
 1 

 

  EXAMENSARBETE 
  KANDIDATPROGRAM I FASTIGHET & FINANS 
  INRIKTING MOT FINANS 
  GRUNDNIVÅ, 15 HP 

  STOCKHOLM, SVERIGE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Val av hållbara och ansvarsfulla 

investeringar bland privata investerare 
– Några påverkande faktorer och effekten av 

begränsad kunskap och information 

 

RODRIGUEZ MESHE 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 

 
INSTITUTIONEN FÖR FASTIGHETER OCH BYGGANDE  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 
Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad 

 
KTH Arkitektur och Samhällsbyggnad 

SE – 10044 Stockholm, Sweden 
 

URL: www.kth.se/abe 

http://www.kth.se/abe


 
 

Bachelor of Science thesis 

Title Sustainable and Responsible Investments Choice Among 
Private Investors 
- Some key determinants and the effect of limited knowledge and 
information 

Author(s) Rodriguez Meshe 
Department Real Estate and Construction Management 
Bachelor Thesis number TRITA-FOB-BoF-KANDIDAT – 2016:46  

Archive number 372 
Supervisor 
Key words  

Nicolaus Lundahl and Björn Berggren 
Sustainable and responsible investment; private investors; 
sustainability; environmental, social justice and governance 

 

Abstract 

Purpose – BecauseThe purpose of this thesis is to investigate what methods financial institutions use 

to inform and encourage their existing and potential clients to choose more sustainable and 

responsible investment alternatives. The thesis should also identify some key determinants of private 

investors’ choice of sustainable and responsible investments (SRI), with focus on the effect of limited 

knowledge and access to information about SRI has on private investors’ choice. 

Methodology – In this thesis, both qualitative and quantitative research methods are used to collect 

significant data. Qualitative data was collected through interviews with three representatives from 

different financial institutions. A questionnaire was distributed and answered by 36 respondents. 

Quantitative data was collected using a questionnaire, the processed and analyzed by using a 

comparison analysis of percentages.  

Findings – Overall, the thesis finds that financial institutions have limited focus on private investors 

and lack of concrete methods to provide private investors with relevant information and thus 

increasing the level of knowledge about SRI. Furthermore, the results indicate that earning steady 

financial returns by considering social responsibility is one of the motivations to invest in SRI. 

Women are more likely to choose SRI than men and millennials prefer SRI more compared to other 

generations. Limited knowledge and limited access to useful information are considered as strong 

obstacles for private investors when considering SRI. 

Research limitations – Since the sample size was very small, it’s probable that the respondents’ 

opinions and approach to SRI cannot represent the view of the entire population. Because of the 

sample size there’s an enormous variation in response patterns. Therefore, the results and 

conclusions need to be taken cautiously.  
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BEGREPP OCH DEFINITIONER 

SRI – Sustainable and Responsible Investments 

ESG – Environment, Social and Corporate Governance 

UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investment 

SWESIF – Swedish Sustainable Investment Forum 

EUROSIF – European Sustainable Investment Forum 

USSIF – United States Sustainable Investment forum 

FN:s Global Compact – bildades på uppmaning av Kofi Annan 1999 vid ”World Economic 

Forum” i Davos och är ett initiativ som bygger på åtaganden av företagsledningen att integrera 

principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption i sin verksamhet samt att 

vidta åtgärder för att stödja FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Internationella 

arbetsrotationens grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-

deklarationen. 

UNEP FI – United Nation Environment Programme Finance Initiative. FN:s  

Kick-back – Även kallad provision, är en ersättning som ett produktbolag t.ex. ett fondbolag betalar 

till ett förmedlarbolag dvs. ett företag som förmedlar andra företags finansiella produkter, för de 

produkter förmedlarföretaget har lyckats sälja till slutkunder.  

CSR – Corporate Social Responsiblity 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, en internationell organisation 

för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen 

mellan demokratiska industriella länder med marknadsekonomi. 

Brundlandsrapporten – Our Common Future, en rapport utarbetad av FN:s Världskommision för 

miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundland.  

MSCI World – Ett aktiemarknadsindex som innehåller en samling av aktier från alla utvecklade 

aktiemarknader i världen. 

Nasdaq OMX Stockholm – En marknadsplats för handel med värdepapper. 

Greewashing – Ett försök att få ett företag att framstå som grönare, miljövänligare och mer 

ansvarstagande än det egentligen är genom bland annat marknadsföring. 

Solvens II – Ett direktiv från Europeiska kommissionen och reglerar solvensregler för 

försäkringsbolag inom EU. 
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1.  INTRODUKTION 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämne. Sedan beskrivs bakgrunden till 

problemet i studien för att sedan redogöra uppsatsens syfte och frågeställning som ska besvaras i 

studien. Kapitlet avslutas med några avgränsningar och uppsatsens disposition. 

1.1.  Bakgrund 

Att klimatförändring är den största utmaningen mänskligheten står inför och att människan är den 

största orsaken är ingen hemlighet (Engström et. al, 2008). Världens ledare och politiker samlas 

årligen i försöket att förhandla fram ett globalt klimatavtal som ett försök för att lösa de globala 

utmaningarna (UNFCCC, 2015). CSR har blivit en viktig affärsstrategi i det moderna företagande 

(Hallvarsson & Halvarsson, 2015) och att miljömedvetenheten bland folk har ökat sedan 1990-talet, 

t.ex. handlar vi alltmer ekologiskt, kör miljöbilar etc. enligt Callius (2007), bara för att försöka leva på 

ett så hållbart sätt som möjligt. Många svenska företag hållbarhetsredovisar årligen och har anställt 

hållbarhetschefer för att visa ansvarstagande (PwC, 2008).  

I den så kallade Brundtlandrapporten som togs fram av Brundland Commission (1987) definieras 

begreppet ”hållbar utveckling” som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Morgan Stanley (2016) anser att det 

krävs att kapital allokeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att möta de globala utmaningarna 

såsom ökad befolkning, klimatförändring, pandemier, orättvisor, fattigdom för att bara nämna några. 

Den globala trenden på senare tid inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och 

ansvarsfulla investeringar (SRI) från privata såväl institutionella investerare och andra organisationer 

som Svenska kyrkan samt olika myndigheter (Brundin, 2015). USSIF, den amerikanska motsvarighet 

till SWESIF, som är ett svenskt nätverk för hållbara investeringar, definierar SRI som en 

investeringsdisciplin som tar hänsyn till miljömässiga, social och bolagsstyrningskriterier (ESG) för att 

generera både långsiktigt konkurrenskraftig avkastning och positiva samhällseffekter (USSIF, 2016). 

Genom att investera i SRI-klassade produkter på finansmarknaden får privata investerare därmed 

möjlighet att bygga upp hållbara och ansvarsfulla investeringsportföljer och därmed bidra till det 

hållbara utvecklingsarbetet (Rosén, 2016).  

Enligt en undersökning från 2014 har svenska sparare svårt att definiera begreppet ”hållbarhet” när 

det gäller sparande (SvD Näringsliv, 2014), men trots att hållbarhet är svårdefinierat har intresse för 

hållbarhetsfrågor inom förmögenhetsförvaltning ökat reellt under de senaste åren och intresset för 

alla former av hållbara investeringsstrategier har också ökat även ute i Europa (EUROSIF, 2014). 

Enligt en Sifo-undersökning är sju av tio svenskar intresserade av placera sina pengar på hållbart sätt 

(Tryggare Framtid, 2014). 

”You cannot have it both ways!” 

Man kan antigen välja mellan att köra en snabb sportbil eller en miljövänlig bil men inte en 

miljövänlig sportbil och som investerare har man tvingats att välja mellan bra avkastning på investerat 

kapital och ta samhällsansvar. Under många år har vi valt att acceptera detta budskap men de senaste 

åren har en förändring börjat ta form (Funk, 2015). Uppfattningen som funnits i finansbranschen i 

många år är att det finns en kompromiss mellan att få god avkastning på investerat kapital och att ta 

samhällsansvar men det har visat sig vara felaktigt (Löhman & Steinholtz, 2004). Numera söker både 
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institutionella och privata investerare söker inte bara finansiell avkastning utan också olika former av 

icke finansiella avkastningar t.ex. minskat koldioxidutsläpp. Att placera i hållbara företag har visat sig 

vara nyckeln till att få den icke finansiella avkastningen (MicroRate, 2013).  

På senare år har även många stora finansiella institutioner lagt mycket resurser på forskning för att 

öka kunskap om hållbara och ansvarsfulla investeringar, t.ex. Morgan Stanley och Deutsche Bank 

Asset & Wealth Management som har ett institut som ägnar sig åt olika former av SRI-forskning 

(USSIF, 2016). Det som studerats ganska mycket är den finansiell avkastning som SRI genererar över 

en tidsperiod. Både (Clark, L., Gordon et al. 2015 och Morgan Stanley 2015) har studerat hur 

hållbarhet kan hjälpa företag att prestera bättre och därmed genera bättre avkastning till investerarna. 

Studien av Clark et. al (2015) visar en tydlig ekonomisk relevans av hållbarhetsparametrar för både 

företagsledning och investerare. Morgan Stanley (2015) har kommit fram till att SRI-fonder ofta 

presterar bättre än de traditionella fonderna. SRI-fonder har också lägre volatilitet men att det finns 

en positiv korrelation mellan ett företags hållbarhetsarbete och aktiepriset samt operativt resultat. (Du 

et al. 2014) studie har man jämfört SRI-fonder och icke-SRI-fonder och upptäckte att SRI-fonder inte 

bara genererar högre riskjusterad avkastning totalt men har också lägre riskexponering. 

1.2.  Problembeskrivning 

Marknaden för försäljning av finansiella produkter och tjänster har ökat snabbt under de senaste 

decennierna, därmed har privatsparande flyttats från sparkonto till olika värdepapper såsom aktier, 

fonder, obligationer, räntepapper etc. Detta har medfört ett ökat behov av olika typer av finansiell 

rådgivning (Finansdepartementet, 2014). Under det senaste decenniet har intresset för 

hållbarhetsfrågor bland privata investerare ökat, vilket har lett till att alltfler privata investerare vill 

placera sina pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Trots att intresset för hållbarhetsfrågor har 

varit stort under de senaste åren, råder det stora skillnader mellan experterna dvs. de som arbetar med 

hållbarhetsfrågor och allmänheten i uppfattningar om hur hållbara företagen faktiskt är och vad som 

ska anses som hållbart. Dessa skillnader kan bero på många olika faktorer (ibid).  

 

En rådgivare agerar både återförsäljare av olika finansiella produkter och tjänster åt företagen och 

som informatör eller guide åt kunden, som i många fall har svårt att förstå denna betalar för eller i 

vissa fall upplever även kunskapsmässiga begränsningar och informationsbehov vilket försvårar deras 

möjlighet att fatta välgrundade beslut (Konsumentverket, 2015). Rådgivaren tenderar att alltid välja de 

investeringsalternativ som ger högst kick-back eftersom denne besitter mycket kunskap och har 

tillgång till mycket information om sina produkter och tjänster (Söderberg et. al, 2013). Detta gör att 

man som kund befinner sig nästan alltid i ett kunskaps- och informationsmässigt underläge. Att 

allmänheten har svårt att definieras begreppet hållbarhet beror på att företag med bra 

hållbarhetsarbete inte har lyckats nå ut med det till allmänheten, enligt en Sifo-undersökning 

(Tryggare Framtid, 2015).  

 

Trots att många har svårt att definiera begreppet hållbarhet, ökar fortfarande intresset för hållbara 

och ansvarsfulla investeringar. Av denna anledning verkar det intressant att studera faktorer som 

driver privata investerare att välja ett placeringsalternativ när man inte kan definiera själva grunden 

som hela konceptet bygger på.  
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1.3.   Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats syfte är att undersöka vilka metoder finansiella institutioner använder för 

att upplysa och uppmuntra både befintliga och potentiella kunder att välja mer hållbara och 

ansvarsfulla investeringsalternativ. Uppsatsen ska även identifiera faktorer som påverkar privata 

investerarnas val av hållbara och ansvarsfulla investeringar, med fokus på effekterna av begränsad 

kunskap och tillgång till information på investerarnas val. 

 

Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 På vilket sätt arbetar svenska finansiella institutioner för att upplysa och uppmuntra sina 

kunder att placera hållbart och ansvarsfullt?  

 Vilka faktorer påverkar individuella investerares val av SRI? Har kunskap och tillgång till 

information någon effekt på huruvida privata investerarnas val av hållbara och ansvarsfulla 

investeringar? 

1.4  Terminologi och avgränsningar 

Det finns många benämningar för att beskriva en investeringsprocess där man tar hänsyn till frågor 

rörande miljö, social rättvisa och bolagsstyrning (ESG dvs. Environment, Social and Corporate 

Governance) samt affärsetik. Användning av terminologier varierar väldigt mycket, enligt Viviers & 

Eccles (2010). Benämningar som sociala investeringar, etiska investeringar, gröna investeringar, 

värdebaserade investeringar, ansvarsfulla investeringar, hållbara investeringar, impact investing, faith-

based investing, för att bara nämna några, har förekommit i stor utsträckning i många artiklar och 

böcker (ibid).  

Ett begrepp som används mycket är, SRI (Sustainable och Responsible Investments) som också i 

många sammanhang går under samma definition som Socially Responsible Investing.  

Det är även denna definition som tillämpas i denna uppsats. I uppsatsen används termen, privata 

investerare, för att beskriva sparare. Institutionella investerare behandlas inte som investerare utan 

som agenter där privata investerare är principaler. Det finns inte någon juridisk definition på 

institutionell investerare, men Finansinspektionen (2016) betraktar t.ex. fondbolag, försäkringsbolag 

och pensionsförvaltare som institutionella investerare. 

Avgränsningar som gjorts i denna studie är, för det första bara fokusera på privata investerare dvs. 

privat personer som sparar i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper i Sverige. Studien 

fokuserar på finansiella institutioner som har direkt kommunikation med privata investerare dvs. 

fondbolag, banker och rådgivningsföretag inom förmögenhetsförvaltning. 

1.5  Disposition 

Inledningsvis presenteras uppsatsens ämne och frågeställningar samt avgränsningar. I andra kapitlet 

behandlas det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie där fokus ligger på 

genomgång av tidigare forskning och relevanta ekonomiska och beteendevetenskapliga teorier kring 

hållbara och ansvarsfulla investeringar, relationen mellan rådgivare och kund, intressekonflikter och 

asymmetrisk information. Tredje kapitlet innehåller presentation om av metod som använts in arbetet 

tillsammans med olika kriterier som utgicks ifrån vid val av metod, målgrupp för enkätundersökning 

och respondenter för intervjuer. Fjärde kapitlet beskriver hur marknaden för SRI har utvecklats, hur 
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den ser ut idag och framtidsutsikter. Femte kapitlet presenterar sammanfattande resultat från 

enkätundersökningen och intervjuerna. Sjätte kapitlet presenterar en sammanfattande analys och 

diskussion av resultatet. Slutligen i sjunde kapitlet redogörs de dragna slutsatser.  
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 2.  TEORETISK REFERENSRAM 

 
2.1.  Finanssektorns roll i hållbar utveckling 

2.1.1.  Det finansiella systemets huvuduppgifter och logik 

Det finansiella systemet spelar en mycket viktig roll i ekonomin. En välfungerande och stabil 

ekonomi har ett finansiellt system som kan hantera betalningsförmedling på ett effektivt sätt. Säkra 

och smidiga ekonomiska transaktioner är en grundförutsättning för att en ekonomi ska fungera. 

Dessa ekonomiska transaktioner utgörs av betalningar mellan banker och andra finansbolag eller 

betalningar mellan privatpersoner samt företag (Riksbanken, 2015).  

 

Figur 1: Flödet av kapital i det finansiella systemet 

 
Källa: Bearbetats ur Mishkin et al., 2013 

Figur 1 illustrerar kapitalflödet genom det finansiella systemet dvs. hur kapital flyttas från de som har 

överskott av kapital (Lender – Savers) till de som är i behov av det (Borrower – Spenders) via olika 

finansiella intermediärer (t.ex. banker, fondbolag, kapitalförvaltningsföretag, investmentbanker etc.) 

och stora delar av det kapital som cirkulerar i systemet går genom finansiella marknader.  

 

En stabil ekonomi har ett finansiellt system som har en god förmåga att hantera risker och kan 

skydda sig mot både interna och externa hot (Sveriges Riksbank, 2015). Med hjälp av en god förmåga 

att minimera riskerna kan kapital flyttas till ett område där det genererar så hög avkastning som 

möjligt. Logiken bakom finansiella sektorn är att maximera den finansiella avkastningen, särskilt på 

avkastning på av investerat kapital (Pisani et al., 2012). En annan viktig uppgift som det finansiella 

systemet har är att omvandla sparande till finansiering. Systemet möjliggör för privatpersoner och 

företag att låna till både konsumtion och investeringar, spara till pension och framtida konsumtion.  

I detta kapitel redogörs de teorier som är relevanta för studie, problem och syfte. Tidigare forskning 

om ämnet och andra teorier ska ge läsaren bättre förståelse om ämnet. Kapitlet inleds med en 

redogörelse av relationen mellan finanssektorn och hållbar utveckling utifrån studiens perspektiv. 

Tidigare studier som är relevanta för denna studie redogörs. Kapitlet avslutas med en skildring av de 

teorierna som har relevans för genomförande av denna studie. 



15 
 

Om varje företag skulle på egen hand hitta potentiella investerare eller långivare till alla sina projekt 

vore det ineffektivt. Därför har den finansiella sektorn en central roll genom att verkar som en 

knytpunkt för att de som behöver spara och de som behöver konsumera eller finansiering till sina 

projekt (Riksbanken 2015). 

 

2.1.2.  Finansiella institutioner och intermediärer 

Finanssektorn utgörs huvudsakligen av en mängd olika finansiella institutioner och intermediärer. 

Finansiella intermediärer spelar en viktig roll i ekonomi eftersom de möjliggöra likviditet på 

marknaden, främjar riskdelning mellan olika aktörer och löser med asymmetrisk information dvs. 

aktörer på marknaden som inte har tillgång till samma information. De underlättar de för de mindre 

aktörer dvs. aktörer med minde kapital, att dra nytta av den finansiella marknaden. Finansiella 

institutioner som erbjuder olika finansiella tjänster kan delas in i två olika kategorier. De som erhåller 

kapital från allmänheten t.ex. affärsbanker, sparbanker och låneinstitutioner. Den andra kategorin 

utgörs av institutioner vars huvudverksamheter är att förmedla värdepapper och försäkringar t.ex. 

finans- och fondbolag, försäkringsbolag (Riksbanken 2015; Sveriges Riksbank 2015). 

 

2.1.3.  Principer för hållbar utveckling  

 

Den så kallade Brundlandsrapporten lades fram av Brundlandskommisionen som ett försök att 

sammankoppla frågor kring den ekonomiska utveckling och miljömässig stabilitet. Kommissionen 

definierade begreppet – hållbar utveckling – som en utveckling som uppfyller dagens behov utan att 

behöva kompromissa kommande generationers möjlighet att möta deras egna behov (Brundland 

Commission, 1987). Hållbar utveckling kan delas in i tre olika dimensioner:  

– Social hållbarhet, som behandlar strävan mot ett samhälle där de grundläggande mänskliga 

rättigheterna uppfylls.  

– Ekologisk hållbarhet, som behandlar utnyttjande av mänskliga och materiella resurser långsiktigt. 

– Ekonomisk hållbarhet, som behandla fattigdomsbekämpning och att alla ska ha råd att tillgodose 

sina grundläggande behov (Ibid). 

 

Figur 2: dimensioner av hållbar utveckling 

                  
                   Källa: Utarbetat utifrån (Brundland Commision, 1987) 
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2.2.  SRI – Hållbara och ansvarsfulla investeringar 

 

Den tidiga formen av ansvarsfulla investeringar kan spåras tillbaka till 1500-talet, då det var en metod 

som användes av religiösa institutioner i de största världsreligioner som judendomen, islam och 

kristendom och ansågs vara ett sätt att försöka anpassa sina investeringar efter deras tro. På 60-talet 

började ett nytt koncept av SRI ta form och blev en investeringsstrategi och på 90-talet efter 

publiceringen av Brundlandsrapporten började etableringen av SRI som investeringsstrategi ta fart. 

Den moderna formen av hållbara och ansvarsfulla investeringar har huvuduppgift att skapa 

avkastning till investerare genom att ta hänsyn till faktor rörande miljön, social rättvisa och 

bolagsstyrning (ESG) (Deutsche Bank, 2012).  

Under de två senaste decennierna har SRI gått från att vara en nisch för ett fåtal aktörer på 

finansmarknaden till att vara en väletablerad bransch för alla. Ett starkt intresse från både privata och 

institutionella investerare (Sparks et al., 2004; Amaeshi, 2009). Den moderna formen av SRI, beskrivs 

som ett samlingsbegrepp som behandlar frågor kring hur företag och investerare tar hänsyn till olika 

aspekter gällande miljön, etik, mänskliga rättigheter, social rättvisa vid investeringsbeslut (Renneboog 

et al., 2008). Genom att tillämpa SRI-strategier kan risker som förknippas med miljön, social rättvisa 

och bolagsstyrning identifieras. Sedan väljs de företag som har utvecklat metoder och policyer för att 

hantera dessa risker på ett effektivt sätt (Brundin, 2015; EUROSIF, 2014).  

Någon enskild definition av SRI finns inte, därför har länder som Frankrike, Italien och Tyskland 

påbörjat arbetet tillsammans med olika intressenter, att ta fram en mer specifik definition som är 

anpassad efter de lokala uppfattningarna och förhållande (EUROSIF, 2014). För att underlätta för 

investerare som i stort placerar i aktier har EUROSIF arbetat fram sju hållbarhetsstrategier som kan 

tillämpas:  

1. Bäst-i-klassen – utifrån en analys som bygger på ESG-kriterier väljs de företag som presterar 
bäst i en viss kategori.  
 

2. Exkludering – strategin innebär att vissa företag, branscher eller länder väljs utesluts utifrån 
visa specifika kriterier. Vapen, tobak, pornografi är de områden som exkluderas mest. 
 

3. Aktiv påverkan – innebär att investeraren arbetar aktivt för att påverka bolag genom dialog. 
Genom kontinuerliga dialog med bolag kan investerare (oftast stora ägare) få fram sina åsikter 
och på så sätt försöka få bolag mot en mer hållbar inriktning. Uteslutning är den sista utvägen 
ifall företag misslyckas att uppnå de hållbarhetskrav som ställs. 
 

4. Integrering – denna strategi innebär att ESG-risker och möjligheter inkluderas i analysen av 
företag. Det kan exempelvis vara att man tar hänsyn till ESG-risker och möjlighet i 
kassaflödesanalysen. 
 

5. Hållbara temainvesteringar – innebär att pengar investeras utifrån ett visst hållbarhetstema, 
exempelvis miljöteknik, mikrolån etc.  
 

6. Normalbaserad screening – strategin innebär att företag väljs utifrån deras sätt att följa 
internationella regelverk och normer som tagits fram av FN, OECD. 
 

7. Impact Investing – eller påverkansinvesteringar innebär att man investerar i företag, projekt, 
organisationer, fonder som arbetar för att lösa socials och miljömässiga problem samtidigt 
som de genererar avkastning. T.ex. mikrolån, samhällsinvesteringar och entreprenörsfonder. 
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2.2.1.  UNPRI och de sex principerna  

 

UNPRI, FN:s principer för SRI är ett initiativ som startades 2006 och styrs av investerare tillsammans 

med FN:s klimatprograms finansiella initiativ (UNEP FI) och FN:s Global Compact och spelar en 

viktig roll för framtagningen av principer och kriterier för att förbättra implementeringen av 

hållbarhet genom ESG. Figur 3 visar utveckling av företag som har skrivit under UNPRI och det 

totala kapitalet som förvaltas under UNPRI:s principer. Sedan 2006 har kapital under förvaltning gått 

från cirka 6 500 miljarder dollar i april 2006 till 59 000 miljarder dollar i april 2015 och antal företag 

som undertecknat har också från 100 företag till ca 1 400 företag (Rosén 2016; PRI 2016). 

Figur 3: PRI:s tillväxt sedan 2006                                      

 
Källa: unpri.org/about 

 

Genom att underteckna UNPRI förbinder sig företaget att ta hänsyn till miljöaspekter, 

samhällsansvar och god förvaltningssed i sina portföljföretag och därmed få tillåtelse att profilera sig 

som UNPRI. Nedan anges principer som måste följas av investerare (UNPRI, 2016):  

Princip 1: Införliva ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.  

Princip 2: Vara aktiva ägare och införliva ESG i ägarpolicy.  

Princip 3: Begära ändamålsenlig redovisning om ESG-frågor av de företag som man investerat i. 

Principen 4: Verka för acceptans och implementering av principerna av principerna inom 

investeringsbranschen. 

Princip 5: Samarbeta för att förbättra effektivitet i implementering av principerna. 

Princip 6: Redovisa handlingar och framsteg när det gäller implementeringen av principerna.  
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2.2.2.  Drivande faktorer  

Finansiell avkastning 

Trots att det har forskats ganska mycket om SRI på senare åren, har det inte forskats så mycket om 

SRI-investerarnas beteende. I en studie av Nilsson (2009) på handelshögskolan vid Umeå Universitet 

har privatpersoner segmenterats i tre olika segment baserat på faktorer som driver de att välja SRI 

genom att studera hur de betraktar den finansiella avkastningen. Studien visar att för vissa investerare 

är den finansiella avkastningen mycket viktigare än socialt ansvar, för andra investerare är socialt 

ansvar viktigt och den finansiella avkastningen är inte en särskilt viktig parameter vid val av 

investering. Samtidigt finns det stor grupp investerare som vill ha finansiell avkastning men också 

socialt ansvar. Även Nilsson (2007) visar att sociodemografiska faktorer som kön och utbildning 

spelar en viktig roll. 

Socio-demografiska variabler 

Escrig-Olmedo et al., (2013); Nair & Ladha, (2014) har studerat nyckelfaktorer som gör att 

investerare väljer SRI-klassade investeringsalternativ, uppnå icke ekonomisk vinning eller miljövänliga 

alternativ. Genom att studera investerare på den spanska marknaden har man kommit fram till att 

faktorer som kön, utbildning och inkomst spelar en viktig roll för investerare att välja hållbara och 

ansvarsfulla investeringsalternativ. En högre utbildad investerare tenderar att vilja hålla sig 

informerad, vilket leder till ett mer informerat samhälle som i sin tur gynnar utveckling för SRI 

(Escrig-Olmedo, 2013). På den indiska marknaden har studien konstaterat att tro och religion är två 

viktiga faktorer för indiska investerare att sträva efter icke-ekonomiska mål (Nair & Ladha, 2014).  

Attityder till SRI och samhällsansvar 

Samtidigt visar en studie av Williams (2007) som studerar investerare i Kanada, Australien, 

Storbritannien, USA och Tyskland visar att SRI-investerare drivs mer av deras attityder gentemot 

företagens mål för social- och hållbarhetsarbete än finansiell avkastning. En annan studie av Nilsson 

(2007) visar att investerare som faktiskt tror på att deras sätt att allokera kapital kan lösa sociala och 

miljömässiga problem är också de som tenderar att välja SRI-klassade alternativ och att investerare 

inte väljer SRI endast på grund av ”pro-social” skäl utan man söker också god finansiell avkastning. 

Khan (2007) har studerat bestämmande faktorer för konsumenterna vid val av transportfordon i 

Kalifornien. Studien visar att miljömedvetna människor är mer benägna att åka kommunalt, köpa 

miljövänliga bilar och konsumera mindre bensin än icke miljömedvetna  

 

2.3.  Principal-Agentteori: relationen mellan konsument och finansiella institutioner 

Principal-agent teorin behandlar relationen mellan en agent en principal. Genom ett kontrakt anlitar 

principalen en agent för att inom kontraktets ramar utföra ett visst uppdrag. Eftersom både agenten 

och principalen vill maximera sin egen nytta leder det till att agenten inte arbetar helt i principalens 

intresse, vilket skapar det s.k. principal-agent problem (Jensen & Meckling, 1976). Ett exempel på 

principal-agent problem är mellan finansiella rådgivare (agent) och sina kunder (principaler), där 

kundens intresse ligger i att få så hög avkastning som möjligt och betala så låga avgifter som möjligt 

medan rådgivarens intresse ligger i att få så hög kickback som möjligt eller ta så hög förvaltningsavgift 

som möjligt. Enligt Lee & Thompson (2011) i de relationerna där både agent och principalen känner 

sig trygga, har agent tendens att lägga mer fokus på att agera för båda parternas intresse och inte 

endast sitt eget intresse. 
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2.3.1.  Rådgivarens roll  

Agenter (rådgivare) spelar en viktig roll eftersom de är beredda att göra det som principalen av olika 

anledningar inte är kapabel att göra. Rådgivare är skyldig att agera utifrån instruktioner från 

uppdragsgivare (principalen) på ett kompetent sätt samt med omsorg och aktsamhet (Boatright 2014). 

Enligt Oxenstierna (2008) ska en rådgivare vara objektiv och arbeta självständigt samt anpassa sitt 

arbete efter kunden behov och riskprofil och alla risker som rådgivningen medför ska kommuniceras. 

En annan viktig uppgift av rådgivare är att hantera kundens uppgifter på ett konfidentiellt sätt 

eftersom man som rådgivare får tillgång till väldig känslig information om sina kunder (Boatright, 

2014). Finansiella rådgivare och bankrådgivare ses som säljare eftersom deras uppgift är att sälja olika 

finansiella produkter, därför är det också viktigt att det finns förtroende mellan dessa två parter 

(Green, 2006). För att skapa förtroende är det viktigt man är trovärdig som rådgivare, de tjänsterna 

som kunden erbjuds är personliga, man ska prioritera kundens intresse och visa att man bryr sig samt 

ge kunder goda minnen eller erfarenheter att relatera till anser Green (2006) 

2.3.2.  Asymmetrisk information 

Man brukar skilja på två typer av asymmetrisk information. Adverse selection som syftar på 

informationsproblem som uppstår då två parter ingår ett avtal och Moral hazard som syftar på att en 

part inte agerar i god tro i förhållande till vad parterna kommit överens om (Boatright, 2014).  

Det är viktigt för denna studie att titta på intressekonflikter därför att de hänger ihop med 

informationsproblem på grund av att parterna på den finansiella marknaden har olika tillgång till 

information, vilket oftast placerar konsumenten i både kunskaps- och informationsunderläge i 

förhållande till de experterna dvs. de som levererar tjänster eller produkter (LVM 200:528). Boatright 

menar att den aktör som har mer information, i det här fallet rådgivare, har även mer kunskap om de 

produkter eller tjänster som säljs till kunderna därmed kan denne utnyttja kundens informations- och 

kunskaps-underläge för att överskrida eller kringgå kontraktets innehåll utan några konsekvenser som 

helt (Boatright 2014). 

Att det föreligger ett informationsgap mellan olika aktörer på finansmarknaden är inget nytt fenomen 

(Finansinspektionen, 2016). Informationsgapet mellan kund och företag uppstår på grund av att 

företaget oftast har en annan uppfattning av kundens förväntning på företaget eller företagets tjänster 

och produkter än kundens faktiska förväntningar (Parasuraman et al. 1988). Det är normalt att det 

finns ett informationsgap på en marknad. Men om gapet får inte blir allt för stort kan den innebära 

stora konsekvenser för både konsumenter och andra investerare menar Finansinspektionen (2016).  

Kunskapsgapet mellan företag och investerarna har alltid funnits och detta kunskapsgap har i sin tur 

påverkan på hållbara och ansvarsfulla investeringar. Om du inte begriper vad du investerar i, blir det 

också svårt att avgöra om det är hållbar eller inte, menar Bloxham (2011). I sin studie tar Bloxham 

hjälp av olika skandaler och finansiella kriser t.ex. BP:s oljespill i mexikanska golfen, och 

Enronskandalen samt finanskrisen 2008 för att förstå hur informationstillgängligheten och 

transparensen påverkar kunskapsgapet mellan investerare och företag och kom till att det har minimal 

påverkan eftersom företag delar med sig den information de vill dela med sig och att investerarna inte 

lägger tid på att försöka koppla den information de får via t.ex. företags hållbarhetsrapport till 

eventuella risker (Ibid.). 
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3.  METOD 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som används för att genomföra arbetet, vidare beskrivs 
varför metoden valdes. Forskingsmetoden, datainsamlingen och analys förklaras mer detaljerat. En 
djupare beskrivning av respondenter och enkäten presenteras för att ge en överblick av studiens karaktär.  

3.1.  Forskningsmetod 

En studie kan genomföras med hjälp av kvalitativ eller kvantitativ metod och en forskningsansats kan 

antingen vara deduktiv, induktiv eller abduktiv (Saunders et al., 2016). Enligt Saunders et al. (2016) en 

deduktiv ansats är när en studie utgår från en teori, som utvecklats oftast genom litteraturstudie, 

sedan utformas en strategi för att testa teori. En induktiv ansats är när du börjar med att samla in data 

för att utforska en företeelse och därefter skapar en teori. En abduktiv anstats däremot utgår från att 

samla in data för att utforska en företeelse, identifiera teman och förklara mönster för att generera en 

ny eller ändra en befintlig teori som testas genom ytterligare datainsamling. Kvantitativ data består av 

sådan information som kan räknas eller klassificeras. Denna typ av data kan bearbetas med statistiska 

analyser. Kvalitativ data utgörs av ord, beskrivningar och kan innehålla mycket detaljerad 

information. För att analysera kvalitativ data krävs det att informationen som samlats in grupperas 

och kategoriseras (Höst et al., 2006). För problem som innefattar människors beteende är det lämpligt 

att tillämpa en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod (Höst et al., 2006). Kvalitativ 

metod används för att besvara studiens första frågeställning och den kvantitativ för att besvara den 

andra frågeställningen. 

I denna uppsats används en abduktiv ansats (Saunders et al., 2016), dvs. utifrån data som samlas in 

genom intervjuer ska ett mönster i hur finansiella institutioner arbetar för att upplysa och uppmuntra 

sina befintliga och potentiella kunder om SRI identifieras. Med hjälp av data insamlat genom en 

enkätundersökning ska faktorer som driver privata investerare  till att välja SRI identifieras. För att få 

ett så bra resultat som möjligt behöver undersökningen besvaras av så många respondenteter som 

möjligt.  

3.2.  Datainsamling 

Data insamling kan ske på två olika sätt, genom att använda primärdata dvs. data som forskaren 

samlar in genom att använda intervjuer, enkätundersökning eller observationer eller sekundärdata dvs. 

information som finns tillgänglig för allmänheten (Saunders et al. 2016). I denna uppsats har 

insamlingen av primärdata skett genom intervjuer och enkätundersökning.  

3.2.1.  Primärdata 

Semi-strukturerade intervjuer 

För att besvara på uppsatsen första frågeställningen nämligen få reda på metoderna som finansiella 

institutioner använder för att nå ut med information och uppmuntra både befintliga och potentiella 

kunder att välja SRI har det varit viktigt att hämta information direkt från dessa aktörer, därför 

bestämdes att samla in information genom semi-strukturerade intervjuer med representanter från 

olika finansiella institutioner som har kunskap om SRI och arbetar dagligen med olika 

hållbarhetsfrågor och kommunikation. Semi-strukturerade intervjuer baseras på ett specifikt tema och 

några viktiga frågor (se bilaga 1) för att samla in så relevant information som möjligt eftersom 

respondenter får större utrymme att prata fritt (Saunders et al. 2016; Höst et al. 2006). 
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För att välja respondenter användes finansiella institutioners egna hemsidor för att hitta rätta 

personer. På grund av tidsbrist har endast representanter från tre finansiella institutioner kunnat 

väljas. Eftersom intervjuerna utgör en viktig del av denna studie har intervjufrågor utformats efter 

studiens syfte. Respondenterna fick frågorna i förväg för att ge dem möjlighet att förbereda så bra 

svar som möjligt., eftersom det ansågs att det skulle öka kvalitet på svaren. Alla intervjuer 

genomfördes genom ett fysiskt möte hos det företaget som respektive respondent representerar. 

Intervjuerna pågick i 30-45 minuter och spelades in för att underlätta bearbetningen och analys av 

informationen. 

Enkätundersökning 

En enkätundersökning har använts för att samlat in kvantitativ data för att kunna besvara studiens 

andra frågeställning nämligen kunna identifiera faktorer som påverkar privata investerares val av SRI 

och vilken effekten begränsad information och kunskap har på det valet. Enkätfrågorna har kunnat 

utformas med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Enkäten består av fem delar som innehåller olika många frågor. Första delen består av frågor för att 

samla några socio-demografiska variabler. Andra delen behandlar generella sparbeteenden hos de 

svarande. Tredje och fjärde delen behandlar kunskap och attityd kring SRI och femte delen behandlar 

frågor kring faktorer som skulle kunna utgöra ett hinder för de svarande att avstå eller välja SRI. I 

enkäten används stängda frågor dvs. de svarande inte har möjlighet att komma med egna 

kommentarer. Enkäten har utformats med svarsalternativ för att det ska gå snabbare att besvara 

enkäten. En stor del av enkäten består av stängda frågor med svarsalternativ 1–7, enligt Likertskala, 

där 1 kan t.ex. innebära att man inte instämmer alls med påstående i frågan och 7 innebär att man 

instämmer helt.  

Studien avgränsar sig till investerare som placerar i noterade värdepapper t.ex. aktier, fonder, 

obligationer etc. och enkäten delades ut på Svenska Dagbladets börsforum, med målet att nå ut till 

personer som är insatta i ämnet och har intresse för det. Enkäten har även skickats ut via e-post till 

några bekanta och vänner som sparar i aktier, fonder och andra typer av värdepapper. För att få så 

bred spridning som möjligt på enkätsvar har olika sociala medier som Facebook och Twitter använts 

för att nå ut till så många privatpersoner som möjligt. 

Förhoppningen med enkäten är att den skulle besvaras av så många som möjligt, därför delades den 

ut på olika forum. svarsfrekvens har inte varit på samma nivå som förhoppningen, utan betydligt 

mycket längre. Total togs det emot 44 svar, eftersom studien är avgränsad till personer som sparar i 

värdepapper främst i aktier, fonder och obligationer på den svenska marknaden, har 8 svar tagits bort 

på grund av att de avvek från detta kriterium, vilket gav 18,2 % i svarsbortfall. 

Under arbetets gång har några problem inträffats. Eftersom det har använts Google Formulär för att 

skapa enkäten, har det nu i efter hand konstaterats att några ett antal svar inte kunnat registreras av 

någon okänd anledning. Ett tiotal av de som fick enkäten via e-post, har fått påminnelse men sagt att 

de hade redan svarat. Detta skulle kunna förklara den extremt låga svarsfrekvens. 

3.2.2.  Sekundärdata 

Sekundärdata har samlats för att inhämta information om tidigare studier om SRI, hållbarhet och 

drivande faktorer för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Elektroniska källor som 

vetenskapliga artiklarna och tidigare forskningar om SRI har inhämtats genom KTH Bibliotekets 

söktjänster och databaser. Genom KTH:s Diva-portal kunde man komma åt uppsatser som andra 

studenter på KTH har skrivit om hållbara och ansvarsfulla investeringar.  
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Tryckta källor som har använts i denna studie är bl.a. kurslitteratur från tidigare kurser på KTH samt 

egna och lånade böcker från KTH:s bibliotek och Stockholms Universitetets bibliotek.  

Litteratursökningen har även skett via Google och Google Scholar och sökord som, SRI, Responsible 

Investing, Impact Investing, Sustainable and Responsible Investing, Principal-agent theory, 

Sustainable development etc. genererade träffar som gjorde det möjligt att komma åt relevant 

information för studien. 

3.3.  Analys av data  

Analys av data som samlats in genom intervjuer gjordes med hjälp av en editerande metod. Som 

enligt Höst et al. (2006)  och Saunders et al. (2016) syftar till att skapa kategorier av ämne utav ämnet 

med hjälp av några nyckelord i datamaterialet. Grunden till kategorierna bestäms av analyspersonens 

tolkning av innehållet och mönster. Efter att ha samlat primärdata genom intervjuer, sammanfattades 

informationen efter att ha lyssnat på de inspelade intervjuerna ett flertal gången för att se till att allting 

uppfattades korrekt. I sammanfattningen har rubrikerna skapats efter vissa ämnen, sedan har 

informationen kategoriserats baserat på hur respondenterna har svarat. Genom att skapa rubrikerna 

utifrån ämne, hade det underlättat analysarbetet.  

Kvantitativ data som samlats in med hjälp av enkäten har bearbetats och analyserats genom att 

jämföra olika procentsatser i svaren. Insamlad data har analyserats genom att använda procentsatser, 

sedan har sambanden mellan olika variabler undersökts för att skapa bättre förståelse om 

investerarnas beteende, och attityder gentemot SRI med också huruvida olika faktorer påverkar deras 

investeringsbeslut. 

3.4.  Presentation av respondenteter  

Urvalet av respondenter har gjorts för att skapa djupare förståelse om hur finansiella institutioner 

arbetar för att informera sina både sina befintliga och potentiella kunder om hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. De potentiella respondenter som kontaktades utgjordes av personer som arbetar med 

hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar samt med direkt kommunikation till sina kunder. 

Dessa var de grundläggande kriterierna för att få respondenter som besitter den kunskap som krävs 

för att kunna bidra med information för att syftet med studien ska uppnås. 

Nedanstående personer har intervjuats och därmed bidragit med värdefull information för att kunna 

genomföra denna studie:  

Richard Torgerson  

Senior Bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, Folksam 

Utbildning: Juristexamen från Uppsala Universitet 

Sedan 2009 har han arbetat inom gruppen för ansvarfullt ägande som ansvarar för Folksams dialog 

med både Folksams portföljbolag och kunder dvs. pensionssparare. Gruppen sköter övervakning och 

hanterar alla frågor rörande hållbarhet och ägarstyrning. Richard har även erfarenheter inom PR och 

kommunikationsbranschen och har tidigare arbetat med kommunikation och opinionsbildning. 
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Kajsa Brundin 

Produktanalys och hållbarhetschef, Söderberg & Partners 

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan 

         Civilekonomexamen, från Handelshögskolan i Stockholm 

 

Som ansvarig för produktanalyser och hållbarhetsfrågor arbetar hon med att utvärdera olika livbolag 

och fondförsäkringsbolag samt enskilda fonder på finansmarknaden.  Hon ansvarar även för 

framtagning av Söderberg & Partners årliga Hållbarhetsrapporter, som oftast betraktas som Sveriges 

första riktiga utvärdering av liv-, fond- och pensionsbolagens hållbarhetsarbete. 

Kajsa har arbetat på Söderberg & Partners sedan 2013 och har tidigare erfarenheter inom investment 

banking i London, där hon arbetade som analytiker inom M&A-transaktioner med fokus på nordiska 

bolag. 

 

Erik Amcoff 

Kommunikationschef, Carnegie Fonder  

Utbildning: Statsvetenskap vid Uppsala Universitet 

        Andra utbildningar från bl.a. Handelshögskolan i Stockholm och Stanford University 

 

Som kommunikationschef inkluderar hans ansvarsområde strategisk marknadsföring, medierelationer, 

redaktionell innehållsproduktion och ansvarsfulla investeringar. Han har erfarenheter inom 

kommunikationsbranschen och har tidigare arbetat med kommunikationsfrågor på bl.a. HQ Bank 

och som journalist på bl.a. Dagens Industri och Wall Street Journal. 

 

3.5  Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp för att bedöma kvalitet av en studie. Reliabilitet och 

validitet kan innebära vissa problem när man genomför en kvalitativ undersökning eftersom inga 

mätningar görs. För en kvantitativ undersökning däremot är reliabilitet och validitet lämpligt 

(Saunders et al. 2016).  

Reliabilitet avser tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen. för att uppnå god reliabilitet krävs 

det noggrannhet i både datainsamling, bearbetning och analys (Saunders et al. 2016; Höst et al. 2006). 

För att undersöka reliabilitet behöver man göra några tester och därmed minimera svagheter i 

undersökningen, på grund begränsad tid har det varit svårt att genomföra några tester, därför har 

noggrannheten i bearbetningen och analys av insamlad data varit väldigt viktigt. 

Validitet avser att lämpligheten av mätningsmetoder som används i studien, noggrannheten i analysen 

av insamlad data och resultat samt generaliserbarhet av resultaten. Validitet kan indelas i interna och 

extern validitet, där den interna validiteten handlar om kopplingen mellan undersökningen och 

verkligheten medan den externa validiteten behandlar generaliserbarhet för hela populationen 

(Saunders et al. 2016). För att uppnå en god nivå på validitet måste det finnas en tydlig koppling 

mellan det man vill undersöka och vad man faktiskt mäter (Höst et al. 2006). När det gället validitet i 

denna uppsats kan den inre validiteten motiveras med motivering av val av företag såväl som 

respondenter. Alla respondenter arbetar med hållbarhet och har kommunikation med sina kunder.  
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Intervjuerna spelades in, sammanställdes och sedan skickades sedan till respondenter för att se till den 

publicerade informationen är korrekt. Däremot går det inte att generalisera resultat eftersom det är ett 

fåtal svenska finansiella institutioner som har intervjuats och urvalet i enkätundersökningen är för 

liten för att kunna dra generella slutsatser. 
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4. MARKNADEN 

 
4.1.  Den globala SRI-marknaden 

Marknad för SRI har vuxit väldigt starkt under det senaste decenniet. SRI som investeringsfilosofi har 

haft en tillväxt av egen klass jämfört med andra investeringsstrategier. Mellan 2012 och 2014 har SRI-

klassade tillgångar under förvaltning vuxit från 13 300 miljarder dollar till 21 400 miljarder dollar. Den 

största tillväxten har kommit från den europeiska marknaden. Globalt har denna SRI-marknad haft 

en tillväxt på strax över 30 % under samma period. Tabell 1 visar tillväxten av SRI-klassade tillgångars 

tillväxt i olika länder mellan 2012 och 2014(GSIA, 2014). 

Tabell 1: Tillväxt av SRI förvaltade tillgångar i relation totala till tillgångar 
under förvaltning 

Område   2012 2014 

Europa 
 

49,0 % 58,8 % 

USA   20,2 % 31,3 % 

Kanada 
 

11,2 % 17,9 % 

Australien   12,5 % 16,6 % 

Asien   0,6 % 0,8 % 

Globalt   21,5 % 30,0 % 
Källa: Global Sustainable Investment Review 2014, GSIA 

 

Den globala marknaden för SRI drivs av Europa som också står för mer än 60 % av de totala SRI-

tillgångarna under förvaltning i världen (Ibid.) Figur 4 illustrerar fördelningen av tillgångarna i 

procent, efter områden, där är Europa är överlägset den största marknaden. 

 

Figur 4: Fördelning av de globala tillgångarna under förvaltning (TuF) efter område 

 
Källa: Global Sustainable Investment Review 2014, GSIA 
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I detta kapitel beskrivs den globala och europeiska samt den svenska marknaden för hållbara och 

ansvarsfulla investeringar. Här redogörs marknadensstorlek, förvaltningsvolym efter region och 

tillämpad SRI-strategi och de trender som finns på marknaden. 
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Även USA och Kanada har visat starka tillväxtsiffror under de senaste två åren och tillämpning av 

SRI-strategier har blivit allt vanligare i dessa länder (GSIA, 2014; KPMG, 2015). Som tabell 2 visar 

har USA och Kanada vuxit med över 75 % respektive 60 % medan tillväxten på den europeiska 

marknaden ligger kring 55 %.  

Tabell 2: Tillväxt av SRI-klassade tillgångar efter region mellan 2012-2014 
(i miljarder dollar) 
Region   2012 2014 Tillväxt 

Europa 
 

8 758 13 608 55,0% 

USA   3 740 6 572 76,0% 

Kanada 
 

589 945 60,0% 

Australien   134 180 34,0% 

Asien   40 53 32,0% 

Globalt   13 261 21 358 61,0% 

Källa: Global Sustainable Investment Review 2014, GSIA 

Som det beskrivs i avsnitt 2.3, finns 5 strategier som tillämpas för att kunna investera på ett hållbart 

och ansvarsfullt sätt. Normalbaserad screening är den mest använda strategi på den globala 

marknaden och står för cirka 14 400 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning, följt av ESG-

Integrering som står för 12 900 miljarder (GSIA, 2014). Mellan 2012 och 2014 hade hållbara 

temainvesteringar-strategin den starkaste tillväxt av alla strategier (136 %) och växte starkt i Kanada 

och Australien. Även ESG-integreringsstrategin hade en stark tillväxt på cirka 117 % och stor del av 

denna tillväxt kom främst från Europa och USA (Ibid). 

 

Figur 5: SRI-klassade tillgångar under förvaltning efter tillämpad strategi 

 
Källa: Global Sustainable Investment Review 2014, GSIA 
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De totala SRI-klassade tillgångarna under förvaltning är brett allokerade mellan många olika 

tillgångsklasser. Aktier, obligationer, venture capital/private equity och fastigheter är det dominerande 

tillgångsslag för investerare som tillsammans utgör cirka 91,7 % av de totala tillgångarna (Figur 6). På 

de flesta marknader i världen sker förvaltningen av SRI-tillgångar genom institutionella investerare 

som pensionsfonder och försäkringsbolag, 86,9 % (2014) som kan jämföras med 89,3 % (2013). 

Denna minskning beror på det intresse av SRI-förvaltning från privata investerare (GSIA, 2014).  

Figur 6: SRI-klassade tillgångar under förvaltning efter tillämpad strategi  

 
Källa: Global Sustainable Investment Review 2014, GSIA 

 

4.2.  Den svenska SRI-marknaden 

 

Den europeiska SRI-marknaden är uppdelad i 13 delmarknader: Sverige, Storbritannien, Österrike, 

Belgien, Frankrike, Norge, Italien, Tyskland, Finland, Holland, Polen, Spanien och Schweiz, alla ingår 

i Eurosif (GSIA, 2014). Den svenska marknaden anses vara en mogen marknad för SRI och nästintill 

alla stora institutionella förvaltare har varit aktiva med tillämpningen av SRI-strategier under de 

senaste tio åren. Sedan 2014 har antalet förvaltare och finansiella rådgivare som undertecknat UNPRI 

ökat. 

 De mest använda strategierna bland både små och stora institutionella investerare på den svenska 

marknaden är normalbaserad screening och exkludering som också står för en stor del av de totala 

tillgångarna under förvaltning i Sverige (se Figur 7). Sedan 2011, har ESG-integrering vuxit väldigt 

starkt samtidigt som bäst-i-klass-strategin minskar. En annan strategi som har haft en stark tillväxt är 

aktiv påverkan-strategin. AP-fonderna 1-4 anses vara pionjärer i tillämpningen av denna strategi. 

Sedan 2007 har fonderna arbetat aktivt med att delta på bolagsstämmor och föra dialog med företag 

och på sätt påverka företagen hållbarhetsarbete (EUROSIF, 2014; GSIA 2014; KPMG, 2015). 
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Figur 7: SRI-klassade tillgångar under förvaltning efter tillämpad strategi  

 Källa: European SRI Study 2014  

Allokering av SRI-tillgångar på den svenska marknaden har en hög koncentration i aktier och 

obligationer som tillsammans utgör cirka 90 % av de totala tillgångarna under förvaltning (se Figur 8). 

Intresse för gröna obligationer har också varit stor bland institutionella investerare vilket har lett att 

marknaden för denna typ av obligationer har växt starkt (EUROSIF, 2014) 

 

Figur 8: SRI-klassade tillgångar under förvaltning efter tillämpad strategi  

 
Källa: European SRI Study 2014 [7] 
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Intresse för hållbarhetsfrågor har varit stort bland institutionella investerare under de två senaste 

decennier, men har under senare åren även ökat bland privata investerare (Nilsson, 2007; KPMG 

2015). Många förvaltare och rådgivare tror på fortsatt ökat intresse för SRI investeringar och dess 

betydelse för att främja hållbart företagande under de kommande åren (KPMG, 2015). 

”Nobody can predict the future. However, one thing is clear; it will be very different to today. We believe that a 

number of deeply-rooted forces – megatrends – are driving fundemantal changes within the investment 

management industry” (KPMG, 2015) 
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KPMG (2015) profilerar den typiska investeraren år 2030 som individer eller institutioner som 

befinner sig på olika geografiska områden, har olika sociala, politiska och ekonomiska attityder, har 

olika behov, livsstilar och inkomster men alla drivs av att uppnå kollektiva mål. Den tekniska 

utvecklingen kommer att står i centrum för investerarnas beteende och tidseffektiva lösningar 

kommer att krävas i takt med att multitasking och tidsbrist ökar. 

Idag är tillämpningen av ESG-kriterierna (se avsnitt 2.2.1) frivillig, år 2030 tror KPMG att 

tillämpningen av dessa kriterier kommer vara en självklarhet i investeringsbeslutsprocessen för både 

privata som institutionella investerare. Individanpassade tjänster för att få fram de alternativ som 

investerare kan lita på utifrån dennes preferenser kommer att krävas och transparens, enkelhet och 

ärlighet samt integritet kommer att ha en stor betydelse, kanske till och på bekostnad av finansiell 

avkastning (Ibid.). 
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5.  EMPIRI 

 
5.1.  FOLKSAM 

Respondent: Richard Torgerson (se avsnitt 3.4) 

 

I Folksam och dotterbolag ingår det KPA, Folksam Liv, Folksam Sak och Förenade Liv samt 

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och förvaltar cirka 375 miljarder SEK. Förvaltningen 

sker genom traditionell passiv förvaltning i ett antal tillgångsklasser bl.a. aktier och fastigheter. 

Ungefär en tredjedel av det totala kapitalet är investerat i aktier där hälften är placerat på 

Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm) och hälften på MSCI World. Förvaltningen av 

aktieinnehav på Stockholmsbörsen sköts av Swedbank Robur. Folksam har innehav i cirka 50 bolag 

på Stockholmsbörsen och anses vara bland de 10 största institutionella ägarna i Sverige. 

 

5.1.1.  Ansvarsfullt ägande och dialog 

Eftersom Folksam hanterar andra människors pengar är det viktigt att de placeras på ett hållbart och 

ansvarsfullt sätt. Folksams grupp för ansvarsfullt ägande där bl.a. Richard Torgerson ingår, arbetar 

med hållbarhetsfrågor och Corporate Governance (ägarstyrningsfrågor), gruppen ansvarar för att 

Folksams uteslutningskriterierna och andra regler följs av de som sköter förvaltningen av Folksams 

aktieinnehav, t.ex. Swedbank Robur. Det är viktigt för Folksam att Swedbank Robur arbetar efter det 

förvaltnings-mandat som de har fått av Folksam eftersom dessa två parter kan ha olika skilda 

uppfattningar på vad som är hållbart eller ansvarfullt investerande poängterar Torgerson.  

Trots att Folksam tillämpar en traditionell passiv förvaltning av det kapitalet man har under 

förvaltning så är de väldigt aktiva ägare. Det aktiva ägandet sker genom att närvara på bolagsstämmor, 

kontinuerlig dialog med företag som även är en del av Folksams påverkansarbete. I många bolag har 

Folksam stort innehav, genom att delta på bolagsstämma och rösta, ställa frågor eller föra sina åsikter 

är man med och påverkar. Påverkansarbete i utländska innehav sker via samarbeten, t.ex. i Norden 

sker samarbetet via Nordic Engagement Cooperation (NEC). I Sverige har man samarbete med bl.a. 

Hållbart värdeskapande, Institutionella ägares förening, och SWESIF. 

Folksams grupp för ansvarsfullt ägande ägnar mest tid åt bolagsstyrning och ägardialog. I deras 

ägardialogsarbete träffar man regelbundet de företag man har stora innehav i och de bolag som är 

verksamma på marknader som anses som vara högriskmarknader samt de företag man anser håller på 

att avvika från Folksams kriterier ansvarsfull företagande.  

 

 

I det här kapitlet redovisas det empiriska materialet som huvudsakligen utgörs av bearbetad data 

från intervjuerna och enkätundersökningen. Redovisningen av kvalitativa data består av en kort 

presentation av Folksam, Carnegie Fonder och Söderberg & Partners och en summering av hur de 

arbetar med hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar och kommunikation. Sedan presenteras 

kvantitativ data från enkätundersökningen, svar från enkät redovisas i tabeller och diagram samt 

förklarande texter. 



31 
 

5.1.2.  Strategier, riktlinjer och granskning 

Folksam är en passiv index-investerare därmed finns det inte så stort utrymme att tillämpa många 

strategier som t.ex. andra mer aktiva investerare, enligt Torgerson. Bland UNPRI:s SRI-kriterier (se 

avsnitt 2.2.1) tillämpar Folksam exkluderingsstrategin (uteslutning) och aktiv påverkan, där mänskliga 

rättigheter, miljön och korruption bevakas. Samtliga Folksambolag investerar inte i företag som 

producerar tobak eller tobaksprodukter av något slag, illegala vapen och allt som bryter mot globala 

konventioner. Sedan har Folksam olika krav beroende på portföljer. Dotterbolagen Folksam 

investerar inte i kol, uran, kärnvapen och alkohol medan KPA utesluter också alkohol, spel och ställer 

högre krav på energiföretag. 

Förutom gällande lagar och riktlinjer från Finansinspektionen samt Solvens II, arbetar Folksam 

utifrån de principerna som anges i UNPRI. Eftersom Folksam, var den enda svenska institutionella 

investerare i referensgruppen som var med och tog fram UNPRI:s principer 2005, har Folksam också 

följt dessa riktlinjer sedan tog de introducerades.  

Två gånger per år granskar och betygssätter Folksam sina både befintliga och potentiella innehav för 

att se till att företagen lever upp till de krav som Folksam ställer gällande miljö, mänskliga rättigheter 

och antikorruptionsarbete. Omkring 3000 företag screenas med hjälp av GES (Global Engagement 

Services) som är ledande leverantör av etisk granskning av företag i Sverige. 

 

5.1.3.  Information, kommunikation och transparens  

 

Hållbarhet är ett abstrakt begrepp som inte är definierat och beror mycket på egen uppfattning. Vad 

vi i Sverige anser vara etiskt eller hållbart, uppfattas olika i t.ex. Texas, Japan eller andra delar av 

Sverige. Däremot finns det några ramverk som kan sägas definierar hållbarhetsarbete (se avsnitt 2.1.3 

och 2.2), men även kan tolkas på olika sätt anser Torgerson. Enligt Torgerson behövs det ett antal 

definitioner som objektivt sett ska anses definiera hållbarhet som även ska fungera som en 

mötespunkt mellan marknaden och allmänheten i vad som är hållbarhet och på så sätt minimera 

risken för missnöje från kundernas sida. När man exempelvis säljer en fond som man som rådgivare 

anser är hållbar men som inte möter kunden förväntningar på hållbarhet skapas en besvikelse hos 

kunden som på sikt kan vara skadlig för både företag och branschen. Däremot om man är tydlig med 

att motivera varför man anser att fonden är hållbar vid vissa val minimerar man därmed risker för 

besvikelse menar Torgerson.  

För att öka kännedom om sitt hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar bland sina kunder, 

förutom information på hemsidan, har medlemmarna gruppen för ansvarsfullt ägande direkt kontakt 

med kunder via olika social medieplattforma som, Blogg och Twitter. Man även en gemensam 

mailadress och finns tillgängliga för att besvara på frågorna. Gruppen driver även en egen blogg där 

man rapporterar om bl.a. bolagsstämmor som man varit närvarande på, vilka frågor som ställdes och 

vad man fick för svar från företagets ledning eller styrelse.  Genom att finnas tillgänglig och vara 

transparent med sitt arbete skapar man också förtroende bland kunderna, anser Torgerson. Eftersom 

Folksam försäkrar mer eller mindre varannan svenska och förvaltar pensionspengar från anställda i 

den offentliga sektorn, har man kunnat konstatera ökad efterfråga för etiska och SRI-produkter 

därför delar publicerar Folksam så mycket information som möjlighet på sin hemsida så att kunderna 

lätt kan komma åt den vid behov. Man utbildar sina medarbetare och därmed fungerar dem som 

ambassadörer för Folksams hållbarhetsarbete. 
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5.2.  CARNEGIE FONDER 

 

Respondent: Erik Amcoff (se avsnitt 3.4) 

Carnegie Fonder är Sveriges ledande aktivt fondförvaltare efter storbankerna med över 50 miljarder i 

förvaltat kapital. Fonderna som förvaltas är inriktade på den svenska aktiemarknaden, olika 

tillväxtmarknader och räntor. Carnegie Fonder har en värdefokuserad förvaltningsfilosofi, vilket 

innebär att man endast investerar i begränsat antal värdepapper och värdebolag. Carnegie definierar 

ett värdebolag som ett välskött bolag med stabil verksamhet och starka finanser samt hållbara 

affärsmodeller.  

 

5.2.1.  Ansvarsfullt ägande och dialog 

Carnegie Fonder har som uppdrag att leverera god riskjusterad avkastning till sina andelsägare som då 

utgörs av institutionella kunder, direktkunder dvs. privatpersoner och partners dvs. olika distributörer 

av Carnegie Fonders fonder. För Carnegie Fonder är det viktigast att alla fonder följer samma 

investeringsfilosofi dvs. fokuserad värdeförvaltning, berättar Amcoff. Inga av Carnegie Fonders 

fonder investerar inte i företag som bryter mot de grundläggande globala konventioner om mänskliga 

rättigheter och arbetsrätt, men investerar inte heller i miljöbovar, korrupta företag eller företag som 

har verksamhet inom kontroversiella vapen som kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, 

landminor och klusterbomber.  

 I arbetet för ansvarsfull förvaltning granskas potentiella investeringar om de uppfyller kraven för att 

betraktas som värdebolag, bland de kraven ingår även krav som rör miljön, mänskliga rättigheter och 

bolagsstyrning. Även efter investeringen fortsätter granskningsarbetet. Eftersom Carnegie Fonder är 

en långsiktig ägare, bygger man också upp långsiktiga relationer med sina innehav. Som en del av 

granskningsarbetet har fondförvaltarna regelbunden kontakt med företagen men också besöker också 

deras verksamheter, berättar Amcoff.  

 

”När bolag väl kommer in i våra något av våra fonder, är det oftast är välskött bolag” – Amcoff 

Men även välskötta bolag behöver förbättras, därför är det viktigt att det finns dialog mellan t.ex. 

förvaltare och innehavsföretag. Ett annat sätt att ta ansvar i sitt förvaltningsarbete är att alltid säga 

vad man tycker, poängterar Amcoff. Som exempel berättar han om en fondförvaltare som gick ut i 

media med en artikel där förvaltaren riktade hård kritik mot att bolagets vd har ett annat stort 

uppdrag i en annan organisation och den höga ersättningen som bolaget valde att ge ut till vd:n trots 

att bolaget har mycket som behöver förbättras. 

Som aktiv förvaltare är det viktigt att frågor rörande ägarstyrning och hållbarhet hanteras. Därför har 

Carnegie Fonder ett råd för ansvarsfulla investeringar där bl.a. Erik Amcoff ingår. Rådet ansvarar för 

att diskutera hållbarhetsfrågor och fortbilda personal om hållbarhetsfrågor samt se till att förvaltarnas 

uppmärksammande av hållbarhetsfrågor håller hög kvalitet. 

För Carnegie Fonders del är det viktigt att de företag man investerar i har skrivit under FN:s Global 

Compact och förhåller sig till de kraven som omvärlden ställer på företag. När det upptäcks att ett 

bolag inte följer Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar finns det en process som följs 

innan man bestämmer sig att avyttra innehavet. Frågan diskuteras med rådet, sedan kan dialog mellan 

Carnegie Fonder och företaget sker på olika nivåer beroende på frågan. I vissa fall kan det exempelvis 
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räcka med att förvaltaren för dialogen med företaget. I andra fall krävs det att Carnegie Fonders vd 

tar en formell kontakt med företagets styrelse eller vd. Om ingen förändring sker kan Carnegie 

Fonder gå ihop med andra aktieägare som tycker likadant och försöka påverka bolaget till en 

förändring. 

”Vi ställer högre krav på våra innehav och att de sköter sig. Om vi väljer att sälja vårt innehav när de inte 

sköter sig vem köper då? Jo, antagligen någon som ställer lägre krav. Är det bra för miljön eller samhället? – 

Oftast anser vi att det är bättre att vi behåller våra innehav och försöker påverka bolaget till att bli bättre 

istället för att sälja av.” – Amcoff 

 

5.2.2. Strategier, riktlinjer och granskning 

Förutom företagets egen förvaltningsfilosofi, värdefokuserad förvaltning, har Carnegie Fonder inga 

stadgade strategier som tillämpas, i alla fall inte de SRI-strategier som nämns i (avsnitt 2.2). Däremot 

som aktiv förvaltare arbetar Carnegie Fonder med att påverka sina innehav att ständigt bli bättre, det 

görs genom att alltid lyfta fram saker som anses behöver förbättras och våga säga vad man tycker, 

anser Amcoff. Carnegie Fonders aktivt påverkansarbete skulle kunna betraktas som strategier enligt 

SRI-strategierna som EUROSIF tagit fram. Förutom att följa de gällande lagar och regler, har 

Carnegie Fonder skrivit under UNPRI, vilket att innebär att man bundit sig att följa de riktlinjerna för 

ansvarsfulla investeringar och följer även riktlinjerna i FN:s Global Compact. 

Som nämndes tidigare granskar Carnegie Fonder alla potentiella investeringar innan man bestämmer 

att investera i bolaget. Förutom den finansiella analysen av både potentiella och befintliga innehav, 

anlitas GES gör att genomföra en granskning med syfte att identifiera hur företagen när ligger till i sin 

verksamhet rörande miljö, mänskliga rättighet och bolagsstyrningsfrågor och ifall företaget följer 

globala konventioner. 

5.2.3.  Information, kommunikation och transparens  

”Det är inte så konstigt alls! Självklart att man tolkar hållbarhet på olika sätt” – Amcoff 

Även om många företag och förvaltare har ungefär samma grundläggande uppfattningar som vad 

anses vara etisk eller hållbar, är det svårt att inte tycka olika, däremot är det viktigt att man är 

transparent med sin policy, tillgängliggör information men också vara tillgänglig och besvara på 

frågorna från t.ex. kunder, media och andra intressenter, menar Amcoff. Exempelvis är alla Carnegie 

Fonders förvaltare alltid tillgängliga för att besvara kunderna rörande fonderna som de förvaltar. Man 

har även personal som alltid har direkt med kontakt med både kunder, fortsätter Amcoff.  

Eftersom tillgänglighet och transparens är väldigt viktigt för Carnegie Fonders förvaltningsarbete, är 

hemsidan en viktig plattform för att kunna vara transparent med hur man arbetar men också 

tillgängliggöra information om sitt hållbarhetsarbete. 
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5.3.  SÖDERBERG & PARTNERS 

 

Respondent: Kajsa Brundin (se avsnitt 3.4) 

Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående finansiella rådgivare och förmedlare av 

försäkringar och finansiella produkter. Idag har Söderberg & Partners cirka 300 miljarder kronor i 

kapital under förvaltning. Som förmedlare analyserar och betygsätter Söderberg & Partners cirka 40 

företag, över 2500 fonder bevakas löpande, utför aktievärderingar och riskanalyser, analyserar 

makroekonomin, analys av strukturerade produkter och livbolag. 

 

5.3.1. Utvärderingsarbete och dialog 

Eftersom Söderberg och Partners inte har egna finansiella produkter, utgörs deras hållbarhetsarbete 

av att granska bl.a. fondbolagens hållbarhetsarbete. Intresse för hållbarhetsfrågor har varit stort på 

senare tid, vilket gör att många fond- och pensionsbolag har börjat ägna mycket tid och resurser på 

hållbart ägande eller förvaltande. Att det finns en fristående aktör som granskar hur dessa aktörer 

egentligen arbetar med hållbarhet och hur de kan förbättra blir allt viktigare. Sedan publiceringen av 

den första hållbarhetsrapporten, har Brundin man kunnat konstatera ett stort intresse framförallt från 

institutionella ägare som gärna vill veta hur det ska göra att för att förbättra sitt hållbarhetsarbete, 

därmed få en bättre placering i t.ex. Söderberg & Partners årliga Hållbarhetsrapporter.  

Söderberg och Partners hållbarhetsrapporter är viktiga för dels institutionella ägare eller 

fondförvaltare att få ett kvitto på hur bra deras arbete med hållbara investeringar ligger till i 

förhållande till konkurrenterna, dels för att den enskilde spararen på ett konkret och enkelt sätt ska 

kunna jämföra fonder. I utvärderingsprocessen skickas en enkät till fondbolagen där de beskriver hur 

de arbetar med hållbarhet som sedan följs upp med ett möte där man diskuterar svaren och de 

positiva och negativa aspekterna i fondbolagets arbete med ansvarsfulla investeringar lyfts upp samt 

ger man förslag på hur det skulle kunna förbättras genom att studera vad andra gör bra i de 

punkterna som inte görs bra, berättar Brundin. Utvärderingsarbetet mynnar ut i en sammanfattning 

om fondens hållbarhetsarbete, sedan sätts ett grönt, gult eller rött betyg utifrån Söderberg & Partners 

trafikljusmodell. I utvärderingen av fonder fokuserar man på två strategier, dels påverkansarbete och 

positivt urval dvs. hur fondbolaget väljer in hållbara företag i sina fonder. Fonder som är bra på båda 

strategierna erhåller ett grönt betyg, de som är bra på en av strategierna erhåller ett gult medan de 

som inte är bra på någon av strategierna erhåller ett rött betyg. 

5.3.2.  Definition, information och kommunikation 

”Hur ett företag uppfattas som hållbart bland konsumenter, handlar oftast om marknadsföring. Ett företag 

som lägger mycket resurser på att marknadsföra sig som hållbart, uppfattas också som hållbart” – Brundin 

Att man har skillnader i uppfattningen på hur olika företag uppfattas som hållbara påverkas av hur 

företaget marknadsför sig som hållbart, vilket påverkar konsumenternas uppfattning om företaget, 

anser Brundin. Exempelvis finns det pensionsbolag som hela branschen anser att de gör väldigt 

mycket i sitt hållbarhetsarbete men som allmänhet inte anser våra hållbara på grund av de är inte bra 

på att marknadsföra sitt arbete. Vissa företag är bättre än andra på att marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete, påpekar Brundin. 
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Förutom publicering av de uppmärksammade Hållbarhetsrapporterna som publiceras varje år, som 

en del i sitt hållbarhetsarbete driver Brundin en blogg för att tillgängliggöra information om 

Söderberg & Partners hållbarhetsarbete och hållbart sparande. Förutom hemsidan, använder 

Söderberg & Partners även Twitter och Facebook för att nå ut till både branschkollegor och både 

befintliga och potentiella kunder med relevant information.  

5.4.  Enkätundersökningen 

5.4.1.  Urvalet 

Det slutgiltiga urvalet har bestått av 36 svarande av det ursprungliga urvalet på 44 svarande eftersom 

8 svar togs bort på grund av de inte hade något sparande i värdepapper som aktier, fonder 

obligationer etc. Majoritet av de svarande är mellan 18 och 56 år gamla och 75 % av alla svarande 

innehar en universitet- eller högskoleutbildning och 50 % har en årlig inkomst före skatt som 

understiger 250 000 kr och ett placerbart kapital som understiger 500 000 kr.  

Tabell 3: Urvalets profil   

 
  

Totalt urval 
(n= 36) 

(%) 

Positiv 
inställning 

till SRI 
(%) 

Anser att de 
placerar 

hållbart och 
ansvarsfullt 

(%) 

  Överlag   88,9 53,8 

Kön 
Man 66,3 87,5 52,6 

Kvinna 33,7 91,7 71,4 

Ålder 

< 18 13,9 100,0 20,0 

18-25 38,8 92,9 92,9 

26-36 11,1 100,0 75,0 

37-56 30,6 100,0 50,0 

> 57 5,6 50,0 50,0 

Utbildning 

Grundskolan - - - 

Gymnasiet 13,9 100,0 50,0 

Universitet/Högskolan 75,0 90,0 55,0 

Annan eftergymnasial utbildning 11,1 50,0 50,0 

Inriktning på 
utbildning 

Ekonomi eller finansrelaterad 46,1 83,3 50,0 

Annan 53,9 92,9 58,3 

Arbete 
Ekonomi eller finansrelaterat 34,6 77,7 44,4 

Annat 65,4 94,1 58,8 

Årsinkomst 
före skatt 

< 250 000 50,0 92,3 53,9 

250 000 - 500 000 42,3 81,8 55,0 

500 000 - 1 000 000 7,7 100,0 50,0 

> 1 000 000 - - - 

Placerbart 
kapital 

< 300 000 55,6 85,71 47,6 

300 000 - 500 000 22,2 75,0 50,0 

500 000 - 5 000 000 16,7 83,3 100,0 

> 5 000 000 5,6 100,0 100,0 
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5.4.2. Några beteendebaserade faktorer 

I en 7-gradig Likertskala har de svarade tagit ställning mellan 1-7, där 1= instämmer inte alls och 7=instämmer helt med 

påståendet/frågan. 

De svarande har tagit ställning i en rad påståenden för att få reda på varför man väljer eller kan tänka 

sig välja att investera hållbart och ansvarsfullt. Bland de svarande är det stor del, (33 %) som 

instämmer helt om att de bidrar till en bättre värld genom att investera ansvarsfullt, medan över (45 

%) instämmer delvis. Det är en signifikant majoritet som anser att de väljer eller kan tänka sig välja 

hållbara och ansvarsfulla investeringar eftersom de förväntar sig stabilt positiv avkastning på längre 

sikt. Det är en stor del av de svarande som instämmer väldig lite eller lite i påstående om att de inte 

accepterar lägre avkastning även om investeringen är hållbar och ansvarsfull, det kan då tolkas 

motsatsvis dvs. att denna grupp accepterar lägre avkastning om investeringen är SRI-klassad. När det 

gäller orsakerna till varför man inte investerar ansvarsfullt är tidsbrist (33,3 %) den största 

anledningen, följt av information- och kunskapsbrist (25 % resp. 21 %), men även ointresse är en 

viktig påverkande faktor. 

Tabell 4: Resultat från frågor om beteende 

1. Jag investerar eller kan tänka mig investera hållbart och ansvarsfullt pga. min miljömedvetna 
livsstil: 
        Inte alls Väldigt lite Lite Måttligt Tillräckligt Mycket Helt  

11,1% 13,9% 19,4% 16,7% 11,1% 13,9% 13,9%  
        2. Orsaker till man inte investerar hållbart och ansvarfullt (välja SRI-klassat):   
        Tidsbrist  33,3%      

Informationsbrist 25,0%      

Ointresse  16,4%      

Kunskapsbrist 21,2%      

Annat  4,1%      

        3. Genom att placera hållbart och ansvarsfull bidrar jag till att rädda världen   

        1 2 3 4 5 6 7  
5,6% 2,8% 2,8% 8,3% 25,0% 22,2% 33,3%  

        6. Jag investerar eller kan tänka mig investera i SRI-klassade produkter för att få stabil avkastning 
över lång period 
        1 2 3 4 5 6 7  

2,7% 0% 8,3% 13,9% 16,7% 30,6% 27,8%  

 

5.4.3.  Informationskällor 

I en 7-gradig Likertskala har de svarade tagit ställning mellan 1-7, där 1= instämmer inte alls och 7=instämmer helt med 

påståendet/frågan. 

Påståenden i (Tabell 5) ställdes för att få reda på hur mycket tid privata investerare faktiskt lägger på 

informationssökandet, vilka kanaler man använder och hur tillgänglig de upplever att den information 

de söker är. När det gäller tid som läggs på informationssökning kan det konstateras att cirka 47 % 

lägger måttlig till tillräcklig mycket tid på att söka information och de kanalerna som används mest är 

tidningar (30,6 %), bankerna och fondbolagens egna hemsidor (25 %) respektive (19,4 %). Stor del 

(25 %) av de svarande i anser att det inte är enkelt att få till information om hållbara och ansvarsfulla 

investeringsalternativ och cirka (68 %) anser att de inte alls får eller får väldigt lite information för att 

kunna ha en hållbar och ansvarsfull portfölj. 
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Alla de svarande sparar i åtminstone aktier och fonder. När det gäller känner om det bolag man äger 

via aktier, har över (70 %) koll på bolagen dvs. man vet vilken branschen bolaget är verksam inom, 

deras produkter, miljöpåverkan etc. Däremot när det gäller fonder är det cirka (65 %) som inte har 

koll på de fonderna man äger dvs. ha koll på vilka företag som ingår i fonder, risknivå etc. (bilaga 2) 

Tabell 5: Resultat från frågor om informationskällor 

1. Hur mycket tid man spenderar på att söka information om potentiella investeringar en 
genomsnittlig månad:  
         Inte alls Väldigt lite Lite Måttligt Tillräckligt Mycket Väldigt 

Mycket 
  

5,6% 8,3% 13,9% 30,6% 16,7% 13,9% 11,1%   
         2. Vilken informationskälla man använder för att få tag på den information man behöver:   
         Jämförelsesidor på Internet 8,3%      

Fondbolagens egna hemsidor 19,4%      

Bankernas egna hemsidor 25,0%      

Tidningar (inkl. nättidningar) 30,6%      

Vänner och familj  8,3%      

Rådgivare (utskick)   5,6%      

Kapitalförvaltare (utskick)  2,8%      

         3. Jag anser att det är enkelt att få tillgång till information om SRI placeringsalternativ:    
         Inte alls Väldigt lite Lite Måttligt Tillräckligt Mycket Helt   

25,0% 11,1% 19,4% 22,2% 11,1% 5,6% 5,6%   
         4. Jag får den information jag behöver för att en hållbar portfölj via min bank, rådgivare eller 
förvaltare: 

 

         1 2 3 4 5 6 7   
33,3% 25,00% 11,10% 13,90% 11,10% 0% 5,60%   

         
 

5.4.4.  Avkastning och risk 

7-gradig Likertskala har de svarade tagit ställning mellan 1-7, där 1= instämmer inte alls och 7=instämmer helt med 

påståendet/frågan.  

Som (Tabell 5) visar, kan man konstatera att investerarna tenderar att vilja maximera avkastningen till 

så låg risk som möjligt. Att bara maximera avkastningen utan att tänka på risk, är något impopulärt 

bland de svarande investerarna. I påstående om att SRI tenderar att generera lägre avkastning, har 

investerarna spridda uppfattningar, överlag anser investerarna att ansvarsfulla investeringar genererar 

lägre avkastning. Detta skulle kunna bero på att investerarna anser att de inte har tillräckligt mycket 

kunskap och tillgång till relevant information om SRI. Investerarna ogillar risk, cirka (25 %) 

instämmer måttligt om de kan acceptera högre risk för att investeringen är SRI-klassad, (19 %) 

instämmer lite och (13 %) instämmer väldigt lite. (se bilaga 3) 
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5.4.5.  Eventuella hinder och SRI 

I en 7-gradig Likertskala har de svarade tagit ställning mellan 1-7, där 1= Inget hinder alls och 7=Mycket stort hinder 

De svarande har tagit ställning i vilket uträckning faktorerna i påståenden skulle kunna utgöra ett 

hinder för dem att välja SRI-klassade investeringsalternativ. Som påstående 2 i Tabell 6 visar, är det 

många som har svårigheten med att definierar begreppet hållbarhet vilket utgör ett tillräckligt eller 

stort hinder (28 % respektive 25 %) för dem att välja SRI. Begränsad kunskap och tillgänglighet till 

relevant information anses samt att processen för att få kunna investera på ett hållbart och 

ansvarsfullt sätt är tidskrävande, utgör också ett tillräckligt stort eller mycket stor hinder för 

investerarna att välja SRI. Faktorer som tydligt rating-system, hårdare granskning och bevakning, 

förmånligare beskattning och lägre avgifter, uppfattas utgöra ett väldigt litet eller inget hinder allt. När 

det gäller högre avgifter på SRI-klassade produkter anser cirka (36 %) att det utgör ett måttligt hinder. 

 

Tabell 6: Resultat från frågor om eventuella hinder för att välja SRI 

1. Att SRI är något nytt: 
            Inte alls Väldigt litet Litet Måttligt Tillräckligt Stort Mycket Stort 

25,0% 33,3% 5,6% 11,1% 11,1% 5,6% 8,3% 

       2. Att hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp 
          1 2 3 4 5 6 7 

5,6% 5,6% 5,6% 16,7% 27,8% 25,0% 13,9% 

       3. Att investera hållbart och ansvarsfullt är en tidskrävande process 
         1 2 3 4 5 6 7 

5,6% 0% 13,9% 16,7% 19,4% 27,8% 16,7% 

       4. Begränsad information om SRI och hållbarhet 
          1 2 3 4 5 6 7 

2,8% 0% 11,1% 16,7% 19,4% 27,8% 22,2% 

       5. Begränsad kunskap om SRI-klassade produkter 
          1 2 3 4 5 6 7 

5,6% 8,3% 2,8% 27,8% 16,7% 25,0% 13,9% 

       6. Lägre avgifter på SRI-klassade produkter 
          1 2 3 4 5 6 7 

22,2% 16,7% 19,4% 33,3% 5,6% 2,8% 0% 

       7. Högre avgifter på SRI-klassade produkter 
          1 2 3 4 5 6 7 

5,6% 11,1% 8,3% 36,1% 19,4% 11,1% 8,3% 

       8. Hårdare granskning och bevakning av placeringsalternativ som profilerar sig som SRI 

       1 2 3 4 5 6 7 

27,8% 16,7% 19,4% 22,2% 5,6% 2,8% 5,6% 

       10. Tydligt ratingsystem   
            1 2 3 4 5 6 7 

25,0% 16,7% 11,1% 27,8% 11,1% 5,6% 2,8% 
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5.4.6.  Finansiell avkastning kontra samhällsansvar 

I en 7-gradig Likertskala har de svarade tagit ställning mellan 1-7, där 1= instämmer inte alls och 

7=instämmer helt med påståendet/frågan. 

Med icke-finansiell avkastning avser samhällsnytta som investeringen medför, det kan t.ex. vara ett 

företag som du investerar i väljer att lägga en del av vinsten på CSR-arbete etc. En stor del av de 

svarande, cirka (58 %) anser att den finansiella avkastningen är lika viktig som den icke-finansiella. 

Detta kan då förklara det ökade intresset för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar. När det 

gäller påståendet om att den icke-finansiella avkastningen är viktigare än den är ett endast (11 %) som 

instämmer tillräckligt och (28 %) instämmer måttligt. Investerarna drivs av den finansiella 

avkastningen, men man vill också ta samhällsansvar.  

 

Tabell 7: Resultat från frågor om avkastning 

1. Finansiell avkastning är minst lika viktig som icke-finansiell: 
  Inte alls Väldigt lite Lite Måttligt Tillräckligt Mycket Helt 

2,7% 13,9% 11,1% 19,4% 30,6% 16,7% 11,1% 

       2. Icke finansiell avkastning är viktigare än den finansiella avkastningen: 
        1 2 3 4 5 6 7 

8,3% 13,8% 27,8% 27,8% 11,1% 5,6% 5,6% 
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6.  ANALYS 

I detta kapitel analyseras insamlad information från intervjurespondenterna samt den bearbetade 

informationen som samlades in via enkätundersökningen. Den empiriska datainsamlingen kopplas sedan till 

de teorierna. Analysen görs i två steg, det första steget är att försöka besvara studiens första frågeställning 

genom att koppla ihop svar från intervjuerna med teori och några svar från enkätundersökningen. Det andra 

steget bygger endast på svar från enkätundersökningen för att besvara studien andra frågeställningen. 

 

I första delen av analysen läggs fokus på att analysera hur finansiella företag själva anser att de arbetar 

med hållbarhet, från hållbart ägande och förvaltning till hur de kommunicerar hållbarhet till sina 

kunder. Den andra delen fokuserar på faktorer som påverkar privata investerares val av hållbara och 

ansvarsfulla investeringar, framförallt läggs mer fokus på hur begränsad kunskap och tillgång till 

relevant information påverkar deras beslut. Analysen av kvalitativ data sker med hjälp av teorierna i 

kapitel 2.  

6.1.  Finansiella institutioners arbete 

6.1.1.  Vad är hållbarbarhet? 

I Brundlandsrapporten definieras hållbarhet som ett sätt att tillfredsställa dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Definitionen verkar simpel 

men ändå har man olika uppfattningar om vad som anses vara hållbart. Varför uppfattas begreppet på 

olika sätt? För att skapa förståelse om finansiella företagens uppfattning tittar är det viktigt att titta på 

hur de själva arbeta med hållbarhet. Som utgångspunkten i analysen används de tre dimensionerna för 

hållbar utveckling (se avsnitt 2.1.3) och ESG-kriterierna (se avsnitt 2.2.1).  

Både Folksam och Carnegie Fonder och Carnegie verkar för att skapa avkastning för sina kunder, 

enligt Escrig-Olmedo et al. (2013), det skapas långsiktigt värde att genom att investera i hållbara 

företag, vilket också bidrar till att förbättra företagen. Ett sätt för dessa företag att arbeta hållbart och 

ansvarsfullt är att tydligt ta avstånd från visa marknader och produkter. Båda företagen investerar inte 

i t.ex. företag som är verksamma inom tillverkning eller handel med illegala och kontroversiella 

vapen, men också företag som bryter mot internationella grundläggande konventioner om mänskliga 

rättigheter, miljö, arbetsrätt etc. En annan del av finansföretagens hållbarhetsarbete är att arbeta aktivt 

för att påverka sina innehavsföretag till att bli bättre. Man tar socialt, ansvar genom att se till att de 

innehav man har följer uppfyller de grundläggande krav för mänskliga rättigheter och ekologiskt 

ansvars genom att se till att innehaven bedriver sin verksamhet utan att ha negativ påverkan på 

jordens resurser. Man tar även ett ekonomiskt ansvar genom att se till företag man investerat i är 

lönsamma på längre sikt. Söderberg & Partners hållbarhetsarbete utgörs av att granska andra 

finansiella institutioners hållbarhetsarbete och se till att de blir bättre på det. De arbetar även med att 

se till att egna finansiella rådgivare alltid ska lyfta fram betydelsen av SRI i samband med 

rådgivningsmöten. 

Från studiens empiriska iakttagelser kan man konstatera att alla tre finansiella institutioner inte riktigt 

har en definition på begreppet hållbarhet, däremot har de olika tillvägagångssätt för tillämpningen av 

de olika strategierna, riktlinjerna och reglerna för SRI som tagits fram av globala organisationer som 

FN. Alla finansiella institutioner som medverkat i denna studie arbetar huvudsakligen med aktivt 

påverkansarbete och exkludering, som också är de dominerande SRI-strategier i Sverige. 



41 
 

6.1.2. Agentrollen: förtroende och transparens 

För att skapa förståelse om relationen mellan investerarna och finansiella institutioner används 

Principal-agentteorin (se avsnitt 2.5). Hela vårt finansiella system bygger på att det finns förtroende 

för finansiella institutioner sinsemellan och mellan finansiella företag och sina kunder och andra 

intressenter (Boatright, 2014). Även (Green, 2006) anser att förtroende är viktigt för att finansiella 

företag ska kunna bedriva sin verksamhet därför är det viktigt att finansiella institutioner arbetar för 

att sina kunder ska känna att deras intresse prioriteras. 

Utan förtroende från sina kunder skulle inte något av de intervjuade företagen överleva. För att skapa 

förtroende arbetar de intervjuade med att visa så mycket information som möjligt och därmed skapa 

transparens och förtroende. I sina Hållbarhetsrapporter försöker alltid Söderberg & Partners med att 

vara tydligt med att motivera varför en fond har fått ett visst betyg samt varför man tycker att kunden 

ska placera i fonden. För Folksam och Carnegies del arbetar de menar med att förtydliga varför de 

valt att investera i ett visst företag och varför de anser att företaget är hållbart och på så sätt minimera 

risken att kunderna, som har gett dem förtroende att förvalta deras pengar, inte blir missnöjda. 

6.1.3.  Informationstillgänglighet och kommunikation 

För finansiella institutioner är kommunikation med kunderna väldigt viktig, särskilt i arbetet att skapa 

förtroende. I den empiriska undersökningen kan det konstateras att finansiella institutioner använder 

sina egna hemsidor för att tillgängliggöra information men också direkta utskick till sina kunder. 

Bland privata investerare är det också finansiella institutioners egna hemsidor bland de tre mest 

använda informationskällorna, men trots det upplever privata investerare att det inte är enkelt att få 

tag på relevant information om SRI. De intervjuade finansiella institutionerna anser att de tillgänglig 

gör mycket information för att underlätta för sina kunder. Man använder olika digitala kanaler för att 

nå ut till så många under som möjligt.  

För att kunna motivera denna skillnad i uppfattning mellan finansiella institutioner och privata 

investerare kan man ta hjälp av teorin som Parasuraman et al. (1988) använder. Att informationsgapet 

mellan konsument och företag skapas på grund av att företag oftast inte riktigt förstår konsumentens 

förväntningar på företagets tjänster eller produkter. Eftersom finansiella institutioner inte riktigt vet 

vilken typ av information som efterfrågas av privata investerare, publiceras den information de anser 

vara relevant utifrån institutionernas perspektiv.  

Intresse för SRI ökar fortfarande bland både privata och institutionella investerare. Hur påverkas 

ökningstakten på detta intresse bland privata investerare när de inte får tillgång till relevant 

information och därmed öka kunskap om SRI? Institutionella investerare som Folksam och Carnegie 

har mer resurser och tid att få tillgång till information, vilket gör att privata investerare, är beroende 

av finansiella institutioner för att få information och kunskap om SRI. För att minska gapet är det 

viktigt för finansiella företag att öka direktkommunikationen till sina kunder. Genom att öka 

direktkommunikationen till konsumenten kan man öka deras kunskap om tjänsterna eller 

produkterna och på så sätt möta konsumentens förväntningar. Eftersom finansiella institutioner anser 

att de tillgängliggör så mycket information som möjligt om SRI, varför upplever privata investerare 

att de inte får tillräckligt med information? När gäller information- och kunskapsgapet mellan företag 

och investerare anser Bloxham (2011) att företag publicerar den information de vill publicera för att 

behålla en god image.  
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6.2.  Vad driver privata investerare till att välja SRI?  

Privata investerarnas beslutprocess är en komplex process eftersom det slutgiltiga beslutet påverkas 

av många faktorer. Eftersom olika människor har olika preferenser och uppfattar hållbarhetsbegrepp 

på olika sätt samt motiveras av skilda anledningar gör det saken ännu svårare. Några investerare drivs 

enbart av finansiell avkastning, några drivs av etiska och religiösa faktorer samt viljan att ta något 

sorts samhällsansvar, sedan finns det de som drivs av kombinationer av finansiell avkastning och 

andra faktorer. I denna studie läggs fokus på att hitta några viktiga faktorer som investerarna anser 

vara viktigare än andra i sitt beslutfattande, det görs genom att jämföra empirin i denna studie och 

resultat i tidigare studier med stöd av några teorier. 

6.2.1.  Finansiell avkastning och samhällsansvar 

Som empirin i Tabell 7 visar, är det en stor andel i denna studie som anser att finansiell avkastning är 

minst lika viktig som icke-finansiell dvs. att ta samhällsansvar, där cirka (30 %) instämmer tillräckligt, 

(16 %) instämmer mycket och (11 %) instämmer helt. Detta kan då jämföras med andelen på (28 %) 

som instämmer delvis, (27 %) som instämmer lite och (13 %) instämmer väldigt lite med påståendet 

om att icke-finansiell avkastning är viktigare än finansiell avkastning. Även om att ta samhällsansvar 

anses vara viktigt, söker investerarna fortfarande god finansiell avkastning på investerat kapital men 

också ta så låga risker som möjligt. 

För att förstår hur avkastning och samhällsansvar påverkar privata investerare har Nilsson 

(2009) delat in investerare i tre olika segment. De som ”primärt bryr sig om finansiell avkastning”, de 

som ”bryr sig om både finansiell avkastning och ta samhällsansvar” och de som ”primärt bryr sig om 

att ta samhällsansvar”. Bland de investerarna som deltog i studie är var det stor majoritet som ”bryr 

sig om både finansiell avkastning och att ta samhällsansvar”.  

6.2.2.  Socio-demografiska variabler som påverkande faktorer 

Socio-demografiska variabler används oftast för att beskriva beteende hos privata investerare. 

Empiriska resultat i denna studie visar att kvinnor har en mer positiv inställning till SRI och större 

andel av kvinnor (70 %) anser att de placerar hållbart och ansvarsfullt, vilket kan jämföras med cirka 

(52 %) bland män. Cirka (93 %) i åldersgrupp 18–25 år är den största kategori som anser sig placera 

hållbar och ansvarsfullt, vilket kan jämföras med (50 %) i åldersgrupp mellan 37 och 56 år samt de 

som är äldre än 57 år. Att ha en ekonomi eller finansrelaterad utbildning eller yrke verkar inte ha 

väldigt minimal påverkan. Över (90 %) av de svarande tjänar mindre än 500 000 kr per år före skatt.  

I den gruppkategorin som tjänar mellan 250 000 kr och 500 000 kr per år före skatt, anser (55 %) att 

de placerar hållbart och ansvarsfullt, (se tabell 3).  

För att skapa en bättre bild av mönster i svaren från enkäten har studiens empiriska resultat jämförts 

med resultat i tidigare studier av Escrig-Olmendo (2013) och Nilsson (2007).  Både Escrig-Olemndo 

(2013) och Nilsson (2007) har kommit fram i sina studier bland spanska respektive svenska 

investerare att demografiska faktorer som kön, utbildning och inkomst påverkar privata investerarnas 

val av att välja hållbara och ansvarsfulla investeringar. Enligt Nilsson (2007) har män en mindre andel 

av sina investeringsportföljer i SRI, men också att personer med lägre utbildningsnivå dvs. utan 

högskoleutbildning tenderar att placera mindre i SRI. Även Escrig-Olmendo profilerar en typisk SRI-

investerare som en kvinna i medelålder som är högutbildat och har hög inkomst.  
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6.2.3.  Information och kunskap 

De svarande har fått ta ställning, huruvida begränsad tillgång till information och begränsad kunskap 

utgör ett hinder för att de ska kunna välja SRI, totalt är det (69,4 %) som anser att begränsad tillgång 

till information utgör ett tillräckligt stort, stort eller mycket stort hinder, när det gäller begränsad 

kunskap är andelen (55,6 %).  

Figur 9: Begränsad information som hinder 

 

Tillgång till information utgör en viktig del för att kunna skaffa sig kunskap om någonting. Empiriska 

resultat i denna studie visar att (28 %) av de svarande anser att begränsad kunskap utgör ett måttligt 

hinder och (25 %) anser att det utgör ett stort hinder medan endast 6 % anser att det inte utgör något 

hinder alls. Det som kan konstateras är att en tydlig majoritet anser att begränsad kunskap skulle 

hindra de matt välja ett SRI-klassat alternative.  

 

Figur 10: Begränsad kunskap som hinder 

 

Samtliga intervjuade finansiella institutioner anser att de har god kommunikation till sina kunder och 

att all viktig information finns tillgänglig för sina kunder. Man använder olika kanaler och plattformar 

som t.ex. sociala medier, egna hemsidor för att nå ut till så många befintliga och potentiella kunder 

som möjligt. Svarande på enkätundersökning fick ta ställning till ett påstående om de ansåg att de fick 

den information de behöver om hållbara och ansvarsfulla investeringar de behöver från sin bank, 

fristående rådgivare eller förvaltare. Närmare 30 % anser att de inte alls får den information det 

behöver och cirka 25 % anser att de får väldigt lite av den information de behöver och endast 11 % 

anser att de får tillräckligt. Att skillnader i uppfattningen om informationstillgänglighet är så stort 

mellan de intervjuade företag och de svarande, kan förklaras med att finansiella institutioner har en 

annan uppfattning om sina kunders dvs. de privata investerares förväntningar (Parasuraman, 1988). 
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Figur 11: Får den information om SRI man behöver från sin bank, rådgivare eller förvaltare  

  

 

Bloxham (2011) anser att företag publicerar den information de anser är viktig utifrån företagets 

perspektiv, kanske inte alltid överensstämmer med investerarnas. Alltså informationen som finansiella 

institutioner publicerar kan uppfattas som irrelevant av investerarnas. Det är även möjligt att kunna 

tolka finansiella institutioners arbete som någon mildare form av greenwashing, även om de gör 

väldigt mycket och arbetar aktivt för att påverka hållbarhetsfokus i de företag de har investerat i, så är 

man inte lika aktiv mot privata kunder som i sin är beroende av dessa institutioner för att få tillgång 

till information om hållbara och ansvarsfulla investeringar. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka faktorer som påverkar privata investerares val av 
SRI och hur kunskap och tillgång till information påverkar huruvida privata investerare väljer att 
inkludera eller exkludera hållbarhet i investeringsbeslutet. Uppsatsens andra syfte är att studera hur 
finansiella institutioner som fondbolag, banker etc. arbetar för att upplysa och uppmuntra både 
befintliga och potentiella kunder att välja mer hållbara och ansvarsfulla investeringsalternativ.  

För att uppnår studiens syfte har följande frågeställningar varit till hjälp:  

 På vilket sätt arbetar svenska finansiella institutioner för att upplysa och uppmuntra sina 

kunder att placera hållbart och ansvarsfullt?  

 Vilka faktorer påverkar individuella investerares val av SRI? Har kunskap och tillgång till 

information någon effekt på huruvida privata investerarnas val av hållbara och ansvarsfulla 

investeringar? 

I detta avsnitt, kommer ovanstående frågor att diskuteras baserat på litteraturstudier, resultat som 

togs fram under arbetets gång samt egna analyser för att sedan dra några egna slutsatser. 

7.1.  Finansiella institutioner 

Med stöd av litteraturstudier och resultat samt analyser har det dragits slutsatser att även finansiella 

institutioner har olika syn på hållbarhet och hållbarhetsarbete i de bolag de investerar i, vilket ligger 

till grund för varför den tillämpar olika strategier för att påverka i sina innehav. Kommunikation och 

transparens anses vara de viktigaste verktygen för att minimera risken för besvikelse och skapa eller 

förstärka förtroende gentemot sina kunder. Exempelvis anser Carnegie att man inte påverkar mycket 

genom att delta på t.ex. H&M:s bolagsstämma eftersom familjen Persson ändå har kontroll över 

bolaget, medan Folksam anser att det är en viktig del i deras påverkansarbete eftersom genom att 

närvara kan man lyfta upp viktiga frågor inför stämman. 

När det gäller upplysning och uppmuntran verkar finansiella institutioner lägga mindre fokus på 

privata kunder av olika anledningar. Förutom information som publiceras på egna hemsidor och 

bloggar, saknar finansiella institutioner konkreta metoder för att främst ta reda på vilket typ av 

information som privata investerare efterfrågar, men också hur de ska nå ut med den informationen 

direkt till dem. 

Privata investerare är beroende av finansiella institutioner för att få tag på relevant information om 

hur hållbara företag faktiskt är. Därför är det också viktigt att den information som tillgängliggörs är 

utformad så att kunderna enkelt kan relatera den till de risker som investeringen innebär och jämföra 

med andra. Stor del av den information som många finansiella institutioner publicerar handlar om 

deras hållbarhetsarbete. Detta skulle kunna jämföras med informationstillgänglighet och 

marknadsföring inom bilindustrin. För en bilköpare är det inte viktigt att ha tillgång till information 

om t.ex. Teslas tillverkningsprocess. Information som är väsentlig för den slutgiltige köpare är t.ex. 

hur en Teslabil ligger till i jämförelse med dels andra miljöbilar och dels icke-miljövänliga bilar. 

Finansiella institutioner behöver utveckla konkreta arbetsmetoder för att möta det ökade intresset för 

SRI som finns bland privata investerare. Genom att tillgängliggöra information som privata 

investerare har nytta av ökar man också kännedom och kunskap om SRI.  

 



46 
 

7.2.  Några påverkande faktorer   

I internationella jämförelser anses de flesta svenska företag som de mest hållbara länder i världen och 

intresse för SRI fortsätter att öka bland privata som institutionella investerare, vilket även 

respondenter i denna studie har bekräftat. Detta ledde till frågeställningen: Vilka faktorer påverkar 

individuella investerares val av SRI? Är kunskap och tillgång till relevant information påverkande 

faktorer i huruvida individuella investerare väljer att placera i hållbara och ansvarsfulla investeringar? 

På senare år har många forskare studerat olika faktorer som gör att investerare väljer att inkludera 

hållbarhet i investeringsbeslut. Även i denna uppsats studeras påverkande faktorer, såsom 

demografiska och finansiella faktorer bland privata investerare, däremot lägger denna uppsats större 

fokus på effekten av tillgång till relevant information och kunskap om SRI. 

Som det har konstaterat i några tidigare studier, har även denna studie har kommit fram till att några 

socio-demografiska faktorer som kön ålder och inkomst, har någon form av påverkan på huruvida 

privata investerare väljer att placera i SRI eller inte. Många väljer att placera hållbart eftersom de anser 

att de bidrar till att lösa de globala utmaningar som världen står inför. Finansiell avkastning är en 

viktig faktor för att privata investerare ska välja SRI. Många anser att genom att investera i hållbara 

företag genereras stabil avkastning över tid. 

Som resultatet av denna studie visar, verkar det som att kunskap och tillgång till relevant information 

om SRI är viktiga attribut för privata investerare vid val av SRI. Tillgång till relevant information 

bidrar till ökad kännedom och kunskap om SRI. Bloxham (2011) belyser vikten av relevant 

information och antyder att investerare inte kan veta ifall en investering är hållbar och ansvarsfull om 

de saknar information och kunskap om vad som ska anses vara hållbart eller ansvarsfullt, därmed 

ökar sannolikheten att de alternativ som investerare har minst kunskap om väljs bort. 

7.3.  Kritik av eget arbete 

Nu i efterhand känns det som att arbetet har varit alltför omfattande med den korta tidsperioden som 

arbetet skulle genomföras inom. Ännu mer begränsningar hade kunnat göras för att kunna öka 

uppsatsens kvalitet. Genom att en endast fokusera på ett syfte och en frågeställning hade tiden 

kunnat disponeras mycket effektivare mer tid och därmed höja kvalitet på uppsatsen. Att ha två 

syften har inneburit att jag varit tvungen att fokusera på vissa saker och ignorera andra vilket har haft 

negativ påverkan på uppsatsens kvalitet. För att kunna uppnå båda syften har det krävt att två 

metoder tillämpas, därmed samla in data på två olika sätt. Exempelvis har jag inte kunnat lägga mer 

tid på att samla in svar från enkäten eftersom jag skulle genomföra intervjuer och litteraturstudie. 

Detta har resulterat till att jag inte fick så många svar som jag hade hoppats på, vilket i sin tur ledde 

till att jag inte kunde använda några statistiska analysmetoder för att t.ex. undersöka korrelationer etc. 

Jag är övertygad om att resultat och slutsatser hade sett annorlunda ut om jag kunde använda andra 

analysmetoder för att analysera kvantitativa data.  

En av svagheter i studien är insamlingen av kvantitativ data. Kvantitativ data som används i studien 

samlades in genom att publicera enkäten på olika forum på webben och mailutskick med 

förhoppning om att så många som möjligt skulle svara. Eftersom jag inte hade någon specifik 

målgrupp, hade kanske varit bättre att lägga en vecka på att samla in data genom att fysik kontakt 

med respondenter. Det hade kunnat säkerhetsställa de tillfrågade faktiskt svarar på enkäten.  
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7.4.  Förslag till vidarestudier 

Under arbetets gång har många vinklar kunnat upptäckas som med mer tid och resurser skulle kunna 

vara intressant att titta närmare på. I denna studie har enkätrespondent bara valt slumpvist, för 

fortsatta studier skulle man kunna välja ett flertal fondbolag och banker och sedan skicka enkät till 

respektive bank för att få mer kunskap om informationstillgänglighet och kunskap samt hur de anser 

att deras banker eller fondbolag bidrar för att öka kunskap om SRI.  

En annan målgrupp som skulle kunna vara intressant att studera är private banking-kunder. Eftersom 

dessa kunder har mycket kapital anses de vara viktiga kunder för banker och fondbolag. Det skulle 

kunna vara intressant att studera faktorer som påverkar denna målgruppens val eller vilja att investera 

hållbart och ansvarsfullt. 
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BILAGOR  

Bilaga 1: Intervjuguide  

NN: företaget som respondenten representerar. 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och vad det är du arbetar med inom NN 

och hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter?  

2. Hur kom det sig att du började intressera dig för hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla 

investeringar?  

3. Enligt en Sifo-undersökning råder det väldigt stora skillnader i uppfattningar mellan experter 

och allmänheten om hur hållbart ett företag faktiskt är. Hur kommer det sig att det är så?  

4. Vilken roll anser ni att finanssektorn spelar i arbete för hållbar utveckling?   

5. Vad är en hållbar och ansvarsfull investering enligt NN och vilka riktlinjer utgår denna 

definition ifrån?  

6. Hur har dessa riktlinjer arbetats fram?  

7. Det finns många olika strategier som tillämpas inom SRI, beroende på vilken inriktning. 

Vilken/vilka strategier tillämpar ni i era hållbara och ansvarsfulla investeringar?  

8. Vilka krav ställer ni på de bolag som ska ingå i fondportföljen för era SRI-förvaltade fonder?  

9. Hur arbetar ni för att öka kännedomen gällande ansvarsfulla investeringar hos era kunder?  

10. Upplever ni att era kunder ställer krav på hållbarhet och hur ser dessa krav vanligtvis ut?  

11. Upplever ni att era krav på hållbara och ansvarsfulla investeringar överensstämmer med de 

krav på hållbarhet och ansvarsfullhet som kunderna efterfrågar?  

12. Vilka följder kan tänkas drabba ett bolag som inte lever upp till era krav på ett ansvarsfullt 

förhållningssätt?  

13. Varför anser ni på NN att det är viktigt att kunna erbjuda kunderna ansvarsfulla 

placeringsalternativ? 

14. Har hållbara och ansvarsfulla placeringsalternativ lockat en ny typ av investerare? 

Kan du beskriva denna kundgrupp?  

15. Hur tror du att etiska fonder och ansvarsfulla investeringar kommer att utvecklas i framtiden? 

16. Anser ni att det föreligger en konflikt mellan avkastningskrav i förhållande till krav på 

hållbarhet i ett SRI-klassat placeringsalternativ?  

17. Finns det någon ekonomisk vinning för NN att kunderna placerar i en etisk fond gentemot 

ett mer traditionellt placeringsalternativ? 

18. Hur tillhandahåller ni information till kunderna om att deras investeringar verkligen följer 

kraven på hållbarhet? 
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Bilaga 2: Resultat från frågor om förtroende och nöjdhet  

1. Förtroende för min bankman, rådgivare eller förvaltare är: 

       Inte alls Väldigt lite Lite Måttligt Tillräckligt Högt Mycket högt 

13,8% 22,2% 36,1% 16,7% 5,6% 2,8% 2,8% 

       2. Nöjd med rådgivarens eller kapitalförvaltares prestation (årlig avkastning):  

       1 2 3 4 5 6 7 

5,6% 8,3% 19,4% 22,2% 8,3% 5,6% 0% 

 

Bilaga 3: Resultat från frågor om avkastning och risk 

1. För mig är det viktigt att få så hög avkastning som möjligt för så låg risk som möjligt: 

       Inte alls Väldigt lite Lite Måttligt Tillräckligt Mycket Helt 

0% 0% 5,6% 11,1% 19,4% 25,0% 18,9% 

       2. För mig är det viktigt att maximera avkastning oavsett risknivå: 

         1 2 3 4 5 6 7 

13,9% 25,0% 30,6% 13,9% 8,3% 2,8% 5,6% 

       3. Hållbara och ansvarsfulla investeringar genererar längre 

avkastning: 

         1 2 3 4 5 6 7 

8,3% 11,1% 19,4% 25,0% 16,7% 8,3% 11,1% 

       4. Jag accepterar högre risk endast om investeringen är hållbara och ansvarfull: 

        1 2 3 4 5 6 7 

8,3% 13,8% 19,4% 25,0% 19,4% 8,3% 5,6% 
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