att om man upplever att ett företag 

inte arbetar med vissa frågor eller inte tar ett ansvar så kan det leda till att man avbryter 

samarbetet. Detta stämmer överens med Cowton (1994) (Cowton, 1999) som menar att 

etiska investeringar även handlar om en uppsättning av tillvägagångssätt som exempelvis 

inkluderar avyttrandet av en investering. Målsättningen är att hellre påverka i stället för 

att avyttra då man ser en affärsnytta i bolaget man har innehav i och vill att det ska bli 

bättre. På så sätt kan man påverka på ett bättre sätt som Christina (SEB) uttrycker det. 

Majoriteten av respondenterna vill visa att de tar ett ansvar i form av SRI vilket kan 

jämföras med Zhangs (2009) påstående om att med tanke på den sociala växande 

medvetenheten bland investerare förväntas SRI att ytterligare öka sin tillväxt och 

betydelse som tillgång. 

 

Endast Öhman avviker från sättet att arbeta jämfört med de övriga fondbolag i denna 

studie när det kommer till påverkan då Öhmans etiska fonder är samtliga indexfonder 

som ska replikera avkastningen på indexet. Öhmans arbetar därför endast med negativ 

screening och väljer bort de bolag som inte passar i Öhmans etiska fonder efter sina 

kriterier. Detta stämmer till viss del med Mackenzies (1998) teori för hur etiska fonder 

väljer sina etiska investeringskriterier med hjälp av negativa kriterier, dvs screening, som 

Öhman får hjälp av i form av den externa leverantören GES. 
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5.4 Slutdiskusson 

 

Studien har visat på det faktum att det råder stor tolkningsfrihet i vad som menas med en 

etisk fond. Ur analysen kan vi konstatera att etik är ett svårdefinierat begrepp och att detta 

har återkommit vid ett flertal tillfällen under studien. Samtliga intervjudeltagare medger 

till en början att etik är svårt att svara på och att det oftast handlar om ett individuellt och 

subjektivt förhållningssätt som speglar personliga värderingar. Även när det kommer till 

begreppet etiska fonder bli inte svaret entydigt från intervjudeltagarna. En respondent vill 

istället kalla det för hållbara fonder, en annan respondent tycker begreppet känns förlegat 

medan en tredje respondent menar att etiska fonder till stor del har en religiös anknytning.  

 

Utifrån vår kartläggning av de etiska placeringskriterierna investerar en etisk fond inte i 

bolag vars omsättning överstiger mer än 5 % i verksamheter som huvudsakligen kommer 

från alkohol, tobak, spel, vapen och pornografi.  

 

Studien har visat att statliga institutionella investerare har, tack vare sina tydliga 

placeringsreglementen, betydligt högre grad av medvetenhet jämfört med privatpersoner. 

Man tror att privatpersoner investerar i etiska fonder utan att veta vad det faktiskt innebär. 

Oftast är det ett mediedrev om tveksamma innehav som väcker en medvetenhet och 

engagemang hos privatpersoner.  

 

Det läggs ner stora resurser på interna och externa verksameter som arbetar med 

screening, kontroll och uppföljning. På respektive fondbolags hemsida kan man även läsa 

om specifika innehav, inriktning och etiska kriterier för en etisk fond. Men trots detta 

råder det stor förvirring om vad etiska fonder innebär (Råd & Rön, 2010). Brister det då i 

kommunikationen från fondbolaget till kund, är resurserna tillräckligt omfördelade eller 

ligger det på konsumentens ansvar att undersöka vad som döljer sig bakom begreppen? 

Från respondenternas håll försvarar man sig genom att mena att vad ett fondbolag 

investerar i omöjligt kan motsvara varje människas egna etik och medger samtidigt att det 

finns en problematik i detta. 

 

Fondbolagen påverkar företagen på olika sätt som främst präglas i form av 

bolagsstämmor, dialog och samarbete. Genom att delta i bolagsstämmor kan man visa sitt 

missnöje eller intresse för olika frågor och på så sätt försöka styra företagen i den riktning 
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man vill. Respondenterna i denna studie menar att själva påverkansarbetet är det främsta 

sättet att påverka och föra en dialog som ska leda företaget åt rätt håll. 

 

Man framhåller även att huvudscenariot inte är att exkludera ett företag utan hjälpa 

företaget till en bättre, mer etisk, inriktning då man ser en affärsnytta i företaget. Genom 

att göra detta påverkar man på ett bättre sätt menar man. Dock är respondenterna tydliga 

med att om ett företag inte visar på tecken till förbättring så avyttrar fondbolagen sina 

innehav.  

5.5 Egna reflektioner 

Utifrån resultaten av empirin tror vi att det är av vikt att enas om en gemensam 

benämning inom den svenska fondbranschen. Vi menar att om man inom branschen och i 

sin kommunikation ut mot kund inte använder ett samstämmigt begrepp kommer inte 

förvirringen att minska. En ökad transparens är också önskvärt för att se hur fondbolagen 

arbetar och med detta menar vi att de på ett bättre sätt redovisar hur de arbetar med etiska 

fonder. Detta tror vi fondbolagen har mer att vinna på då en fond, etisk eller ej, både är en 

vara och en tjänst eftersom fondbolaget i grunden drivs av ett vinstintresse, har 

skyldigheter mot sina intressenter samtidigt som man vill skapa en bättre värld. 

 

Vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi känns som allmänt vedertagna verksamheter 

som faller under begreppet icke etisk verksamhet. Samtidigt är svenska staten idag 

Sveriges största spelleverantör, är det då skäligt att spel ska anses oetiskt? Detta upplevs 

motsägelsefullt med tanke på att det är stat och kommun som oftast är den typiske etiske 

investeraren enligt respondenterna. Liknande tankar slår oss vad gäller alkohol när det 

gäller statens monopol över alkoholförsäljningen. Är man oetisk om man dricker ett glas 

vin till maten? Var finns balansen? Kanske går det att finna en balans om man istället för 

att exkludera vissa verksamheter istället försöker påverka. Är inte det en större 

maktfaktor? 

 

Om vi ska utgå från ett samtida perspektiv ser vi gärna att de etiska kriterierna revideras 

för att bättre spegla samhället och tiden vi lever i. Här tänker vi främst på områden som 

korruption, miljö och mänskliga rättigheter att ta avstånd från då dessa teman 

fortsättningsvis kommer vara aktuella i framtiden.  
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Människor blir även mer medvetna med tiden och vill vara delaktiga i förvaltningen av 

den värld vi lever i. Att fokusera på hållbarhetsfrågor innebär för oss långsiktighet och 

omtanke till framtida generationer. Om hållbara företag är framtidens företag kommer de 

med stor sannolikhet generera god avkastning. Vi tror att en aktiv dialog och diskussion 

mellan förvaltare och investerare resulterar i förståelse för hur långsiktiga tankar på det 

abstrakta planet kan förvandlas till löpande kapitalförvaltning i det konkreta fallet. 

 

Avslutningsvis tror vi också att man genom direktpåverkan tydligare kan se om ett 

företag anstränger sig för att ta sitt ansvar och tror att detta är lättare att följa på lokalt håll 

i form av en bolagsstämma. Men vi menar även att det blir svårare att följa företag som 

har globala verksamheter som i sin tur anlitar lokala underleverantörer som kan ha 

verksamheter som kan uppfattas som oetiska då det oftast är här det brister när det 

kommer till icke etiska verksamheter enligt vår tidigare faktainsamling. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Studien har gett en inblick kring den problematik som föreligger etiska fonder på den 

svenska fondmarknaden och satt denna problematik i relevanta kontexter. Då denna 

studie varit avgränsad till fem fondbolag under en begränsad tidsram kan inte syftet med 

forskningsansatsen vara att ge djupare förklaringar eller ”sanningar” utan snarare en bred 

översyn och problematisering av området. Om inte skulle arbetets validitet med rätta 

kunna ifrågasättas. 

 

Det skulle vara intressant att göra en mer omfattande undersökning med ett större antal 

aktörer på den svenska fondmarknaden som säljer etiska fonder. En utförligare 

undersökning skulle kunna inbegripa att 

 

 undersöka konsumenters syn på etik jämfört med fondbolagen för att identifiera 

likheter och skillnader kring etiska fonder. 

 undersöka på vad sätt etiska fonder skiljer sig från traditionella fonder. 
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Bilaga - Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

1. Vad är dina huvudsakliga uppgifter? 

 

2. Vilka är dina erfarenheter av fondförvaltning? 

 

 

Huvudfrågeställningar 

 

3.  Vad anser du är en etisk fond? 

 

4. Om du vore en konsument av etiska fonder, vad är viktigt för dig då? 

 

5. Vem är den typiske investeraren av etiska fonder?  

 

6. Hur medvetna är era kunder om etiska fonders innehåll? 

 

7. Hur väger kunderna etik gentemot avkastning? 

 

8. Hur sker kontrollen av att de etiska kriterierna är uppfyllda?  

 

9. Finns det svårigheter med kontrollen? 

 

10. Följer ni riktlinjerna för Etiska nämnden för fondmarknadsföring? 

 

11. Hur gör ni för att få en bra balans mellan alla era intressenter? Avkastning vs CSR 

 

12. Hur påverkar ni företagen ni har aktieinnehav i när de gör något som går utanför 

fondens etiska ramar?  



 

Stockholm University School of Business 

106 91 Stockholm 
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