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Sammanfattning  

Uppsatsens titel Etiska fonder – ett steg mot en mer hållbar värld? 

Kurs FÖA 300 Kandidatuppsats i företagsekonomi15hp 

Författare  Lisa Hamrin och Maria Orehag 

Nyckelord Etik, Fonder, Corporate Social Responsibility (CSR), Social 

Responsible Investment (SRI), Påverkansarbete 

Sammandrag I dagsläget finns det ingen enhetlig definition för vad en etisk fond 

är. Fondbolagen väljer själva vad de anser är etiskt och inte. Den 

uteblivna definitionen gör det svårt för konsumenter att förstå vad 

som utmärker just de här fonderna, gentemot andra. Syftet med 

den här studien är att undersöka tre svenska företag, KPA Pension, 

Swedbank Robur och Folksam, för att på så sätt få en klarare bild 

av etiska fonder och dess definition. Studien beskriver vad de olika 

företagen har för syn på etik och hur de kan påverka de företag de 

är delägare i. Uppsatsen kommer även att diskutera hur 

fondbolagen kan få en bra balans mellan etik och avkastning. 

Studien bygger på intervjuer med personer som arbetar med 

Corporate Social Responsibility och ansvarsfulla investeringar. 

Resultatet tyder på att företagen själva har svårt att definiera vad 

en etisk fond är, men att de alla anser att de har en bra chans att 

påverka de olika företagen. Forskningen angående etiska fonder 

och dess avkastning har visat olika resultat. Vilket gör det svårt att 

bestämma om etik och avkastning går hand i hand eller om etiska 

fonder istället medför en mindre risk, med en mindre avkastning.  

  



 

 

Abstract Today, there is no uniform definition of what an ethical fund is. 

Fund management companies choose themselves what they 

believe is ethical and not. The lack of the definition makes it 

difficult for consumers to understand why these funds are special 

compared to other funds. The purpose of this study is to examine 

three Swedish companies; KPA Pension, Swedbank Robur and 

Folksam, to obtain a clearer picture of the concept ethical funds 

and its definition. The study describes each company's view of 

Ethics and how they may affect other companies to work for a 

more sustainable world. The paper will also discuss how fund 

companies make a good balance between ethics and profit. The 

study is based on interviews with people involved in Corporate 

Social Responsibility and Responsible Investments. The results 

suggest that companies themselves have difficulties to define what 

an ethical fund is, but they all believe they have a good chance to 

influence the various companies. Research on ethical funds and 

their returns have shown different results. This makes it difficult to 

determine if ethics and returns go hand in hand or if ethical funds 

instead leads to a lower risk, with a smaller yield. 
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1 Inledning 

”Explosion på kärnkraftsverk i Japan” (Holender och Lindqvist, 2011) 

”BP:s oljeläcka i Mexikanska bukten under våren och sommaren 2010” (Lindahl, 2010)  

”Barnarbete, tvångsarbete och låsta brandutgångar. Det har varit problemen hos 14 av 

Coops leverantörer” (Petersson, 2010) 

Listan kan göras lång på den senaste tidens händelser som utspelar sig i världen.  

I och med globaliseringen blir vi allt mer beroende av varandra. Idag reser vi, arbetar och har 

kontakt med människor i andra länder mer än någonsin. Tekniken gör att informationen sprids 

så mycket snabbare idag än tidigare. Kontakten och integreringen med andra länder gör också 

våra ekonomier mer beroende av varandra. Går det bra eller dåligt i ett lands ekonomi märker 

också vi här i Sverige av fluktuationer i vår ekonomi (Ekonomifakta, 2010). 

I takt med att vi blir allt mer involverade och beroende av andra länder, samt av olika 

oroligheter som inträffar i världen blir både företag och privatpersoner mer medvetna. 

Företagen blir mer ansvarsfulla gentemot miljö och arbetsförhållanden medan privatpersoner 

har börjat tänka efter hur de vill placera sina pengar och vilka branscher de vill stödja och inte 

(SEB, 2010).  

Vi blev nyfikna på hur människor väljer och gör sina val kring placeringar av sina pengar. 

Därför har vi valt att i vår uppsats göra en undersökning kring etiska fonder. 

1.1 Bakgrund 

Vissa påstår att Corporate Social Responsibility (CSR), som kan beskrivas som företagens 

sociala ansvar, är ett relativt nytt koncept (Eriksson, Ahlstrand, 2010, s 1). Sanningen är att 

det breda begreppet har diskuterats ända sedan 1930-talet. Den första boken i ämnet, ”Social 

Responsibility of a Businessman” av Howard R Bowens, publicerades dock inte förrän år 

1953 (Dobers, 2010). Corporate Social Responsibility har gått från att endast ha ett 

ekonomiskt perspektiv till dagens begrepp. Till en början var företagens enda ansvar att 

tillfredsställa sina aktieägare. Idag måste företagen ta hänsyn till, förutom aktieägarna, 

resterande intressenter och hållbarhetsfrågor. Det vill säga frågor angående miljö, ekonomi, 

etik och mänskliga rättigheter (Dobers, 2010).  

Då pressen och kraven ökar angående hållbarhetsfrågorna, har även fondbolagen valt att 

försäkra sina kunder om att deras pengar investeras ansvarsfullt. Detta genom att utveckla 

http://www.ekonomifakta.se/
http://www.seb.se/
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något som kallas för etiska fonder. Begreppet etik och vad som betraktas som etiskt beteende 

är dock oklart och ämnet har varit under ständig granskning inom de flesta områden i 

samhället. Debatter för vad som anses gott och ont, rätt och fel, rättfärdigt och orättfärdigt har 

ständigt orsakat motstridiga omdömen angående olika frågor (Blum, 1998). Till följd av att 

konceptet etik är subjektivt, finns det inte heller någon enhetlig definition för etiska fonder 

(Fairtradecenter, 2008).  

Trots det här blir intresset för etiska fonder bara större och större. Enligt Viego, Europas 

ledande leverantörer av finansiella analyser, ökade sparandet i etiska fonder i Europa med 

29 procent under 2010. Det har lett till att ansvarsfullt investerande har blivit viktigare i den 

övergripande fondbranschen (Viego rating, 2010).  

KPA Pension är ett företag som har inriktat sig på etiska fonder. De är i dagsläget det ledande 

pensionsbolaget inom kommunsektorn. De anser själva att de arbetar för en mer hållbar 

framtid och att de placerar alla pensionspengar etiskt. Företaget har som policy att det verkar 

för en mer hållbar miljö och lägger stor vikt på att de lever som de lär (KPA, 2011). För att få 

en bredare kunskap om etiska fonder har vi valt, förutom KPA Pension, att närmare studera 

Swedbank Robur och Folksams arbete och syn på etiska fonder. De här tre företagen är också 

nära sammanlänkade då det är Swedbank Robur som idag äger KPA Pensions och Folksams 

fonder (Hagman, 2011).  

1.2 Problemdiskussion 

Etik kan beskrivas på olika sätt. Enligt Blennberger (2007), forskare inom organisations- och 

arbetslivsetik, kan begreppet delas in i tre olika frågor för att på så sätt få en bättre översikt. 

”Vad är människans värde? ”Vad är rätt handling/regel?” ”Vilken slags person bör man 

vara?”. Den första frågan besvarar hur vi urskiljer livets och människans värde. Frågan utgår 

ifrån att alla individer har samma värde. Fråga nummer två besvarar vad vi tycker är rätt och 

fel. Det innebär att svaret kommer från en känsla och samvetsprövning, vilket ibland kan vara 

ganska osäker. Därför är det viktigt att kunna motivera och argumentera för våra olika 

bedömningar. Den sista frågan besvarar vilket moraliskt ansvar och etiska karaktärsdrag 

personen bör ha (Blennberger, 2007). Då dessa frågor besvaras olika från person till person, 

medför det ofta att vissa personer anser att något är etiskt medan andra ser det som något 

oetiskt. Vad eller vem är det då som avgör vad som är etiskt och inte? En fråga som även bör 

besvaras för att få en klarare bild av begreppet etiska fonder. 

http://www.kpa.se/
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I dagsläget är det de enskilda fondbolagen som själva sätter upp kriterier för sina etiska 

fonder. Fondbolagen kan välja att antingen utesluta oetiska branscher (exempelvis alkohol, 

tobak, vapen eller pornografi), inkludera företag utifrån hållbarhetskriterier, eller påverka 

företag i deras CSR-arbete (Fairtradecenter, 2008). 

KPA Pension har på sin hemsida publicerat en lista över företag de själva har valt att ta 

avstånd ifrån. En lista som innehåller mer än 100 företag som inte lever upp till deras 

miljökriterier (KPA, 2011). 

När en privatperson vill investera ansvarsfullt är frågan vilka företag som fonden innehar, 

förmodligen viktigare än vilka de tar avstånd till. Det har visat sig att en av KPA Pensions 

etiska fonder har aktieinnehav bland annat i bolaget Royal Dutch Shell, ett av de bolagen som 

är inblandade i den omtalade råoljeproduktionen i Kanada. En produktion som anses vara ett 

riskfyllt arbete och som orsakar höga koldioxidutsläpp (Tar Sands Watch, 2010).  

Som ägare till en etisk fond är det svårt att övervaka alla företag som fonden innehåller. De 

flesta privatpersoner ger all sin tillit till fondbolagen, för att på så sätt påverka och förbättra 

hållbarhetsutvecklingen. Trots att KPA Pension, Swedbank Robur och Folksam har ett starkt 

samarbete använder de sig av olika kriterier och tillvägagångssätt i sina val av företag till de 

etiska fonderna. Så frågan är hur konsumenterna på bästa sätt kan veta vilka fonder som 

stämmer in på deras egen syn på etik och moral? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka och analysera tre svenska investerarföretag, för att 

på så sätt få en klarare bild av etiska fonder och problematiken kring de etiska frågorna. Syftet 

uppfylls genom att besvara följande frågor: 

 Vad är en etisk fond? 

 Hur kan fondbolagen påverka de företag de har aktieinnehav i? 

 Hur bör definitionen av en etisk fond förtydligas? 

 Hur får fondbolagen en bra balans mellan bolagets alla intressenter? 

  

http://www.fairtradecenter.se/
http://www.tarsandswatch.org)/
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1.4 Avgränsning  

Uppsatsen kommer enbart beröra etiska fonder i Sverige. Vi har riktat in oss på KPA Pension, 

Swedbank Robur och Folksam. Att vi har valt de här tre företagen beror på att de alla 

använder sig av olika hållbarhetskriterier trots att de är nära knutna till varandra. KPA 

Pension ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och 

Landsting (KPA, 2010). Swedbank Robur i sin tur, äger både Folksams och KPA Pensions 

fonder. Fonderna har tidigare varit ägda av respektive bolag men har köpts upp av Swedbank 

Robur. Namnen på fonderna kvarstår och trots att fonderna förvaltas av Swedbank Robur 

följer de Folksams och KPA Pensions hållbarhetskriterier. Dock har varken KPA Pension 

eller Folksam någon rösträtt i fondernas innehav då de inte längre äger dem. 

1.5 Företagsbeskrivning 

I det här stycket ger vi en kort beskrivning av de tre företag vi har valt att undersöka. 

1.5.1 KPA Pension 

KPA Pension bildades år 1922 samtidigt som Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa 

(SKP) startade sin verksamhet. KPA Pension har gått från att ha 400 personer försäkrade i 

11 städer till att idag sköta pensionsadministrationen åt 80 procent av Sveriges kommuner, 

samt för alla landsting (KPA, 2010).  

Under åren 1990-2005 hände mycket på försäkringsmarknaden. Banker började konkurrera på 

försäkringsområdet, fusioner genomfördes och nya sparprodukter lanserades för att ta några 

exempel på det förändrade läget. Kärnverksamheten i KPA Pension utsattes för konkurrens, 

bland annat genom det lagstadgade upphandlingsförfarandet för kommuner och landsting. 

Sedan år 2000 får arbetstagaren på egen hand avgöra i vilket försäkringsbolag han eller hon 

vill placera sin tjänstepension. För de anställda som aktivt inte väljer i vilket försäkringsbolag 

man vill förvalta sin pension har Sveriges kommuner och Landsting samt de fackliga 

organisationerna gett KPA Pension uppdraget. År 2010 förvaltade KPA Pension 70 miljarder 

kronor. I KPA etiska fonder förvaltades ytterligare 4,5 miljarder kronor (KPA, 2011). 

1.5.2 Swedbank Robur 

Swedbank Robur grundades år 1967 och var då ett av de första svenska fondbolagen. 

Swedbank Robur förvaltar mer än 25 procent av det svenska kapitalet och är en av de största 

kapitalförvaltarna i Norden. Deras organisation består av cirka 70 förvaltare och analytiker 

http://www.kpa.se/
http://www.kpa.se/
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och har målet att skapa ett långsiktig analys- och förvaltningsarbetet med kontinuitet 

(Swedbank, 2011). 

Swedbank Robur engagerar sig djupt i miljö- och etikfrågor. Deras målsättning är att hitta 

ledande företag inom olika branscher, gällande arbete angående mänskliga rättigheter, miljö 

och socialt ansvar (Swedbank, 2011). 

1.5.3 Folksam 

Folksam bildades år 1908 och är ett kundägt bolag. Det innebär att det är kunden som äger 

företaget och vinsten stannar där och går inte till aktieägare. Folksam försäkrar varannan 

person och vartannat hem, samt var femte bil i Sverige. Visionen för Folksam är att få 

människor att känna sig trygga i en hållbar värld.  Folksam utövar sedan länge ett aktivt 

miljöarbete. De påverkar samhället genom olika trafiksäkerhetsforskningar och ansvarsfullt 

ägande. År 2010 förvaltade Folksam 268 miljarder kronor (Folksam, 2011).  

1.6 Begreppsdefinition 

 Corporate Social Responsibility, (CSR): När ett företag efter eget initiativ tar sitt 

ansvar för samhällsutvecklingen. Genom ett aktivt CSR-arbete stärker ett företag sina 

relationer mellan sina anställda men också mot kunder och ägare. Vidare stärker CSR-

arbetet både tillväxt och lönsamhet (Csrsweden.se, 2011). 

 Social Responsible Investment, (SRI): Ansvarsfullt investerande är en strategi som 

är baserad på att följa Corporate Social Responsibilities riktlinjer inom hållbarhet 

(Social Investment Forum, 2011). 

 Fairtrade Center (FTC): Är en ideell förening som arbetar för en mer rättvis handel. 

De vill ha mer rättvisa för pengarna och kontrollerar de svenska företagens handel 

med utvecklingsländer. Genom kampanjer och konsumentupplysningar vill FTC få 

företag att handla med respekt för människor och miljö (Fairtradecenter, 2008). 

 Etiska nämnden för fondmarknadsföring, (ENF): En oberoende etisk nämnd för 

fondmarknadsföring. Nämnden har som syfte att följa upp att fondbolagen följer de 

regler som gäller för marknadsföring och information (Fondbolagens förening, 2011). 

 Fondbolag: Aktiebolag som fått tillstånd att utöva fondverksamhet av 

Finansinspektionen (Nationalencyklopedin, 2011). 

 Non-governmental organisation, (NGO): En non-governmental organisation (NGO) 

är en icke-statlig organisation. NGO:s anses verka för ett demokratiskt samhälle och, 

de anses också vara demokratiska organisationer (Thörn, 2004).  

http://www.csrsweden.se/
http://www.fairtradecenter.se/om-ftc
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2 Metod 

 

I det här stycket kommer vi att presentera våra metodval för uppsatsen. Vilka 

forskningsmetodiker vi tillämpar på undersökningen samt för- och nackdelar med våra val. 

2.1 Övergripande forskningsmetoder 

Uppsatsen bygger på en fallstudie av tre olika företag. Fallstudien vi har använt kallas 

utforskande fallstudie. Med det menas att författarna undersöker och förstår ett 

forskningsproblem som för tillfället inte har en utarbetad förklaring. Målet med fallstudien är 

att få en djup och detaljerad insyn av fallet och dess relationer. Genom informationen som 

samlas in av fallstudien ska frågor som hur och varför resultaten är som de är besvaras. En 

fallstudie är bra att använda då gränserna mellan fenomen och sammanhang inte helt klart 

framgår. Anledningen till att vi använder oss av en fallstudie är att de ger en bättre helhetssyn 

av komplexiteten mellan relationer och processer och hur de är relaterade till varandra (Oates, 

2010. s. 141 ff).  

Det finns två olika forskningsmetodiker att tillämpa på en undersökning. Den ena är 

kvantitativ och den andra är kvalitativ. Vår undersökning kommer att bygga på den kvalitativa 

metoden som innebär att vi försöker skapa oss en förståelse av och analysera ett visst problem 

för att på så sätt få en fördjupad kunskap i ämnet. Syftet med valet av kvalitativ metod är att 

skapa en ökad förståelse och inte dra några generella slutsatser (Bryman, 2002. s. 39 ff). 

Kvalitativ data inkluderar all icke-numerisk data, såsom bilder, text och ljud. Genom att 

använda oss av en kvalitativ metod har vi möjlighet att samla in en bred och detaljerad 

information. Det medför även att vi har möjlighet att få många olika förklaringar istället för 

endast en förklaring som anses vara ”rätt” (Oates, 2010. s. 267 ff).  

Vår uppsats kommer att bygga på en induktiv metod. Induktiv metod innebär att vi härleder 

en slutsats genom att använda oss av insamlad litteratur och våra respondenters svar. En 

induktiv metod används bäst genom att ha ett öppet sinne och låta den insamlade 

informationen fastställa slutsatsen (Oates, 2010. s. 269). 

Vi kommer att använda oss av både primär och sekundär information för att besvara vår 

frågeställning. Primär information är information som samlas in av uppsatsskrivarna medan 

sekundär information är data som redan är insamlad av någon annan. Litteratur och artiklar är 

exempel på sekundär information som vi använt oss av i vår uppsats. Att använda en 
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kombination av primär- och sekundär information kan vara mycket fördelaktigt då resultaten 

kan stödja varandra (Nyberg, 2000).  

Den primära informationen kommer att samlas in genom strukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer med personer från inblandade företag och experter i ämnet. Strukturerade intervjuer 

besvarar en skriven frågemall medan semi-strukturerade intervjuer innebär att det finns en 

skriven frågemall men att även oskrivna följdfrågor kan förekomma. Anledningen till att vi 

har använt oss av båda delar är för att några intervjupersoner inte haft möjlighet till personliga 

möten eller telefonkontakt. Då har vi istället lämnat ut vår frågemall via e-post. Med några av 

våra intervjupersoner har all kontakt skett via e-post, vilka framgår under kapitel 2.2. 

Intervjuer är en lämplig metod då de ger oss information om vad de olika intressenterna har 

för åsikter och värderingar. Informationen blir mer ingående då personen har möjlighet att 

utveckla sina svar och fördjupa sig i intressanta områden (Bryman, 2002. s. 206).  

2.2 Intervjuer 

För att få en fördjupad inblick i vad fondbolagen och intresseorganisationer tycker om ämnet 

har vi valt att intervjua sex personer. Vi anser att intervjupersonerna har inblick i de valda 

fallföretagens fondförvaltningsarbete, då tre av dem arbetar för fallföretagen och tre av dem 

har forskat kring ämnet etiska fonder. De personliga intervjuerna bandades för att på så sätt 

dokumentera hela intervjuerna. Bandning är att föredra framför anteckningar då det minskar 

risken att förbise viktig information (Nyberg, 2000). De personliga intervjuerna ägde rum på 

de olika företagen och tog mellan 45-90 minuter. Vi har använt oss av två olika 

intervjumallar, se appendix 1 och 2. 

Sofia Hagman, CSR-ansvarig, KPA Pension har personligen intervjuats för att få mer 

information om KPA Pensions hållbarhetsarbete och deras syn på vad en etisk fond är.  

Sofia Leffler Moberg, SRI-analytiker, Swedbank Robur har personligen intervjuats då det 

är Swedbank Robur som äger KPA Pensions och Folksams fonder vilket gör att det är de som 

bestämmer i vilka företag som fondens andelar ska placeras. 

Richard Torgerson, Bolagsanalytiker, Folksam har personligen intervjuats då KPA 

Pension och Folksam har ett nära samarbete i att påverka CSR-arbetet i de olika företagen 

deras pengar investeras. Det är framförallt Folksam som sköter direktkontakten och sitter med 

i de olika bolagsstämmorna. 
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Christopher Riddelius, Journalist, Fairtrade Center har undersökt och skrivit en rapport 

om svenska etiska fonder, vilket gör att han har ingående information i ämnet. Det är viktigt 

att få information från olika håll och inte bara från de inblandade företagen då den 

informationen kan bli partisk. Vi skickade en frågemall till honom via e-post. All kontakt med 

honom sköttes via e-post eller telefon. 

Joakim Sandberg, Forskare, Göteborgs universitet har skrivit en avhandling om etiska 

fonder och han besitter ingående opartisk information om ämnet. Vi skickade en frågemall till 

honom via e-post. All vår kontakt sköttes via e-post. 

Lena Falk, Jurist ENF. Vi valde att ställa frågor till etiska nämnden för fondmarknadsföring 

för att få ytterligare en opartisk syn på ämnet. Vi skickade en frågemall till henne via e-post. 

All vår kontakt sköttes via e-post. 

2.3 Litteratur 

Den sekundära informationen är viktig då den ger oss en mer övergripande bild i ämnet och 

dess teorier. Enligt Bryman (2002), finns det många fördelar med sekundäranalyser.  Dels ger 

de tillgång till data av god kvalitet dels ger de mer tid till att analysera datainsamlingen 

(Bryman, 2002. s. 300 ff). Den sekundära informationen har vi samlat in med hjälp av 

akademisk litteratur, vetenskapliga artiklar och aktuella publiceringar. Vi har även samlat in 

sekundär information med hjälp av e-post och telefonkontakt. 

2.4 Källkritik 

Kritiken mot den kvalitativa metoden är att författarna tolkar insamlad data utifrån dem 

själva. För att förebygga att det sker bör författarna vara extra uppmärksamma på tillförlitliga 

bevis (Oates, 2010. s. 277).     

Den induktiva metod som används kan innebära en slutsats som inte alltid är sann. För att 

förebygga en felaktig slutsats är det viktigt att vara öppen för all insamlad data och inte dra 

några egna förhastade slutsatser (Oates, 2010. s. 269).  

För att få en sådan objektiv och opartisk undersökning som möjligt är det viktigt att väga in 

våra olika källors ställningstaganden i den information vi studerar och väljer att skriva om i 

vår undersökning. Frågor som vi bör uppmärksamma och kritiskt granska vid litteraturstudier 

kring ämnet är: ”Vilket syfte hade upphovsmannen med dokumentet?”, ”Vilken relation hade 

upphovsmannen till det berörda ämnet?” Det här är ett urval av frågor vi bör ställa oss under 

litteraturstudiens gång. Vidare är trovärdighet, äkta vara eller förfalskningar något att vara 
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uppmärksam på vid insamlandet av information som ska ligga till grund för vår undersökning. 

Det är framförallt viktigt att vara kritisk till information funnen på internet (Patel, Davidson, 

2003, s.64).  

Intervjuerna med KPA Pension, Folksam och Swedbank Robur innebär att en del information 

kommer vara partisk och önskvärd. Med önskvärd information menas att vissa svar styrs av 

hur de vill uppfattas istället för hur det egentligen är (Bryman, 2002. s. 224).  

2.5 Intervjubortfall 

Vi har via e-post tillfrågat Christopher Riddelius om en intervju för att kunna samla in 

nödvändig information till uppsatsen. Dock avböjde Riddelius att svara på våra frågor och 

hänvisade oss istället till en redan skriven rapport.  
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3 Teori 

 

I det här stycket kommer vi att presentera den teoretiska referensram uppsatsen bygger på. 

Samt vilka modeller och teorier vi kommer att tillämpa på undersökningen. 

3.1 Etiska fonder 

En exakt definition av begreppet etisk fond finns inte. Det som kännetecknas som en etisk 

fond däremot är fonder som utesluter tobak, alkohol, spel, vapen och pornografi. Det kan 

också vara fonder som tar hänsyn till internationella normer. En del fondförvaltare försöker 

också påverka de företag de väljer att investera i genom att föra en ägardialog 

(Fairtradecenter, 2008).  

Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, är en oberoende nämnd. Den har inrättats av 

fondbolagens förening till syfte att följa upp att fondbolagen i sin information och 

marknadsföring betraktar gällande regler. Nämnden har avgett en definition som ger riktlinjer 

för att få använda benämningen etisk fond (Fondbolagen, 2011).  

Följande punkter ska enligt ENF uppfyllas för att en fond ska kunna marknadsföras som etisk: 

o Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar. Detta gäller 

oavsett om fondbolaget tillämpar positiva eller negativa kriterier i sin urvalsprocess eller 

om bolaget arbetar genom att påverka de bolag, där placeringar sker, i önskad riktning. 

o Fondbolaget ska ha en funktion för att löpande kontrollera och säkerställa att 

urvalsprocessen följs. 

o Fondbolaget får placera högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen 

sker, eller i den koncern där bolaget ingår, om verksamheten inte lever upp till särskilda 

krav som fondbolaget har ställt upp. 

o Fondbolaget ska på ett tydligt sätt redovisa: 

 Bolagets placeringspolicy för fonden, inklusive information om urvalskriterier och 

omsättningsgränser. 

 Bolagets urvalsprocess för fonden. 

 Bolagets sätt att kontrollera och säkerställa processen. 

Informationen ska lämnas på bolagets hemsida, och den ska alltid vara möjligt att få i 

skriftlig form. 



11 

 

o Fondbolaget ska i sin årsberättelse och halvårsredogörelse redovisa hur placeringspolicyn 

uppfyllts beträffande inriktningen på placeringar utifrån särskilda hänsyn. I den mån 

avvikelser skett från policyn, ska fondbolaget informera om vilka åtgärder som vidtagits 

med anledning av detta (Fondbolagen, 2011). 

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Den bokstavliga översättningen av begreppet corporate social responsibility, från engelska till 

svenska är företagens sociala ansvar. Synen på företagens samhällsansvar har däremot 

varierat över tiden men som huvudsak har det ansetts vara att företagen ska gå med vinst. 

Länge har Friedmans vinstmaximeringsteori varit starkt dominerande. En teori som anser att 

det bästa sättet att bidra till samhället skulle vara vinstmaximering utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv (Banerjee, 2007 s.5-6). Dock sjönk tron på vinstmaximeringen under 1980-talet då 

den privata sektorn fick en betydelse för tillväxten. Transnational Companies (TNC:s) blev 

allt vanligare, och fler företag började arbeta på den internationella marknaden. Samtidigt 

började kritiken mot hur dessa företag skötte sig etiskt att öka (Jenkins, 2005. s. 527). 

Samhällets och konsumenternas nya krav på företagen skapade det som vi idag kallar för 

CSR. CSR är också förknippat med begreppet hållbar utveckling, som blev känt genom 

Bruntlandsrapporten från år 1987. Brundtlandsrapporten är en av FN utarbetad rapport för 

miljö och utveckling. Den skrevs år 1987 under Gro Harlem Brundtlands ordförandeskap 

(Nationalencyklopedin, 2011).   

http://www.nationalencyklopedin/
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Att förklara CSR är inte helt lätt då betydelsen är oklar. Däremot finns några genomgående 

drag i alla olika förklaringar. Kort och gott bygger konceptet CSR på att företag på en frivillig 

basis tar ett ansvar för de sociala och miljömässiga konsekvenserna av sin verksamhet 

(Yankson, 2010. s. 358). Mer konkret talar man ofta om de tre P:na: People, Planet och Profit. 

De tre P:na syftar till att företagen har ett samhälls-, ett miljömässigt- och ett ekonomiskt 

ansvar (Louche, Idowu, Filho, 2010. s. 2). Figuren nedan beskriver hur företagen måste 

ansvara för både samhället, miljön och ekonomin, då alla de här områdena är beroende av 

varandra. 

Figur 1; Modell för Corporate Social Responsibility (Egen figur inspirerat av Adeka, 2011) 

Företagets ansvar kan även målas upp som en pyramid. En pyramid där det ekonomiska 

ansvaret finns i botten, det juridiska ansvaret i mitten och det etiska ansvaret i toppen. Det 

etiska ansvaret fungerar som beslutsgrundare i de fall där lagar inte reglerar hur en situation 

ska hanteras. I toppen finns även det filantropiska ansvaret, det vill säga, vikten av att vara en 

god samhällsmedborgare (Carrol, 1999. s. 289-290). 

3.3 Social Responsible Investing (SRI) 

Från Corporate Social Responsibility har begreppet Social Responsible Investing (SRI), även 

kallat ansvarsfullt investerande, växt fram. Under det senaste årtiondet har SRI ökat enormt. 

Det började med att vara något som små företag med starka åsikter inom etik och miljö anslöt 

sig till, till att ha vuxit och blivit något som globala företag erbjuder sina kunder (BSD Global 

Sustainable Investment, 2010). Ansvarsfullt investerande är en strategi som är baserad på att 

följa Corporate Social Responsibilities riktlinjer inom hållbarhet. Precis som CSR, strävar 

SRI efter att bygga en mer varaktig värld, och genom att göra det, leverera långsiktigt 

välstånd till sina aktieägare.  
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Ansvarsfullt investerande inkluderar både individer och institutioner. I dagsläget är 

institutionella investerare det största och mest växande segmentet inom SRI- världen. Det vill 

säga organisationer såsom banker, försäkringsbolag och fondbolag som behandlar stora 

summor pengar och investerar dessa belopp i värdepapper, fastigheter och andra 

investeringstillgångar (Social Investment, 2011).  

3.4 Metoder för ansvarsfullt investerande 

Det finns olika metoder som investerare kan använda sig av när de väljer att investera 

ansvarsfullt. De vanligaste metoderna kallas positiv och negativ screening. Med positiv 

screening menas att investerarna väljer de företag som arbetar för en mer hållbar värld genom 

att ha bra arbetsförhållanden, säkra produkter, respektera mänskliga rättigheter och ha en stark 

miljöpraxis. Att utöva negativ screening innebär däremot att förvaltarna utesluter och 

undviker företag vars produkter och affärsmetoder är skadliga för individer, samhället, 

och/eller miljön.    

En annan metod som kan användas är aktieägares opinionsbildning. Då för investeraren en 

dialog med företaget angående hållbarhetsfrågor. Ofta innebär det även att företagen har en 

skyldighet att lämna ut rapporter om hur de kan bidra till lägre föroreningshalter, 

klimatförändring, bättre arbetsförhållanden eller liknande. Aktieägares opinionsbildning ökar 

pressen på att företagen ska ha en mer långsiktig plan, då dokumenten arkiveras och är 

tillgängliga för media och allmänheten. 

Den tredje metoden kallas samhälleliga investeringar, då riktas kapital från investerare till 

samhällen som har brist på finansiella institutioner. Samhälleliga investeringar ger tillgång till 

krediter, aktier, kapital, och grundläggande bankprodukter som områdena annars skulle sakna. 

Det här gör det möjligt för de lokala företagen att erbjuda kapital och vitala samhällstjänster, 

såsom bostäder till rimliga kostnader, sjukvård och barnomsorg (Social Investment, 2011). 

3.5 Intressentmodellen om etiska affärer 

Etik är en relevant fråga i alla företag, men blir allt mer komplex i en internationell 

miljö. Globaliseringen medför att de etiska normerna och beteendena är svårare att tyda, och 

det medför betydligt fler aktörer som bör bejakas. Det här gäller även för de fondbolag som 

innehar globala fonder. 

Intressentmodellen om etiska affärer är en bred teori som föreslår att företag och chefer bör 

överväga alla aktörers intressen i sina beslut (Fisher, Lovell, 2009). Företags överlevnad och 
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framgång beror på ledningens förmåga att skapa tillräckligt värde eller tillfredsställelse för 

alla primära intressenter utan att gynna en grupp på bekostnad av en annan 

(Jawahar, McLaughlin 2001). Det är omöjligt att separera etik och ekonomi i 

affärssammanhang. Det beror på att ekonomiskt värde genereras från personer som 

samarbetar frivilligt för att förbättra varandras framgång, genom att utveckla relationer som 

inspirerar intressenterna (Siegl, 2011, s. 67).   Precis som andra företag måste fondbolagen ta 

hänsyn till intressenter som prioriterar hög avkastning men även de som prioriterar 

hållbarhetsfrågor. Uppsatsen kommer diskutera hur KPA Pension, Swedbank Robur och 

Folksam går tillväga för att uppfylla alla aktörers intressen. Figuren nedan visar hur företagen 

har en givande och tagande relation med dess intressenter.  

Figur 2; Intressentmodell om etiska affärer (Egen figur inspirerat av York University, 2006).  
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4 Empiri 

 

I det här stycket kommer de olika intervjuerna att sammanställas och presenteras. 

4.1 Definition av etiska fonder 

Det finns ingen tydlig eller direkt definition till begreppet etisk fond menar Joakim Sandberg, 

forskare vid Göteborgs universitet. ENF instämmer också och menar att det inte finns någon 

universell definition (Falk, 2011). Sandbergs studier av etiska placeringar har visat en del 

riktlinjer om hur spararna väljer att placera. Sparare vill oftast undvika att placera i de företag 

som inte anses moraliska i sin verksamhet. Utåt sett går många företag ut med att de undviker 

företag med moraliska oklarheter. I praktiken misslyckas de. Företagen undviker inte alla de 

företag som inte anses moraliska, som till exempel vapentillverkande företag. Däremot 

undviker de dem till en viss procent. Det bevisar att det inte går att investera 100 procent 

etiskt i något. En fond innehåller för många företag för att en konsument kan ha möjlighet att 

kontrollera hela dess sysselsättning (Sandberg, 2011).  

Hagman på KPA Pension menar att det inte är någon skillnad på den etiska inriktningen i 

KPA Pensions olika fonder. KPA Pension investerar alla sina pengar etiskt, vilket gör att det 

som skiljer fonderna åt är andelen aktier/räntepapper. Hagman säger samtidigt att etik är ett 

komplext begrepp. Alla har olika syn på vad som är etiskt och oetiskt. KPA Pension 

investerar i både kärnkraft och oljebolag, vilket för en del människor anses oetiskt. Därför 

menar Hagman att det är viktigt att företag är tydliga med vad de menar när de talar om vad 

som är etiskt (Hagman, 2011). KPA Pension utesluter branscher vars verksamhet direkt 

skadar människor och miljö, såsom vapen, alkohol, tobak och spel (Hållbarhetsredovisning, 

2009). 

”Detta är industrier som bidrar till att människor lider, skadas eller i värsta fall dör” (Hagman, 

2011). 

Enligt Torgerson på Folksam menar även de att alla deras investeringar är etiska. Däremot 

skiljer sig kriterierna åt mellan Folksam och KPA Pension. Folksam har valt att hålla en 

nolltolerans på tobaksindustrin och illegal vapenindustri som bryter mot internationella 

konventioner. Det vill säga, vapen som riktar sig mot civilbefolkning såsom minor, kärnvapen 

och massförstörelsevapen. Samtidigt menar Folksam att det kan finnas situationer där det 

finns tillfällen då det är försvarbart att använda sig av vapen (Torgerson, 2011). 
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Enligt Leffler Moberg på Swedbank Robur vill de gå ifrån ordet etik och etiska fonder. Skälet 

är att ordet är för subjektivt och att människor har olika syn på vad som är etiskt. För 

närvarande har de fonder som heter Ethica, men detta är ett produktnamn som lever kvar 

sedan gammalt. Istället för etiska fonder har Swedbank Robur valt att kalla några av sina 

fonder för hållbarhetsfonder. Fonder de anser att de lägger ytterligare en dimension på 

gentemot resterande fonder. De här fonderna har stenhårda och icke förhandlingsbara kriterier 

för hållbarhetsfrågor. Kriterierna varierar dock från bransch till bransch, beroende på 

hållbarhetsutmaningar inom branschen. Det är enbart de bästa företagen som lyfts in i 

hållbarhetsfonderna (Leffler Moberg, 2011).  

”Vi anser att en hållbarhetsfond är en fond där man har lagt på det där lilla extra ” (Leffler 

Moberg, 2011). 

Swedbank Roburs hållbarhetsfonder har nolltolerans mot bolag som tillverkar eller säljer 

vapen och pornografi. Deras spärregel för tobaksprodukter, alkohol, spel och distribution av 

pornografi ligger på fem procent. Anledningen till att Swedbank Robur har satt en spärregel 

på fem procent är inte för att de är fega, utan för att det skulle finnas allt för stora 

konsekvenser med att välja bort vissa företag baserat på nolltolerans. Ett exempel är en del 

internationella livsmedelskedjor som har en existerande, men väldigt låg omsättning av 

alkohol, menar Leffler Moberg (Leffler Moberg, 2011). Swedbank Roburs ansvarsfulla fonder 

är dock restriktiva till placeringar i bolag som tillverkar och/eller säljer produkter eller tjänster 

som riskerar att skada människor och där det finns stor risk för missbruk (Swedbank Robur, 

2011). 

4.2 Starkare bestämmelser för definitionen etisk fond 

Hagman säger att det skulle underlätta för konsumenterna om det var tydligt vad en etisk fond 

är. Men hon anser även att det skulle underlätta för fondföretagen. För närvarande måste 

konsumenterna verkligen sätta sig in i fondernas aktieinnehav för att försäkra sig om att de 

inte innehåller branscher eller företag som konsumenten inte vill ha sitt sparande i. En 

definition skulle kunna innebära att konsumenterna känner sig tryggare utan att behöva sätta 

sig in allt för djupt i ämnet, anser Hagman (Hagman, 2011).  

”Många företag kan agera ansvarsfullt utan att faktiskt agera etiskt. Det är en fin gräns mellan 

dessa områden vilket skulle göra det lättare att skilja dem åt med hjälp av vissa bestämmelser” 

(Hagman, 2011). 
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Leffler Moberg anser att alla bolag själva måste få välja hur de vill utforma sina produkter, 

fonderna, och hon anser därför inte att det behövs någon speciell definition på vad en etisk 

fond är och inte är. Däremot tycker hon att det ska finnas en tydligare beskrivning av 

innehållet i alla så kallade etiska fonder för att underlätta för kunden att välja en fond som 

passar just honom/henne. Leffler Moberg berättar att en mall för sådana beskrivningar är 

något som Swesif (ett nätverksforum för företag som arbetar med eller för hållbara 

investeringar) just nu håller på att ta fram. Dessa så kallade hållbarhetsprofiler ska beskriva 

vilka urvalskriterier som gäller för den aktuella fonden, allt för att underlätta för 

konsumenten. På så sätt kan konsumenten själv bestämma vilken fråga som känns viktigast 

för just denne, och därefter, på ett enklare sätt än idag, hitta en passande fond, fortsätter 

Leffler Moberg (Leffler Moberg, 2011). 

4.3 Företagens påverkansarbete  

Folksam, KPA Pension inräknat, förvaltar 270 miljarder kronor. En tredjedel av detta ligger i 

aktier och cirka hälften av det kapitalet ligger på den svenska börsen. Företaget försöker att 

sprida riskerna genom att investera i många olika företag. Aktieägandet i de olika företagen 

ger Folksam och KPA Pension möjlighet att gå och rösta på företagens bolagsstämmor. På de 

bolagsstämmor där det blir en minoritetsröstning känner Folksam inget nederlag. I stället blir 

det en markering till företaget om Folksams ståndpunkt och åsikt i en speciell fråga, vilket 

kan vara nog så viktigt påpekar Torgerson. På frågan om Folksam tycker sig ha möjlighet att 

påverka eller om de bara markerar sin åsikt svarar Torgerson att de absolut känner att de kan 

påverka. Detta sker oftast genom direktpåverkan, det vill säga att de uppmärksammar en 

situation i ett företag, som inte överensstämmer med Folksams riktlinjer. Därefter förs en 

dialog om situationen och tillsammans försöker Folksam och företaget komma fram till en 

lösning. Skiljer sig synen för mycket från Folksams linje kan de i värsta fall välja att sälja sitt 

innehav i företaget. Oftast tar företagen till sig av kritiken och dialogen fortlöper. Vanligast är 

att media och NGO:s (non governmental organisations) gör Folksam uppmärksamma på hur 

företag de har innehav i sköter sig. Folksam har också interna grupper som arbetar med att 

följa upp och kontrollera företagen. Torgerson anser att den största möjligheten att påverka 

och att föra ett demokratiskt samarbete är just att fortsätta sitt innehav så att Folksam på så 

sätt kan påverka.  

Även KPA Pension anser att den viktigaste metoden är att påverka. Deras strategi är att kunna 

påverka företagen till att handla etiskt istället för att ta avstånd från dem helt, vilket de tror är 

bättre på lång sikt. KPA Pensions etikanalytiker granskar företagen fyra gånger om året och 
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GES Investment Services, en utomstående organisation som är ledande leverantör av etisk 

granskning, screenar företagen två gånger om året. I de fallen det kommer fram i screeningen 

att ett företag inte handlar etiskt eller hållbart försöker även KPA Pension föra en dialog med 

företaget. Vid varje möte följer de upp de företag som har diskuterats vid tidigare möten för 

att försäkra sig om att de har förbättrats och är på rätt väg. De är medvetna om att det tar tid 

att ändra sina vanor, men de måste ändå försäkra sig om att företagen försöker. Det är en 

långsiktig strategi (Hagman, 2011).  

Precis som Folksam sitter KPA Pension med i bolagsstämmor och har telefonkonferenser med 

företagen de investerar i. Då de två företagen har ett starkt samarbete kan de ibland gå ihop 

för att påverka tillsammans. Båda sitter även med i något som kallas NEC, Nordic 

Engagement Cooperation. Ett samarbete mellan nordiska fondförvaltare för att samordna 

bolagsaktiviteter med avseende på miljö och mänskliga rättigheter. På så sätt kan de dela upp 

påverkansarbetet vilket inte bara förenklar arbetet, utan det bidrar också till att de blir en 

större grupp med mer inflytande. Ju fler ägare desto större möjlighet att påverka företagen 

(Hagman, 2011).  

Swedbank Robur väljer ut sina spjutspetsföretag genom olika analyser. Analysen av svenska 

företag görs av dem själva, medan basen till den globala köps in från externa analysföretag 

och bearbetas av Swedbank Robu0072. Efter analysen är gjord granskas och diskuteras den av 

ett etiskt råd som består av externa parter, som därefter tar ett beslut om den kan godkännas 

eller inte (Leffler Moberg, 2011). 

Även Swedbank påverkar företagen genom bolagsstämmor, valberedningar och dialoger med 

företagen, precis som KPA Pension och Folksam. Dock lägger Leffler Moberg till att deras 

medverkan i PRI, Principles of Responsible Investment, som är EU:s stadgar för ansvarsfullt 

investerande, är även det ett sätt att påverka. Genom att implementera PRI:s riktlinjer i det 

egna företaget blir vi fler inom Swedbank Robur som kan påverka företagen att agera mer 

hållbart. (Leffler Moberg, 2011).  

Swedbank Robur anser även de att påverkan är det bästa sättet.  Dock finns det tillfällen då 

företagen har handlat så oetiskt eller brutit mot kriterierna att följden har blivit ett uteslutande 

i hållbarhetsfonderna, säger Leffler Moberg.  Swedbank Robur påverkar inte enbart de företag 

som är med i hållbarhetsfonderna, utan de försöker att få alla företag de har innehav i att agera 

mer hållbart. Swedbank Robur är den näst största ägaren på svenska börsen, enbart staten är 

större, vilket gör att de har mycket att säga till om. Leffler Moberg beskriver Swedbank 
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Robur- kulturen som en kultur där inte bara en fråga är viktig utan att de ser till 

hållbarhetsfrågorna i sin helhet (Leffler Moberg, 2011).   

”Det viktigaste för oss är inte att företagen inte har några problem utan hur de hanterar de 

problemen de har. Det är det som driver dem framåt” (Leffler Moberg, 2011). 

Sandbergs undersökningar av etiska placeringar visar att den som väljer att placera etiskt ofta 

har en tanke med det. Som sparare i etiska fonder vill man göra en skillnad, göra en insats till 

förbättringar av samhället. Om den tanken är huvudsyftet till att ha sparande i etiska fonder 

menar Sandberg att det finns andra, mer effektiva sätt att kunna hjälpa. För att kunna ge ett 

mer direkt bidrag där det behövs hjälp menar Sandberg att man enklast engagerar sig i en 

organisation man sympatiserar med. Det ger mer nytta att direkt vända sig till en specifik 

organisation, till exempel en miljöorganisation än att spara i etiska fonder (Sandberg, 2011). 

4.4 Företagens balans mellan avkastning och etik 

”Vad Folksam står för är långsiktiga investeringar, de letar inte efter kortsiktiga vinster.” 

(Torgerson, 2011)  

Folksams huvudsakliga uppgift är att generera avkastning till folk som livssparar, 

pensionssparar eller har Folksams försäkringar. För att kunna göra långsiktiga investeringar 

gäller det att sprida riskerna så mycket som möjligt genom att investera i många olika företag 

(Torgerson, 2011). 

Hagman på KPA Pension anser sig ha en bra balans mellan avkastning och etik. Hagman 

berättar att det avlagts ett antal forskningsrapporter, som visserligen fått varierande resultat.  

Hagman säger vidare att hon tycker att företag som tar ansvar för till exempel mänskliga 

rättigheter och miljö traditionellt och på sikt kommer löpa mindre risker och på så sätt vara 

mer säkra investeringar. Det här är en bidragande anledning till att etiska investeringar är 

bättre för ett långsiktigt sparande (Hagman, 2011).  

80 procent av KPA Pensions investerare är kvinnor, många av dem arbetar inom vård och 

skola. Traditionellt har de varit lite mer angelägna om att ta ansvar för bland annat 

människors hälsa och miljö.   

”Våra egna kundundersökningar har visat att frågorna om mänskliga rättigheter, miljö och att 

till exempel utesluta vapen är lika viktiga som en god långsiktig avkastning.” (Hagman, 

2011).  
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Enligt alla fallföretag finns det studier som visar både negativa och positiva resultat angående 

balans mellan avkastning och etik (Leffler Moberg, Hagman, Torgerson, 2011). Det finns 

studier som visar på att det finns positiva kopplingar mellan lönsamhet och hållbarhet, men det finns 

också studier som uppvisar att några sådana kopplingar inte finns.  

”Personligen kan jag inte tänka mig annat än att det på lång sikt är mindre riskfyllt att spara i en 

hållbarhetsfond.”, säger Leffler Moberg, 2011.    
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5 Analys och diskussion  

 

I det här stycket gör vi en analys över empiridelen och blandar det med våra egna reflektioner. 

5.1 Definition av etisk fond 

Efter redovisningen av empirin kan vi se att de tre företagen agerar och tänker relativt likartat 

kring etiska investeringar. KPA Pension är det företag som har hårdast kriterier av de tre. De 

utesluter flest branscher och de har flera fonder med etik i namnet. Swedbank Robur däremot 

är försiktiga med att diskutera något som är etiskt. Anledningen till det är att ordet etik 

betyder olika från person till person och är alltså ett komplext ämne (Hagman, Leffler Moberg 

och Torgerson, 2011). En annan anledning kan vara att de väljer att inte kalla det etik då det 

är svårt att till 100 procent garantera att något är helt etiskt. Frågan blir då: etiskt utifrån vad 

och vem? I dag är det banker, försäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella 

investerare som är de största och mest växande segmentet inom SRI- världen (Social 

Investment, 2011). Är det då utifrån dem som begreppet etik definieras? 

Sandberg, forskare vid Göteborgs universitet resonerar ungefär på samma sätt som 

fallföretagen. Han menar att det inte finns någon enkel eller direkt beskrivning av vad en etisk 

fond är. Utifrån sina studier av etiska fonder har han sett ett mönster hos människor som 

väljer att spara i etiska fonder. Mönstret är att placerare har moraliska skäl att hålla sig ifrån 

vissa typer av företag som på något vis inte anses moraliska i sin verksamhet. Många 

förvaltare som investerar etiskt går öppet ut med att de undviker de moraliskt dåliga företagen 

samtidigt som de egentligen misslyckas. Företagen undviker inte alla företag som till exempel 

tillverkar vapen, utan de undviker den typen av företag endast till en viss procent. Det går 

alltså inte att investera i något som är etiskt till 100 procent. Det finns så många olika företag i 

en fond att det är omöjligt att veta exakt vad alla de företagen har för sysselsättning 

(Sandberg, 2011). 

5.2 Kriterier för etiska fonder 

Av empirin ser vi att företagen följer ENF:s rekommendation om att placera högst fem 

procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget 

ingår, om verksamheten inte lever upp till särskilda krav som fondbolaget har ställt upp 

(Fondbolagen, 2008). Folksam använder sig i två fall av negativ screening av branscher. 

Branscher som utesluts helt är tobak och illegala vapen (Torgerson, 2011). Swedbank Robur 
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har nolltolerans mot bolag som tillverkar eller säljer vapen, men för övriga känsliga 

produkter, som de själva på Swedbank Robur kallar det, som tobak, alkohol, spel och 

pornografi, har de en spärregel på fem procent (Swedbank Robur, 2011). KPA Pension 

utesluter helt de branscher som har en verksamhet som direkt skadar människor och miljö. De 

utesluter alltså helt branscher som hanterar vapen, tobak, alkohol och spel (Hagman, 2011). 

Enligt Siegl (2011), är det svårt att avgöra om negativ screening vill förändra den uteslutna 

branschens beteende eller om de hoppas på en ökad avkastning. Dock tror han att det har att 

göra med att visa sin etiska ståndpunkt, mer än att minska företagsspecifik risk (Siegl, 2011). 

Det vi undrar efter den undersökning vi har gjort kring etiska fonder är om de verkligen är 

100 procent säkra, att de inte på något vis har med ett företag som är inblandad i någon form 

av känsliga produkter. Där kan vi gå tillbaka till Sandbergs teori om att företag går ut med att 

de undviker en viss typ av företag som anses som moraliskt dåliga. I själva verket undviker 

investeraren företaget till en viss procent men inte helt och hållet. Etiska fonder lockar till sig 

sparare på namnet då konsumenterna tror att det är en etisk investering de gör (Sandberg, 

2011). Eftersom det verkar vara svårt att utesluta branscher kommer frågan om det är något 

fondbolagen verkligen ska gå ut med att de gör detta? Eller är det istället bättre att de står upp 

för deras innehåll och istället försöka påverka? Välja bort behöver inte alltid vara det mest 

etiska. Självklart talar vissa branscher emot allt som har med etik att göra, men produktionen 

och industrierna fortlöper vare sig de finns med i etiska fonder eller inte. Så istället för enbart 

positiv- och negativ screening vore det bättre att även använda sig av samhälleliga 

investeringar, den tredje metoden nämnd i teoridelen. En metod som innebär att investerarna 

riktar sitt kapital åt människor och områden som är i behov av hjälp utifrån (Social 

Investment, 2011). På så sätt vet konsumenterna att pengarna faktiskt gör någon nytta i 

samhället. 

5.3 Starkare bestämmelser för begreppet etiska fonder 

Om det är så som Hagman resonerar, då företag hävdar att de agerar etiskt men i praktiken 

inte gör det, anser vi att namnet lätt kan förvilla den ansvarsfulle investeraren. Det kan även 

vara så att företagets etiska ställningstagande inte stämmer överens med investerarens, vilket 

även det kan vilseleda. Egentligen undrar vi varför fondbolagen har kvar fonder med etisk 

klang. Som vi har redovisat i uppsatsen har Swedbank Robur valt att gå från etik till 

hållbarhet. ENF stöder heller inte etik, av anledningen att det är för komplext och individuellt. 

Varför väljer inte samtliga fondbolag att byta namn till hållbara fonder? Vi tycker att det är ett 
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mer passande namn på fonderna som har det lilla extra eftersom deras huvudsakliga arbete är 

att på långsikt arbeta mot en mer hållbar, rättvis och jämställd värld.  

Kanske är just etiska fonder bara ett produktnamn från företagen som Leffler Moberg från 

Swedbank Robur hävdar. Att en del av fonderna som heter något med etik får investeraren att 

känna sig ansvarsfull i sitt fondval. Efter att ha studerat etiska fonder närmare går vi på 

samma linje som Leffler Moberg i sitt uttal kring sparande i etiska fonder. Hon menar att man 

genom att spara i etiska fonder inte automatiskt blir en bättre människa. Däremot finns det en 

hel del som privatpersoner kan göra till det stora hela, för en mer hållbar värld. Just därför 

skulle det vara tydligare om alla gick på Swedbank Roburs linje. Det vill säga att gå ifrån 

ordet etik och etiska fonder, till att istället kalla dem hållbarhetsfonder. Då hållbarhet är ett 

enklare begrepp att definiera. Konceptet bygger på att företagen tar ett frivilligt ansvar för de 

sociala och miljömässiga konsekvenserna av sin verksamhet (Yankson, 2010. sid. 358). Ett 

ansvar som alla företag borde ta. Dock kommer det förmodligen ta lång tid innan alla 

fondbolag utesluter begreppet etik. Som tidigare nämnts har Swedbank Robur valt att gå ifrån 

begreppet helt, enligt Leffler Moberg. Men både deras fondnamn och hemsida ger en annan 

bild. Orden ”ethica” och ”etik” finns nämnt ett flertal gånger i båda sammanhangen 

(Swedbank, 2011). 

För att ge konsumenterna en tydligare bild kring vad ett sparande i etiska fonder innebär anser 

vi att informationen och definitionen kring betydelsen etisk fond ska vara mer tydlig. Som 

konsument ska man enkelt få information kring hur många procent fondbolagen kan investera 

i företag med känsliga produkter. Det ska också framgå tydligt att etik är komplext och något 

individuellt. Därför kan inte en etisk fond ses som något generellt positivt eftersom vi 

graderar etik olika. 

Swedbank Robur, KPA Pension och Folksam pratar mycket om sitt påverkansarbete i de 

företag som de har investerat i. Om det kommer fram att ett företag de har investeringar i, inte 

agerar i enlighet med investerarens regler ska det mycket till för att man ska sälja av sitt 

innehav. Oftast behåller de sitt innehav så att de kan vara med och påverka företaget. I bästa 

fall kan fondbolagen med hjälp av dialog med företaget försöka styra det mot egna intressen. 

Något annat som är bra med att fortsätta sitt innehav är att kunna följa företagets utveckling 

och se hur det sköter sig i fortsättningen. I de fall ett företag inte vill föra en dialog eller helt 

har misskött sig blir det aktuellt med att sälja innehavet. Media och NGO:s, de främsta 

kanalerna som uppmärksammar fondförvaltarna på om något företag har agerat i oenighet. 
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KPA Pension har etikanalytiker och utomstående organisationer som flera gånger per år 

granskar de företag man investerar i (Hagman, Leffler Moberg och Torgerson, 2011). 

Vi anser att bolagens påverkansarbete är en bra grund för en förbättring i företagen de har 

aktieinnehav i. En olycka eller regelbrytning skulle förmodligen ske vare sig de har aktier i 

bolaget eller inte. Om de däremot behåller aktierna och påverkar företagen till att i framtiden 

agera efter deras hållbarhetskriterier, betyder det att de hela tiden får företag att öppna ögonen 

för deras problem. Precis som Leffler Moberg nämner finns det förmodligen inte något 

företag som inte har några brister, och det finns alltid saker att förbättra. Hon påpekar även, 

att det viktigaste inte är att företagen inte har dessa brister, utan hur de hanterar dem. Det är 

det som driver utvecklingen framåt (Leffler Moberg, 2011).  

Sedan kan tyckas att företag som agerat oetiskt inte borde få stanna kvar i den etiska fonden, 

utan innehavet skulle istället kunna flyttas till en vanlig fond. Anledningen till att fondbolagen 

väljer att behålla sitt innehav är för att de lättare ska kunna följa upp hur företagen sköter sig i 

framtiden. Samt att de vill ha rätten att kunna påverka hur företaget ska kunna gå mot ett 

bättre hållbarhetsarbete. Däremot anser vi att företaget inte har en plats i en etisk fond då en 

konflikt angående mänskliga rättigheter, lagar eller regler har uppstått. Något som 

förmodligen skulle gå emot konsumenternas förväntningar om företagens hållbarhetskriterier 

och etiska syn. 

5.4 Avkastning kontra etik 

Frågan är om etiska fonder lever upp till intressentmodellen. En modell som föreslår att 

företag bör överväga alla aktörers intressen i sina beslut (Fisher, Lovell, 2009). Kan de etiska 

fonderna ge en hög avkastning samtidigt som de uppfyller de etiska kraven?  

Precis som de tre undersökta företagen har antytt, skriver Siegl (2011) i sin avhandling om 

fondförvaltarnas ansvar, att det finns forskningar om ansvarsfulla investeringar som visar 

olika resultat angående avkastningen. Han menar att Mercer, en investmentkonsult, har 

sammanställt tjugo olika akademiska studier om hur etiska och hållbara kriterier har påverkat 

avkastningen. Hälften av dessa undersökningar har visat på en förbättrad avkastning, sju av 

dem har visat en oförändrad avkastning, och endast tre har visat en försämrad avkastning. 

Dock tror Siegl att de som anser att etiska fonder ger en högre avkastning oftast syftar på att 

ansvarsfulla bolag i allmänhet utvecklas bättre än mindre ansvarsfulla bolag (Siegl, 2011, s. 

117).  
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Människor har olika syften med att investera i etiska fonder. Vissa anser att det sociala målet 

är det viktigaste medan andra anser att de etiska fonderna ger en hög avkastning (Siegl, 2011, 

s. 251). Precis som vanliga fonder har avkastningen på etiska fonder att göra med risken. Det 

här har fått oss att inse att företagens största utmaning inte handlar om en balans mellan 

avkastning och etik, utan snarare om att försäkra sina ansvarsfulla investerare om att de 

faktiskt håller vad de lovar angående hållbarhetskriterierna. 

5.5 En mer hållbar värld 

Sandberg menar att idén kring etiska fonder egentligen inte lever upp till sin egen idé. Den 

förmodligen vanliga tanken kring att göra en etiks investering är att göra en skillnad. Att man 

på något sätt ska hjälpa människor i nöd eller förändra samhället. Om den tanken är den 

viktigaste för en själv finns det andra sätt som är mer effektiva än etiska investeringar. Ett sätt 

är att rikta sin investering direkt till ett småskaligt företag. Till exempel inom miljöbranschen. 

Då kommer ekonomiska medel ett specifikt företag tillhanda (Sandberg, 2011). 

Sandberg menar att om konsumenter vill se snabbare resultat och ha möjlighet att göra en 

större skillnad själv finns det andra alternativ än att spara i etiska fonder. Vi följer i hans 

tankegångar kring etiska fonder. Det är en fin tanke med etiska fonder men inget helt säkert. 

Samtidigt är frågan kring vad som är etiskt så varierande att ju mer ämnet diskuteras desto 

mer oklart blir begreppet etisk fond. Är en etisk fond etisk fullt ut eller bara till en viss del?  

Vi tror också att om en privatperson vill göra skillnad i samhället ger det ett snabbare resultat 

om denne skänker pengar till en organisation som lever upp till dess egna etiska och 

moraliska ståndpunkter, snarare än att spara i etiska fonder. Vi menar inte att det är något 

negativt med etiska fonder. De är något mer granskade och kontrollerade än icke etiska 

fonder. Det är just däri vi tror att skillnaden ligger mellan etiska fonder och icke etiska. Att 

fondförvaltarna arbetat lite hårdare med att ta fram företag att investera i som följer uppsatta 

riktlinjer samt att man kontrollerar och följer de här fonderna i större utsträckning än icke 

etiska.  
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6 Konklusion 

 

Under avsnittet konklusion kommer vi att i punktform sammanfatta vad vi kommit fram till 

under våra fyra olika frågeställningar. 

 Någon exakt och konkret definition finns inte till begreppet etisk fond, det menar både 

Joakim Sandberg och ENF. Samtidigt menar KPA Pension och Folksam att deras 

investeringar kan kallas etiska fast de har olika kriterier av vad som är etiskt. De är 

också medvetna om att etik är ett komplext begrepp som varierar från person till 

person. Swedbank Robur har valt att döpa om sina etiska fonder till hållbarhetsfonder, 

just för att begreppet etik är så personligt.  

 Fondbolagen påverkar de företag som de har innehav i just genom att ett aktieinnehav 

i företagen. På så sätt har de möjlighet av via bolagsstämmor visa sitt intresse och 

försöka styra företagen i den riktning fondbolagen vill. De fondbolag vi behandlar i 

vår uppsats menar att påverkansarbetet är deras främsta sätt att kunna påverka och föra 

en dialog med företagen de har innehav i. 

 Då begreppet etik är så pass subjektivt är frågan om etiska fonder verkligen går att 

definiera. Swesif, ett nätverksforum för företag som arbetar med eller för hållbara 

investeringar håller idag på att ta fram bestämmelser för hur etiska fonder ska 

deklareras. Det vill säga, hur fondbolagen på bästa sätt kan beskriva fondernas 

innehåll så att det blir lättare för konsumenterna att veta vad de innehåller och vad de 

utesluter. Det betyder dock inte att begreppet etiska fonder blir lättare att definiera, 

men det ger en klarare bild om hur fondbolagen tänker när de investerar. 

 Forskningar kring etiska fonder och dess avkastning har visat olika resultat. Enligt 

fallföretagen finns det inga tecken som visar att etiska fonder skulle ge varken en 

högre eller lägre avkastning. De anser att företagen som finns med i de etiska fonderna 

har en stabilare framtid än många andra företag, vilket gör det till en bra investering på 

längre sikt. Fondbolag strävar alltid efter en så hög avkastning som möjligt, även då 

pengarna investeras ansvarsfullt. 
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7 Tips för fortsatt forskning 

 

För framtida forskning anser vi att det skulle vara intressant att se hur de nya bestämmelserna 

för en tydligare deklaration av etiska fonder kommer att påverka konsumenternas val av 

fonder.  

Vidare anser vi att det skulle vara intressant att närmare studera om hållbarhetsfonder är ett 

bättre namn för dagens etiska fonder. 
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Appendix 1 

Frågor till KPA Pension, Folksam och Swedbank Robur 

1. Beskriv ert CSR-arbete? Hur går det till? 

 

2. Hur gör ni för att få en bra balans mellan alla era intressenter? Avkastning vs CSR 

 

3. Vad anser ni är en etisk fond? 

 

4. Anser ni att alla era placeringar är etiska? I så fall, hur kommer det sig att vissa fonder 

kallas för etiska fonder, är det något speciellt med dessa? 

 

5. Följer ni stadgarna som etisk nämnd för fondmarknadsföring? 

 

6. Vad anser ni om att det inte finns några starkare bestämmelser om vad en etisk fond är 

och inte är? 

 

7. Vad använder ni för metod? Positiv/Negativ screening, Aktieägares Opionbildning, 

och/eller samhälleliga investeringar? 

 

8. Hur kan ni påverka företagen ni har aktieinnehav i? Sitter ni med under 

bolagsstämmor för att påverka deras CSR-arbete? 

 

9. Vad gör ni om ni upptäcker att företagen inte agerar etiskt? 

 

10. Det har kommit fram att vissa företag i KPA Estisk Aktiefond inte är helt etiska, är det 

något ni har kännedom om, och vad har ni gjort åt det? 

  



 

 

 

Appendix 2 

Frågor till Journalist på Fairtrade Center och Forskare vid Göteborgs 

Universitet 

1. Har du undersökt KPA etisk aktiefond? 

 

2. Hur etisk anser du att fonden är? 

 

3. Vad är din definition av etik och etiska fonder?  

 

4. Tycker du att det ska finnas några konkreta bestämmelser kring etiska fonder? 

 

5. Hur anser du fondbolagen får bäst balans mellan avkastning och etik? 

 

6. På vilket sätt tror du att fondbolagen kan påverka de företag de investerar i? 

 

7. Vilket sätt tycker du är mest effektivt? – Positiv/negativ screening, samhälleliga 

investeringar eller aktieägares opinionsbildning?  

 

8. Tycker du man ska försöka påverka de bolag som inte lever upp till kraven, eller ska 

man utesluta dem helt? 

 

9. Om man har en särskild miljöpolicy, anser du rätt att ha investerat i till exempel 

kärnkraft?  

 


