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ABSTRAKT  

 
Titel: Etiska fonder: bara en tunn fernissa av etik. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Peri Hamid & Mariam Daher  

 

Handledare: Stig Sörling  

 

Datum: 2011 – juni 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur fondföretag arbetar med etiska fonder. Det vill 

säga, beskriva och analysera hur företag väljs ut, samt vilka företagsfonder som faktiskt får 

klassas som etiska. Vidare ämnar studien diskutera problematiken kring det valda området. 

 

Metod: I detta arbete har vi valt att genomföra en kvalitativ för att generera en djupgående 

information om hur fondförvaltare arbetar med etiska fonder. Vi har valt att genomföra 

intervjuer med två representanter från fondbolag som erbjuder sina kunder etiska fonder för 

att kunna besvara uppsatsens frågor. Den information vi samlat in ligger till grund för vår 

analys och slutsats. Följaktligen tjänar de insamlade redan befintliga teorier ett jämförande 

syfte mot vår empiri.  

  

Resultat & slutsats: Efter genomförandet av studien  kom vi fram till att fondbolagen har 

olika kriterier gällande vad som kan anses eller utmärka en etisk fond vilket leder till att även 

urvalsprocessen och uppföljningsprocessen ser annorlunda ut från fondbolag till fondbolag. 

Dessa skillnader kan skapa förvirring hos konsumenter om vad ett etiskfond är. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie gav oss insyn i hur fondbolag arbetar med 

granskningen av de etiska fonderna och problematiken  kring ämnet, vi ville ta reda på hur 

granskningen utförts på den Svenska marknaden. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kun-

na vara att bredda perspektivet och utföra en studie som omfattar den internationella fond-

marknaden. 

 

Uppsatsens bidrag: Vi anser att uppsatsen har bidragit till att tydliggöra hur fondförvaltare 

arbetar med etiska fonder. 

 

Nyckelord: Etik, Etiska fonder, fondförvaltare, CSR, SRI. 
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ABSTRACT  

 
Title: Etiska fonder: bara en tunn fernissa av etik. 
 

Level: C-thesis on the subject business  

 

Author: Peri Hamid & Mariam Daher 
 

Supervisor: Stig Sörling  

 
Date: 2011 – June 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to illustrate how fund brokers work with socially responsi-

ble investment funds. The aim is to describe and analyze how companies are selected and which 

funds are actually classified as socially responsible investments. Further this thesis aims to discuss 

the issues related to this subject. 

 
Methodology: In this thesis we have chosen to implement a qualitative methodological approach  

to generate an in-depth information on how fund brokers are working with socially responsible 

investment funds. In order to answer the research questions we have chosen to do interviews with 

two representatives from different fund companies that offer its customers socially responsible 
investment funds. The information we collected is the basis for our analysis and conclusions. The 

already existing theories are having a comparative aim against our empirical work. 
 
Result & Conclusions: After completion of this study, we came to the conclusion that fund com-

panies have different criteria around what can be considered as or distinguish a socially responsi-
ble investment fund which leads to that even the selection process and monitoring process is diffe-

rent from one company to the other. These differences can create confusion among consumers 

about what a socially responsible investment fund is. 

 
Suggestions for future research: This study gave us insight into how fund companies review the 

socially responsible investment funds and deal with the problems related to the subject area. The 
aim of the thesis is to find out how the review on the Swedish market is done. A proposal for fur-

ther research would be to broaden the perspective and carry out a study covering the international 

stock market. 

 

 

Contribution of the thesis: We believe that this thesis has contributed to clarify how fund bro-

kers work with socially responsible investment funds. 
 

Key words: socially responsible investment fund, fund company, fund brooker, CSR, SRI 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens bakgrund som följs av problemformuleringen. 

Vidare presenterar vi syftet med uppsatsen och avslutar kapitlet med avgränsningar. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
Under de senaste åren har en ny trend inom fondinvestering vuxit fram och det har blivit allt 

mer populärt att investera i så kallade etiska fonder.
1
 Att vi fått intresset för etiska fonder 

beror på att vi människor fått upp ögonen för vilka effekter vårt handlande samt företagens 

agerande kan ha för påverkan på världen.  

Tack vare media och det globala informationsflödet får vi dessutom mycket enkel och snabb 

tillgång till information om problem och utmaningar där företag runt om i världen är 

inblandade. Det går inte att missa det som sker på världsmarknaden. Om ett företag bryter mot 

etik, när det gäller mänskliga rättigheter, använder barnarbete eller har negativ påverkan på 

miljön hamnar det direkt i media. De oroligheter som på senare tid präglats på 

världsmarknaden samt BP:s oljekatastrof i Mexikanska golfen är några exempel som fått 

fondsparare att fundera över sina placeringar.  Sparare och investera har blivit mer medvetna 

och söker sig till etiska fonder.  Nu handlar det helt enkelt om att påverka sina placeringar och 

företags syn på hållbarhet. Det handlar inte längre om att bara få avkastning på insatt kapital 

utan som sparare vill man att kapitalet dessutom förvaltas i företag som integrerar sociala och 

miljömässiga aspekter i verksamheten.
2
 

 Det är här etiska fonder kommer in i bilden. Det är fonder som tar hänsyn till etiska aspekter 

vid investering i olika företag. Detta för att tillgodose kunders intresse vad gäller ansvarsfullt 

sparande. Med ansvarsfulla placeringar menas att fonderna inte placerar kapital i branscher. 

som t.ex. alkohol, spel, pornografi, tobak och vapen. Utan investeringar görs i företag som 

både tar hänsyn till miljöfrågor och socialtansvar.
3
 

1.2 Problemdiskussion 
I dagsläget finns det ett antal fondförvaltare på marknaden och många marknadsförande 

rubriker om aktivt sparande existerar. ”Sov bättre och må bättre” är en av rubrikerna som 

fondbolagen försöker locka sparare med.  ”Är du medägare till ett företag som tillverkar 

bomber” lyder en annan. Denna typ av marknadsföring satsar fondförvaltare på för att sparare 

ska tänka till och göra ett medvetet val vid kapitalplaceringar.  Det är också ett sätt att få 

sparare att placera spar- och pensionskapital i etiska fonder så att kapitalet i sin tur skapar en 

”bättre värld” .
4
  Intresset för att investera i dessa fonder har därför ökat markant samtidigt 

råder det en stor förvirring om vad en etisk fond egentligen är. Etik handlar om vad vi anser är 

rätt och fel, därför är etik något relativ, vilket innebär att det inte existerar någon universell 

                                                           
1
 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/  

2  http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Etiska-fonder--det-basta-av-tva-varldar/ 

3
 http://www.fairtradecenter.se/node/321 

4
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Ansvarsfulla-investeringar3/ 

http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Etiska-fonder--det-basta-av-tva-varldar/
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måttstock som kan avgöra vad som ska anses vara rätt och vad som är fel.
5
  Av den 

anledningen finns idag ingen lagstiftning inom fondvärlden som säger vilka fonder som ska 

betraktas som oetiska, eftersom innebörden skiftar mellan individer och tiden.  

ENF,
6
 etiska nämnden för marknadsföring menar att det inte går att sätta regler för när en 

etisk fond kan klassas som etisk. Det är fondbolagen själva som sätter upp kriterier och 

bedömer om fonderna är etiska eller inte. ENF har däremot satt upp riktlinjer för fondbolagen. 

I dessa riktlinjer framgår hur viktigt det är med utförlig information för branschens 

trovärdighet samt för användarna av information och för konsumenterna så att de ska kunna 

fatta beslut när de ska köpa fonder.  Det ska även framgå information om placeringsinriktning 

och urvalsprocess, hur kriterierna följs och hur fondbolagets uppföljning och kontroll sker så 

att den angivna urvalsprocessen följs.
7
  Vidare menar ENF att det skulle vara orimligt och inte 

praktiskt möjligt att kräva att fonder placeras etiskt till hundra procent och godkänner en 

gräns på fem procent av företagets omsättning som kan komma från tobak, pornografi, 

alkohol och vapen.
8
 

Med andra ord duger det om fonden lever upp till vissa kriterier för att klassas som etisk.  När 

fem procent av kapitalet i en fond går till icke etiska branscher och fortfarande klassas som 

etisk uppstår problem.  Att det råder olika åsikter om etik är det ingen tvekan om. Fondbolag 

kan tycka att ett företag är etiskt medan spararen tolkar företaget som oetiskt. Som 

fondsparare ligger svårigheten i att bevaka alla bolag som ingår i den etiska fonden, de flesta 

förlitar sig helt enkelt på fondbolagen, för att de i sin tur ska påverka och förbättra 

hållbarhetsutvecklingen. 
9
   

 1.3 Problemformulering 
Utifrån ovan nämnda problemdiskussion har vi format våra problemfrågor. 

 Hur arbetar en etisk fondförvaltare?  

 Hur uppfattar fondförvaltaren sin roll som dels säljare för företaget dels rådgivare till 

kunden?   

 Hur bedömer fondförvaltare att ett företag förhåller sig etiskt? 

 Hur kan fondförvaltare påverka de företag som de har aktieinnehav i? 

 Vad gör fondförvaltare om de upptäcker att företagen inte uppfyller deras etiska krav? 

 

 

                                                           
5
 http://www.philosophy.su.se/texter/relativism.htm 

6
 ENF, Etiska nämnden för fondmarknadsföring kommer vi att använda i fortsättning. 

7
 http://www.fondbolagen.se/upload/enf_uttalande090506.pdf 

8
 http://www.fairtradecenter.se/node/321 

9
 http://www.radron.se/Granskningar/Etiska-fonder-granskning/ 

http://www.fairtradecenter.se/node/321
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1.4 Syftet 
Syftet med studien är att belysa hur fondföretag arbetar med etiska fonder. Det vill säga, 

beskriva och analysera hur företag väljs ut, samt vilka företagsfonder som faktiskt får klassas 

som etiska. Vidare ämnar studien diskutera problematiken kring det valda området. 

 

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer enbart beröra etiska fondförvaltare i Sverige. För att göra studien mer 

ingående väljer vi att inrikta oss på Swedbank Robur, Folksam, Handelsbanken och KPA. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1- Inledning: Kapitlet inleds med en bakgrundbeskrivning till uppsatsämnet. Vidare 

presenteras problemdiskussionen, vilket leder fram till den problemformulering och syfte som 

uppsatsen baseras på . 

Kapitel 2- Metod: I kapitlet beskrivs och förklaras det vetenskapliga synsättet som 

genomsyrar vår uppsats och den metod- och teknik som vårt arbete bygger på. Vi beskriver 

hur vi gått till väga när vi samlat in data och vilken intervjumetodik vi har använt oss av.  

Kapitel 3 - Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras den referensram som vi anser 

är relevant för studien. Den teoretiska referensramen skall utgöra en grund och ett verktyg för 

att kunna besvara studiens frågeställning. Kapitlet avslutas med att ta upp tidigare studier som 

kan relateras till uppsatsämnet .   

Kapitel 4 - Empiri: I detta kapitel presenterar vi de utvalda fondförvaltarna och deras etiska 

investeringsprofil, samt en redogörelse av urvalsprocessen. Kapitlet är baserat på de intervjuer 

som genomförts med representanter från respektive fondförvaltare samt dokumentstudier.  

Kapitel 5 - Analys: Vi analyserar i detta kapitel studiens empiriska underlag för att besvara 

forskningsfrågan. Inledningsvis besvarar vi frågan om hur en etisk fondförvaltare arbetar samt 

hur de uppfattar  sin egen roll som dels säljare för företaget dels rådgivare till kunden. 

Därefter beskrivs hur  fondförvaltare bedömer att ett företag förhåller sig etiskt samt hur 

påverkar de företag som de har aktieinnehav i och vad gör förvaltare om de upptäcker att 

företagen inte uppfyller deras etiska krav. 

 

Analysen struktureras utifrån de två perspektiv som illustreras i figuren nedan:  

 

Forskningssyfte:   

  

 

 

 
 

  

                                                    Resultat av uppsatsen  

 

 

Kapitel 6 – Slutsats: I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån 

tidigare avsnitt och som svarar på arbetets syfte. 

 

 Hur arbetar en etisk fondförvaltare?  

 Hur uppfattar fondförvaltaren sin roll 

som dels säljare för företaget  dels 

rådgivare till kunden?   

 Hur bedömer fondförvaltare att ett företag 

förhåller sig etiskt? 

 

 Hur kan fondförvaltare påverka de företag 

som de har aktieinnehav i? 

 Vad gör fondförvaltare om de upptäcker 

att företagen inte uppfyller deras etiska 
krav? 

 

Syftet med studien är att belysa hur fondföretag arbetar med etiska fonder 
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2. METODVAL 
I detta kapitel redogör vi för läsaren vilka tillvägagångssätt och metoder som har använts för 

att utföra undersökningen samt varför. Kapitlet avslutas med en metodkritik vilket är en 

resonering kring möjliga brister i de använda tillvägagångssätten. 

 

 

2.1 Val av undersökningsobjekt 
Det finns i dagsläget ett stort antal fondbolag som erbjuder fonder med etiska karaktärer.  För 

att göra studien möjlig har en avgränsning gjorts till att endast undersöka fyra fondbolag.  I 

första skedet ville vi endast undersöka Swedbank Robur och jämföra med en mindre aktör 

inom etiska fonder, men ganska snart upptäckte vi att det fanns ett starkt samarbete mellan 

Swedbank Robur och KPA samt Folksam. Samt att det fanns brist på information om 

samarbetet, vilket väckte nyfikenhet till att ta reda på vilket slags samarbete det handlade om. 

Därefter valde vi Handelsbanken som den mindre aktören inom etiska fonder, därför att 

Handelsbanken äger ett få antal fonder med etisk karaktär och en jämförelse av deras 

urvalsprocess med en större aktör är tänkvärt . 

 

Uppsatsen är av fallstudie karaktär. Begreppet definieras som en granskning där endast en 

eller ett fåtal fall studeras och granskas.  Anledningen till att vi väljer denna metod är att en 

fallstudie fokuserar på en eller ett fåtal undersökningsenheter som i sin tur kommer att ge mer 

detaljerad kunskap och information om problemområdet. Dessutom ger fallstudien forskaren 

mer möjlighet till att använda flera forskningsmetoder och datakällor.
10

 Den är framförallt 

ändamålsenlig då forskarens kotrollmöjligheter över händelsen är begränsad. Metoden utgår 

från att forskaren undersöker fenomenen så som de naturligt uppträder.
11

 När man fokuserar 

på ett fall istället för många, kommer man att få mer insikt som kan få vidare konsekvenser 

vilket man inte skulle ha upptäckt om man hade använt sig av en annan 

undersökningsmetod.
12

 

 

2.2 Metodval 
Den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden för insamling, bearbetning samt analys av 

data är de mest användbara metoden vid forskningsstudier.  Det som avgör metodvalet är 

uppsatsens utgångsläge och frågeställning, samt att det är viktigt att val av metod görs med 

omsorg för att ett dåligt bearbetat metodavsnitt leder ofta till att både läsaren och författaren 

inte får en bra översikt över all information som tillgodogörs.  

Den kvalitativa metoden går ut på att skapa sig en uppfattning och analysera en unik 

problematik. På så sätt erhålls information som leder till en djupare förståelse inom det valda 

området.
13

 Centrala kännetecken för den kvalitativa studien är att det finns en närhet till 

studieobjekten samt att det inte går att mäta den insamlade datan.  Metodens vanligaste 
                                                           

10
 Denscombe Martyn, 2009 

11
 Denscombe Martyn, 2009 

12
 Denscombe Martyn, 2009 

13 Lundahl, U (199)  
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tillvägagångssätt är intervjuer och observationer. Samt att metoden präglas av flexibilitet 

under undersökningsgång, i den mening att om forskare skulle upptäcka felformulerade frågor 

eller att vissa frågeformuleringar saknas, går det som forskare att redigera upptäckterna.
14

    

I vår uppsats väljer vi att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden, vilket är en 

ytterst vanlig förekommande forskningsmetod inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 

Då vi genom denna studie vill ta reda på hur olika fondförvaltare bedömer att ett företag 

förhåller sig etisk. Informationsinsamlingen består av både primärdata som kommer till stånd 

under studiens gång genom intervjuer med representanter från valda fondbolag samt av 

sekundärdata. Sekundärdata innebär en tolkning av redan publicerad data på internet, litteratur 

och fakta som andra forskare och författare har samlat in.
15

   

Genom den kvalitativa ansatsen får forskaren en verklighetsbild av hur individer uppfattar och 

tolkar omvärlden, eftersom man låter de tala med egna ord istället för att använda sig av den 

kvantitativa ansatsen som oftast är baserad på enkäter och frågeformulär med givna 

svarsalternativ
16.

 Vi anser att den kvalitativa ansatsen bäst lämpar sig för att vi ska kunna 

uppfylla vårt syfte, då vi vill skapa förståelse och analysera helheten av det vi studerar.  

Vidare kan uppsatsen beskrivas som en explorativansats vilket innebär att undersökningen är 

utforskande.  Anledningen till valet är att vi undersöker ett ämne som är relativt okänt för oss 

och därför har vi även kunskapsbrist inom det valda området. 
17

 

 

 

 

 2.3 Hermeneutik 
Begreppet hermeneutik kommer från grekiska hermeneia som betyder tolkning och 

hermeneuin som betyder att tolka.
18

 Det hermeneutiska synsättet är en tolkningslära och 

bygger på de förutsättningar som styr vår såkallade erfarenhetsvärld, i motsatts till den 

vetenskapliga världen som positivismen rekommenderar.
19

 Det vill säga, i den hermeneutiska 

forskningen är forskaren subjektiv vid forskningen och kan inte frigöra sig helt från de 

förutfattade meningar och förkunskaper som forskaren har gällande studiesubjektet.
20

  Inom 

detta område fokuserar forskaren på hur världen uppfattas, inte hur den egentligen är. Detta 

sker genom att tolka och förstå innebörden av handlingar, texter och upplevelser.
21

 Vilket 

innebär att tolkningen är utifrån en mänsklig förståelse där empati och igenkännande spelar en 

stor roll.  

 

                                                           
14 Holme, S (1997)  
15 Jacobsen, D-I (2002)  
16 Jacobsen, D-I (2002) 
17

 www.personal.hik.se/~msupe/kurser/.../forskningsprocessen.ppt 

18 Lindholm, S (2001)  
19 Andersson, S (1979)  
20 Andersson, S (1979)  
21 Wallén, G (1996)  
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Vidare menar förespråkare av hermeneutik att tolkningar går i arv i generationer och att vi har 

ärvt resultatet av tidigare generationers tolkningar.
22

 I vår tur kommer vi överlämna dessa 

tolkningar över till kommande generationer, en del i obearbetat skick och andra förändrar vi.  

I denna uppsats utgår vi från det hermeneutiska förhållningssättet, det vill säga att studien 

bygger på våra tolkningar av de material som vi har samlat in under uppsatsgången. Den 

huvudsakliga kritiken man skulle kunna framföra mot hermeneutik är att detta förhållningssätt 

bygger på forskarens tolkningar. Som det nämndes tidigare är forskaren inte helt objektiv då 

man präglas av förutfattade meningar och förkunskaper. Därför finns det alltid risk att denna 

tolkning blir fel som i sin tur leder till en delvis felaktig slutsats. I och med att vi är 

välmedvetna om problemet, kommer vi att försöka vara extra noggranna vid tolkningen av 

resultatet för att undvika feltolkning. 

 

2.4 Aktörssynsätt  
Aktörssynsätt är ett synsätt som vilar på det kvalitativa synsättet. Detta synsätt bygger på att 

verkligheten är en socialkonstruktion där olika individer kan tolka och förstå verkligheten på 

olika sätt.  Det vill säga att begrepp tolkas och förstås olika beroende på vilken enskild person 

som möter de. Genom dialog och samtal kan kunskap om en individs upplevelser erhållas. 

Vår studie utgår från aktörssynsättet, då det empiriska materialet som genom fallstudier under 

uppsatsens gång har samlats in, utgår den ifrån en individbaserad information som grundar sig 

på individens uppfattningar och tolkningar inom området.
23

 

 

 

2.5 Tillvägagångssätt vid intervju 
 Primärdata är data som kommer till stånd under projektens gång. Det är data som krävs för 

genomförandet av undersökningen men som inte fanns tillgängligt sedan tidigare.
24

  
Vi väljer att samla in primärdata genom personliga intervjuer med representanter från de 

valda fondbolagen för att få svar på mer övergripande frågor som inte besvaras i fondbolagens 

hemsidor, broschyrer och dylikt.  

 

Enligt forskare inom metodläran finns det två olika varianter av intervjuer, det förklarande 

och djupintervjuer. Den förklarande intervjun ger intervjuaren en mer djupgående kunskap 

som denne tidigare enbart hade en vag kunskap om innan.  Medan en djupintervju utvecklar 

intervjuaren inom det valda ämnet där endast en grundläggande kunskap tidigare fanns.
25

  

 

Då studien är av explorativ karaktär, är den bakomliggande tanken med intervjuerna att dessa 

skulle ge författarna både en övergripande bild inom miljö- och etikfonder samt en djupare 

insikt och förståelse inom ämnet.  

 

                                                           
22 Olsson, H & Sörensen, S (2007)  
23

 Arbnor, I & Bjerke, B (1994)     

24 Arbnor, I & Bjerke, B (1994)  
25 Darmer, P & Freytag, P.V (1995)  
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De mest förekommande och användbara intervjumetoderna är strukturerade, ostrukturerade 

och semistrukturerad e. Vid en strukturerad intervju använder intervjuaren en i förväg 

konstruerad frågemall som syftar till att samtliga respondenter besvarar samma frågor under 

samma förutsättningar. Vid en semistrukturerad och ostrukturerad intervju sker intervjun 

under  högsta flexibilitet . Forskaren följer ingen i förväg konstruerad frågemall, utan låter 

intervjun röra sig i den riktning respondenten vill för att få svar på de frågor som anses vara 

intressanta och relevanta.
26

  

 

Vi väljer att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer med våra informanter för att 

få mer flexibilitet i intervjun . Det som är nämnvärt är att vi inte genomfört några personliga 

intervjuer med informanter från KPA och Folksam. Dels för att de själva tyckte att en intervju 

inte var relevant i och med att vi inriktar oss på förvaltningsprocessen, dels för att den 

nödvändiga informationen för våran empiridel fanns tillgängligt på KPA:s och Folksams 

hemsida enligt dem. 

Till en början inför intervjuprocessen bokades ett möte med informanterna, sedan 

konstruerades en frågemall som skickades via e-post till våra informanter Sofia Leffler 

Moberg på Swedbank Robur och Elisabet Jamal Bernström på Handelsbanken.  Frågemallen 

skickades till informanterna några dagar innan själva intervjun ägde rum. Det bakomliggande 

motivet till detta var att ge informanterna möjlighet till att förbereda sig för en mer 

djupgående diskussion, istället för en traditionell utfrågning.  Det förekom en del oplanerade 

följdfrågor som utgjorde en väsentlig del av intervjun, samt att informanterna själva fick välja 

i vilken följd frågorna skulle besvaras. Informanterna fick samma frågemall och intervjuerna 

ägde rum vid deras arbetsplats.  Vi besökte Handelsbanken i Östermalm den femte april 2011 

samt Swedbank Robur AB på Malmskillnadsgatan 32 den sjunde april 2011. Både författarna 

deltog vid samtliga intervjutillfällen och intervjuerna spelades in efter överenskommelse med 

informanterna.  Information som erhölls under intervjun sammanställdes i en löpande text 

direkt efter varje intervjutillfälle. De erhållna materialen analyseras utifrån studiens 

frågeställningar senare i analysavsnittet.  

 

 

 

2.5.1 Sekundärdata 

 Innebär en tolkning av redan publicerade data och information som baseras på primärkälla.
27

 

Sekundärdata används för att förstärka undersökningen. Som vi tidigare nämnt använder vi 

sekundärdata från fondbolagens hemsidor, broschyrer och dylikt. Vi har även tittad på tidigare 

uppsatser inom ämnet etiska fonder som har givit inspiration till vår egen studie. Uppsatserna 

härstammar inte från Högskolan i Gävle, de har gjorts vid andra universitet och högskolor i 

Sverige.  

 

 

                                                           
26 Bryman, A & Bell, E (2005) 
27 Arbnor & Bjerke (1994)  
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2.5.2 Litteratursökning 

Litteraturstudier är en nödvändighet genom hela undersökningen. Litteraturen ger anvisningar 

om redan gjorda forskningar inom forskningsområdet, presenterar tillämpliga teorier och 

hjälper forskaren att definiera begrepp osv. Den hjälper forskaren att komma in i sitt 

forskningsområde
28

.  

Litteraturen har haft en stor betydelse och har ökat vår förståelse för ämnet som vi har haft 

användning av under hela uppsatsen. Vi använder oss av högskolans bibliotek och bibliotekets 

databas för att söka relevanta vetenskapliga artiklar och litteratur som passar vårt 

ämnesområde. Dessutom använder vi oss av referenslistor från aktuella forskningar för att 

hitta relevanta källor till vår uppsats. Exempel på sökord som vi har använt är: etik, etiska 

fonder, fondförvaltning, CSR, ENF, hermeneutiken. 

 

 

 

2.6 Källkritik 
För att kunna leverera ett trovärdigt och pålitligt resultat av ett forskningsarbete, bör forskaren 

vara kritisk till den data som samlas in. En viktig fråga son ska ställas under uppsatsens gång 

är var informationen kommer ifrån och är informationen pålitlig samt trovärdig. I denna 

uppsats används ett stort antal källor. Informationen har dels samlats in från fondbolagens 

hemsidor, årsberättelser, informationsblad, broschyrer och muntlig redogörelse ifrån 

informanter som vi fått vid intervju tillfället i kontakt med Swedbank Robur och 

Handelsbanken.  För att få aktualitet i uppsatsen har vi även använt oss av vetenskapliga 

artiklar, studier och litteratur som är skrivna under de senaste åren.  

 

När det gäller den information som finns på bolagens hemsida så är vi väl medvetna om att de 

i viss mån är utformat i marknadsföringssyfte och ska analyseras kritisk. Vid val av 

informanter lät vi bolagen själva välja vem i företaget som de ansåg vara mest lämplig.  Både 

Swedbank och Handelsbanken bad oss att kontakta deras egna hållbarhetsanalytiker. Vi har 

utgått från att bolagen har kunnat göra den bästa bedömningen vad gäller informanternas 

lämplighet utifrån våra frågor och uppsatsens syfte. Vi vill också påpeka att vi är medvetna 

om att informanter vid intervju tillfället varit försiktiga med sina svar och detta för att inte 

skada fondbolaget de arbetar för på något sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Svenning, Conny (2003)  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras och behandlas teorier som vi anser är relevanta utifrån 

uppsatssyftet och problemområdet . 

 

 

3.1 CSR -  Corporate Social Responsibility 
CSR, Corporate Social Responsibility är företags ansvarstagande i samhället med fokus på 

sociala etiska och miljömässiga aspekter .
29

 Begreppet CSR har visat sig vara komplicerat 

eftersom det inte har någon exakt definition. Det handlar inte bara om företagets sociala 

ansvar utan även om dess ekonomiska och ekologiska ansvar.  EU kommissionens definition 

av CSR är att företag frivilligt integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet i 

samverkan med intressenterna, detta genomförs utöver det lagen kräver. Företag som har 

infört CSR har ett miljömässig förhållningsätt i sin verksamhet som främjar ekonomisk 

utveckling samtidigt som ett socialt ansvar tas på allvar.  Några viktiga frågor som rymmer 

begreppet är frågor som handlar om arbetsrätt, att säkerhet vid arbetsplatser tillvaratas, 

miljöskydd, hantering av human kapital, förhållandet mellan olika iblandade aktörer och 

konsumenter. Vidare menar EU kommissionen att socialt ansvarstagande är något som alla 

företag har betydelse av.  Genom att ta ansvar på olika plan och låta intressenter ta del av 

verksamheten främjas ekonomisk tillväxt och ett mervärde för alla intressenter skapas, detta 

kan i sin tur till exempel garantera framtida kompetent arbetskraft. 
30

 

 

 De senaste åren har begreppet CSR utvecklats från att ha varit ett arbete som är ett måste till 

att det betraktas som en nödvändighet och en självklarhet. Varför det blivit så beror på alla de 

krav och förväntningar från olika håll och kanter världen över som människor ställer på 

företag.  För att företag ska kunna bedriva en verksamhet som svarar mot förväntningarna, 

sker förändringar efter det stora samhällets krav.
31

 

 

Nobel pristagaren Milton Friedman är en av de kritiska rösterna till CSR, han menar att man 

inte skulle blanda ekonomi och etik. Hans berömda tes lyder ”the business of business is 

business!” Han menar att företagen ska sköta rationaliseringsarbeten och effektiviteten, samt 

att inte bry sig om välgörenhet och omsorg. För att välgörenhet och omsorg är något som 

privatpersoner kan ägna sig åt frivilligt. 
32

  I en artikel publicerad i The New York Times 

Magazine (The Social Responsibility of Business it to Increase Its Profits) hävdar han att 

syftet och målet för det enskilda företaget är att endast tillgodose ägarnas intressen, som är 

vinstmaximering. Vidare menar han att de som har i uppgift att värna om det stora samhället 

är politiker och de gör det genom att sätta regler och gränser. Medan företagsledningens 

ansvar är att bedriva verksamheten efter dessa förutsättningar i enlighet med ägarnas 

intressen. Vilket innebär att tjäna så mycket pengar som möjligt men att det överstämmer med 

                                                           
29 http://csrguiden.se/vad-ar-csr-2/ 
30  http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_sv.htm  
31 http://csrguiden.se/vad-ar-csr-2/    
32 Företagsetik, Tomas Bryttning  

http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_sv.htm
http://csrguiden.se/vad-ar-csr-2/
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grundreglerna i samhället både lagmässigt och etiskt. Friedman menar att socialt ansvar är 

något enskilt, det är inte upp till företagsledningen att bestämma om vinsten ska gå till 

samhällets bästa, för att då stjäls det pengar från aktieägarnas utdelning. Friedman resonerar 

även i åsikter om att anställda också drabbas av CSR när det gäller högre lön eller fler jobb 

via investeringar. Det är även kunder som drabbas av detta eftersom välgörenhetskapital 

kunde ha användas till att sänka priset på varor.
33

  Om fördelningen av resurser skulle fördelas 

genom en politisk mekanism istället för marknadsmekanism skulle ren socialism uppstå och 

detta står i motsättning till en fri marknad som utgör ett hot mot kapitalismen. Friedman går 

vidare och menar att företagens sociala ansvarstaganden bara är ett spel och menar att deras 

huvudsakliga syfte med det sociala ansvarstagandet är inget annat än att frambringa goodwill 

för företaget. 

 

3.2 SRI-  Socially Responsible Investments 
Socially Responsible Investments. Begreppet är Socialt ansvarsfulla investeringar på svenska. 

Begreppet kan tolkas på olika sätt men betyder främst att investerare med andra ord 

fondförvaltare, tar hänsyn till miljön, det sociala ansvaret samt hur bolaget styrs när 

fondförvaltaren väljer vad fonden ska investera i.
34

 Det kan innebära att man som förvaltare 

aktivt väljer aktier där företag bedöms hålla sig till en god standard gällande samhällsansvar 

eller utifrån bedömningar av att verksamheten kan bidra till en hållbar utveckling. Det kan 

även innebära undvikande av aktier som kommer från tvivelaktiga verksamheter. I den 

bemärkelsen att de inte följer de etiska ställningstaganden som uppges. Givetvis skall en klar 

definition från investeraren anges om vad som anses vara god standard och bidrag till en 

hållbar utveckling samt vad som anses vara riskfyllt eller problematiskt.
35

 

 

 

3.3 Sveriges vanligaste sparform 
I dagsläget finns olika sparformer i Sverige men vissa är mer populär än andra. Fondsparande 

är bland de mest förekommande och vanligaste sparformen, till och med vanligare än 

banksparande. Hela trenden går tillbaka till år 1984 när den så kallade allemansfonderna 

infördes av den socialdemokratiska regeringen.
36

  Syftet med införandet av den nya lagen, 

som hade skattemässiga fördelar, var att få småsparare att investera mera i fonder.  

Fondtrenden lever än idag på finansmarknaden fast dessa fonder skiljer sig inte från övriga 

befintliga fonder på marknaden, förutom att kapital som kan sparas i dessa fonder är 

begränsade. 
37

 

Sedan år 1984, efter införandet av allemansfonderna, har ett stort antal fonder introducerats 

till finansmarknaden som fokuserar på både de svenska och utländska aktierna. Därefter 

                                                           
33 Brytting, Tomas (2005) 
34 http://www.fondspara.se/Om-Fondspara/GuestArchive/Sa-later-du-dina-sparpengar-vaxa-ansvarsfullt/  
35  http://www.fondspara.se/Om-Fondspara/GuestArchive/Sa-later-du-dina-sparpengar-vaxa-ansvarsfullt/  

( även Ohlström, Martin  (2008) ”Etiska fonder, en oetisk historia?”  Högskolan i Kalmar, 

Handelshögskolan BBS, S. 20). 
36 http://www.privataaffarer.se/fonder/200905/allemansfonderna-fyller-25/index.xml 
37

 http://www.privataaffarer.se/fonder/200905/allemansfonderna-fyller-25/index.xml 
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igångsattes det individuella pensionssparandet (IPS) år 1994 som följdes av ett system för 

premiepension som bidrog till ett markant ökat fondsparande. 

En fond kan enklast beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs gemensamt av alla 

som har köpt en andel i fonden. Fonden bedrivs av fondförvaltare som analyserar, köper och 

säljer värdepapper med syfte att få kapital- eller fondinvesterarens kapital att växa.
38

 Dessa 

fondförvaltare anställs av fondbolagen, som ofta ägs av banker och försäkringsbolag.
39

 Men 

det finns även fristående fondbolag. Vid förvaltning av fonder tas ett så kallad courtage avgift 

ut, som belastar den enskilda kapitalinvesteraren. En etisk fond består precis som vanliga 

fonder av en portfölj av värdepapper som ägs gemensamt. Däremot finns det idag ingen 

självklar och allmänt accepterad definition för vad en etisk fond är. Detta går tillbaka till att 

etik är något relativt som inte går att mäta enligt någon universell måttstock .  Just av denna 

anledning finns ingen lagstiftning inom fondvärlden som säger vilka fonder som ska betraktas 

som etiska eller oetiska, eftersom innebörden skiftar mellan individer och tid. 
40

 

 

I en forskningsartikel föreslår en forskare en etiskkod som ska användas vid utvärdering av 

etiska fonder, dvs. etiska fonder ska uppfylla dessa kriterier för att de ska räknas som etiska.
41

 

Det bakomliggande syftet med etiskkod är dels att etikfonder har etiska skyldigheter bortom 

traditionella fonder, dels för att om etikfonderna hade varit helt ärliga så skulle de inte kalla 

dagens etikkriterier etiska. Då dessa kriterier återspeglar politiska, religiösa och kulturella 

åsikter.  Han menar att kriterier kan anses etiska först när de stödjer sig på moraliska grunder 

bortom kulturell relativism.
42

 Vidare påpekar samma forskare ett förekommande problem, 

vilket är att många av etikfonderna använder sig av vilseledande marknadsföring och därför 

inte lever upp till dessa krav. Därför anser han att etikkoden bör upprättas för att etiskt 

granska etikfonderna och se till att de verkligen är etiska.  Först då kan dessa fonder anses 

vara etiska.
43

  

 

I en annan publicerad artikel diskuteras hur fonder med etisk karaktär väljer sina etiska 

investeringskriterier på den brittiska fondmarknaden.
44

 Artikelns slutsats påpekar att avstå – 

eller exkluderande kriterier är den mest förekommande metoden och i viss mån positiva 

kriterier. Mackenzie bedömer att en ökad öppenhet och transparens är väldigt önskevärt inom 

etiskfondmarknaden. Det kan vara att etikfonderna förmedlar information till intressenterna 

på ett lättillgängligt sätt.
45

  

 

Vid kapitalplacering i etiska företag, väljer fondförvaltare mellan tre olika sätt:  

                                                           
38 http://www.rattvishandel.net/fairtrade/etiska_fonder.aspx 
39 http://www.rattvishandel.net/fairtrade/etiska_fonder.aspx 
40 http://www.rattvishandel.net/fairtrade/etiska_fonder.aspx 

41 Schwartz, M (2003) 

42 Schwartz, M (2003) 
43 Schwartz, M (2003) 
44 Mackenzie, Craig (1998) 
45 Mackenzie, Craig (1998) 
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1.Avstå-fonder: denna typ av etiska fonder undviker placeringar i verksamheter som anses 

oetiska av fondförvaltaren och fondbolagen. Avstå- fonder bidrar inte aktivt till 

hållbarhet bland de företag som de utesluter.
46

 

2.Bäst- i- klassen fonder: Investerar fondförvaltaren i företag som utmärker sig för sin 

miljö eller människorättsarbete inom branschen. Principen bakom denna typ av fond 

är att istället för att enbart utesluta de företag som inte uppfyller fondförvaltarnas 

etiska kriterier, försöker fondförvaltarna aktivt påverka företagen att ta hänsyn till 

etiska-, miljö- och sociala aspekter.
47

 

3.Miljö- och ideella fonder: En del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode 

skänkes bort till ett ideellt ändamål eller organisation.
48

 

 

Denna process betecknas även för Screening, som innebär en granskningsprocess då företag 

väljs ut efter vissa kriterier. 

 

 

3.4 Riktlinjer från Etiska nämnden för fondmarknadsföring 
Etiska nämnden för fondmarknadsföring är en branschorganisation, vars uppgift är att tag vara 

på fondspararnas och fondbolagens intressen. Organisationen som bildades 1979 har ett flertal 

medlemsbolag som representerar olika stora fondbolag som finns på marknaden. 

En av de viktigaste uppgifterna som fondbolagens förening har är att granska lagstiftningen 

som är anknuten till fondbranschen och även att vara remissinstans i frågor som är förenat 

med verksamheten både på nationell och  EU-nivå. Föreningen är dessutom kontaktorgan i 

förhållande till myndigheter och politiker.  Fondbolagens förening står som huvudman för 

etiska nämnden för fondmarknadsföring som har i uppgift att kontrollera vilken information 

och marknadsföring som ges till konsumenterna, samt att riktlinjer som anges av föreningen 

följs. I ett vägledande uttalande har förening angivit riktlinjer som behandlar förutsättningar 

för att få använda sig av benämningen ”etisk fond” i marknadsföringen.
49

 

 

Nedanstående punkter är krav på marknadsföringen av etiska fonder, som är hämtade ur ENFs 

vägledande uttalande i maj 2009.  Enligt ENF måste dessa kriterier vara uppfyllda för att 

kunna marknadsföra en fond som etisk. 

 

Urvalsprocess  ska vara väl definierad:  En förutsättning för att en fond ska kallas etisk 

är att fondbolaget ska ge en tydlig definition av urvalsprocessen vid val av placeringar. 

Vid placeringar i företag får högst fem procent  av omsättningen komma från bolag 

där omsättningen härstammar från oetiska branscher. 

Information om etisk inriktning: Fondbolaget skall ge en tydlig och lättillgänglig 

information om fondens placeringspolicy och vilka de etiska kriterierna är vid 
                                                           

46 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-

begreppen/begreppen/index.htm 
47 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-

begreppen/begreppen/index.htm 
48 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/etik-och-miljo/vi-reder-ut-

begreppen/begreppen/index.htm 
49 http://www.fondbolagen.se/sv/Juridik/ENF/ 
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investeringsval. När det gäller information ska det finnas tillgängligt för 

konsumenterna både på en hemsida och i form av informationsblad. Detta för att 

underlätta för konsumenterna att fatta överlagda beslut .  Dessutom bekräftas 

branschens trovärdighet när informationen är lättillgänglig och tillräckligt informativ   

Löpande kontroll av investeringsstrategi: I varje fondbolag måste det finnas ett 

kontrollsystem som säkerställer att de etiska kriterierna följs. 

Åtgärder vid oetisk överträdelse: i bolagets årsberättelse och halvårsredogörelse ska 

det redovisas hur placeringspolicyn uppfylls, och om avvikelser skett från policyn ska 

fondbolaget informera om hur de kommer att vidta åtgärder eller att informera om 

vilka åtgärder som tagits. 
50

 

 

 

 

3.5 Tidigare studier inom ämnet 
Författarna har även valt att undersöka tidigare studier och forskningar inom ämnet som har 

gjorts på C- och D-nivå, samt i artiklar och akademiska journaler, för att få fram tidigare 

slutsatser kring ämnet. 

 

2010 genomförde Fair Trade Center en studie vilket omfattade åtta fonder som var märkta 

enligt pensionsmyndighetens etik- och miljömärkning.
51

  De belyser att det förekommer 

varierande kriterier för hur fonderna placeras och vad bedöms som etiskt. Vilka leder till att 

mycket ansvar läggs på småinvesterarna att skapa sig en egen uppfattning om vad de olika 

fonderna menar med att de tar hänsyn till miljö/etik vid placeringar.  

Vidare menar de att en hel del förändringar har skett sedan FTCs
52

 tidigare/senaste studie från 

2005. De största förändringarna är att utbudet av etiska fonder har ökat markant, samt att 

fondbolagens etikverksamhet har gått från att fokusera på negativa urvalskriterier till att 

fokusera mer på påverkansdialog och att fondbolag i större utsträckning inkluderar företag 

utifrån hållbarhetskriterier.  

Det är inte bara kriterier vid bedömning av fonder som skiljer sig åt, utan även metoden som 

används av fondbolagen i deras etikarbete skiljer sig åt. Tre metoder dominerar: den första är 

att exkludera placeringar i branscher som bedöms som oetiska, den andra är exkludering 

utifrån internationella normer som oftast baseras FN:s konvention om barns rättigheter, ILO:s 

kärnkonventioner, på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Den tredje metoden är att 

välja placeringar aktivt utifrån hållbarhetskriterier som exempelvis mänskliga rättigheter, god 

affärsetik och miljö, så kallad inkludering utifrån hållbarhetskriterier. 

 

I en publicerad artikel om finansmarknadens roll för utvecklingen av CSR, redogör forskaren 

för tidigare forskning inom ämnet.
53

 Artikeln påpekar att akademiker i allmänhet är mer 

skeptiska till att etiska investeringar definitivt påverkar företagens beteende. Enligt forskaren, 

                                                           
50 http://www.fondbolagen.se/upload/enf_uttalande090506.pdf 
51 http://www.fairtradecenter.se/node/1400 
52 Förkortning av Fair Trade Center, som kommer att användas i fortsättningen.  
53
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finns idag inga starka teoretiska argument eller samstämmiga empiriska studier som stöder 

sådana påståenden, samtidigt som många professionella bedömare, exempelvis fondförvaltare 

och investerare, hävdar att det finns ett starkt samband mellan etiska investeringar och 

påverkan på företagens hållbarhetsarbete.
54

 

 

En annan studie inom området fokuserar på hur och i vilken utsträckning Investor Relation
55

-

avdelningar kommunicerar hållbarhetsinformation 

till investerare, samt i vilken grad denna sort av information efterfrågas.
56

 Det konstateras i 

studien att företagen har börjat inse betydelsen av att framställa och redovisa bättre 

hållbarhetsinformation. Däremot kommer utvecklingen att gå ganska långsamt, då etiska 

kapitalplaceringar enligt forskarna fortfarande är en nisch och att det kommer att ta tid innan 

etiska investeringskriterier blir ”mainstream”.
57

 

 

I en publicerad artikel skriver forskaren att när det gäller etiska investeringars påverkan på 

företagens hållbarhetsarbete återstår flera frågetecken, åtminstone i Storbritannien.  I ett 

europeiskt perspektiv anses Storbritannien vanligtvis vara ledande när det gäller etiska  

investeringar och CSR, vilket tyder på att dessa frågetecken också finns i ett svenskt 

perspektiv.
58

 

 

 ” The Ethics of Investments. Making Money or Making Difference?” Diskuterar frågor så 

som: Är det moraliskt försvarbart att äga aktier i vapenindustrin? Är de etiska fonderna 

verkligen etiska och huvudsyfte är att undersöka huruvida etik och sparande är förenligt.
59

 

Enligt forskaren är huvudproblemet med etiska fonder att fonderna inte är särskilt etiska. Då 

ekonomin är väldigt sammansvetsad idag, gör det omöjligt att undvika alla oetiska företag.
60

 

Ett annat problem är att det inte finns en tydlig definition av vad en genuint etisk placering är. 

Fondbolagen avstår inte från att investera i alla företag som exempelvis tillverkar eller säljer 

tobak, utan de endast eliminerar företag vars omsättning tillstörsta del kommer ifrån oetiska 

verksamheter. Vidare undviker de endast företag som själva tillverkar tobak.  Det innebär att 

fondbolagen inte undviker företag som i sin tur investerar i tobaksindustrin. Vidare anser han 

att begreppet ”etik” missbrukas på fondmarknaden och att de etiska fonderna har lyckats  

locka till sig många småsparare som för övrigt inte hade investerat på börsen. Dock blir dessa 

småinvesterare lurade eftersom de etiska fonderna inte skiljer sig nämnvärt mot de 

traditionella fonderna.
61

 

 

                                                           
54

 Scholtens, Bert (2006) 
55

 Investor Relation (IR) är den kommunikationen som förtagen för med den finansiella världen, främst till 

analytiker och investerare.  
56

 Hockerts, Kai & Moir, Lance (2004) 
57

 Hockerts, Kai & Moir, Lance (2004) 
58

  Whitehouse (2006) 
59 Sandberg, J. (2008) 

60
 http://www.radron.se/upload/Pdf%20tidningen/2010-02-22_Etiska_fonder.pdf 

61 Sandberg, J. (2008) 
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Studien ”Etiska fonder, en oetisk historia?” gjordes år 2008 vid Baltic Business School i 

Kalmar. Studien ämnar analysera etiska fonder på den svenska marknaden och deras 

placeringsriktningar. Syftet med denna studie är att undersöka samt belysa om det är möjligt 

att standardisera begreppet etik inom fondmarknaden och att diskutera huruvida det är möjligt  

att investera i en etisk fond med gott samvete. I studien kommer författaren fram till att en 

fond kan klassificeras som etisk endast om den enskilda ägaren godkänner de etiska 

placeringskriterierna, därmed ställer sig bakom fondbolagets syn på etik. Slutsatsen är också 

att det är svårt att investera i en etisk fond med gott samvete, i hopp om att fonden tar avstånd 

från det som investeraren betraktar som oetiskt.
62

 

 

”Etiska fonder, en presentation och granskning” skrevs 2009 vid Lund universitet.  Studiens 

syfte är att undersöka och presentera ett representativt urval av marknadens etiska fonder för 

att sedan analysera dessa fonder utefter deras etiska riktlinjer. Studien visar att det råder olika 

inställningar hos fondförvaltarna samt i media om vad som ses som en etisk placering. 

Undersökningen påvisar att de etiska fonderna investerar i flera bolag som har kritiserats i 

media för till exempel brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring. 
63

 

 

2007 skrevs ”Hur etiska är etiska fonder” och studiens huvudsyfte är att undersöka om etiska 

fonder verkligen är etiska, samt att diskutera olika delar av problematiken inom det aktuella 

området.  Studien visar att även vid investering i etiska fonder  är det främst avkastningen 

som står i centrum. Skillnaden är att de etiska fonderna uppfyller vissa mini standarder som 

institutionella placerare kräver.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ohlström, Martin (2008) 
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4. Empiri  
 

I detta kapitel presenterar vi de utvalda fondförvaltarna och deras etiska investeringsprofil, 

vidare redogörs den urvalsprocessen.  Kapitlet är baserat på de intervjuer som genomförts 

med representanter från respektive fondförvaltare samt dokumentstudier. I detta kapitel 

används endast informanternas efternamn. 

 

4.1 Swedbank Robur 
Är ett helägt dotterbolag till Swedbank och en av nordens största kapitalfondförvaltare som 

bildades 1967 i Sverige. Idag förvaltas kapital åt 2,8 miljoner andelsägare som motsvarar 25 

% av fondmarknaden i Sverige. I dag erbjuder Swedbank drygt 30 fonder med etisk och 

miljömässig placeringsstrategi och förvaltar 250 miljarder i fonder som omfattar någon form 

av etikkriterier.  Utbudet av etiska fonder har fått ett sort utrymme på Swedbanks hemsida och 

det är lätt att hitta information om fonderna.  Banco fonder som är en ledande aktör inom 

etiska fonder förvärvdes av Swedbank Robur i januari 2009 och Swedbank Robur har även ett 

samarbete med WWF.
65

 

 

4.1.1 Urvalsprocess 

Swedbank Robur till skillnad från andra fondbolag har ett eget analytikerråd som utför egen 

etik- och miljöanalys som baseras på värdegrunder som FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, FN:s Global Compact, Riodeklarationen om hållbar utveckling och ILO:s 

kärnkonventioner. Denna analys kompletteras av extern analys av utländska bolag.  Swedbank 

Robur vill genom deras ansvarsfulla fonder erbjuda sina kunder placeringar i bolag som på ett 

trovärdigt sätt visar att de kan hantera sina sociala, etiska och miljömässiga risker.
66

 

 

Banken använder sig huvudsakligen av det positiva urvalet av företag till portföljer med 

hållbarhetskriterier samt kombinerar negativa urvalskriterier dels för företag och bolag som 

kan associeras till kränkningar av internationella normer för människliga rättigheter eller 

miljö,  och dels för företag med koppling till kontroversiella produkter. 
67

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

65 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fondtorget/fondbolag/swedbank-robur/index.htm 

66 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fondtorget/fondbolag/swedbank-robur/index.htm 
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                                                                                                                         Aktier/företag  

 

 

 

 

                                                    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                      Fondförvaltare 

 

 

 Ethica fond           E.fond        E.fond              E.fond            E.fond  

 

 

Figur 1: Swedbank Robur urvalsprocess.68  

 

 

4.1.2 Intervju med analytiker från Swedbank Robur 

Sofia Leffler Moberg, som är utbildad till civilingenjör arbetar på Swedbank Robur som 

hållbarhetsanalytiker hon har arbetat med hållbarhetsarbete i elva år. Enligt henne är 

begreppet etik ett subjektivt, svårdefinierat och otroligt brett begrepp, därför använder inte de 

ordet etik förutom i produkt namn. För den här fonden, som heter Ethica, är inarbetad och 

därför har de inte tagit bort eller bytt namnet. Dessutom har bolagen ganska många 

institutionella placerare som än idag använder begreppet etik för ansvarsfulla placeringar som 

känner sig trygga med Ethica. För henne personligen handlar etik om ansvar och 

ansvarstagande i företaget gentemot företagets anställda, kunder och miljö. Hon anser att den 

nuvarande etikdefinitionen har sitt ursprung från kristna värderingar där vissa branscher och 

produkter förknippas med synd. Hon menar att motivet för en privat fondsparare med att 

investera etiskt, är att spararen med investeringen har tagit ett ställningstagande, att den vill 

gynna de bolag som är bra ur etisk synvinkel. 

                                                           
68
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 Leffler Moberg framhåller att Swedbank Robur har egna analytiker som utför analyser på 

svenska företag där fokusen ligger på vilka placeringar som betraktas som ansvarsfulla och 

om de stämmer överens med Swedbanks hållbarhetskriterier. Sedan ska fondförvaltarna välja 

ut aktier från de rekommenderade företagen och sätta ihop olika fonder som sedan ska 

förvaltas enligt fondbestämmelserna. Swedbank Roburs fondförvaltare arbetar endast med 

förvaltning av fonder. Rådgivning och försäljning av fonderna sker via Swedbanks 

marknadsföringsavdelning.  

 

Varje placering i Ethica fonderna förgås av en grundlig hållbarhetsanalys. För att sätta in 

bolaget i ett större sammanhang inleder Swedbank med att göra en branschöversikt. Syftet är 

att identifiera, kartlägga och utvärdera vilka generella etiska, miljömässiga, sociala risker 

samt möjligheter som finns kopplade till branschen och vilka som är de mest kritiska 

frågorna. Swedbank Robur gör en mer specifik bedömning av riskerna vid analys av de 

enskilda företagen, beroende på verksamhets typ, geografisk närvaro och omvärldsfaktorer. 

Bedömningen av företaget är utifrån hur företagen hanterar riskerna i sitt strategiska och 

operativa arbete samt om det finns några affärsmässiga möjligheter att ta till vara.  

 

Vid en positiv urvalsprocess inleder Swedbank analyserna med att gå igenom de officiella 

material som finns tillgängligt från företagen och sedan utförs kompletteringar i direkt kontakt 

med företagen . Swedbank för en dialog med företagen under analys processens gång och ger 

tydlig återkoppling av deras slutsatser, både positiva och negativa omdömen ska vara så 

konkreta och konstruktiva som möjligt.  I strävan efter att uppmuntra till verkliga åtgärder och 

möjliggöra uppföljning. Vidare genomför Swedbank även en analys med utgångspunkt i ett 

antal s.k. negativa kriterier. Vid denna analys identifieras de bolag där en betydande del av 

omsättningen härstammar från handel av vapen och krigsmateriel, tobak och alkohol, samt 

kommersiell spelverksamhet och pornografi. Detta bygger på detaljerade definitioner och 

spärregler för de olika negativa etiska kriterierna.  

 

 Leffler Moberg beskriver hur de som analytiker arbetar för att påverka bolag där de äger 

aktier.  När Swedbank Robur upptäcker att bolagen inte uppfyller deras etiska krav förs en 

dialog med bolaget, om det sedan skulle vara så att bolaget inte gör allt som de lovat att göra, 

att de i princip bara lägger fram en hel del fina dokument, där de skissar hur de tänker och hur 

de går tillväga men i själva verket så händer ingenting, då får bolaget en varning som följs av 

årlig kontroll. Swedbank Robur gör en översiktig kontroll av varje bransch årligen och varje 

bolag vartannat år. De bolag som bryter mot Swedbanks etiska kriterier vid upprepande 

gånger tas bort från hållbarhetsfondslistan. I värsta fall drar sig Swedbank ur ägarskapet och 

bryter samarbetet med bolaget.  
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4.2 Handelsbanken fonder AB 
Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska handelsbanken AB, som är 

medlem av Stockholmsbörsen och en av de största bankerna i Sverige och norden.  

Handelsbanken Fonder AB grundades 1959 och idag förvaltar mer än 100 olika fonder och 

tillgångar under förvaltning uppgår till cirka 250 miljarder svenska kronor.
69

  

4.2.1 Urvalsprocessen 

Handelsbanken Fonder AB arbetar med ansvarsfulla investeringar i deras aktivt förvaltade 

fonder, men erbjuder också två fonder med särskilda uteslutnings kriterier (’etiska’ fonder).  

Dessa typer av fonder med etisk och miljömässig karaktär har som målsättning att genom 

aktivt ägande bidra till att skapa en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.   

Dessa etiska  fonder är  indexfonder och investerar i enlighet med två index.Valet av 

investeringsobjekt i Handelsbankens etiska fonder inleds med att fondförvaltarna väljer ut 

intressanta företag och bolag på ekonomiska grunder. De två typerna av etiska fonder är 

Global Index Etisk och Handelsbanken Sverige Index Etisk, fonderna har genomgått en 

granskning utifrån etiska kriterier med avseende på miljö, människor och affärsetik.70  De 

utvalda företag som sedan investeras i och dyker upp i fondportföljerna genomgår en 

halvårsvis analys och betygsättning görs beträffande hållbarhetsaspekter. Analys och 

granskningsarbetet sker via ett externtföretag, GES-invest, som följer indexet OMX/GES 

Ethical Index Sweden respektive Socially Responsible World Index on MCSI World 

riktlinjer. 

 

                                                                                                           

Aktier/företag  

 

 

                                                    

                                                      

 

 

 

 

 

                                        Handsbanken/Fondförvaltare 

 

 

                       E.fond                                        E.fond  
 

                                                           
69 http://web.msse.se/shb/temp/pdf/Handelsbanken_Global_Index_Etisk_Allman_del.pdf 
70

 http://web.msse.se/shb/temp/pdf/Handelsbanken_Global_Index_Etisk_Allman_del.pdf 
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Figur 1: Handelsbankens urvalsprocess.71  

 

4.2.2 Intervju med Analytiker från Handelsbanken 

Elisabet Jamal Bergström arbetar som Senior Fond Analytiker på Handelsbanken och har 

varit verksam i branschen sedan arton år. Sedan några år tillbaka arbetar Jamal Bergström 

med förvaltning, marknadsföring, affärsutveckling och hon har särskilt ansvar för ansvarsfulla 

placeringar.  

 

Hon tycker att begreppet Etik är något otroligt subjektivt. Fondbolagen kan inte avgöra vad 

som ska anses som etiskt eller oetiskt. Dessutom måste hänsyn tas till kundens perspektiv. 

Handelsbanken startade sina etiska fonder för cirka sex år sedan och Jamal Bergström är inte 

så positiv till att deras fonder med etiska profiler kallas för etiska fonder. Hon tycker inte 

riktigt att namnet beskriver fondens riktlinjer.  Även Jamal Bergström tycker att definitionen 

av etik härstammar ifrån Svenska kyrkans värderingar.  

Hon menar att de flesta fonder på marknaden som kallas för etiska fonder förvaltas passivt 

och är endast exkluderande, d v s vissa företag som är verksamma inom vissa branscher eller 

är riktiga bovar när det gäller mänskliga rättigheter väljs direkt bort vid urvalsprocessen.  

Jamal Bergström menar att det finnas så många andra sätt att vara en ansvarsfull investerare. 

 

Fondförvaltare vid Handelsbanken Fonder AB arbetar endast med förvaltning av fonder. 

Rådgivning och försäljning av fonderna sker via Handelsbankens personal vilka endast är 

inriktade mot rådgivning och försäljning av fonder.  

 

 

Hon påpekar att Handelsbankens aktivt förvaltade fonder omfattas av en policy som 

utomstående konsulter tittar på alla placeringar två gånger om året.  Detta görs för att 

identifiera om det finns bolag som bryter mot policyn för ansvarsfulla investeringar eller 

kränker allmänt accepterade konventioner så som FN:s normer och konventioner, mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti korruption. ”Då får Handelsbanken signal om att det 

finns bolag som kränker de här normerna på något sätt”, och då menar hon att Handelsbanken 

kan ta ansvar som ägare och föra dialog med bolagen . 

Genom direkt dialog med bolagen försöker Handelsbanken ta reda på problematiken och 

försöker på så sätt hjälpa bolaget med att vidta åtgärder så att problemen inte upprepas. Det är 

en sorts grundsyn som Handelsbanken har, inte bara när det gäller etiska fonder utan för alla 

fonder som ägs av banken. Därför tycker Jamal Bergström att man ska kalla det för en 

ansvarsfull investerare och anser att banken på det sättet är ansvarsfull. 

                                                           
71
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4.3 KPA- pension  
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn, som har hand om pensionen 

för cirka en miljon anställda inom kommunsektorn.  KPA startades 1922 som SKP, då 

Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP) startade sin verksamhet. Idag ägs KPA 

till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges kommuner och landsting.   Allt 

kapital som förvaltas sker enligt de etiska placeringskriterierna.
72

 KPA påpekar att de arbetar 

på flera sätt för en bättre framtid, dels genom att de endast erbjuder etiska fonder samt genom 

att de arbetar med hållbar utveckling och miljöarbete. När det gäller miljöarbete så är 

miljöpolicyn grundstenen i KPA:s arbete för miljön. Och syftet med policyn är att ställa krav 

både på dem själva och företagen som de investerar i.
73

  

 På hemsidan går det att hitta information om placeringskriterier, hur KPA arbetar för att 

påverka företagen samt rapporter om fondernas utveckling. De som förvaltar KPA:s samtliga 

fonder är Swedbank Robur och detta fick vi även reda på när vi kontaktade Folksam och även 

i ett tidigare skede när vi ringde KPA.  Att det är Swedbank som förvaltar KPA:s fonder 

framgår inte så tydligt på hemsida, för att hitta den informationen får man söka sig igenom 

årsrapporter och öppna olika filer. När det gäller förvaltningen av kapitalet så är det 

Swedbank som har KPA:s påse pengar och förvaltar dem utifrån KPA:s etiska kriterier.  

 

I jämförelse med de andra bolagen vi undersökt har KPA en betydande marknadsföring i 

media och på hemsidan av sina etiska fonder, och buskapet är att sparare ska göra ett aktivt 

val vid pensions sparande, KPA i sin tur ska förvalta kapitalet på så sätt att det bidrar till en 

bättre värld.  

 

4.3.1 Fonder som erbjuds och de etiska kriterierna 

De fonder som KPA pension erbjuder är en ren aktiefond, två bland fonder och en räntefond. 

Fonderna måste gå efter två typer av kriterier vilka är uteslutanderegler och påverkanderegler.  

Påverkande kriterier innebär att de företag som KPA placerar kapital i bör ta sitt ansvar när 

det gäller mänskliga rättigheter, miljöfrågor, korruption och samtidigt för KPA en dialog med 

bolaget för att påverka företagen i rätt riktning. KPA gör endast investeringar i företag där 

mänskliga rättigheter respekteras, när det gäller de grundläggande mänskliga rättigheterna 

utgår KPA från ILO:s konventioner och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna .
74

 De uteslutande kriterierna innebär att KPA inte investerar i företag som på 

                                                           
72 http://www.kpa.se/mallar/SidaForstaNiva____710.aspx 
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något sätt har negativ påverkan på miljön, så som produktion av vapen, och inte heller i varor 

som har någon form av negativ påverkan på människors hälsa, det är produktion av 

alkoholhaltiga drycker, tobak och produktion av tobaksprodukter eller företag som sysslar 

med kommersiell spelverksamhet. Ingen andel av omsättningen får komma från produktion av 

dessa produkter.
75

 Med ingen andel menas att noll procent får komma från icke etisk 

verksamhet. 

4.3.2 Urvalsprocessen och hur KPA följer upp bolag 

Urvalsprocessen och hur KPA arbetar när de djupgranskar bolag framgår inte, det som 

framgår är att vid placeringar i bolag måste de etiska kriterierna följas och att vid investering i 

bolag utförs en granskning. Granskningen sker av de externa analyser företagen GES 

Investment Services och Down Jones hållbarhetsindex och detta sker två gånger årligen.
76

  I 

hållbarhetsredovisningen som går att ladda upp på hemsidan hittar man även information om 

att” utvärdering av bolag utförs av KPA:s egna bolagsanalytiker och genom ett samarbete 

med Sveriges ledande leverantörer av etisk granskning”.
77

 

 I en halvårsredogörelse framgår det att Swedbank Robur förutom att förvalta kaptalet även 

ansvarar för tillämpningen av KPA:s uteslutande kriterier.
78

 KPA arbetar aktivt med att föra 

dialog med bolagen de arbetar med, de arbetar på så sätt att de försöker påverka bolagen så att 

de tar ansvar och följer de etiska kriterierna. KPA visar på att om det visar sig att ett bolag 

inte gör förändringar efter dialog då slutar KPA investera i bolaget.  

 

 

  4.4 Folksam 
När brandförsäkringsföreningen bolaget Samarbete 1908, gick ihop med livförsäkringsbolaget 

Folket 1925 tog sig det nya bolaget namnet FOLKSAM form, sedan dess har försäkrings- 

bolaget Folksam länge velat vara mer än bara ett försäkringsbolag. Genom åren har Folksam 

dels arbetat med att främja folkhälsan, genom att stärka banden med idrottsrörelsen. Dels 

satsat på och bildat FRY folksams råd för yrkesbilismen och sedan startat Folksam auto 

genom erfarenhet och forskning inom trafiksäkerhet .  Sedan 1982 tecknar Folksam 

hemförsäkringar och kollektiva försäkringar genom facket. Folksam skriver också på FN:s 

miljö åtaganden 1995 i arbetet att driva på byggbolagen för bättre miljöhänsyn och hållbarhet.  

När Sveriges kommunalanställdas pensions kassa (SKP) bildas 1922 i uppdrag att 

administrera pensioner är det starten på en omfattande utveckling av pensionssystem. Sedan 

år 2000 ägs KPA pension till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges 

kommuner och landsting. Den etiska profileringen är en mycket viktig hörnsten för Folksams 

verksamhet som innebär att ge pensionsservice till kommunsektorn, samt att förvalta 

tjänstepensioner.
79
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När vi ringde Folksam, för en intervju där vi kunde få en mer djupgående 

informationsbeskrivning om hur Folksam arbetar och förvaltar etiska fonder, kom vi i kontakt 

med Karina Lundberg som arbetar som chef extern bolagsstyrning på Folksam.  Under det 

korta telefonsamtalet berättade Lundberg att det är Swedbank Robur som förvaltar folksams 

etiska fonder och det hon föreslog var att vi skulle kontakta etikanalytikern på Swedbank 

Robur om vi var intresserade av hur de etiska fonderna förvaltas. I en årsberättelse på 

hemsidan går det att hitta lite information om vem som förvaltar de etiska fonderna. I 

årsberättelsen framgår det att sedan 2007 är det Swedbank Robur som tagit över förvaltningen 

av Folksam fonderna från Folksamsgruppen och f o m 2008 äger Swedbank Robur fonderna. 

På Swedbank Robur finns en avdelning med fyra miljö- och etikanalytiker, dessa analytikers 

uppgift är att på uppdrag av Folksam se till fondernas etikkriterier tillämpas i förvaltningen av 

fonderna. Swedbank Robur har dessutom ansvar för ägarstyrning och röstning vid 

bolagsstämmor. 

 

Genom intervjun med Sofia Leffler Moberg på Swedbank, fick vi reda på att det är på 

uppdrag av  Folksam och KPA som Swedbank Robur förvaltar deras kapital. 

Swedbank förvaltar Folksam och KPA:s fonder, vilket innebär att Swedbank har deras 

pengar.  Sofia Leffler Moberg gör en jämförelse och säger att ”med andra ord har tex Folksam 

tagit sin påse pengar ur sitt bolag och så har de flyttat alla sina pengar till Swedbank”. 

Folksam vill att Swedbank förvaltar pengarna på bästa tänkbara sätt med deras uppsatta 

fondbestämmelser. Folksam i sin tur har en uppsättning kriterier som de vill att fonderna ska 

förvaltas med just den typen av hänsyn. Det samma gäller KPA, bolaget vill att deras fonder 

ska förvaltas med deras kriterier. Det är så förvaltarna på Swedbank Robur arbetar och 

förvaltar deras kapital. Detta på uppdrag av Folksam och KPA. Så att Folksam och KPA är 

Swedbanks kund, men privat sparare är inte Swedbanks kunder utan de är deras kunder.  

4.4.1 Fonder som erbjuds och de etiska kriterierna  

Folksam erbjuder fonder från flera ledande fondförvaltare. De erbjuder Folksamfonder, KPA- 

fonderna och tjänstemannafonder, vilka alla förvaltas av Swedbank Robur fonder AB och för 

Folksam LO Fond (publ) AB:s fonder.
80

  När det kommer till de etiska fonderna framgår det 

att kunder i Folksam fondförsäkring har ett brett utbud av fonder med etiska 

placeringskriterier att välja bland.  ”Därför erbjuder Folksam fonder på de flesta marknader 

där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). 

Folksam innehar fonder från flera fondbolag med egna etiska kriterier. Det går inte riktigt att 

hitta någon djupgående information om urvalsprocessen av de etiska fonderna, detta beror väl 

mycket på att Swedbank Roubur förvaltar Folksams etiska fonder. 

 

I årsberättelsen från 2010 finner man de bestämda etiska placeringskriterierna.  Folksam 

framhåller att fonderna följer Folksam gruppens etiska kriterier för urval vid placeringar.
81
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Det handlar framför allt om två etiska placeringskriterier som ska följas, det uteslutande och 

det påverkande. 

Uteslutande kriterier för alla Folksams fonder gäller det uteslutande kriteriet för tobak samt de 

bolagsexkluderingar som de påverkande kriterierna för miljö, mänskliga rättigheter och 

korruption ger upphov till.” När det gäller Idrottsfonden används dessutom ett uteslutande 

kriterium för alkohol och uteslutande av företag som producerar alkoholhaltiga drycker. 

Alkoholhaltiga drycker avser drycker med högre alkoholhalt än 2,25 vol. Kriteriet Tobak 

innebär att Folksam fonderna inte investerar i företag där mer än en procent av 

årsomsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Denna omsättnings 

kriterium gäller även för alkohol.                                                                                

Påverkande kriterier,  ”Folksamsfonderna utesluter dessutom de bolag som de påverkande 

kriterierna som fastställda av Folksamgruppen ger upphov till. De påverkande kriterierna 

rymmer mänskliga rättigheter, miljö och korruption.”  

 

Förutom etiska placeringskriterier framgår det i årsberättelsen att vid  investering utförs även 

en granskning av analysföretaget Down Jones Sustainability Index , detta utförs både på 

etiska och övriga Folksam fonder vid placeringar i bolag.
82
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5. Analys  
 

I detta kapitel analyserar vi den insamlade teorin mot den information som vi samlade in 

under de intervjuer vi genomförde som framgår i empiridelen. Vi delar in analysen i  två 

delar som består av olika frågeställningar för att kunna jämföra mellan olika informanter 

men även för att förtydliga och underlätta för läsaren. 

 

5.1 Forskningsfrågor besvaras utifrån empirin och teori 
 

Vi analyserar i detta kapitel studiens empiriska underlag för att besvara forskningsfrågan. 

Inledningsvis besvarar vi frågan om hur en etisk fondförvaltare arbetar samt hur uppfattar de 

sin egen roll som dels säljare för företaget , dels rådgivare till kunden. Därefter beskrivs hur 

fondförvaltare bedömer att ett företag förhåller sig etiskt. Slutligen hur påverkar de företag 

som de har aktieinnehav i och vad gör förvaltare om de upptäcker att företagen inte uppfyller 

deras etiska krav. 

 

 

Analysen struktureras utifrån de två perspektiv som illustreras i figuren nedan:  

 

Forskningssyfte:   

  

 

 

 
 

 

 Hur arbetar en etisk fondförvaltare?  

 Hur uppfattar fondförvaltaren sin roll 

som dels säljare för företaget , dels 

rådgivare till kunden?   

 Hur bedömer fondförvaltare att ett företag 

förhåller sig etiskt? 

 

 Hur kan fondförvaltare påverka de företag 

som de har aktieinnehav i? 

 Vad gör fondförvaltare om de upptäcker 

att företagen inte uppfyller deras etiska 
krav? 

 

Syftet med studien är att belysa hur fondföretag arbetar med etiska fonder 
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                                            Resultat av uppsatsen - slutdiskussion 

 

 

 

5.1.1 Hur arbetar en etisk fondförvaltare? 

 Hur uppfattar fondförvaltaren sin roll som dels säljare för företaget och dels rådgivare till 

kunden?   

 Hur bedömer fondförvaltare att ett företag förhåller sig etiskt? 

 

Fondbolagen vill genom deras ansvarsfulla placeringar erbjuda sina kunder placeringar i 

bolag som på ett trovärdigt sätt visar att de kan hantera sina sociala, etiska och miljömässiga 

risker. Bolagen i fråga arbetar i sin tur frivilligt med miljö- och hållbarhetsarbete. Denna 

frivilliga insats är i grund och botten vad EU kommissionen definierar som CSR och SRI och 

motiveras med att bolagen har väldigt stor ekonomisk och samhällsmässig nytta av detta. 

Genom att ta ansvar på olika plan och låta intressenter ta del av verksamheten främjas 

ekonomisk tillväxt och ett mervärde för alla intressenter skapas.  Men trots detta så existeras 

inte någon allmänt accepterad definition av vad etiskfond är.  Däremot har den etiska 

nämnden för fondmarknadsföring gått ut med rekommendationer som ska följas av 

fondbolagen för att kunna marknadsföra fonden som etisk. Inom dessa rekommendationer 

finns utrymma för egna tolkningar vilket leder till att fondförvaltarna i sin tur arbetar olika 

och det förekommer ingen uppföljning av ENF om huruvida dessa rekommendationer följs. 

Inom forskningsvärlden gällande finansmarknaden förespråkar forskare en etisk kod som ska 

användas vid utvärdering av etiska fonder, dvs. etiska fonder ska uppfylla dessa kriterier för 

att de ska räknas som etiska. Då nuvarande etiska kriterier återspeglar politiska, religiösa och 

kulturella åsikter.  Forskaren menar att kriterier kan anses etiska först när de stödjer sig på 

moraliska grunder bortom kulturell relativism. Både analytikerna från respektive fondbolag 

höll med om att avsaknad av en allmänt accepterad definition av etikfond lämnar utrymme för 

egna tolkningar. Vilket lägger mycket ansvar på investerarna för att ta reda på hur respektive 

fondbolag arbetar med den aktuella frågan.   

 

Vidare ansåg de att fonder som endast använder sig av negativscreening och undviker 

placeringar i verksamheter som anses oetiska inte borde kallas för etiska investeringar 

eftersom en etiskinvestering ska bidra till en hållbarutveckling.  Att utesluta investeringar i 

vissa bolag och branscher utan att först föra dialog bidrar inte till en hållbarutveckling. 

Informanterna anser att begreppet ”etisk fond” inte beskriver helt själva produkten som 

erbjuds. Därför uttalar sig bland annat Leffler Moberg att etik är något som Swedbank är 

försiktig med. Detta anser även forskaren av ” The Ethics of Investments. Making Money or 

Making Difference?” att begreppet ”etik” missbrukas på fondmarknaden och att de etiska 
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fonderna har lyckats locka till sig många småsparare som för övrigt inte hade investerat på 

börsen. Dock blir dessa små investerare lurade eftersom de etiska fonderna inte skiljer sig 

nämnvärt mot de traditionella fonderna. Vid diskussion med analytikerna bekräftades att 

kriterier som ligger tillgrund för etiska fonder har sitt ursprung i den kristna högern som inte 

vill investera i branscher som anses vara förknippade med synder.  

 

 Under intervjun med Leffler Moberg fick vi en redogörelse för hur Swedbank Robur arbetar 

som fondförvaltare och hur urvals processen går till vilket gäller även vid förvaltning av 

KPA: s och Folksam:s etiska fonder. Processen börjar med att alla aktuella aktier som ska 

förvaltas av Swedbank Robur genomgår en grundlig analys av Swedbank Roburs 

finansanalytiker innan de blir placerade. Dessa finansanalytiker är experter inom sina 

områden och förser fondförvaltarna med rekommendationer. Vid urval av etiska och 

miljöfonder, genomgår fonderna ytterligare en analys av hållbarhetsanalytiker. 

Hållbarhetsanalytikerna följer Swedbanks etiska riktlinjer vid analysarbetet. De 

placeringskriterier som Swedbank idag tillämpar vid ansvarsfulla placeringar, beskriver 

Leffler Moberg, är i grund och botten från det kristna perspektivet, som förknippar vissa 

branscher med synd.  

När det gäller Handelsbankens urvalsprocess av etiska fonder, inleds den med att 

fondförvaltarna väljer ut intressanta företag och bolag på ekonomiska grunder.  Vid nästa steg 

genomgår fonderna en granskning utifrån etiska kriterier med avseende på miljö, människor 

och affärsetik.  Granskningen sker via externa aktörer som är specialiserade inom 

hållbarhetsanalys. De utvalda företag som sedan investeras i och dyker upp i fondportföljerna 

genomgår en halvårsvis analys och betygsättning görs beträffande hållbarhetsaspekter.   Även 

den halvårsvisa analysen sker via externa analytiker. 

 

Avstå-fonder: denna typ av etiska fonder undviker placeringar i verksamheter som anses 

oetiska av fondförvaltaren och fondbolagen. Avstå- fonder bidrar inte aktivt till hållbarhet 

bland de företag som de utesluter. Bäst- i- klassen fonder: Investerar fondförvaltaren i företag 

som utmärker sig för sin miljö eller människorättsarbete inom branschen. Principen bakom 

denna typ av fond är att istället för att enbart utesluta de företag som inte uppfyller 

fondförvaltarnas etiska kriterier, försöker fondförvaltarna aktivt påverka företagen att ta 

hänsyn till etiska-, miljö- och sociala aspekter. 

Miljö- och ideella fonder: En del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode skänkes 

bort till ett ideellt ändamål eller organisation. 

 

Denna process betecknas även för Screening, som innebär en granskningsprocess då företag 

väljs ut efter vissa kriterier. 

 

KPA-pesion är det bolag som endast gör investeringar i företag där mänskliga rättigheter 

respekteras, vilket innebär att investeringar i företag som på något sätt har negativ påverkan 

på miljön och människors hälsa undviks. Denna process kallas negativ screening eller avstå-

fonder som undviker placeringar i verksamheter som anses oetiska av fondförvaltaren och 

fondbolagen. Denna typ av fonder bidrar inte aktiv till hållbarhet bland de företag som de 

utesluter.  
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När verksamheter inte lever upp till de bestämda kriterierna som fondbolagen själva har ställt 

upp använder, Folksam sig av negativ screening av branscher.  Folksam utesluter då tobak 

och alkohol- brancher där omsättning överstiger en procent. Swedbank Robur har en 

nolltolerans nivå gentemot bolag som producerar eller säljer vapen och krigsmaterial, för 

övriga produkter som alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och pornografi, får 

omsättningen komma från högst fem procent.  

Handelsbanken utesluter precis som Swedbank branscher som hanterar vapen och 

krigsmaterial, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet.  Det som är bristfälligt är just 

informationen till fondspararna, vid diskussion om detta med representanter från 

fondförvaltarna framkom det att de är mycket väl medveten om bristerna . Jamal Bergström 

menar att Handelsbanken inte lägger allt för mycket resurser på att förbättra informationen på 

Handelsbankens hemsida, för att de som investerar i Handelsbankens etiska fonder är 

institutionella investerare och stiftelser som anlitar professionella rådgivare inom området.  

 

Utifrån informanternas svar fick vi reda på att fondförvaltarna endast arbetar med förvaltning 

av fonder. Kund rådgivning samt försäljning av fonder sker via fondbolagens specialiserade 

säljare, som arbetar med detta på bankkontoren på heltid. 

 

5.1.2Hur kan fondförvaltare påverka de företag som de har aktieinnehav i? 

 Vad gör fondförvaltare om de upptäcker att företagen inte uppfyller deras etiska krav? 

 

ENF:s riktlinjer omfattar anvisningar om löpande kontroll av investeringsstrategi. I varje 

fondbolag måste det finnas ett kontrollsystem som säkerställer att de etiska kriterierna följs.  

Samt anvisningar om åtgärder vid oetisk överträdelse. I bolagets årsberättelse och 

halvårsredogörelse ska det redovisas hur placeringspolicyn uppfyllts, och om avvikelser skett 

från policyn ska fondbolaget informera om hur de kommer att vidta åtgärderna eller att 

informera om vilka åtgärder som tagits.  

 

Genom intervjuer med analytikerna och insamling av sekundär data visade det sig att även här 

använder sig fondbolagen av olika metoder för att påverka företag som de har aktieinnehav i. 

Swedbank Robur, Folksam och Handelsbanken bedriver aktiva dialoger med företag som de 

har aktieinnehav i. Dessa dialoger baseras på deras halvårs analyskontroller. Om det visar sig 

att något av företagen inte håller sig till de bestämda kriterierna utförs kontinuerlig kontroll 

och dialog för att påverka företagen i rätt riktning. Om det visar sig att efter upprepade försök 

av dialog och kontroll inte sker några förbättringsåtgärdar, säljs alla fonderna ifrån det 

aktuella företaget.  

 

KPA utgår från aktivpåverkan kriterier, vilket innebär att de företag som KPA placerar kapital 

i bör ta sitt ansvar när det gäller mänskliga rättigheter, miljöfrågor, korruption, samtidigt för 

KPA en dialog med bolaget för att påverka företagen i rätt riktning.  

Tidigare studier som gjorts på området påpekar att många professionella bedömare, 

exempelvis fondförvaltare och investerare, hävdar att det finns ett starkt samband mellan 
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etiska investeringar och påverkan på företagens hållbarhetsarbete. Men forskare och 

akademiker i allmänhet är mer skeptiska till att etiska investeringar definitivt påverkar 

företagens beteende.  Avhandlingen ” The Ethics of Investments. Making Money or Making 

Difference?” beskriver forskaren att huvudproblemet med etiska fonder är att fonderna inte är 

särskilt etiska. Då ekonomin är väldigt sammansvetsad idag, blir det omöjligt att undvika alla 

oetiska företag. Ett annat problem är att det inte finns en tydlig definition av vad en renodlad 

etisk placering är . Fondbolagen avstår inte från att investera i alla företag som exempelvis 

tillverkar eller säljer tobak, utan endast eliminerar företag vars omsättning till största del 

kommer ifrån oetiska verksamheter. Vidare undviker de endast företag som själva tillverkar 

tobak.  Det innebär att fondbolagen inte undviker företag som i sin tur investerar i 

tobaksindustrin.  Alltså är det omöjligt att investera i något som till hundra procent är etiskt.  

 Vi märker att negativ- och positiv screening samt aktiv påverkan metoder som används av 

fondförvaltarna, kan vara problematiska i sig och även i SRI-processen som helhet. Då de 

positiva kriterierna är subjektiva samt omöjligt att operationalisera till konkreta mätkriterier. 

Det är svårt att utvärdera ”aktiv påverkan”, då aktiv påverkan kan användas i olika 

utsträckningar och sådan information lämnas inte av fondbolagen.  

 

5.2 Slutdiskussion  
Syftet med vår studie är att belysa hur fondföretag arbetar med etiska fonder. Det vill säga, 

beskriva och analysera hur företag väljs ut, samt vilka företagsfonder som faktiskt får klassas 

som etiska. Vidare beskrev vi i metoddelen att uppsatsen är en explorativansats vilket innebär 

att undersökningen är utforskande.  Efter genomförandet av studien kom vi fram till att 

fondbolagen har olika kriterier gällande vad som kan anses eller utmärka en etisk fond vilket 

leder till att även urvalsprocessen och uppföljningsprocessen ser annorlunda ut från fondbolag 

till fondbolag. Dessa skillnader kan skapa förvirring hos konsumenter om vad en etiskfond är. 

 

Som det nämndes tidigare utifrån den empiriska studien som vi genomförde på fyra olika 

fondbolag visade det sig att fondförvaltare av etiska fonder jobbar olika beroende på 

fondbolagen och deras kriterier. För övrigt råder det brist på information om respektive 

fondbolags kriterier, urvalsprocess och uppföljningsmetod till investerare, framförallt till 

privat investerare. Att det pågår ett samarbeta mellan tre av de fyra undersökta fondbolagen 

tyckte vi var lite tankeväckande då det inte framgår tydlig i deras marknadsföringsmaterial 

och hemsidor. Fondbolagen i fråga hade inget tydligt svar på vad denna brist berodde på. 

Vissa av informanterna försökte komma med bortförklaringar, så som att de flesta investerare 

som investerar i etiska fonder är institutionella sparare med egna specialister inom 

fondinvesteringar. Som kritiska granskare tycker vi att den bristfälliga informationen knappast 

är en slump, utan man har väldigt noggrann planerat att vara väldigt diskret med detta. Då 

KPA betonar i deras marknadsföring att det som skiljer KPA från deras konkurrenter är att de 

förvaltar investerarnas kapital på ett transparent sätt som bidrar till en bättre värld.  

 

Fondförvaltarnas metoder att påverka är ganska lika. De samtliga undersökta fondbolagen 

genomför aktiv dialog med de företag som de har aktieinnehav i samt utesluter företag som 
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bryter mot de uppsatta etiska kriterierna. Vilket eventuellt skadar båda företagets ekonomi och 

framförallt anseende. Fondbolagen använder sig även av andra sätt att påverka, så som 

vid bolagsstämmor där fondbolagen utnyttjar sin rösträtt för att uppnå sina ändamål.  

Men frågan som inte går att undvika är hur lyckad är dessa aktiva dialoger och hur mäter man 

dess framgång?   

 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie gav oss insyn i hur fondbolag arbetar med granskningen av de etiska fonderna 

och problematiken kring ämnet, vi ville ta reda på hur granskningen utförs på den Svenska 

marknaden. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att bredda perspektivet och 

utföra  en studie som omfattar  den internationella fondmarknaden.  
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7. Bilaga  
 

Intervjufrågor 

 Namn och ålder 

 Hur länge har du varit verksam inom branschen ? 

 Vad tänker du på när du hör begreppet etik? 

 Vad betecknar begreppet etiska placeringar för (respektive bank)? 

 Hur uppfattar fondförvaltaren sin roll som dels säljare för företaget, dels rådgivare till 

kunden?  

 Hur arbetar en etisk fondförvaltare?  

 Vad gör förvaltare om de upptäcker att företagen inte uppfyller deras etiska krav?  

 Varför har ni på (Swedbank Robur) valt att tillhandahålla etiska fonder?  

 Tror du att era kunder vet vad det innebär att investera i en etisk fond? Med andra ord, 

är det möjligt att investera i en etisk fond med gott samvete då etik anses vara väldigt 

subjektivt? 

 Vilka typer av människor investerar i etiska fonder? Är de pålästa? 
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 Kommer ni att satsa ännu mer på etiska fonder i framtiden?  

 Missbrukas begreppet etik på fondmarknaden? 

 Hur ser er urvalsprocess ut? 

 På vilket sätt bidrar fonden till en långsiktigt hållbar utveckling?  

 Hur följer ni upp att företagen är etiska? 

 

 

 


