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Sammanfattning 

Titel: FN:s 17 globala mål och hållbara investeringar – En kvalitativ studie om integreringen av FN:s 

17 globala mål på den hållbara finansmarknaden.   

Författare: Tina Hellgren och Viktoria Voskressenskaia 

Handledare: Jonas Hallgren 

 

Bakgrund: Marknaden för hållbara investeringar är relativt omogen. Till följd av detta finns det 

problematik med standardisering och informationsasymmetrier på den hållbara kapitalmarknaden. 

FN har tagit fram 17 globala mål som ska vara uppnådda år 2030. Därav är det av intresse att 

undersöka om FN:s 17 globala mål används i kapitalförvaltningen i dagsläget samt huruvida målen 

skulle kunna bidra till att minska den ovannämnda problematiken.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur FN:s 17 globala mål kan integreras med hållbar 

kapitalförvaltning samt huruvida målen används idag. Studien kommer även undersöka 

problematiken gällande standardisering av hållbarhet och de informationsasymmetrier som uppstår 

till följd av detta på den svenska hållbara kapitalmarknaden.  

 

Genomförande: För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts, där sex intervjuer 

med hållbarhetsexperter har genomförts. En dokumentstudie av FN:s 17 globala mål utfördes tidigt 

för att ligga som grund för den intervjuguide som utvecklades inför intervjuerna. Intervjuerna hölls 

med representanter från tre statliga bolag och tre privata bolag för att erhålla ett bredare perspektiv 

inom ämnet.  

 

Slutsats: Studien har kommit fram till att FN:s 17 globala mål är svagt integrerade på den hållbara 

finansmarknaden. För att öka integrationen bör det utvecklas branschstandarder, branschdefinitioner 

och kunskapshöjande aktiviteter utifrån FN:s 17 globala mål. Slutligen har studien identifierat att 

bristen på rapportering av hållbarhetsdata från företag begränsar denna integration samt att det råder 

en informationsasymmetri där FN:s 17 globala mål kan bidra med kunskap för att minska 

problematiken.  

 

Nyckelord: FN, Agenda 2030, globala mål, hållbarhet, investeringar, informationsasymmetri.   



 
 
 

 

  



 
 
 

 

Abstract 

Title: The 17 global goals of the UN and sustainable investments – A qualitative study about the 

integration of the 17 global goals in the financial market.  

Authors: Tina Hellgren and Viktoria Voskressenskaia 

Supervisor: Jonas Hallgren 

 

Background: The market of sustainable investments is immature. As a result, there are problems 

with standardisation and information asymmetry. The United Nations has developed 17 global goals 

that must be achieved before year 2030. Therefore, it is of interest to examine if the global goals are 

used in asset management today and whether the global goals could contribute to reduce the recently 

mentioned problems.  

 

Aim: The purpose of this study is to examine how the 17 global goals created by the United Nations 

can be integrated with sustainable asset management as well as how they are used today. The study 

will also explore the problematics regarding standardisation of sustainability in the Swedish financial 

market and the information asymmetries that appears as a result of this.  

 

Completion: To fulfil the aim of the study, a qualitative method has been used. A document study of 

the 17 global goals of the United Nations has been conducted to constitute the base of the interview 

guide that was used during the six interviews held with sustainability experts. The interviews were 

held with representatives from three government-owned corporations and three from privately-owned 

corporations to acquire a broader perspective within the subject.  

 

Conclusion: The 17 global goals of the United Nations are vaguely integrated in the financial market. 

To increase the integration, industry standards, industry definitions as well as awareness-raising 

activities based on the global goals should be developed. Furthermore, the study has identified the 

lack of reporting of sustainability data from companies, which constrains the integration of the global 

goals in the financial market. There is also a prevalent information asymmetry where the 17 global 

goals could contribute with knowledge to ease the problematics.  

Keywords: UN, Agenda 2030, global goals, sustainability, investments, information asymmetry.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Idag är det betydande för företag att förstå vikten av hållbarhetsarbete för deras 

överlevnad på marknaden. Detta har påverkat finansiella aktörer till att ta hänsyn till 

hållbarhet i sina investeringar (Freedman, Purcell, Stiehler & Berrisford 2015). Enligt 

Goodland och Daly (1996) råder det dock delade meningar om hållbarhet kan 

operationaliseras för finansbranschen. O’Rourke (2003) beskriver även det uppstådda 

behovet av standardisering och metoder för att hantera detta relativt nya område. Förenta 

Nationerna, härefter kallat FN, har tagit fram 17 globala mål som 193 medlemsländer ska 

sträva efter, för att uppnå ett hållbart samhälle (Andrews & Granath 2016). Därav är det 

av intresse att undersöka om FN:s 17 globala mål används för att operationalisera 

begreppet på den hållbara kapitalmarknaden.  

 

FN:s 17 globala mål inkluderar samtliga områden inom social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet (Svenska FN-förbundet 2018). Dessa tre pelare är välkända inom 

hållbara investeringar och har blivit betydande för utvecklingsarbete för standarder inom 

bland annat finans (Hammer & Pivo 2016). Statistik (O’Rourke 2003) och tidigare 

forskning (Ringertz och Wallin 2017) visar att tillsammans med tillväxten av hållbara 

fonder har det utvecklats en brist på en gemensam definition av vad en etisk fond är. 

O’Rourke (2003) menar även att anledningen till att det finns så många olika namn på 

etiska fonder är för att fonderna försöker skilja sig åt och locka till sig nya investerare. 

Detta har lett till hög efterfrågan på krav på standardisering av termer, screeningmetoder 

och analys av etiska investeringar för att förtydliga för investerare och avgränsa detta nya 

fält (Brundin 2018; O’Rourke 2003; Goodland & Daly 1996). 

 

Enligt Konsumentverket, härefter kallat KO, är svenska investerare generellt positivt 

inställda till hållbara investeringar och att kunna göra skillnad för miljön. Dessvärre är 

ofta intresset mindre för att sätta sig in i ämnet och fatta ett beslut (KO 2017). Även 

Koellner, Weber, Fenchel och Sholz (2005) diskuterar den svårighet som potentiella 

investerare möter i form av många alternativ utan ett bra jämförelsemått, samt en 

begränsad kapacitet för hantering av omfattande information. Framförallt uppstår 

svårigheter i form av bearbetning av mängder komplex information och att jämföra de 
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olika alternativ som finns på marknaden (KO 2017). Till följd av dessa svårigheter 

uppstår en problematik för konsumenten i och med att det blir svårare att matcha egna 

preferenser med fonder där hållbarhetsarbetet stämmer överens och där hållbarhetsnyttan 

maximeras (ibid). 

 

Grunden i detta problem ligger i att förvaltaren och spararen inte har tillgång till samma 

information och då uppstår en informationsasymmetri mellan parterna (Greenwald & 

Stiglitz 1990). Enligt Rhodes (2010) är förutsättningen för att detta problem ska kunna 

lösas att informationen till investerare är lättillgänglig. På liknande sätt menar 

Finansinspektionen, härefter kallat FI (2016), att konsumenter bör ha tillgång till 

betydande information för en fungerande finansiell marknad. Dock finns ett problem med 

att företag själva väljer hur mycket de är villiga att rapportera, där även kostnad är en 

betydande faktor (Rhodes 2010). Då FN:s 17 globala mål är lättillgängliga för samtliga i 

samhället är det intressant att undersöka huruvida en integration av de globala målen i 

finansbranschen kan bidra till minskad informationsasymmetri på den hållbara 

kapitalmarknaden.  

 

Dessutom har marknadsföringen av produkter och tjänster inom hållbarhet ökat på grund 

av den ökade miljömedvetenheten (Schmuck, Matthes & Naderer 2018). Detta har i sin 

tur lett till att företag utelämnar väsentlig information om produktens hållbarhet och detta 

är ett fenomen som kallas för greenwashing (Schmuck m.fl. 2018; Lee, Cruz & Shankar 

2018). Problemet uppstår ofta när marknaden är relativt oinformerad och drabbar de 

konsumenter som till följd av detta riskerar att investera i företag som vilseledande 

marknadsför sig som hållbara (Lee m.fl. 2018). Även detta är ett problem som uppstår på 

grund av informationsasymmetrier på den hållbara kapitalmarknaden.  

 

Syftet med att spara pengar i form av en investering är att pengarna ska växa och spararen 

ska erhålla avkastning på sin investering (Reilly & Brown 2012). Knoepfel (2001) menar 

att en ny syn på investeringar har utvecklats i form av långsiktig avkastning genom 

hantering av risker som elimineras genom ansvarstagande för ekonomiska, miljömässiga 

och sociala aspekter. Dessutom påstår Sjöström (2014) att intresset har skiftat från ett rent 

vinstintresse till ett intresse för hur företag går med vinst, men även hur företag ser på 

framtiden. Därför är det betydelsefullt att även undersöka incitamenten bakom hållbar 

kapitalförvaltning. 
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Framförallt är lagar och regelverk incitament till att finansbolag arbetar med 

hållbarhetsaspekter, men också en ökad efterfrågan från kunder (FI 2016). FI (2016) 

tillägger att motiven bakom hållbara investeringar också kan bero på att företag vill stärka 

sitt varumärke. Dock menar FI (2016) att den främsta anledningen är att kapitalförvaltare 

ser klimatförändringarna som en risk som bör hanteras för att överleva på marknaden. På 

detta sätt kan investerare erhålla en hög riskjusterad avkastning vilket Reilly & Brown 

(2012) menar är ett ytterligare incitament till hållbar förvaltning. För att finansbolagens 

hållbarhetsarbete ska få inflytande på många intressenter är det viktigt att både 

redovisningen av metoden och budskapen är på plats (O’Rourke 2003).  

 

Å andra sidan menar Koellner m.fl. (2005) att kapitalförvaltare prioriterar bort att 

redovisa hållbarhetsarbete för investerare på grund av att förvaltarna inte har möjlighet 

att finna en standard för icke-finansiella resultat. Koellner m.fl. (2005) beskriver att det 

finns svårigheter med tillvägagångssätt och metoder för att bedöma icke-finansiella 

prestationer som ekologisk och social utveckling då de befintliga måtten är 

underutvecklade. De mått som finns tillgängliga för privata investerare i dagsläget är 

bland annat Morningstars hållbarhetsmått (Hale 2018), som kommit fram med ett 

hållbarhetsvärde och betygsättning av fonder för att vägleda investerare i sitt sparande. 

Ett ytterligare ramverk som kallas för Svanenmärkning har framställts av Miljömärkning 

Sverige (u.å). Detta är en märkning med syfte att öka standardiseringen av hållbara 

fonder, men är även till för att påverka investerare mot en mer hållbar riktning (ibid). 

Däremot verkar dessa mått och hjälpmedel inte vara tillräckliga för att lindra den 

informationsasymmetri och brist på standard som idag upplevs på den finansiella 

marknaden. På grund av en hög efterfrågan på hållbara investeringar (Campbell 2006) 

ses därmed ett behov av forskning som kan bidra med ökad kunskap i ämnet.  

 

Befintliga intresseorganisationer på dagens hållbara kapitalmarknad ämnar att öka 

kunskapen inom ämnet hållbara investeringar (Swesif u.å.). Framförallt påstår Campbell 

(2006) att integreringen av ansvarsfullt företagande ökar när finansbolagen är medlemmar 

i intresseorganisationer som främjar hållbarhet. En välkänd intresseorganisation skapad 

med stöd av FN är Principles of Responsible Investments, härefter kallat PRI (PRI u.å.). 

Syftet med PRI är att öka standardiseringen på den hållbara kapitalmarknaden genom att 

få företag att arbeta på ett liknande sätt för att eliminera klimatrisker och integrera 
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hållbarhet i förvaltningen. Det är därför av intresse att ta reda på om finansbolag har 

medlemskap i intresseorganisationer för att öka integreringen av hållbarhet.  

 

Tidigare forskning inom området hållbara investeringar har till största del tagit reda på 

hur avkastningen har påverkats av att investera mer ansvarsfullt (Wexell & Tuvlind 2017; 

Brännström & Åberg 2017). Det har också gjorts studier på om intresset för hållbara 

investeringar ökar vid bättre information (Wrennö & Lundin 2016). När det kommer till 

tidigare forskning som inkluderar FN:s 17 globala mål har det tidigare undersökts 

integrationen mellan Agenda 2030 och hållbarhetsredovisningar (Lahti & Rudelius 

2018). Vidare har en integrering undersökts mellan de globala målen ur ett 

näringslivsperspektiv (Wiklund 2018). Däremot saknas det forskning där integrationen 

mellan FN:s 17 globala mål och finansiell förvaltning undersöks, vilket denna studie 

ämnar undersöka.  
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med denna studie är att undersöka hur FN:s 17 globala mål kan integreras med 

hållbar kapitalförvaltning samt huruvida målen används idag. Studien kommer även 

undersöka problematiken gällande standardisering av hållbarhet och de 

informationsasymmetrier som uppstår till följd av detta på den svenska hållbara 

kapitalmarknaden.  

 

Syftet presenteras i följande frågeställningar;  

- Integreras FN:s 17 globala mål i hållbar kapitalförvaltning i dagsläget? 

- Vilka incitament existerar för att kapitalförvaltare ska ta hänsyn till hållbarhet i 

sin kapitalförvaltning?  

- På vilket sätt kan FN:s 17 globala mål bidra till standardisering och minska 

informationsasymmetrin på den hållbara fondmarknaden?   

- Vilka begränsningar uppstår vid en integration mellan FN:s 17 globala mål och 

hållbar kapitalförvaltning?  
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2. Kapitalförvaltning & hållbarhet 

För att ta reda på i vilken utsträckning FN:s 17 globala mål är integrerade i hållbar 

kapitalförvaltning i dagsläget bör det först skapas en djupare förståelse för vad 

kapitalförvaltning innebär, vad motiven bakom hållbar kapitalförvaltning är, samt vad det 

finns för befintliga hållbarhetsmått och strategier på dagens kapitalmarknad. Kapitlet 

fortsätter sedan med teorier kring problematik på den hållbara kapitalmarknaden där 

bland annat svårigheten med mätbarhet och informationsasymmetrier som uppstår mellan 

sparare och förvaltare tas upp. En ytterligare teori som kommer behandlas är 

greenwashing då denna problematik upptäcktes under studiens gång.  

2.1 Kapitalförvaltning 

För att kunna förstå hållbar kapitalförvaltning är det först rimligt att beskriva de 

grundläggande principer som utgör fonder och kapitalförvaltning (Elton & Gruber 1995). 

Investerare har alltid alternativet att investera direkt i olika finansiella instrument, men 

utöver detta finns även möjligheten att investera indirekt (ibid). Detta görs genom att köpa 

andelar i ett investeringsbolag, som i sin tur investerar i eller förvaltar fonder (ibid). På 

detta sätt har investeraren möjlighet att äga flertalet olika instrument på samma gång, utan 

att själv behöva aktivt förvalta dessa. Denna typ av fonder ger också möjligheten att sprida 

sina investeringar över många sektorer och geografiska områden (Elton & Gruber 1995).  

 

Fabozzi och Markowitz (2011) beskriver att det finns två typer av förvaltningssätt, aktiv 

eller passiv förvaltning av en portfölj. Om en investerare väljer att passivt förvalta en 

portfölj krävs det att den är väl diversifierad för att eliminera portföljens risk. Väljs istället 

alternativet att aktivt förvalta en portfölj är det inte lika viktigt att ha en väl diversifierad 

portfölj då en del av risken kan elimineras genom att aktivt utnyttja 

avkastningsmöjligheter på marknaden för den tidpunkten (Fabozzi & Markowitz 2011). 

Vid konstruktionen av en effektiv portfölj bör tillgångarna matchas för att få ut högsta 

möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Fabozzi och Markowitz (2011) menar att 

portföljförvaltning alltid kommer att gå ut på att maximera avkastningen till den absolut 

lägsta risken. Traditionellt sett mäts risken med hjälp av tillgångarnas förväntade 

avkastning, kovarians/korrelation och variansen mellan tillgångarna. Vid beräkning av 
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dessa variabler kan sedan vikten beräknas för varje tillgång i portföljen av önskade 

tillgångar (ibid).   

 

Vidare menar Reilly och Brown (2012) att syftet med att spara pengar i form av en 

investering är att pengarna ska växa och vara mer värda i framtiden än vad de är idag. 

Meningen är alltså att få ut mer pengar i framtiden än vad som har givits upp för stunden. 

Denna investering kan bestå av aktier, fonder, obligationer eller räntor med mera. Svaret 

på varför investerare väljer att spara pengar i form av investeringar, är med andra ord för 

att erhålla avkastning (Reilly & Brown 2012). Däremot garanterar aldrig en investering 

avkastning, och därför är det i allra högsta grad väsentligt att ta hänsyn till vilken risk 

investeringen medför. Reilly och Brown (2012) talar om för läsaren att vilken risk 

investeringen ska ha beror på investerarens ålder, finansiella läge, framtida planer, 

riskbenägenhet, egen preferens och behov. Vidare diskuterar författarna tyngden av att 

investeraren har ett mål med sin investering. Att enbart ha hög avkastning som mål är inte 

tillräckligt för att maximera avkastning i förhållande till risken. Här påstår Reilly & 

Brown (2012) att det är viktigt att även investeraren är påläst och är förberedd på att lägga 

fram mål och egna preferenser. Bakgrunden till investerarens önskemål är väsentlig för 

att undvika vanliga misstag, som till exempel att sätta upp orealistiska förväntningar på 

investeringen (ibid).   

2.2 Hållbarhetsstrategier vid förvaltning  

Den nya synen på investeringar har enligt Knoepfel (2001) lockat många investerare, då 

det utlovas ett långsiktigt aktieägarvärde genom hantering av risker som grundar sig i 

ansvarstagande för ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Den mest använda 

metoden i Sverige vid framställandet av hållbara fonder har tidigare varit normbaserad 

genomlysning, där en tredje part är inkluderad i avgörandet om portföljbolagen håller sig 

inom gränserna för internationella normer (Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, 

Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell 2017; Knoepfel 2001). Denna tredje part kan 

exempelvis utgöras av FN eller en domstol, men en egen analys kan behöva tilläggas på 

grund av svårigheten att beakta om en incident är en normbrytning eller inte (ibid). Om 

kapitalförvaltaren inte agerar utefter dessa normer kan antingen metoden uteslutning, 

vilket även benämns som exkludering, eller påverkan användas för att öka fondens 

hållbarhetsvärde.  
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Enligt Freedman m.fl. (2015) är den absolut vanligaste strategin att exkludera innehav i 

fonder. Förvaltare kan därmed välja att exkludera vissa bolag som inte uppfyller normer 

vilket är typiskt för bolag i alkohol-, tobaks-, spel-, pornografi- eller vapenbranschen 

(Freedman m.fl. 2015; Borglund m.fl. 2017). Exempelvis är det idag vanligt att även 

utesluta bolag som har en alldeles för hög klimatpåverkan i form av höga 

koldioxidutsläpp.  

 

En ytterligare metod är aktivt ägande, vilket även benämns som påverkan, som innebär 

att fondbolag försöker påverka portföljbolagen mot ett mer hållbart företagande (Aras & 

Crowther 2010). Detta kan till exempel innebära att ha dialoger med företagen om att 

utrota barnarbete eller förbättra arbetsvillkoren (Aras & Crowther 2010; Freedman m.fl. 

2015). Det är även vanligt att kapitalbolaget röstar på företagets bolagsstämma för att på 

så sätt indirekt kunna påverka företaget mot dess önskade hållbara riktning (Koellner m.fl. 

2005).  

 

En annan metod är att kapitalförvaltaren gör ett positivt urval, vilket även kan benämnas 

som inkludering, vilket innebär att välja in bolag till portföljen som anses ha presterat väl 

utifrån ESG-aspekter (Aras & Crowther 2010; Freedman m.fl. 2015). Dessa aspekter står 

för Environmental, Social och Governance. Görs detta branschvis brukar det talas om en 

bäst i klassen strategi (ibid). Exkludering, inkludering och påverkan är vanligt att 

kapitalbolag kombinerar som förvaltningsstrategi (Freedman m.fl. 2015).  

 

2.3 Incitament till att erbjuda hållbara investeringar  

FI (2016) har undersökt motiven bakom finansiella företags hållbara 

investeringsalternativ. För det första kan motiven vara att finansbolag måste anpassa sig 

till lagar och regler. För det andra kan det handla om att finansbolag ser klimatet som en 

risk som bör hanteras och prioriteras. Det tredje alternativet är att det kan handla om att 

finansbolagen vill stärka sitt varumärke och därmed ser hållbarhetsfrågor som en 

möjlighet på marknaden (FI 2016). FI (2016) konstaterar också utifrån en 

enkätundersökning att de större bolagen har kommit längre med klimatfrågan än de 

mindre samt att det finns en skillnad i hur företag arbetar med definitioner, mätmetoder 

och uppföljning. Sedan konstateras det att de svenska allmänna pensionsfonderna, 
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härefter kallat AP-fonderna har spelat en viktig roll i detta arbete men att resterande 

storbanker successivt kommer ha en alltmer viktig roll (ibid). 

 

På liknande sätt har Campbell (2006) genomfört en studie som undersöker just varför 

företag tar hänsyn till Corporate Social Responsibility, härefter kallat CSR. Forskaren har 

likt Finansinspektionen (2016) kommit fram till att företag agerar mer ansvarsfullt när 

lagar och regelverk tvingar branschen i den riktningen. Dessutom ökar integreringen av 

ansvarsfullt företagande när företagen tillhör intresseorganisationer som jobbar för CSR-

rättigheter eller liknande. Campbell (2006) argumenterar även för att motiven bakom 

ansvarsfullt företagande är ökad efterfrågan från intressenter, främst bland kunder och 

ägare. Utvecklingen av CSR-företagande kommer också ifrån konflikter mellan just 

intressenter och företagsstyrelsen. Det finns även spår av grupptryck inom branscher som 

kan vara ett incitament till att agera mer ansvarsfullt (ibid).  

2.3.1 Riskhantering 

FI (2016) menar att hållbarhet är en risk och därför ett incitament som finansbolag bör ta 

hänsyn till. De företag som ser klimatförändringarna som både en möjlighet och en risk 

är de som är mest ambitiösa på marknaden. Fler och fler företag kommer att beakta dessa 

möjligheter och risker som företagen behöver förhålla sig till på olika sätt (ibid). Den risk 

som klimatförändringarna medfört anses vara en omvärldsrisk ur ett finansiellt 

perspektiv, vilket betyder att företag måste följa upp och hantera risken. FN:s 17 globala 

mål har förstärkt detta faktum och bör därför beaktas i arbetet (ibid).  

 

FI (2016) påpekar att det skapas en målkonflikt mellan traditionell finansiell teori och 

hållbar förvaltning. Detta på grund av att exkludering av vissa bolag leder till försämrad 

diversifiering av portföljen och kan därmed ha en inverkan på avkastningen (ibid). Då 

diversifiering är kopplat till risk menar FI (2016) även att konflikten består av att 

riskspridningen i portföljen försämras. Å andra sidan kan exkludering av vissa 

klimatfarliga företag bidra till minskad risk och värdeskapande som därmed påverkar 

lönsamheten positivt (ibid). Dessutom påstår FI (2016) att det inte går att dra någon 

slutsats om huruvida hållbar finansiering ger bättre eller sämre avkastning än en 

traditionell portfölj.  
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Traditionella metoder för beräkning av risk på portföljer måste också ifrågasättas och 

utvecklas (FI 2016). Då metoder som stresstester och backtester är baserade på historiska 

data blir de omöjliga att applicera på eventuella framtida klimatrisker. Att basera riskerna 

på historiska data kan komma att leda till en underskattning av riskerna (ibid). Vidare 

menar FI (2016) att riskerna inte längre kan beräknas fram med hjälp av traditionella 

stresstester. Dessa måste snarare analyseras med hjälp av eventuella framtida scenarion 

som kan uppstå på grund av klimatförändringar, som i sin tur kan ha en påverkan på 

samhällen men främst på finansiella företag och system runt om i världen (ibid).  

 

2.5 Ramverk för hållbara investeringar  

2.5.1 Fondbolagens förening  

Fondbolagens förening är en förening för fondbranschen som syftar till att främja 

fondspararnas och fondbolagens intresse (Fondbolagens Förening u.å. a). Föreningens 

uppdrag är att öka transparensen på fondmarknaden, bidra till lösningar och behov av 

sparande i samhället, stärka förtroendet och verka för bästa förutsättningar på svensk 

fondmarknad (ibid). Fondbolagens förening har kommit med en standard för hållbara 

fonder för att fullfölja uppdraget med att öka transparensen på den hållbara 

fondmarknaden. Denna standard uppdaterades 29 november 2018 på grund av nya krav 

från marknadsföringslagen (Fondbolagens Förening u.å. b).  

 

2.5.2 Principles of Responsible Investments (PRI) 

PRI är en oberoende organisation som skapades för att uppmuntra kapitalförvaltare att 

investera mer hållbart (PRI u.å.). Inte enbart för att göra planeten till en bättre värld utan 

framförallt för att generera avkastning och hantera risker. PRI är en icke-vinstdrivande 

organisation som engagerar sig tillsammans med globala politiker med stöd av FN (ibid). 

Organisationen jobbar med förståelsen av hur investeringar påverkar ESG-faktorer, och 

för att bli medlem i PRI måste investerare skriva under och intyga att de arbetar med sex 

principer för ansvarsfulla investeringar (PRI u.å.). Dessa sex principer beskrivs nedan i 

originalspråk för att inte riskera tolkningsfel.  
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- “Principle 1: We will incorporate ESG issues into investment analysis and 

decision-making processes. 

- Principle 2: We will be active owners and incorporate ESG issues into our 

ownership policies and practices.  

- Principle 3: We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in 

which we invest.  

- Principle 4: We will promote acceptance and implementation of the Principles 

within the investment industry.  

- Principle 5: We will work together to enhance our effectiveness in implementing 

the Principles.  

- Principle 6: We will each report on our activities and progress towards 

implementing the Principles.” 

(PRI 2018 s. 5) 

 

PRI (2018) beskriver tre anledningar till att investera ansvarsfullt. Det första är att ESG-

faktorer numera spelar en väsentlig roll för riskhantering och avkastning. Den andra är 

att det är en större efterfrågan på marknaden för hållbara investeringar. För det tredje sker 

en eskalering av lagar och regelverk på den hållbara finansmarknaden. För att undvika 

dessa risker och för att hänga med i utvecklingen är PRI en bra hjälporganisation för 

investerare (PRI 2018). Vid 2018 års slut var det cirka 2000 investerare som signerade 

för PRI (ibid). 

 

2.5.3 Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) 

Sveriges forum för hållbara investeringar, härefter kallat Swesif, är ett oberoende forum 

för ansvarsfulla investeringar i Sverige (Swesif u.å.). Syftet med denna organisation är att 

främja hållbart sparande genom att öka kunskapen på den hållbara fondmarknaden. Detta 

görs genom att vara en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan 

investerare, bidra till statistik, vara med och påverka lagstiftning samt bidra till den 

allmänna diskussionen om hållbara investeringar (Swesif u.å.).  

 

Swesif vill även skapa transparens för vad hållbara investeringar innebär och har därför 

skapat hållbarhetsprofilen, ett informationsblad som inte utgör en riktlinje eller stämpel 

(Swesif u.å.). Detta informationsblad ska möjliggöra jämförbarhet för investerare där de 
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kan läsa på om hur olika fonder arbetar med hållbarhet. Fondbolagen har själva skapat 

detta dokument utifrån riktlinjer och format från Swesif (ibid). 2018 kom Swesif 

tillsammans med Fondbolagens Förening ut med en ny hållbarhetsprofil som har 

anpassats efter nya lagar och regelverk (Swesif u.å.).  

 

2.5.4 Morningstars hållbarhetsmått 

Morningstars hållbarhetsmått är ett mått som mäter hur bra fonder presterar utifrån ESG-

aspekter, alltså miljömässig-, social- och bolagsstyrningsaspekter, i jämförelse med sin 

fondgrupp (Hale 2018). Betyget presenteras i jordglober från ett till fem, där fem 

jordglober ges till de mest hållbara fonderna i jämförelse med resterande fonder. Betyget 

har framställts av data från Sustainalytics som är ett företag som analyserar fondens ESG-

arbete (ibid). Därefter beräknas fondens hållbarhetsvärde som inte inkluderar 

extraordinära händelser rapporterade av företagen, såsom miljöolyckor, bedrägeri och 

diskrimineringar. Betyget framställs sedan av det vägda genomsnittet av tillgångsslagen 

baserad på fondens normaliserade ESG-betyg från Sustainalytics. Sedan görs en 

normalfördelning för att kategorisera fonderna i fem grupper enligt Morningstar Rating 

normalisering (Hale 2018). Slutligen tilldelas fonderna fem jordglober om de tillhör de 

10 % med bäst hållbarhetsvärde. Resterande glober fördelas beroende på hur fonderna 

ligger till i normalfördelningen. De begränsningar som finns med detta hållbarhetsbetyg 

är att Morningstar inte baserar betyget på om fonderna har exkluderat bolag i branscher 

som exempelvis innefattar alkohol, tobak, olja, eller vapen (Hale 2018). 

 

2.5.5 Svanenmärkning 

En annat typ av mått eller märkning som används på den svenska hållbarhetsmarknaden 

är Svanenmärkning (Miljömärkning Sverige u.å). En Svanenmärkning tilldelas de fonder 

som uppfyller Svanens kriterier för en hållbar fond (ibid). Denna märkning har framställts 

i syfte att vägleda investeraren till att indirekt påverka miljön positivt genom sin 

investering. Kort sagt tilldelas denna märkning till fonder som exkluderar investeringar i 

vissa branscher, gör en ordentlig hållbarhetsanalys, har en aktiv förvaltning och talar om 

vilka innehav som finns. I dagsläget finns det 17 stycken Svanenmärkta fonder på den 

svenska fondmarknaden (Miljömärkning Sverige u.å) av cirka 500 stycken fonder totalt 

(Fondbolagens Förening u.å. c) 



 
 
 

12 

 

2.5.6 Koldioxidavtryck 

Ett tredje välanvänt verktyg för hållbarhet på fondmarknaden är att mäta bolagens 

koldioxidavtryck (Fondbolagens Förening u.å. d). Fondbolagens Förening introducerade 

våren 2016 en vägledning för hur fondbolag kan mäta koldioxidavtrycket på sina fonder 

(Fondbolagens Förening u.å. d). Utsläpp per bolag sätts i relation till bolagets intäkter. 

Måttet som rekommenderas att användas baseras på koldioxidintensitetet där ett lågt tal 

innebär att fonden har investerat i en majoritet av bolag som inte är koldioxidintensiva 

medan ett större tal innebär det motsatta (ibid). Tanken med måttet är inte att det ska 

användas för marknadsföring men kan utgöra en grund till samtal mellan fondbolag och 

kunder om kundernas preferenser är att investera i koldioxidsnåla bolag (ibid).  

 

2.6 Problem på den hållbara kapitalmarknaden  

Nedan beskrivs fyra problem som har identifierats på den hållbara kapitalmarknaden. 

Bakgrunden till dessa problem beskrivs grundligt i detta kapitel för att i analysen kunna 

diskuteras och utvecklas tillsammans med den insamlade empirin.  

 

2.6.1 Standardisering 

Parallellt med det ökade intresset för hållbara investeringar har ett behov av att 

standardisera hållbara investeringar ökat (Brundin 2018; O’Rourke 2003). Goodland och 

Daly (1996) påstår att en definition skulle öka standardiseringen av hållbarhet, dock 

menar författaren också att hållbarhet inte kan definieras. Detta håller O’Rourke (2003) 

med om, men tillägger att mätbarheten av hållbarhet försvåras utan en definition. 

Författaren påpekar att investerare måste inse att investeringar i hållbar kapitalförvaltning 

både bidrar till bättre miljö och framtida avkastning. För att uppnå detta krävs det, enligt 

O’Rourke (2003), en förståelse för värdet av hållbara investeringar, vilket kan 

åstadkommas genom standardisering av termer.  

 

På liknande sätt menar Austin & Hoffer Gittel (2002) att det krävs två kriterier för att 

skapa ett mått som mäter fonders hållbarhetsprestation. Dessa två kriterier består av en 

tydlig definition av hållbarhet samt mätbara och relevanta indikatorer. Hammer och Pivo 
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(2016), liksom många andra forskare, kategoriserar hållbara investeringar i tre delar; 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa tre delar kallas ofta för ‘the triple 

bottom line’, härefter kallat TBL, och teorin är allt viktigare vid utvecklingsarbete för 

standarder inom finans, företagande, planering och fastigheter. Begreppet har vuxit fram 

för att möta den nya generationens efterfrågan på hållbarhet, men forskarna menar att en 

tydlig definition av TBL är än outvecklad (Hammer & Pivo 2016). 

 

Brundin (2018) menar att ramverk för att standardisera hållbara investeringar är under 

utveckling och att ett exempel på en standard i Sverige hittills är hållbarhetsprofilen från 

Swesif (Swesif u.å.). Så länge det finns ett behov av att öka transparensen på den hållbara 

kapitalmarknaden kommer liknande ramverk att fortsätta utvecklas. På liknande sätt 

menar O’Rourke (2003) att marknaden försöker skapa ramverk, mått och verktyg för att 

tackla problematiken med bristen på standardisering. Dessa finansiella produkter menar 

författaren har skapats för investerare för att lättare kunna jämföra olika alternativ och 

inte enbart luras av exempelvis fondens etiska namn. 

 

2.6.2 Mätbarhet & datarapportering   

Peloza (2009) har undersökt svårigheten med att mäta hållbarhet, vilket är ett begrepp 

som i stor utsträckning mäts med hjälp av icke-finansiella data. Undersökningen går ut 

på att skapa ett hjälpmedel för att utveckla en strategi för hur företag kan mäta icke-

finansiella data och den finansiella påverkan på samhället, som benämns som CSP, som 

står för Corporate Social Performance. Att kunna mäta företagens påverkan på samhällen 

är viktigt av flera olika anledningar. För det första beskriver Peloza (2009) att 

investeringar gjorda i CSP ger en rad olika alternativ och för att kunna välja rätt alternativ 

krävs en grad av mätbarhet för att möjliggöra transparens och standardisering. Det är 

viktigt att vända CSP till ett språk som samtliga berörda kan förstå sig på (ibid).  

 

För det andra finns det en risk att CSP hamnar i skymundan om det inte går att mäta på 

ett begripligt sätt. Gentry och Fernandez (2005 se Peloza 2009) poängterar att företag är 

dåliga på att meddela på vilket sätt de tar hänsyn till CSP samt att god avkastning alltid 

prioriteras. Vidare påstår forskaren att chefer alltid kommer att undvika investeringar i 

CSP om avkastningen riskeras, även om detta skulle innebära en negativ påverkan på 

samhället. Peloza (2009) har undersökt 159 studier om CSP för att hitta en standard och 
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de flesta studier mäter relationen mellan CSP och avkastning. En del använder 

koldioxidutsläpp som ett mätbart instrument och vissa studier mäter investeringar i hälsa, 

säkerhet och miljöpåverkan. Peloza (2009) upptäckte en stor variation i instrumenten där 

de berodde på företagens branschspecifika normer, familjepolicys eller andra 

företagsspecifika instrument. Vidare har forskaren undersökt relationen mellan sociala 

och miljömässiga investeringar med avkastning där relationen visade sig vara positiv 

(ibid).  

 

FI (2016) har tagit fram flera skäl där de anser att lagar och regelverk inte skulle vara 

effektiva för att påverka hållbarhetsarbetet på den finansiella marknaden. En orsak till 

detta är att det i dagsläget inte finns fullständig hållbarhetsinformation rapporterad från 

olika typer av företag, som exempelvis koldioxidutsläpp. Däremot har 

branschorganisationer tagit fram vägledningar och underlag för hur koldioxidutsläpp 

räknas ut i olika verksamheter. FI (2016) anser att en utsläppsreglering som direkt är 

riktad mot berörda företag är mer effektiv än en generell reglering som berör samtliga 

företag. En annan orsak till att FI (2016) anser detta, är att de tror att det skulle vara 

alldeles för lätt för företagen att kringgå dessa regelverk.  

 

FI (2016) vill främja väl fungerande finansiella marknader när det kommer till 

mätmetoder som exempelvis koldioxidavtryck men också mer enhetliga definitioner. Inte 

enbart för att öka transparens utan även för att bilda en mer enhetlig bild av risker och 

möjligheter. Detta har också en viktig inverkan på prisbilden av olika tjänster och säkrare 

affärsbeslut. FI (2016) tillägger även att klimatet är en central utmaning när det kommer 

till mätproblem och detta beror främst på hållbarhetens komplexitet. Därav behöver detta 

arbete en särställning för att utveckla relevanta indikatorer (Andrews & Granath 2016).  

 

2.6.3 Informationsasymmetri 

Greenwald & Stiglitz (1990) beskriver informationsasymmetri som en problematik som 

har förändrat synen på den traditionella kapitalmarknaden på många sätt. Asymmetriskt 

fördelad information innebär att köparna och säljarna av finansiella instrument inte har 

tillgång till information av samma omfattning eller kvalitet. Detta menar Greenwald & 

Stiglitz (1990) även berör kapitalmarknaden mellan investerare som tillhandahåller 

kapital och kapitalförvaltare.  
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Problematik med informationsasymmetri kan enligt Rhodes (2010) lösas med att kunder 

lätt ska kunna jämföra olika alternativ på marknaden. Detta förutsätter att företag kan 

förmedla informationen på ett lättillgängligt sätt. Företag kan själva välja hur mycket de 

är villiga att rapportera, dock spelar kostnaden en stor roll i sammanhanget. Ett exempel 

är att mäta fondens koldioxidavtryck, vilket är en metod som används av många 

fondbolag och som har tagits upp tidigare i detta kapitel. Enligt Rhodes (2010) kommer 

företag däremot inte att applicera detta mått, om verktyget inte genererar fördelar före 

nackdelar, som exempelvis vid kostnader. 

 

FI (2016) poängterar vikten av att konsumenter har tillgång till relevant information för 

en väl fungerande finansiell marknad och för att hålla hållbarhetsambitionen uppe. Det 

finns enligt FI (2016) därav ett behov av gemensamma definitioner inom varje bransch 

med avseende på klimat för att minska informationskostnader och risker med att företag 

inte levererar den produkt de utlovat. En gemensam definition av hållbarhet mellan 

branscher anser FI (2016) däremot inte är lämplig då variationen är hög mellan olika 

industrier.  

 

Vidare påstår Koellner m.fl. (2005) att konsumenter har en begränsad förmåga att ta in 

och behandla stora mängder komplex information. Följaktligen ökar behovet av ett 

verktyg som sorterar detta åt dem i takt med skapandet av så kallade hållbara fonder. Ett 

verktyg av detta slag kan dessutom erbjuda den transparens som krävs för att kunna 

jämföra fonder fullt ut och fungera som ett komplement till finansiella mått (ibid). 

Författarna nämner också att ett sådant mått skulle kunna inkludera varierande kunskaper, 

i form av exempelvis värderingar och tillgängligheten av information (Koellner m.fl. 

2005). Vidare menar FI (2016) att transparens har stor betydelse för att skapa incitament 

för banker att öka ambitionsgraden i hållbarhetsarbete och därmed genomgå förändring.  

 

Till följd av detta finns det i dagsläget ett flertal finansiella mått och metoder att tillgå i 

bedömningen av fonder (Koellner m.fl. 2005) medan icke-finansiella mått är relativt 

underutvecklade. Dessutom diskuterar Roberts, Neumann och Cauvin (2017) att 

finansiella mått oftare väljs vid investeringsbeslut och vid beräkning av prestation, 

eftersom dessa enligt studien anses vara mer relevanta, pålitliga och jämförbara, men 

inget av detta finns tillgängligt för kunder. Investerare som intresserar sig för hållbarhet 
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saknar därmed tillräckliga medel för att jämföra både finansiella och icke-finansiella 

aspekter (Koellner m.fl. 2005). Samma författare diskuterar även att det finns ett ökat 

behov av transparens för de kvalitativa aspekterna i kapitalförvaltning, däribland 

ekologisk och social prestation (Koellner m.fl. 2005).  

 

Ringertz och Wallin (2017) har undersökt oklarheten med begreppet hållbar 

kapitalförvaltning och hur det påverkar fondmarknaden. Författarna kom fram till att 

avsaknaden av en definition på den hållbara fondmarknaden skapar 

informationsasymmetrier mellan kund och förvaltare. Författarna menar även på att 

denna problematik leder till att ansvaret för att informera kund om hållbarhet ligger hos 

fondbolagen. Då kunder har problem med att urskilja fondbolagens utbud av hållbarhet 

får fondbolag problem med att ta högre betalt för hållbart arbete, vilket leder till sämre 

hänsynstagande till hållbarhet. Vidare påstår Ringertz och Wallin (2017) att det krävs ett 

verktyg som kan användas av kunder för att mildra denna informationsasymmetri, och 

detta verktyg bör kunna visa på den faktiska kvalitén i fondernas hållbarhetsarbete (ibid).  

 

Greenwashing 

Att konsumenter får svårare att identifiera vilka produkter som faktiskt är hållbara leder 

till att konsumenters förtroende för så kallad grön marknadsföring försvagas (Schmuck 

m.fl. 2018). I takt med den ökade miljömedvetenheten i samhället ökar också mängden 

hållbarhetsmärkningar vid marknadsföringen av produkter och tjänster (Schmuck m.fl. 

2018). Många företag väljer att marknadsföra sina erbjudanden med lockord som på något 

sätt anspelar på att de ska vara ett hållbart alternativ (ibid). Författarna beskriver att den 

ökade efterfrågan på hållbara produkter har utgjort grunden för att allt fler företag väljer 

att marknadsföra hållbarhet som huvudattribut (Schmuck m.fl. 2018). Vidare beskriver 

Lee, Cruz och Shankar (2018) att CSR-arbete används för att differentiera sitt företag på 

en konkurrensutsatt marknad, och att detta signaleras till konsumenter genom just 

marknadsföring. Dessutom påpekar Schmuck m.fl. (2018) att dessa hållbara påståenden 

ofta används för produkter som inte till sin natur är hållbara, och att många av de annonser 

som lyfter fram hållbarhetsattributet ofta utelämnar viktig information om produktens 

hållbarhet. Detta är ett fenomen som kallas greenwashing (Schmuck m.fl. 2018; Lee m.fl. 

2018) och syftar till att vilseleda konsumenter angående det hållbarhetsfokus som 

produkten eller företaget har, för att framstå som ett bättre alternativ än vad de oftast är.  
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Enligt författarna skiljer forskare på två metoder att använda sig av vid greenwashing 

(Schmuck m.fl 2018). Den första är att förleda konsumenter med fullständigt falska 

påståenden eller med subjektiva bevis, medan den andra är att utge information som 

antingen är för svagt definierad för att kunna bevisas eller som är så överdrivet bred i sin 

definition att det skapar ett felaktigt intryck av produkten (ibid). Lee m.fl. (2018) menar 

att kritiker argumenterar för att greenwashing behöver bli reglerat av lagstiftning då det 

bidrar till att vilseleda samhället. 

 

Fortsättningsvis har Lee m.fl. (2018) studerat hur konkurrensen på en marknad påverkar 

företags incitament till att implementera CSR-arbete. I studien diskuterar de att i det fallet 

greenwashing blir reglerat kommer företag enbart att konkurrera genom kostnad och pris. 

Alltså, enligt författarna, kommer både hållbara företag såväl som icke-hållbara företag 

att välja det alternativ som ger högst vinst. Detta oavsett om det är genom att vara, som 

författarna kallar det, ett grönt eller brunt företag. Däremot om greenwashing inte regleras 

kan vissa företag välja att bli gröna, medan bruna företag kommer fortsätta med 

greenwashing trots att CSR-arbete är vinstreducerande (ibid). Detta på grund av att bruna 

företag kan tjäna mer på de kunder som inte är fullständigt informerade. Lee m.fl. (2018) 

menar dock att de kunder som faktiskt är informerade till följd av detta kommer att välja 

bort de bruna företagen.  

 

Författarna sammanfattar studien med att beskriva reglering av greenwashing som ett 

tveeggat svärd (Lee m.fl. 2018). Dels kan det bidra till att minska företags greenwashing-

aktiviteter, men författarna poängterar att sådan reglering endast gagnar miljön när CSR-

arbete är vinstmaximerande. I annat fall är detta en strategi som är inferior, om fallet är 

att CSR-arbete i själva verket är vinstreducerande. Till skillnad från detta scenario, så 

skulle greenwashing bidra till att icke-informerade konsumenter handlar av bruna företag, 

om fenomenet inte blir reglerat. Därför föreslår Lee m.fl. (2018) att en mer effektiv 

strategi skulle kunna vara att ge företag incitament till CSR-arbete genom att staten 

exempelvis sänker tillhörande kostnader. Slutsatsen i studien av Lee m.fl. (2018) är att 

greenwashing endast är attraktivt för företag när marknaden är relativt oinformerad.  

 

FI (2016) menar att företag som benämner fonder som hållbar, etisk eller klimatsmart kan 

innebära en risk för greenwashing. Dessa begrepp kan uppfattas enkla för en konsument 
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att förstå vid första anblick men i själva verket är de ofta komplexa. När företag säljer in 

fonder med en stark klimatprofil är det ofta svårt för kunder att förstå på vilket sätt den 

valda profilen bidrar till positiva hållbarhetseffekter. Därför har FI en viktig roll med 

förebyggande arbete för att se till att finansiella företag tar tillvara på konsumenternas 

behov och intressen samt följer regleringar för marknadsföring. Däremot menar FI (2016) 

att det inte har ansvar för att definiera och reglera termer som hållbara, etiska eller 

klimatsmarta finansiella produkter. Detta på grund av konsumenternas egna tolkningar 

om vad hållbarhet innebär.  
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3. Metod 

I följande kapitel diskuteras vilka metoder som har använts, hur studien har samlat in 

empiri för att genomföra undersökningen och vilka personer som har ansetts vara 

lämpliga att intervjua för att uppfylla studiens syfte.  

 

3.1 Kvalitativ studie   

Denna studies data har framställs ur kvalitativa intervjuer som har uttryckt information 

om känslor, värderingar och attityder, vilket är typiskt för en kvalitativ studie (David & 

Sutton 2016). Vidare ämnar studien att undersöka hur FN:s 17 globala mål kan integreras 

i hållbar kapitalförvaltning samt om de integreras i dagsläget. Även av denna anledning 

är en kvalitativ studie lämplig eftersom studien undersöker ett ännu outforskat område 

som är komplext och subjektivt med målet att förstå ett fenomen på djupet (David & 

Sutton 2016). Dessutom behandlar studien åsikter och betydelser om FN:s 17 globala 

mål, vilket även det är i linje med hur David och Sutton (2016) beskriver en kvalitativ 

studie. Undersökningen utvecklas genom en dokumentstudie av de globala målen såväl 

som genom intervjuer med hållbarhetsexperter på fondbolag, varför just interaktion och 

observation kommer göras utifrån ett kvalitativt perspektiv.  

 

Vidare är enligt David och Sutton (2016) en induktiv eller explorativ ansats vanligare 

framför en deduktiv ansats vid en kvalitativ studie. Då arbetet syftar till att undersöka ett 

komplext område kommer teorier att bearbetas under tiden för att kunna förklara det som 

studeras, vilket är anledningen till att en induktiv ansats passar in (David & Sutton 2016). 

Då tidigare forskning är begränsad kommer en uppställning av hypoteser, vilket görs vid 

deduktiva ansatser, inte vara möjligt utan studien ämnar resultera i en slutsats som svarar 

på huruvida FN:s 17 globala mål kan integreras i hållbar kapitalförvaltning.  

 

3.2 Fallstudie 

En vanligt förekommande forskningsdesign för en kvalitativ ansats är att utföra en 

djupgående studie i ett ämne, det vill säga en fallstudie (David & Sutton 2016; Bryman 

& Bell 2013). När ett ämne är relativt outforskat och det råder brist på tidigare forskning 

kan det vara lämpligt att genomföra en fallstudie för att undersöka ett specifikt fall på 
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djupet. Vidare belyser David och Sutton (2016) att en fallstudie är lämplig när ett fall är 

komplext, vilket stämmer överens med studien av hållbarhetsarbete i kombination med 

FN:s 17 globala mål. Fallet i denna studie utgörs av strävande efter djupare kunskap i 

relationen mellan kapitalförvaltning och FN:s 17 globala mål, som omfattar ämnen som 

informationsasymmetri, standardisering, datarapportering, och greenwashing. 

Undersökningen utförs genom djupgående intervjuer med representanter från sex olika 

företag och syftet är att ta reda på åsikter om ett fenomen. David och Sutton (2016) 

beskriver att en fallstudie kan fokusera på ett område och att denna typ av 

forskningsdesign inte är utformad med syftet att göra jämförelser mellan olika 

organisationer. Syftet med intervjuerna är istället att undersöka olika åsikter om hur FN:s 

17 globala mål kan integreras på den finansiella marknaden.  

 

3.3 Genomförande av studie 

3.3.1 Studiens struktur  

Då studien har en kvalitativ ansats har empirimaterialet varit kärnan till teorin och 

analysen. Studiens teorier har delvis framtagits före intervjuerna men teorier kring 

svårigheter med mätbarhet och datarapportering samt greenwashing är teorier som 

upptäcktes vid ett senare skede. Då intervjuerna inte ämnade att undersöka 

datarapportering och greenwashing är dessa kapitel inte med i empiriavsnittet. Däremot 

kommer dessa avsnitt analyseras vilket är anledningen till att det finns stöd för detta i 

teorin. Att upptäcka teorier vid ett senare skede är enligt David & Sutton (2016) vanligt 

förekommande vid en induktiv ansats.  
 

3.3.2 Datainsamling  

För att uppnå studiens syfte har två olika sorters källor använts vid insamling av empiri. 

Inledningsvis har en dokumentstudie av FN:s 17 globala mål genomförts för att få en 

djupare förståelse kring vad målen innebär. För att till fullo kunna besvara 

frågeställningarna har även sex intervjuer genomförts med olika hållbarhetsexperter inom 

finansbranschen. Dokumentstudien har legat till grund för den intervjuguide som har 

arbetats fram samtidigt som den har genomförts för att läsaren ska få en förståelse för vad 

de 17 globala målen innebär. Intervjuerna har sedan genomförts för att uppsatsförfattarna 

tillsammans med hållbarhetsexperter ska kunna diskutera i vilken utsträckning målen 
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används idag samt hur de kan integreras ytterligare. Därmed har också dokumentstudien 

använts som underlag vid de intervjuer som har genomförts.  

 

3.3.3 Dokumentstudie 

Urval av textmaterial 

Det är även väsentligt att ta hänsyn till urvalet av textmaterial då studien omfattar en 

dokumentstudie för att kunna tolka och undersöka integrationen av FN:s 17 globala mål. 

Scott (1990:14 se David & Sutton 2016) beskriver tre typer av upphovsmän till textuella 

källor. Eftersom det i studiens fall rör sig om dokument som utgivits av FN, är denna 

dokumentstudie av statlig karaktär. Scott (1990 se David & Sutton 2016) specificerar 

även fyra kriterier för urval och bedömning av källan, vilka är autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och mening. Det första och andra kriteriet handlar om texten är äkta eller 

en förfalskning och om dess författare är känd och det förtroende som innehållet i texten 

får läsaren att känna. De 17 globala målen finns publicerade på ett flertal olika sidor 

(UNDP 2019; Regeringskansliet u.å; Naturskyddsföreningen u.å; Svenska FN-förbundet 

2018). Dessutom är de utgivna av den mellanstatliga organisationen FN, vilket bör anses 

vara en känd författare. Därmed bör både autenticitet och trovärdighet vara uppfyllda. 

 

Det tredje kriteriet, representativitet, har enligt Scott (1990 i David & Sutton 2016) att 

göra med i vilken utsträckning texten kan representera den tidsperiod och det ämne som 

den behandlar. De 17 globala målen är, som namnet avslöjar, en målsättning och inte 

information som är tänkt att användas som underlag vid forskning. Studien syftar till att 

använda detta som en utgångspunkt för undersökningen av om målen integreras i hållbar 

kapitalförvaltning, och inte som ett underlag. Därför behöver inte materialet heller vara 

representativt, utan fungera mer som den information om målsättningen som det faktiskt 

är.  

 

Slutligen syftar kriteriet mening på vad texten faktiskt förmedlar (Scott 1990 se David & 

Sutton 2016). Enligt författaren kan meningen i texten användas antingen som resurs eller 

ämne, vilket i denna studies fall kommer att behandlas som en resurs. Istället för att 

behandla attityder i form av ett ämne, kommer de 17 globala målen (Svenska FN-

förbundet 2018) att ligga som utgångspunkt och resurs för förståelsen kring fenomenet 

hållbarhetsarbete i kombination med målen. 
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3.3.4 Intervjuer  

Efter den utförda dokumentstudien genomfördes, som tidigare nämnt, sex stycken 

djupgående intervjuer för att besvara uppsatsens frågeställningar. Härefter beskrivs de 

förberedelser som utfördes inför dessa.  

 

Intervjuguide  

Som förberedelse inför intervjuerna har en intervjuguide utvecklats för att i bästa möjliga 

mån bidra till användbara och reflekterande intervjuer, utan den så kallade 

intervjuareffekten. David och Sutton (2016) förklarar att denna effekt sker när 

intervjuaren påverkar intervjupersonen på olika sätt, exempelvis genom tal eller känsla. 

Intervjuareffekten kan leda till svar som inte helt speglar verkligheten till följd av ledande 

frågor och det ger inte heller intervjuaren den fullständiga känslan som återspeglar 

intervjupersonens åsikter (ibid). En väl genomarbetad intervjuguide minskar denna risk 

samtidigt som den förbereder intervjuaren inför tillfället.  

 

Ett sätt att förbereda intervjurespondenterna på var att skicka ut intervjuguiden till 

respondenterna några dagar före intervjun. Syftet med detta var att respondenterna skulle 

få tid att se över FN:s 17 globala mål men även för att de skulle kunna avgöra om de 

fortfarande var passande respondenter genom att se över om de kunde svara på alla frågor. 

Däremot kan det kritiseras att respondenterna fick möjligheten att se frågorna före 

intervjun, vilket möjliggjorde att respondenterna kunde bolla frågor med kollegor som 

kan ha lett till vinklade och opersonliga svar. Dock ser inte uppsatsförfattarna att detta är 

ett problem då studien eftersöker djupare kunskap inom ämnet och 

informationsöverföring mellan kollegor anses vara positivt för att studien ska kunna 

uppnå sitt syfte. Dessutom förväntas då också respondenterna vara mer förberedda och 

kunna utveckla sina svar mer under intervjutillfället, eftersom de har fått tillgång till 

frågorna innan.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Denna studie genomför en kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer, 

vilket Bryman och Bell (2013) benämner som semistrukturerade intervjuer. David och 
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Sutton (2016) beskriver att strukturerade intervjuer syftar till att vara så standardiserade 

som möjligt och påminner ofta mer om enkäter, då utformning och ordningsföljd ska vara 

lika vid varje intervju. Denna form ger mindre utrymme för respondenterna att utveckla 

svar på. Däremot avser ostrukturerade intervjuer att låta respondenten styra samtalet mer 

för att denna ska ha möjlighet att berätta ur sitt perspektiv (ibid). Denna studie använder 

sig av en kombination av dessa två metoder för att kunna erhålla utvecklade svar samt en 

viss grad av standardisering.  

 

Intervjuerna har skett tillsammans med hållbarhetsansvariga på kapitalbolag och andra 

hållbarhetsexperter som har velat bidra till att uppfylla studiens syfte. Intervjuerna som 

utförs till denna studie använder den framställda intervjuguiden som utgångspunkt men 

är inte helt standardiserade utifrån de förutbestämda frågorna. De skiljer sig något från 

intervju till intervju då författarna till studien vill lämna rum för spontana följdfrågor och 

diskussioner som kan ge ytterligare inblick i hållbarhetsproblematiken. För att behålla 

möjligheten att kunna erhålla jämförbara resultat av intervjuerna krävs en viss form av 

struktur, vilket denna intervjuform möjliggör. Vid en helt ostrukturerad intervju hade 

risken varit att själva syftet hade missats och det hade dessutom varit svårare för 

uppsatsförfattarna att förbereda sig på eventuella följdfrågor som hade kunnat dyka upp.  

 

Semistrukturerade intervjuer är en bra metod för att få veta hur respondenten upplever ett 

fenomen och ger även möjligheten till att bidra med mer detaljrikedom (Bryman & Bell 

2013). Genom detta arbetssätt har varje enskild intervjus djupvaliditet framhävts (David 

& Sutton 2016), vilket har möjliggjort att studien fått en djupare inblick i hur företag 

arbetar med hållbarhet i dagsläget och hur FN:s 17 globala mål skulle kunna integreras 

med hållbar kapitalförvaltning.  

 

Urval av intervjurespondenter  

Valet av intervjukandidater grundar sig i beslutet att diskutera hållbarhetsarbete inom 

kapitalförvaltning med hållbarhetsansvariga och experter inom ämnet. Anledningen till 

att studien vill diskutera med just hållbarhetsexperter är för att få en åsikt från insatta 

personer i branschen. Syftet med intervjuerna är även att erhålla personliga åsikter om till 

exempel vilka incitament som krävs för ökat hållbarhetsarbete. Det förekommer en viss 

variation på storlek på de bolag respondenterna arbetar på men även hur lång erfarenhet 
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inom hållbarhetsarbete respondenterna har. Detta är för att få en heltäckande bild av små 

som stora bolag och hållbarhetsansvariga med mycket men också mindre erfarenhet, som 

därmed kan bidra med olika perspektiv. Därför har intervjuerna utförts med de som jobbar 

med att inkorporera hållbarhet i den dagliga verksamheten. Detta är något som Bryman 

och Bell (2013) benämner som ett målstyrt urval, där respondenter väljs utifrån förvalda 

kriterier för att få fram ett ändamålsenligt och relevant urval. I studiens fall innebar det 

målstyrda urvalet att personer som var lämpliga att intervjua för att kunna besvara 

frågeställningarna valdes ut.  

 

Vidare diskuterar David och Sutton (2016) en urvalsmetod som benämns selektivt eller 

teoretiskt urval. Även denna metod tillämpas på denna studie då den innebär att 

intervjurespondenter väljs ut på grund av sin kompetens och möjlighet att bidra till att 

besvara studiens frågeställningar. Däremot finns risken att uppsatsförfattarna 

missuppfattar de kunskaper som intervjurespondenten besitter, till följd av bristande 

kunskap om intervjurespondenterna (David & Sutton 2016). Studien minimerade denna 

risk genom att i ett tidigt skede tydliggöra för kontaktpersonerna vilken typ av studie som 

genomförs och vilken typ av intervjurespondent som eftersöks.  

 

Urvalsprocessen inleddes med att skapa en lista på svenska fondbolag, där det på varje 

bolag letades upp en kontaktperson som skulle kunna föra vidare den förfrågan som 

gjordes angående att ställa upp som intervjurespondent. Vid den initiala mail- eller 

telefonkontakten nämndes studiens syfte och vilken typ av intervjurespondent som 

studien önskade att komma i kontakt med. Därefter kopplades uppsatsförfattarna vidare 

till ansvarig person, som fick besluta om de önskade att ställa upp på en intervju eller inte. 

Ett antal valde att avböja av olika orsaker, där det bland annat sades att det var på grund 

av tidsbrist eller att de inte ansåg att de skulle tillföra studien något ytterligare. De 

respondenter som däremot accepterade förfrågan bokades in för ett möte.  

 

Problemet som uppstår när ett antal kontaktpersoner faller bort av olika orsaker, är att det 

som till en början var ett målstyrt urval blir mer ett urval av slumpmässig karaktär (David 

& Sutton 2016). Detta för att ett flertal personer som kan vara lämpliga för intervjun väljs 

ut och de som sedan ställer upp beror på deras tillgänglighet. Detta är något David & 

Sutton (2016) kallar för ett tillgänglighetsurval och nackdelen med det är att en specifik 

population inte kan generaliseras. Då denna studie inte ämnar att generalisera något utan 
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snarare att undersöka ett fenomen på djupet berörs studien inte av denna nackdel. Något 

annat som bör kritiseras i urvalsprocessen är att många av de svenska storbankerna inte 

svarade vid upprepade försök, medan en del andra avböjde deltagande. Detta leder 

dessvärre till ett ännu skevare urval då studien inte fick möjlighet att höra åsikter från 

dessa. Det stärker även tillgänglighetsurvalet som David och Sutton (2016) beskriver, då 

vissa storbanker har avböjt på grund av otillgänglighet.  

 

Ett annat perspektiv på bortfallet av intervjurespondenter är att det finns risk för att det 

endast är de bolag som kan stoltsera med sitt hållbarhetsarbete som ställer upp. De bolag 

som inte aktivt arbetar med detta, eller som anser sig ligga efter i utvecklingen vill 

eventuellt inte visa upp detta för omvärlden och väljer därav att avstå av den anledningen. 

Detta leder till ytterligare en skevhet i urvalet. Däremot anses inte detta påverka studien 

negativt, då studien intresserar sig för företag som arbetar med hållbarhet i dagsläget och 

därmed respondenter som besitter kunskap i ämnet och kan medverka till att besvara 

studiens syfte. Studien hade troligtvis kunnat arbeta fram fler perspektiv och fått en ännu 

djupare inblick i fenomenet om fler finansiella aktörer hade valt att ställa upp med sina 

åsikter. För att minimera risken för bortfall av detta slag har därför uppsatsförfattarna valt 

att låta respondenterna vara anonyma i empiriframställningen. Förhoppningen med 

anonymiteten är dessutom att det ska tillåta respondenterna att våga vara ärliga med den 

verkliga bilden av sina företags hållbarhetsarbete.  

 

Urvalet resulterade i att tre hållbarhetsexperter från privatägda bolag samt tre 

hållbarhetsexperter från statligt ägda bolag valdes ut för intervjuer till studien. En tydlig 

skillnad vid urvalet var att flertalet statliga fonder var intresserade av att få bidra med sina 

åsikter angående hållbarhetsarbete medan flera av de kontaktade privata bolagen var mer 

tillbakadragna. Därav blev den slutgiltiga fördelningen mellan privatägda och statligt 

ägda bolag lika stora, vilket kan kritiseras då de statliga fonderna kan tyckas vara 

överviktade i studien då de erbjuder liknande svar på grund av hårda direktiv. Trots detta 

har denna fördelning ändå avgjorts vara relevant för studien då de statliga fonderna utgör 

en markant del av marknaden. Dessutom förväntades de kunna bidra med relevanta svar 

för undersökningen just på grund av sin omfattning då de har desto större chans att bidra 

till en allmän förändring i hållbarhetsarbetet.  
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Sammanfattningsvis landar studiens urval i att vara en blandning av ett målstyrt urval 

(Bryman & Bell 2013) och ett selektivt urval (David & Sutton 2016). På grund av det 

bortfall som skedde vid den initiala kontakten adderas även tillgänglighetsurval, då 

studien inte fick möjlighet att intervjua personer från alla de bolag som först valdes ut. 

Trots detta anser uppsatsförfattarna att en god spridning på intervjurespondenter har skett 

och att de har bidragit till att besvara frågeställningarna.  

 

3.3.5 Utförande av intervjuer 

Totalt har det genomförts sex intervjuer, där tre av dessa intervjuer har tagit plats på 

respondenternas kontor. Resterande har skett över telefon och videosamtal. Anledningen 

till varför vissa skedde över telefon och videosamtal var på grund av respondenternas 

begränsade tid men även av bekvämlighetsskäl för respondenterna. Vissa respondenter 

föredrog att hålla intervjun digitalt. Vid kvalitativa intervjuer behandlas en social 

interaktion (David & Sutton 2016) och då studien har undersökt ord och betydelser ansåg 

uppsatsförfattarna att digitala intervjuer utgjorde lika bra underlag som de fysiska.  

 

Under intervjuerna turades författarna om att ställa frågor och anteckna. Intervjuerna 

spelades in på två enheter för att säkerställa att inget material skulle riskera att försvinna 

innan transkribering. Intervjurespondenterna var medvetna om att intervjuerna spelades 

in och uttryckte inte några problem med detta. David & Sutton (2016) menar att vissa 

människor kan känna sig obekväma med att bli inspelade. Detta behandlades genom att 

informera respondenterna i god tid innan att intervjuerna kommer hållas anonyma och att 

inspelningen gjordes enbart för transkriberingens skull. Därefter har inte heller 

uppsatsförfattarna upplevt några problem med detta. Vidare påstår David & Sutton (2016) 

att respondenterna kan agera mer försiktigt och inte ge helt ärliga svar vid inspelade 

intervjuer. Genom att tillåta anonymitet har risken för detta minimerats och de 

övervägande fördelarna med att spela in intervjuerna har lett till att inspelning har utförts. 

 

Det inspelade materialet har transkriberats för att kunna återges i sin helhet. Under 

transkriberingen analyserades det inspelade materialet och nya reflektioner till uppsatsen 

väcktes. Detta är ett typiskt kvalitativt fenomen enligt David & Sutton (2016). När 

samtliga intervjuer transkriberats genomfördes en kodning där återkommande likheter 

och olikheter valdes ut för att enklare kunna analysera empirin. Då frågorna som ställdes 
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var relativt öppna kom svaren sällan i samma ordning. Vid varje intervju försökte 

uppsatsförfattarna ta lärdom av tidigare intervjuer för att underlätta dataanalysen.  

 

3.3.6 Bearbetning och analys av empiri 

Vid framställningen av empirimaterialet bearbetades allt transkriberat material. Samtliga 

transkriberingar skrevs ut och viktig information ströks under för att sedan grupperas 

under passande rubriker. Detta är något som kallas för kodning och är vanligt vid en 

kvalitativ analys (David & Sutton 2016). David och Sutton (2016) beskriver även olika 

typer av sätt att koda. Det sätt som denna studie har använt sig av är en induktiv (öppen) 

kodning som innebär att koderna (olika teman) har bestämts utifrån insamlingen av data. 

Som tidigare har nämnts så samlades data först in och sedan identifierades teman utefter 

respondenternas svar. När all information hade sorterats in under respektive tema (kod) 

påbörjades omskrivningen från punktform till löpande text. Visst material som 

uppsatsförfattarna tyckte var väsentligt att poängtera eller något som lyfte empirin extra 

mycket citerades. Att sammanställa närvaron och frånvaron av meningsfulla teman och 

gemensamma samt avvikande idéer är enligt David och Sutton (2016) bearbetning av 

kvalitativ data. Vid öppna frågor och långa svar är kodning ett bra sätt att organisera data 

(ibid).  

 

I analyskapitlet skulle sedan empirimaterialet användas i kombination med teorikapitlet 

för en välgrundad analys. Därför bearbetades empirimaterialet tillsammans med teorierna 

där materialet skrevs ut, för att sedan färgkodas i teman för att hitta kopplingar mellan 

teori och empiri. Vid denna bearbetning följdes de råd som har identifierats av Silverman 

(2005, se David & Sutton 2016). Det som ströks under i empiri- och teorimaterialet var 

det som, i enlighet med Silverman (2005, se David & Sutton 2016), ansågs vara av hög 

kvalitet, och som i analysen sedan skulle kunna användas för att dra välgrundade 

slutsatser. Inom ett visst tema samlades eniga åsikter och teorier inom det särskilda ämnet. 

Därefter kopplades ett tema i taget ihop med varandra i empirin och teorin och 

analyserades. I slutändan kunde även vissa jämförelser göras mellan statliga och privata 

bolag samt mellan små och stora bolag på grund av deras olika karaktärer.  

 

David & Sutton (2016) skiljer på två centrala analysformer vid kvalitativ analys vilket är 

innehållsanalys och diskursanalys. Diskursanalysen är mer känd för att ha applicerats på 



 
 
 

28 

en kvalitativ ansats, dock har en mer kvalitativ innehållsanalys bearbetats fram av 

forskare på senare tid (ibid). Den främsta skillnaden enligt Potter & Wetherell (1994 se 

David & Sutton 2016), är att kodningen är grunden för studien i den kvalitativa 

innehållsanalysen. I denna studie har kodning använts för att identifiera teman som en 

analysmetod. Å andra sidan är inte kodningen grunden till studien, utan i en diskursanalys 

kan kodning också tillämpas men vikten ligger i olika teman och innebörden av data 

(ibid). Då studien använder sig av intervjuer och ämnar undersöka ett fenomen på djupet 

har diskursanalys tillämpats (Potter 1997 se David & Sutton 2016).  

 

3.4 Kvalitetsaspekter 

Vid företagsekonomisk forskning talas det om tre viktiga kriterier vid bedömning 

(Bryman & Bell 2013). Dessa är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. I kommande 

avsnitt diskuteras hur studien tar hänsyn till dessa kriterier för att kvalitetssäkra arbetet.  

 

3.4.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) benämner reliabilitet som synonymt med tillförlitlighet eller 

pålitlighet. Begreppet innebär att resultaten från den utförda undersökningen inte ska 

förändras vid ett senare försök och att de därmed är opåverkade av slumpmässiga eller 

tillfälliga händelser (ibid). Denna studie har använt sig av olika karaktär på respondenter; 

statliga och privata, bolag av olika storlek samt varierande erfarenhet hos respondenterna. 

Detta med syfte att uppfylla en högre grad av reliabilitet då fler områden täcks in. 

Däremot kan reliabiliteten vara något bristande i den mån författarna inte fick tag i vissa 

respondenter på grund av otillgänglighet, men också som tidigare nämnt att ett visst 

bortfall eventuellt skedde på grund av att de kontaktade företagen inte är stolta över sitt 

hållbarhetsarbete.   

 

Något annat som tyder på att pålitligheten i studien kan vara bristande är att miljön som 

forskningen undersöker är dynamisk och under utveckling (Elvingson, u.å). Dessutom är 

FN:s 17 globala mål skapade år 2015 och till för att uppfyllas 2030 (Svenska FN-

förbundet 2018), vilket innebär att resultatet vid ett senare tillfälle kan skilja sig åt då 

integrationen på finansmarknaden kan se annorlunda ut i framtiden.  
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3.4.2 Replikerbarhet 

Kriteriet replikerbarhet aktualiseras mer i denna studie än det tidigare diskuterade 

begreppet. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär replikerbarhet att en studie ska vara så 

väl beskriven att det är möjligt att upprepa den. För att möjliggöra en eventuell 

reproduktion av denna studie har metodiken och tillvägagångssätt beskrivits i detalj för 

att erbjuda transparens (Bryman & Bell 2013).  

 

De slutsatser som denna studie kommer fram till är viktiga inför det framtida 

hållbarhetsarbete som finansbranschen står inför. Den brist på definition och standarder 

som studien har funnit på marknaden innebär att en integration med FN:s 17 globala mål 

skulle kunna minska denna diskrepans och förändra hållbarhetsarbete på sikt. Därmed 

beskrivs resultaten från studien på ett rättvisande sätt för att besvara kunskapsluckan. 

Studien beskriver undersökningen som genomförs med syfte att göra den replikerbar i 

framtiden, vid eventuella tvivel om studiens resultat. Vid en upprepning av studien skulle 

troligtvis de nya forskarna få tag på samma eller liknande respondenter på grund av 

tidigare diskuterade tillgänglighetsurval, därav bör resultatet bli liknande även vid 

eventuell upprepning. Dessutom utgör de företag som ingår i denna studie en markant del 

av marknaden, vilket är ytterligare en anledning till att resultatet bör bli detsamma vid en 

replikering.  

 

3.4.3 Validitet 

Begreppet validitet avses enligt Bryman och Bell (2013) vara det viktigaste 

forskningskriteriet. Kriteriet bedömer huruvida studiens slutsatser är relevanta utifrån den 

undersökning som har utförts. Validitet delas vanligen in i olika huvudsakliga drag 

(Bryman & Bell 2013). Av dessa drag anses extern validitet vara främst relevant för denna 

studie. Bryman & Bell (2013) beskriver extern validitet som graden av överförbarhet, 

vilket handlar om resultatet kan tillämpas i andra kontexter. Tidigare forskning (Lahti & 

Rudelius 2018) har undersökt relationen mellan FN:s 17 globala mål och 

hållbarhetsredovisningar, vilket tyder på att denna studie även kommer kunna tillämpas i 

andra sammanhang, utöver hållbara investeringar.  
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3.4.4 Etiska ståndpunkter vid intervjuer 

Bryman och Bell (2013) förklarar att olika organisationer utgår från riktlinjer för etiska 

regler och hur forskning ska bedrivas. Denna typ av frågor blir aktuella under flera skeden 

av företagsekonomiska undersökningar och uppsatsskrivande och är därmed viktiga att ta 

hänsyn till. De etiska principer som appliceras på svensk forskning rör 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och kravet om falska förespeglingar (Vetenskapsrådet u.å; Bryman & 

Bell 2013).  

 

De intervjuer som har genomförts i studien har inletts med att intervjurespondenterna 

informerats om i vilket syfte intervjun genomförs och om hur undersökningen går till, 

vilket uppfyller informationskravet och är i linje med vad Bryman och Bell (2013) 

beskriver. Vid samma informationstillfälle meddelas även respondenten att deras 

deltagande är frivilligt och att de heller inte behöver fullfölja om de inte önskar detta, 

vilket uppfyller samtyckeskravet (ibid). Vidare behandlas respondenternas uppgifter 

strikt konfidentiellt. De uppgifter som har erhållits om respondenterna förvaras varsamt 

under arbetets gång, på medier som är godkända av Linköpings Universitets 

dataskyddsombud och som inte tredje part har möjlighet att tillgå. Därför är även 

konfidentialitetskravet uppfyllt (Bryman & Bell 2013). All insamlad information kommer 

även raderas efter studiens avslut för att följa GDPR. Respondenterna har blivit 

informerade om att studien endast kommer benämna vilken roll respondenterna har på 

företaget samt hur lång erfarenhet de har i branschen. Anledningen till att författarna har 

valt att låta respondenterna vara näst intill helt anonyma är för att öka studiens kvalitet i 

den mån respondenterna uttrycker sig. På detta sätt är även anonymitetskravet uppfyllt 

(ibid).  

 

Vidare kommer ingen annan än uppsatsförfattarna att ha tillgång till uppgifterna, vilket 

också följer konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell 2013). All 

information bevaras med varsamhet och samlas enbart in för att uppfylla studiens syfte, 

vilket slutligen uppfyller det som Bryman och Bell benämner nyttjandekravet (2013). 

Avslutningsvis har uppsatsförfattarna upprättat en intervjuguide där allt som sägs till 

respondenterna har bearbetats för att minska risken att ge respondenterna falska 

förespeglingar om undersökningen (ibid).  
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3.5 Källkritik och reflektioner 

Uppsatsen använder sig av två typer av källor, primära och sekundära. 

Intervjurespondenterna utgör de primära källorna då de erbjuder det som Rienecker och 

Stray Jörgensen (2017) benämner som råmaterial. Detta råmaterial är de åsikter och 

reflektioner som uppsatsen grundar sin analys på och har samlats in genom direkta samtal 

med respondenter. Utöver de primära källorna har sekundärkällor använts för att kunna 

tolka råmaterialet och tillsammans utgöra en omfattande analys. Sekundärkällor är enligt 

Rienecker och Stray Jörgensen (2017) tolkningar av ämnen och begrepp som utförs av 

olika typer av teoribildare. Precis som författarna förespråkar har uppsatsens analys 

genomförts genom att blanda primära källor med sekundära för att analysera materialet 

och understödja argumentationen.  

 

Empirin till uppsatsen är baserad på intervjuer med hållbarhetsexperter av olika slag på 

olika företag inom finansbranschen. Detta utgör också den huvudsakliga kritiken mot 

uppsatsens metodval. Uppsatsförfattarna har enbart talat med en representant från varje 

företag vilket riskerar att leda till att representanten uttrycker sin egen uppfattning framför 

företagets värderingar och att det inte ger en helt rättvis bild av företagets perspektiv. 

Däremot har detta förbisetts vid skrivandet av uppsatsen då intervjurespondenterna har 

sådana positioner i företagen som innebär att de är väl insatta i hållbarhetsfrågan såväl 

som företagets hållbarhetsarbete, vilket bör anses utgöra tillräcklig grund för att de är väl 

medvetna om företagets värderingar. Dessutom finns det en överhängande risk för att 

företagsrepresentanterna väljer att vinkla sina svar för att försköna företagets 

hållbarhetsarbete och därför har studien valt att intervjua flertalet företag för att få en mer 

heltäckande bild av marknadens åsikter och synvinklar. Ytterligare en risk som intervjuer 

medför är att respondenter kan tolka frågorna på olika sätt, vilket har minimerats genom 

att följa intervjumallen samt genom följdfrågor som har kunnat rätta till eventuella 

missförstånd.  

 

De främsta sekundärkällor som har använts till att skapa uppsatsens analysmodell har 

bestått av peer reviewed- och citerade artiklar tagna ur vetenskapliga tidskrifter. Detta 

säkerställer deras innehåll då det innebär att artiklarna är granskade av andra forskare 

inom samma ämne (Rienecker & Stray Jörgensen 2017). Dessutom har flertalet andra 
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akademiska texter skrivna av erkända författare använts genom exempelvis läroböcker 

och avhandlingar. Utöver dessa har även ett antal hemsidor använts, vilka inte kan anses 

vara lika trovärdiga då de dels kan förändras med tid, samtidigt som de inte erbjuder 

samma typ av granskat innehåll. Dessa källor har använts för att finna information om 

organisationer som har behövts vid sammanställningen av vilka organisationer som är 

aktuella på marknaden idag. Uppsatsförfattarna har dock ställt sig kritiska till dessa och 

har beaktat det faktum att informationen kan ha vinklats efter organisationens agenda. 

Däremot är ämnet hållbarhet fortfarande relativt nytt och föränderligt på finansmarknaden 

och därför har dessa sekundärkällor fortfarande ansetts vara relevanta för att fånga 

fenomenet i nutid. Informationen från dessa hemsidor har kompletterats med ytterligare 

källor för att stärka pålitligheten.  
 

  



 
 
 

33 

4. Empiri  

4.1 Dokumentstudie 

De 17 globala målen är skapade av 193 medlemsländer i samarbete med FN (Svenska 

FN-förbundet 2018). Dessa 17 globala mål är även kända som Parisavtalet, då målen 

skrevs under i Paris 2015, men även som Agenda 2030 (Svenska FN-förbundet 2018). 

Det är första gången i historien som medlemsländerna tillsammans har beslutat om en 

gemensam utveckling mot ett fredligare, rättvisare och miljövänligare samhälle. Målen 

täcker samtliga områden inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (ibid). 

Andrews och Granath (2016) uttrycker att målen är gjorda för samtliga människor och 

organisationer i samhället och det sista målet, nummer 17, innebär just partnerskap och 

samarbete för att uppnå samtliga mål. Nedan syns en egenkonstruerad bild av 

fördelningen mellan samtliga mål under ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet.  

 
Figur 1. Egenkonstruerad bild av fördelningen mellan globala målen under ekonomisk-, social- och 

miljömässig hållbarhet (Svenska FN-förbundet 2018).  
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4.1.1 Ekonomisk hållbarhet  

Det som ingår i kategorin ekonomisk hållbarhet är: anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt (mål 8), hållbar industri, innovation och infrastruktur (mål 9), minskad 

ojämlikhet (mål 10) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12) (Svenska FN-

förbundet 2018). I dessa mål ingår vikten av ett jämställt och säkert arbete med rättvisa 

arbetsvillkor, som att ha en tillräckligt bra inkomst som upprätthåller levnadsstandarden. 

Målen omfattar även att uppnå full sysselsättning för att öka den ekonomiska tillväxten i 

samtliga länder. För att uppnå detta förutsätter det att samhället är jämlikt där alla 

människor har samma möjligheter att uppnå framgång och bidragande till samhället. 

Inom ramen ekonomisk hållbarhet hör även en bra infrastruktur till, som bland annat 

kräver god utbildning, innovation och tekniska framgångar (ibid).  

 

4.1.2 Social hållbarhet  

Inom ramen för social hållbarhet ingår målen: ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 

2), hälsa och välbefinnande (mål 3), god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), 

hållbar energi för alla (7), hållbara städer och samhällen (mål 11) och fredliga och 

inkluderande samhällen (mål 16) (Svenska FN-förbundet 2018). Denna kategori arbetar 

främst med den orättvisa resursfördelningen i världen som påverkar de mänskliga 

rättigheterna. Ingen hunger och fattigdom har främst drabbat de fattigaste länderna men 

existerar även i andra länder. Målen vill också säkerställa att alla får möjlighet till 

utbildning. Jämställdhet är en förutsättning för att flickor ska få utbilda sig. Även social 

hållbarhet främjas av att investera i teknik som kan effektivisera vården och förnybar 

energi (ibid).   

 

4.1.3 Miljömässig hållbarhet  

I kategorin miljömässig hållbarhet ingår målen: rent vatten och sanitet (mål 6), bekämpa 

klimatförändringarna (mål 13), hav och marina resurser (mål 14) och ekosystem och 

biologisk mångfald (mål 15) (Svenska FN-förbundet 2018). Dessa mål tar större hänsyn 

till miljön och klimatförändringarna. Dock inkluderar även miljömässig hållbarhet att 

samtliga ska ha tillgång till rent vatten, vilket är en förutsättning för en god hälsa. 

Resterande mål handlar om att främja jordens naturresurser som hav och skog på ett 

hållbart sätt men också att öka medvetenheten kring miljöåtgärder (ibid).  
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4.2 Intervjuer 

I tabell 1 nedan syns en sammanfattning av intervjurespondenterna med hänseende på 

vilken roll de har, erfarenhet och typ av bolag som de arbetar på. I följande stycken 

beskrivs varje enskild respondent mer ingående. Samtliga respondenter anses vara 

experter på området hållbara investeringar.  

 
Tabell 1. Presentation av intervjurespondenter.  

 

4.2.1 Beskrivning av intervjurespondenter  

Intervjurespondent A är hållbarhetsanalytiker på en av AP-fonderna, som förvaltar en 

fond med uppdrag från staten. Hela kapitalet i fonden tar hänsyn till hållbarhet och bolaget 

är medlem i ett flertal organisationer som arbetar med och stöttar hållbarhetsfrågor, som 

exempelvis Swesif och PRI. Respondent A arbetar med framtagande av modeller och 

verktyg samt kompetensutveckling inom ämnet på bolaget. Respondenten är även 

medlem i AP-fondernas etikråd och ansvarar för dialoger med utländska bolag samt för 

hållbarhetsarbetet på självaste bolaget. Respondent A har över 15 års erfarenhet inom 

hållbarhet i finansbranschen. 

 

Intervjurespondent B arbetar som hållbarhetsstrateg på en annan AP-fond. Företaget 

erbjuder ett fondalternativ och arbetar på uppdrag av staten, och det totala innehavet i 

fonden tar hänsyn till hållbarhet. Vidare är företaget medlem i flertalet 

hållbarhetsorganisationer som Swesif och PRI. Respondenten arbetar i dagsläget med 

projektledning inom hållbarhet och engagerade sig i hållbar utveckling redan på tidigt 90-

tal, respondent B har således cirka 27 års erfarenhet av olika typer av hållbarhetsarbete. 

Respondenten har tidigare arbetat med olika typer av ratingmodeller och analysmetoder 

på annat fondbolag med syfte att välja ut vilka företag som ska investeras i. Numera 

fokuserar respondenten på ägarstyrningsfrågor på sitt nuvarande bolag.  
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Intervjurespondent C är chef för ägarstyrning och arbetar med strategiska allokeringar på 

ytterligare en AP-fond, som förvaltar pensionskapital med uppdrag från staten. Hela 

kapitalet i fonden tar hänsyn till hållbarhet och bolaget är medlem i ett fåtal organisationer 

som arbetar med hållbarhet, till exempel PRI. Respondent C arbetar med ägarfrågor, 

deltar på bolagsstämmor och är även medlem i AP-fondernas etikråd. Respondent C har 

över 13 års erfarenhet inom hållbarhet och finans.  

 

Intervjurespondent D arbetar med att ta fram ett hållbarhetsverktyg för hållbara fonder på 

ett privat bolag, vilket är en bank. Där ligger fokus på att utveckla unika lösningar för 

kund, som i detta fall utgörs av finansiella institutioner. Till skillnad från övriga 

respondenter har intervjurespondent D relativt lite erfarenhet av hållbarhet och finans då 

denne enbart har arbetat inom området i 2,5 år. Trots detta anser uppsatsförfattarna att 

respondent D är relevant för arbetet då denna har arbetat med just framtagande av ett 

hållbarhetsverktyg för att öka standardiseringen av hållbara finansieringslösningar.  

 

Intervjurespondent E arbetar med institutionella investerare på ett relativt litet privat 

fondbolag. Utöver sitt arbete med institutionella investerare arbetar respondenten med 

hållbarhetsfrågor vid kapitalförvaltning men även med hållbarhet generellt på företaget. 

Respondenten har cirka fyra års erfarenhet av hållbarhet i samband med 

kapitalförvaltning. Allt kapital som förvaltas av företaget tar hänsyn till hållbarhet och 

bolaget är medlemmar i Swesif och PRI.  

 

Intervjurespondent F är hållbarhetsspecialist på ett nordiskt privat kapitalförvaltarbolag 

som är väletablerat i Sverige. Respondenten har arbetat inom finansbranschen i cirka 20 

år medan denne har arbetat med just hållbarhet inom finans i 10 år. Respondenten arbetar 

med att driva kunder till att investera mer hållbart men sprider även mycket kunskap kring 

hållbara investeringar till institutionella investerare. Allt kapital som förvaltas av detta 

bolag tar hänsyn till hållbarhet. Respondenten påstår att bolaget är medlem i samtliga 

hållbarhetsorganisationer som existerar.  
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4.3 Hållbarhetsstrategier 

Efter några uppvärmningsfrågor där respondenterna fick beskriva sina roller på arbetet 

samt deras tidigare erfarenhet fick de svara på frågor om hur de arbetar med hållbarhet i 

förvaltningen i dagsläget.  

 

Samtliga respondenter arbetar med att försöka ta hänsyn till hållbarhet i 

portföljförvaltningen men detta görs på olika sätt. Respondenterna från AP-fonderna 

arbetar alla med ägarstyrning där de deltar på bolagsstämmor där deras röster påverkar 

bolagen mot en önskad riktning. Däremot är respondent B tydlig med att deras strategi 

skiljer sig från de andra AP-fonderna; de har valt att inte exkludera några bolag ur sin 

portfölj. Istället satsar de på en strikt påverkansstrategi där de försöker driva en hållbar 

utveckling inom samtliga företag som de äger. Respondent B beskriver det som att de inte 

försöker grotta ned sig i enskilda företag utan att de istället försöker höja den totala 

standarden globalt kring hållbarhet. Respondent B uttrycker sig på följande vis: 

 

“Vi bryr oss mer om att marknaden fungerar bra och utvecklas hållbart än att 

varje enskilt företag utvecklas hållbart.”  

 

Respondent B berättar vidare att deras förvaltningsstrategi är att vara en aktiv ägare men 

en passiv investerare i och med att fonden alltid består av hela marknaden. Respondenten 

fortsätter sedan att poängtera att de vill tillfredsställa samhället i stort snarare än enskilda 

kunder. Respondent B jämför sedan strategin med sitt tidigare yrke där det fanns flera 

fondalternativ och arbetet styrdes av kundefterfrågan för att sedan kunna matcha kunden 

med rätt fond. På sitt tidigare arbete handlade det om att uppfylla kundens önskemål, så 

om kunden inte ville investera i tobak matchades det med en fond som exkluderade tobak. 

I sin nuvarande roll är det en stor skillnad då bolaget enbart erbjuder en fond som ska 

passa alla pensionssparare, även dem som inte är intresserade av börsen.  

 

Respondent A och C erbjuder likt respondent B enbart en pensionsfond med uppdrag av 

staten, där respondent A menar att de har ett förvaltaransvar där de måste ta vara på de 

värderingar som riksdagen har. Vidare fortsätter respondent A att beskriva att de jobbar 

med en genomlysningsmetod av samtliga innehav som görs av en tredje part där bolag 
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som inte stämmer överens med fondens värderingar väljs bort. Sedan beskriver 

respondent A att de även arbetar med en exkluderingsstrategi där de till exempel valt bort 

bolag inom den fossila industrin, vilket respondent C, D, E och F också menar att de har. 

Respondent A, från en av AP-fonderna, menar att de inte kan riskera fondens avkastning 

när de jobbar med valet av bolag som ska exkluderas. Hittills har dock inte exkluderingen 

haft någon vidare inverkan på fondens avkastning. Respondenten tillägger att 

avkastningen av en fond inte beror på fonden i sig utan hur skicklig förvaltaren är.  

 

Fortsättningsvis kritiserar respondent A och B, som båda representerar varsin AP-fond, 

exkluderingsstrategin för att strategin egentligen inte har en direkt påverkan på miljön. 

Båda respondenterna menar att exkludering enbart minskar fondens enskilda klimatrisk 

men påverkar inte klimatet i sig, då exkludering innebär försäljning av innehavet på en 

sekundärmarknad där det alltså köps upp av en annan investerare. Respondent A påpekar 

att de ändå har valt att exkludera vissa bolag för att minska fondens klimatrisk medan 

respondent B har valt att behålla samtliga klimatfarliga bolag för att ha möjligheten att 

påverka. Vidare berättar respondent D, som arbetar med framtagandet av ett 

hållbarhetsverktyg på ett privat bolag, att deras främsta strategi är att belöna de företag 

som är bra och straffa de dåliga, det vill säga de företag som är miljöfarliga. Med andra 

ord använder sig respondent D av både en exkluderingsstrategi och att välja in företag 

som prioriterar hållbarhet. Vidare menar respondent D att en påverkansstrategi har blivit 

allt vanligare inom bolaget.  

 

Dessutom menar respondent C, som är chef för ägarstyrning på en av AP-fonderna, att de 

försöker integrera hållbarhet i hela investeringsprocessen. Företaget började redan för 

flera år sedan att välja in de företag som presterade bra hållbarhetsmässigt men numera 

letar de efter riskpremier som genererar meravkastning. Respondent C menar att det 

specifikt finns riskpremier för just hållbarhet. Förutom att bolaget inkluderar miljövänliga 

bolag och exkluderar miljöfarliga så menar respondent C att bolaget har utbildat 

personalen inom hållbara finansieringar, där samtliga har utbildats och testats i ett 

kunskapsprov. Detta är något som respondent D uttrycker borde göras allt oftare för att 

väcka hållbarhetsintresse både inom finanssektorn och för intressenter och kunder. 

Respondent C säger även att bolaget har skrivit om samtliga mandat och börjat använda 

sig av nyckeltal framtagna specifikt för hållbarhet där utbildningen inkluderade hur dessa 

nyckeltal ska användas. Bolaget har en strategi som skiljer sig åt från de andra 
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respondenterna, nämligen att de koldioxidneutraliserar sin portfölj genom att äga en stor 

del skog som tar in lika mycket koldioxid som deras portfölj släpper ut.  

 

En annan strategi som skiljer sig åt från de ovannämnda är svartlistning av företag som 

är miljökränkande, vilket respondent B arbetar med. Respondent C är kritisk mot denna 

svartlistning som bolag B arbetar med då respondenten menar att det enbart görs för att 

få utrymme i media.  

 

Vidare är respondent E, som arbetar på ett privat mindre bolag, tydlig i sin 

hållbarhetsstrategi att de inte vill att deras kunder ska tjäna pengar på oschyssta branscher. 

Bolaget exkluderar branscher som omfattar tobak, vapen, gas, olja, fossila bränslen och 

spel. De har tagit fram ett policydokument som följer riktlinjerna från PRI och utför en 

egen ESG-analys på innehavda bolag. Där färgmarkeras bolagen utefter hur de 

kommunicerat ut sina hållbarhetsstrategier till kund. Förutom att ESG-analysen syftar till 

att se hur pass duktiga företagen är på att rapportera hållbarhet så är färgkoderna även till 

för att fördela sitt engagemang i olika bolag. Är bolag gul eller rödmarkerade försöker 

bolaget påverka företaget mot en bättre hållbarhetsriktning.  

 

När respondenterna fick beskriva hur de arbetar med hållbarhet i dagsläget var det bara 

respondent D och F som beskrev att de jobbar med en tydlig integration av de 17 globala 

målen. Respondent D arbetar med att ta fram ett verktyg för att enkelt kunna mäta 

företagens ESG-påverkan och det respondenten kallar för företagens impact på 

marknaden. Med impact menar respondenten den påverkan som en slutprodukt eller tjänst 

har på hållbarheten. Detta mått använder sig av rapporterade data från de företag som 

faktiskt rapporterar, men bolaget gör egna estimat på data för de företag som inte själva 

utför en sådan rapportering. Därefter delas företag in i olika industrier, med syfte att 

kunna placera in dem under de olika målen som FN:s 17 globala mål utgör. Detta för att 

kunna avgöra hur just det företaget ligger till i förhållande till hållbarhetsmålen. Syftet 

med detta egenutvecklade mått är att skapa en slags rating som ska kunna påvisa hur 

hållbar finansieringslösningen är.  

 

Respondent F arbetar på ett annorlunda sätt med målen till skillnad från respondent D. 

Respondent F använder sig också av FN:s 17 globala mål som ett ramverk. Varje mål 

anses ha en finansiell risk och en möjlighet. Målen har kopplats till de olika sektorer som 
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företag verkar i där företaget sedan tittar på impacten på varje sektor finansiellt. Här har 

de använt sig av samtliga strategier vad gäller exkludering, inkludering och aktivt ägande, 

och har sedan kopplat hållbarhetsmålen till alla beslut samtidigt som det har en tydlig 

koppling till finansiella nyckeltal. Mål som kan påverkas direkt har respondenten 

identifierat både risker och möjligheter med. Respondent F beskriver arbetet enligt 

följande:  

 

“Det är så vårt hållbarhetsarbete är. Väldigt integrerat med de globala målen, tydligt 

kopplat till finansiella nyckeltal, men vi har fortfarande kvar exklusionen på bolag och 

sektorer vi inte vill jobba med.” 

 

Respondenten fortsätter att förklara att de försöker fokusera på varje mål på djupet. Denna 

typ av information kan inte köpas av en dataleverantör, menar respondenten. Därför måste 

respondent F:s företag göra denna bedömning på egen hand. Så på detta sätt arbetar de 

integrerat med målen vid bolagets kapitalförvaltning.  

 

“Oavsett vad du producerar eller konsumerar så måste du ha koll på vilka effekter det 

får på miljön totalt. [...] Det är någonstans där vårt hållbarhetsarbete försöker fånga 

upp, att fånga de risker som inte syns.” 

 

Respondent F fortsätter att beskriva bolagets strategi som en aktiv förvaltningsstrategi 

men menar att samtliga förvaltare som jobbar med hållbarhet bör ses som aktiva. Att 

exkludera vissa bolag är ett aktivt val en investerare gör och den ersätter sedan det 

exkluderade bolaget med ett bolag de tycker är bra inom en annan bransch. Sedan menar 

respondent F att en ensam aktör inte kan påverka ett bolag och menar att PRI är väldigt 

bra som har samlat olika aktörer mot ett gemensamt mål. Detta håller även respondent E 

med om.  

 

4.4 Incitament till att erbjuda hållbara fonder 

Intervjuerna gick sedan vidare in på vad de olika bolagen har för motiv och incitament 

till att erbjuda hållbara finansieringsalternativ. Samtliga AP-fonder påtalar att de arbetar 

på uppdrag av staten och därför begränsas av lagkrav och riktlinjer, vilket också är 

anledningen till att de inte arbetar på kundefterfrågan. Enligt respondent B är bolagets 
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incitament att lösa dess uppdrag från staten på bästa sätt och respondent A menar att de 

styrs av mandat och lagstiftning. Respondent B tillägger att många aktörer på marknaden 

inte har klart för sig vilka drivkrafter de har för att arbeta hållbart, detta sammanfattas i 

citatet nedan.  

 

“Det är ganska många aktörer som inte riktigt har tänkt igenom varför de gör det, utan 

man bara gör någonting.” 

 

Detta är något som, enligt respondenten, behöver tänkas igenom för att investerare lättare 

ska kunna ta till sig den information som krävs för att de ska kunna fatta informerade 

beslut. Respondent E menar att profilera sig som hållbara är en global trend och ju fler 

som jobbar med hållbarhet desto fler valmöjligheter kommer det att finnas på marknaden. 

Respondent E tillägger även att det är en fråga om överlevnad på marknaden.  

 

Samtliga respondenter som arbetar på privata bolag menar att motivet beror på 

kundefterfrågan, men både respondent D och E tillägger att de även vill förbättra världen. 

Respondent F håller med om att de investerar för att bidra till en bättre värld, men är 

tydlig med att detta inte är syftet. Syftet med hållbara investeringar enligt respondent F 

är att generera avkastning till spararna.  

 

Vidare diskuterar respondent B att aktiva förvaltare gärna investerar i hållbarhet för att 

de har tron om att det kommer generera bättre avkastning. Bolaget som respondent B 

arbetar på har dock inte meravkastning som drivkraft för sitt hållbarhetsarbete, utan enligt 

respondenten har bolaget snarare uppfattningen att hållbarhet inte kommer skada deras 

avkastning.  

 

Respondent A anger att deras motiv för hållbarhetsarbete är att det ska ge bättre 

investeringar och bättre avkastning. Respondent C däremot påstår att motivet på bolaget 

är ren självbevarelsedrift. Respondenten argumenterar för att långsiktiga och hållbara 

investeringar krävs för långsiktig överlevnad på finansmarknaden. Dessutom sade 

respondent C att bolaget har detta som drivkraft för att: 

 

“Vi tror långsiktigt att investeringar i hållbara företag genererar högre riskjusterad 

avkastning än alla andra. “ 
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Genom detta tror respondent C att bolaget ska kunna uppnå målen av att bevara kapitalet 

samtidigt som de genererar meravkastning på cirka fyra procent. Respondenten är av 

åsikten att hållbarhet och avkastning inte behöver ta ut varandra, utan snarare har 

möjligheten att hjälpa varandra. Även respondent D tror att hållbarhet kan innebära hög 

avkastning och inte behöver innebära något negativt för investeringar. Enligt respondent 

D har bolaget som mål att skapa avkastning utan att riskera planeten för framtida 

generationer, och menar att detta är motivet som de arbetar efter.  

 

Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att avkastningen endast kan påverkas 

positivt av integrering av hållbarhet i kapitalförvaltning. Det talas ofta om en långsiktig 

överlevnad och företag som bär på en klimatrisk har inte samma chanser att överleva på 

längre sikt. Respondent E diskuterar osäkerheten kring lagar och regelverk i branscher 

som är utsatta när det gäller hållbarhet. Slutligen uttrycker sig respondent F när de 

kommer till motiven bakom deras hållbarhetsarbete:  

 

“Hållbarhetsarbete handlar om finansiella risker. Finansiella risker påverkar din 

investering. Om du inte har koll på dina finansiella risker, så vet du inte om du har fått 

rätt avkastning. Hållbarhet säkerställer att du får rätt avkastning vid rätt risk, hela 

tiden. “ 

 

4.5 Ramverk som används idag 

Vidare gick intervjuerna in på ifall de olika bolagen använder sig av några befintliga 

ramverk eller mått i dagsläget, för att på något sätt mäta, betygsätta eller ranka sina 

innehav. Respondenterna A, C, D och F svarade att de mäter koldioxidutsläpp och 

använder detta för att utvärdera sina fonder i den mån det är möjligt. Respondent B 

däremot svarade att koldioxidutsläpp mäts, men används och redovisas inte i 

verksamheten. Inte heller respondent E använder koldioxidutsläpp som mått då 

respondenten menar på att de bolag som företaget investerar i inte rapporterar detta. 

Dessutom uttrycker respondent A att utveckling av nya och bättre mätetal finns på 

bolagets agenda då de inte anser att koldioxidutsläpp är ett särskilt bra mått för 

uppföljning av hållbarhetsarbete, men eftersom det är det mått som finns att tillgå i 

dagsläget är det också det som får fungera för tillfället.  



 
 
 

43 

 

Därefter fördes en diskussion med respondenterna angående hur de ser på att använda sig 

av olika typer av mått i sin dagliga verksamhet. Både respondent C och D argumenterar 

för sin åsikt att olika typer av ratingar och standarder hämmar processen av 

utvecklingsarbete, vilket även respondent E håller med om. Respondenterna menar att det 

är lätt att nöja sig och stanna av i utvecklingen när ett bolag eller en fond väl har uppnått 

en hållbarhetsmärkning, eller andra typer av märkningar också för den delen. Detta ska, 

enligt respondent C, ge en känsla av att bolaget eller fonden är hållbar och därför inte 

behöver anstränga sig vidare för att upprätthålla denna stämpel.  

 

När Morningstars hållbarhetsmått kommer på tal uppkommer starka åsikter bland 

respondenterna. Respondent B och E kritiserar måttet då deras åsikter är att Morningstar 

utelämnar för många dimensioner. Respondent E diskuterar även att Morningstars 

hållbarhetsmått är trubbigt och att det ger skeva betyg, eftersom Sustainalytics enligt 

respondenten fokuserar på och premierar större bolag. Respondent D däremot anser att 

det är ett bra initiativ. Respondent D påtalar att det är bra att försöka erbjuda mer 

transparens och skapa medvetenhet bland investerare på marknaden, såväl som att skapa 

genomlysning. Dock vill denne även nämna att det råder en viss subjektivitet bland alla 

befintliga mått, då de inte har möjlighet att ta upp alla lämpliga aspekter. Dessutom menar 

respondent C att denne förstår önskan om att få en siffra eller en bokstav som visar på hur 

bra allt vägs ihop, men ett sådant mått kommer, enligt respondenten, aldrig att vara bra.  

 

Vidare berättar respondent F att den data som Morningstar använder sig av och som 

härstammar från Sustainalytics, är samma data som de använder på respondent F:s 

företag. Dock förtydligar respondenten att de har fler dataleverantörer för att få fullständig 

information. Respondenten förklarar även att Morningstar använder sig av ungefär 

samma standard som respondentens företag har tillämpat sedan år 2013–2014, vilket är 

ytterligare en anledning till att Morningstars hållbarhetsmått är, enligt respondent F:s 

egna ord, värdelös för dem att använda. Respondent F kritiserar även att det inte ligger 

någon fundamental hållbarhetsanalys bakom Morningstars mått och att det därför inte 

mäter relevanta saker.  

 

Vidare förklarar respondent F att de inte är med i Svanen för att de anser att Svanens 

metodologi inte är tillräckligt bra. Respondent E påtalar att för att få ta del av 
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Svanenmärkningen så behöver företag betala för det, vilket enligt respondenten medför 

en skevhet i vilka fonder som faktiskt blir Svanenmärkta. Respondent F kommenterar 

även att det är viktigt att kapitalförvaltarna och fondbolagen fattar beslut om att vara 

hållbara för att deras kapital ska drivas mot just hållbara investeringar. Respondent F 

menar att det är där det avgörs, inte att bolaget äger en fond “som är profilerad och 

Svanenmärkt medan resten av ditt kapital är skräp”.  

 

Ytterligare diskuterar respondent D, som arbetar på en bank, att det i dagsläget råder en 

allmän brist på transparens på marknaden, där det är svårt för investerare att veta vad de 

ska investera i för att investera hållbart. Även respondent B instämmer i denna tanke, där 

respondenten uttrycker att det är svårt för investerare att veta vilken typ av frågor de 

behöver ställa för att kunna hålla sig informerade. Respondent D är av åsikten att 

utbildning av både investerarsidan och den producerande sidan på finansmarknaden krävs 

för att ge ökad transparens. Respondent B nämnde också att den producerande sidan 

behöver kunna tillhandahålla bättre information för att förenkla informationsintaget för 

investerare. I dagsläget uttrycker alla respondenter kritik om att dagens befintliga mått är 

för grunda för att kunna spegla den komplexitet som den hållbara finansmarknaden 

faktiskt innebär. Respondent A säger bland annat följande:  

 

“Nej, vi har inget [mätetal], det är något som är på agendan nu. Det som vi har är att 

vi mäter koldioxidavtryck på noterade aktier, fastigheter och så. Vi tycker inte riktigt att 

det är ett bra mått, men det är ju det måttet som finns.” 

 

Vidare frågade författarna om respondenterna anser att det är viktigt att kunna mäta och 

följa upp hållbarhetsarbetet. Samtliga respondenter var eniga om att det är viktigt att 

kunna mäta och följa upp sitt hållbarhetsarbete. Där respondent C, en av allmänna 

pensionsfonderna, utrycker sig att det är viktigt att mäta både kvantitativt och kvalitativt. 

Kvantitativt genom till exempel koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och antalet 

bolagsstämmor som röstas på medan kvalitativt är de processer som arbetas med för 

hållbarhet. Dessa är minst lika viktiga fortsätter respondenten. Både hur proaktivt man 

arbetar mot något speciellt mål men även reaktivt där man försöker förutse 

klimathändelser som kan påverka portföljen negativt. Respondent E anser att det är viktigt 

att mäta och följa upp hållbarhetsarbete i viss mån. Främst för att upptäcka förändring 

men respondenten tillägger att exakta siffror eller bokstäver inte behövs.  
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Vidare menar respondent B att fondbolag ofta inte är så tydliga med vad de vill mäta. 

Respondent D instämmer genom att påstå att om man inte ser materialiteten i hållbarhet 

är det ingen idé att försöka mäta det. Respondent B fortsätter sedan med att skilja på att 

mäta fondens finansiella risk och fondens bidrag till hållbar utveckling. Därför menar 

respondenten att det är viktigt att kunna mäta och följa upp hållbarhetsarbetet just på 

grund av att förstå skillnaden av det ovannämnda men tillägger att det är viktigt för att 

kunna jobba kunskapsbaserat. Respondent D tillägger sedan att det är viktigt att kolla på 

flera olika hållbarhetsmått. Respondenten drar här jämförelsen till att investerare sällan 

kollar på enbart ett nyckeltal för att bedöma ett bolags lönsamhet så varför skulle det 

göras på det sättet nu med hållbarhet.  

 

Likaså påstår respondent F att det är viktigt att kunna mäta och följa upp bolagets 

hållbarhetsarbete. Däremot ifrågasätter respondenten hur saker ska jämföras på rätt sätt. 

Respondenten talar om tre olika djup när det gäller produktionen av en produkt eller 

tjänst, först och främst bör hänsyn tas till hur produktionen av produkten eller tjänsten 

förhåller sig till hållbarhet. Sedan bör det undersökas vad tjänsten eller produkten gör, när 

den förbrukas eller används. Till sist bör hela livscykeln mätas och tas hänsyn till vid 

mätning av hållbarhet. Det är i detta fall standardisering hjälper till, för företag kommer 

tvingas rapportera om dessa saker till slut. Idag finns inte denna typ av rapportering och 

därför kan inte en bedömning av det ovannämnda göras. Respondenten uttrycker en 

önskan om en fundamental bedömning av varje enskild kapitalägares sätt att resonera 

kring hållbarhetsfrågor. Det viktigaste av allt, fortsätter respondent F, är trots allt att 

förvaltaren tror på hållbarhet och jobbar för det.  

 

4.6 Standardisering  

Vidare kom intervjuerna in på behovet av standardisering där respondenterna ombads att 

tänka efter om de upplever att det saknas en standard av hållbarhet samt om de använder 

sig av en specifik definition av hållbarhet. Respondent A, B och D använder sig av en 

vedertagen definition som är känd som Brundtland-definitionen. Respondent C däremot 

definierar begreppet:  
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“Hållbarhet för oss som förvaltar är att de företag som vi investerar i ska kunna 

leverera en långsiktig avkastning.”  

 

Respondent D tillägger även att de har definierat hållbarhet som ett ganska vitt begrepp 

och inkluderar allt som har en inverkan på planeten. Vidare menar denne att bolaget har 

segregerat vad ESG innebär samt vad impact innebär och att det är dessa två dimensioner 

som är definitionen av hållbarhet. Respondent F, som arbetar på ett privat fondbolag, 

menar att hållbarhet är ett flyktigt ämne vilket betyder att dagens definition inte är samma 

inom en snar framtid. Hållbarhet handlar om etiskt, moralisk men också ett holistiskt 

perspektiv att göra saker och ting bättre för samhället inklusive andelsägare. Helst både 

och. Likaså menar respondent E att de inte har en definition för hållbarhet då hållbarhet 

är ett så pass brett begrepp samt att det ständigt förändras. Respondenten uttrycker sig på 

följande vis: 

 

“Det är väl hela branschens dilemma egentligen, vad man tycker är hållbart och inte.”   

 

När uppsatsförfattarna sedan ifrågasatte om respondenterna saknar en standard för 

hållbarhet menar respondent A att de inte gör det, då en standard inte hade påverkat 

fondbolaget så mycket då de enbart erbjuder en fond. Respondenten tillägger sedan med 

viss osäkerhet att det kanske hade varit bra ändå. Likaså menar respondent E att de inte 

saknar en standard och tillägger att de ser Swesif och PRI som en tillräcklig standard. 

Respondent D, som jobbar på en privat bank, påtalar att de har utvecklat egna standarder 

inom bolaget just för att det saknas på marknaden. Detta för att på ett transparent, 

objektivt och subjektivt sätt kunna mäta, kvantifiera och jämföra olika fonder i dagsläget. 

På liknande sätt uttrycker respondent B att det saknas en standard: 

 

“Jag skulle säga att det finns en väldig förvirring av vad hållbara investeringar 

egentligen handlar om, ansvarsfulla investeringar, allting är ganska sammanblandat.” 

 

Respondent E instämmer angående detta och menar att varje kapitalförvaltare har en egen 

syn på vad som är hållbart och inte. Respondent F menar att det saknas massor på den 

hållbara kapitalmarknaden. Framförallt saknas det insikt. Vidare menar denne att de är 

positiva till standardisering men att det har vissa nackdelar, som att nyanserna av 

hållbarhet förloras och att det inte blir tillräckligt granulärt. Respondent F menar att 
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standarden egentligen finns där men beskriver det som att ingen vet hur standarden ska 

användas inom finansbranschen:  

 

“Det är ungefär som att du ska försöka sätta dig på en cykel och du har aldrig sett en 

cykel innan. Du blir rädd och vet inte vad du ska göra med den, det är där branschen 

befinner sig just nu.” 

 

Sedan blev respondenterna tillfrågade om de anser att FN:s 17 globala mål är en definition 

av hållbarhet. Svaren på denna fråga var varierande, men de flesta av respondenterna 

svarade ja. Däremot fortsatte bland annat respondent A och C med att målen är till för 

samhället i stort, respondent C instämmer, medan respondent B uttrycker att målen är till 

för investerare också. Å andra sidan tycker respondent E att målen fungerar som en 

definition men anser själv att en definition bör vara mer kortfattad än vad de 17 globala 

målen är idag. Respondent A menar att de globala målen är bra då de ger ett slags ramverk 

för hållbarhet och vart samhället borde vara på väg.  

 

Fortsättningsvis menar respondent D att det finns ett tolkningsproblem där människor 

alltid kommer tolka målen olika. För att detta inte ska ske, måste målen vara mer påtagliga 

och beskrivas för den finansiella marknaden hur de ska kunna användas i ett 

investerarsammanhang. Detta håller respondent F med om och menar att lösningen på 

detta hade varit en standardisering av de globala målen. Vidare menar respondent D att 

det krävs mycket arbete för att målen ska kunna gå att applicera på 

investeringsmarknaden. Däremot är både respondent C, D och E av åsikten att någon 

slags lagstiftning krävs för att samordna och standardisera hållbarhetsarbete på 

finansmarknaden. Respondent C nämner även riskerna som kan uppstå vid lagstiftning, 

där respondenten menar att förutsättningar för att få hållbara investeringar till stånd krävs 

från just politiskt håll för att inte utvecklingen ska hämmas.  

 

Vidare ombads respondenterna att fundera över om FN:s 17 globala mål skulle kunna 

fungera som ett ramverk eller verktyg för att mäta hållbarhet i fonder. Respondent D 

menar att målen är heltäckande och inger förtroende då de är skapade av FN. Däremot 

måste målen gå att kvantifiera för att med säkerhet kunna säga vad som leder till vad för 

att kunna utgöra ett slags ramverk. Så som målen är definierade idag finns ingen 
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subjektivitet och därför kan inte målen användas som de är formulerade idag, fortsätter 

respondent D.  

 

Fortsättningsvis diskuterar respondent B att det är omöjligt att hitta ett mått som säger 

hur fonden påverkar Agenda 2030 för hållbar utveckling för att standardisera hållbarheten 

i fonder. Respondenten fortsätter beskriva problematiken med att påverkan via 

fondsparande är väldigt indirekt. De ramverk som har framtagits hittills är inga mått utan 

några få indikatorer. Det blir komplext väldigt fort, menar respondent A och B. 

Respondent A säger att det går att ta reda på hur mycket en person har investerat i till 

exempel jordbruk som skulle kunna bidra till minskad hunger, men att det är nog svårt att 

säga hur mycket detta har bidragit till Agenda 2030. Till skillnad från respondenterna A, 

B och D uttrycker respondent C att det är omöjligt att ta fram ett mått baserat på samtliga 

17 mål. Argumenten för detta påstående är att det är mättekniskt svårt och att det finns en 

risk att det blir en etikranking istället.  

 

Respondent D, som själv har försökt framställa ett verktyg baserat på FN:s 17 globala 

mål, menar att problematiken ligger i avsaknaden av datarapportering från företag. Samt 

att det finns en viss osäkerhet kring om den rapporterade datan är pålitlig. Det är ingen 

som kontrollerar om detta stämmer i verkligheten, fortsätter respondent D. Respondent B 

menar att ett mått baserat på målen skulle innehålla en mängd olika faktorer som 

efterfrågar en stor mängd data från de investerade bolagen. Bolagen är dåliga på att 

rapportera data och detta medför svårigheter och osäkerheter. Respondent B uttrycker sig 

på detta vis:  

 

“En uppenbar brist är också att det finns väldigt lite data, när man ska mäta 

saker är datan väldigt bristfällig, alltså informationen från företagen.” 

 

Respondent D menar att problematiken grundar sig i att det är frivilligt att rapportera 

miljöstatistik i dagsläget. Respondenten fortsätter med att säga att det hade underlättat 

enormt mycket med ett rapporteringskrav från företag. Respondent D är tydlig när det 

gäller avsaknaden av data:  

 

“Men för att få maximal genomslagskraft och kunna standardisera det måste datan 

finnas där.” 
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Som tidigare nämnt menar respondent F att FN:s 17 globala mål är som en cykel ingen i 

finansbranschen vet hur den ska användas. För att kunna integrera målen i sitt 

hållbarhetsarbete krävs mycket arbete. Det är svårt att förstå vissa samband mellan 

investeringar och alla 17 mål, framförallt när det saknas datarapportering från företag. 

Både respondent E och F tycker att de globala målen är ett bra ramverk eller en 

förklaringsmodell. Respondent E tillägger att de globala målen är bra att arbeta med då 

de har fått en så pass bra spridning rent kommunikativt. Respondent C tillägger att målen 

är jättebra, men just nu är det inte styrande för verksamheten alls.  

 

Respondent E, som jobbar på ett mindre bolag, menar att det på något sätt skulle kunna 

gå att se vad bolaget kan påverka utifrån målen för att jobba mer integrerat med dem, men 

detta är inget som görs idag. Däremot att på något sätt koppla ett avkastningsmått till 

målen är enligt respondenten ett bakvänt arbete. Respondenten tillägger att det är svårt 

att säga hur ens eget bolag påverkat ett annat företag via sina investeringar när det är 

tusentals andra företag som också har investerat och försökt påverka företaget mot 

hållbarhet. Så länge alla fondbolag är enade om att påverka bolagen mot hållbarhet så är 

samtliga i samma lag, menar respondent E. Respondenten tillägger att det även är viktigt 

att fondbolagen själva ser över sitt hållbarhetsarbete och om de uppfyller målen, då de 

också är företag.  

 

Å andra sidan uttrycker respondent F att FN:s 17 globala mål är fullt tillräckliga som de 

är definierade i dagsläget för att de ska kunna utgöra en standard och integreras på 

finansmarknaden. Det finns underparagrafer till varje mål och delmål som på ett tydligt 

sätt beskriver vad som ska uppnås, det behövs inte mer tillägger respondenten. Problemet 

ligger i att finansbranschen har svårt att tackla dessa frågor och finner svårigheter med att 

koppla den lilla texten till vilka effekter det får på företagen via investeringarna. Det är i 

detta sammanhang greenwashing kommer in, menar respondenten. Samtliga mål är dock 

inte finansiellt mätbara ur ett risk- och möjlighetsperspektiv menar respondent F. 
 

4.7 Informationsasymmetri 

Slutligen kommer intervjuerna vidare in på den informationsasymmetri som 

uppsatsförfattarna har identifierat på området. Respondent A diskuterar svårigheten i att 
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få till en bra jämförbarhet på fondmarknaden och menar att det gäller att vara kunnig och 

informerad som investerare för att kunna ställa rätt frågor. Respondent A uttrycker att: 

 

“Jag tror att alla önskar att få denna tydlighet och standardisering om vad hållbarhet 

är.” 

 

Även respondent B påtalar att det inte är önskvärt att som kund sträva efter att få en siffra, 

en rating, på ens innehav, utan att investerare måste vara beredda på att behöva tänka och 

reflektera själva. Respondenten är av åsikten att ett mått på en fond kommer alltid bara 

kunna visa vad fonden innehåller och inte vad den har för påverkan på samhället, och 

därför menar respondenten att ett sådant mått inte bör eftersträvas. Respondent C 

instämmer i att det finns ett problem i att fonder och bolag ofta är duktiga på att meddela 

vilken typ av tillgångar som de inte investerar i, men gärna utelämnar vad som faktiskt 

investeras, för att på så sätt kunna försköna innehavet ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Respondent F påpekar att detta är en slags greenwashing, vilket respondenten anser att en 

alltför stor andel av finansmarknaden sysslar med i dagsläget.  

 

Respondent B påtalar att en stor kunskapsutmaning ligger inför finansbranschen, där det 

fortfarande är väldigt diffust för bolag hur de ska informera om sitt hållbarhetsarbete så 

att investerare ska ha möjlighet att jämföra rättvist. Respondent F anser att det är mycket 

viktigt att investerare har möjlighet att jämföra rättvist mellan olika fonder, däremot 

betonar respondenten att det som egentligen bör jämföras är fondbolag, inte fonder. Detta 

på grund av att respondenten inte anser att ett fondbolag kan påstå att de arbetar med 

hållbarhet om de endast erbjuder en bråkdel hållbara fonder medan resterande utbud inte 

tar hänsyn till det. Även respondent E anser att investerare behöver kunna jämföra olika 

alternativ, men även denna respondent är av åsikten att fokus bör ligga på hur förvaltaren 

arbetar med hållbarhet. Dessutom diskuterar respondent E att alternativ måste kunna 

jämföras på samma grunder, vilket inte görs idag och detta är något som leder till 

informationsasymmetri. Respondenten påpekar att jämförbarhet kräver att alla informerar 

och rapporterar, inte enbart specifika bolag. Respondent D anser också att det är viktigt 

för investerare att kunna läsa på information och jämföra olika fonder, även på 

hållbarhetssidan. Respondent D säger: 
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“Jag tycker absolut det. Det här är det enda mest fundamentala dataområdet för 

företag som inte är standardiserat än. Jag tycker det är som ett svart hål i 

informationssamhället angående kapitalmarknaden.” 

 

Respondent B menar också att det är viktigt för bolagen att kunna mäta och utvärdera sina 

resultat, utöver att de ska kunna rapportera till sina intressenter. Respondenten påpekar 

just det att verktyg för att minska informationsasymmetri behövs, men att idag finns det 

inga som mäter det som behöver mätas. Respondent F menar på att dennes bolag försöker 

visa den totala påverkan som alla deras investeringar har för sina kunder, oavsett om det 

rör sig om effektmätning eller avkastning.  

 

Å andra sidan anser respondent F att det är svårt att vara fullständigt transparent mot 

investerare, eftersom det råder en brist på datarapportering på marknaden. Vad gäller ett 

hållbarhetsmått diskuterar både respondent C och E det att allt som kan bidra till att 

investerare kan fatta bättre beslut är något positivt. Dock är både respondent C och F av 

tron att det dessvärre är en ytterst liten andel av investerarna, de mest aktiva, som skulle 

använda sig av ett sådant mått. Respondent E kommer in på att PRI är ett verktyg som 

kan användas av investerare för att se hur fondbolag arbetar, vilket respondenten anser är 

relativt omfattande i sin rapportering. Respondenten tror dock att problemet är att 

investerare inte är medvetna om att detta verktyg finns att tillgå och hur det i sådana fall 

skulle användas. Med andra ord är respondent E mer inne på att sådana verktyg, eller 

mått, redan finns, men att de är för svårtillgängliga för konsumenter. Ett förslag som 

respondenten tar upp är någon typ av branschstandard som är mer sofistikerad än 

Fondbolagens Föreningsstandard, vilket respondenten tror hade kunnat vara en lösning.  

 

Något som respondent B nämnde var också att investerare måste vara beredda att ta mer 

ansvar och göra ett aktivt val att vara mer engagerade i sitt sparande. Respondenten säger 

att investerare måste fråga sig själva vad de vill uppnå med sina investeringar. Respondent 

A diskuterade också konsumenter måste vara tydliga med vad de har för önskemål och 

att fondbolaget därefter ska kunna erbjuda spararen ett alternativ som uppfyller detta, 

vilket även det tyder på att investerare måste engagera sig mer. Respondent D lyfter här 

fram att denne ser en stor avsaknad av transparens och objektivitet på finansmarknaden, 

och att det är där svårigheterna ligger i att konsumenter har svårt att vara engagerade. 

Detta är något som även respondent B påpekar; 
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“Det är både att kunderna inte har tillräckligt med information och kunskap så de kan 

inte ställa rätt frågor till fondbolagen, och fondbolagen har själva inte riktigt rätt 

information för att kunna informera.” 

 

Likaså svarar respondent B också att denne tror att lösningen på problemet är ett samspel 

mellan investerare och bolag, vilket respondent F stämmer in i. Respondent F påpekar att 

kapitalägarna alltid har ett informationsövertag och att det bidrar till att konsumenter kan 

ställa krav, men att övertaget gör att förvaltarna inte alltid tar hänsyn till dessa. Enligt 

både respondent B, E och F bör det största ansvaret ligga hos de säljande aktörerna på 

marknaden eftersom att det är de som sitter på informationen och som kan besvara 

frågorna. Respondent F understryker dock att investerare måste vara drivande i 

hållbarhetsfrågan och ligga på företag om att agera rätt. Som citerat ovan menar 

respondent B dock att på grund av okunskap har investerare svårt att ställa rätt frågor. 

Respondenten påpekar också att problemet är att många inte har ställt sig huvudfrågan; 

vad försöker vi uppnå med våra handlingar? Respondent B menar att det diskuteras 

mycket om hur saker görs, men inte varför. Detta är något som respondent C håller med 

om.  

 

Respondent D kommer in på att denne tror att ett verktyg för att avhjälpa denna 

informationsasymmetri mest skulle gynna investerare, eftersom det i dagsläget är de som 

är i underläge. Däremot påpekar respondenten också vikten av att detta verktyg måste 

utgöra någon slags standard på marknaden, för att det ska vara meningsfullt och uppfylla 

sitt syfte. Annars är risken att det bara används av vissa och därför inte fungerar som det 

var tänkt från början. Respondent F anser att konsumenter ofta förlitar sig alltför mycket 

på att kapitalförvaltare vet bäst i dessa sammanhang och därför inte ens bryr sig om att 

titta på de verktyg som tillhandahålls på marknaden. Därför anser respondenten att 

investerare måste börja agera och ta eget ansvar samt våga ifrågasätta. Respondenten är 

osäker på om ett nytt verktyg på marknaden skulle vara rätt väg att gå, och funderar istället 

på om kunskapshöjande arbete vore bättre att satsa på för att minska 

informationsasymmetrier. Dessutom nämner respondent F att denne skulle önska något 

slags straff för de företag som påstår sig arbeta med hållbarhet trots att de inte gör det, för 

att konsumenter inte ska behöva uppleva samma risk att bli lurade.  
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Diskussionerna med respondenterna går också vidare in på att respondent C ser en risk i 

att ett mått på hållbarhet för att minska informationsasymmetri inte mäter helheten. 

Respondenten anser att det måste sättas i ett större perspektiv och framförallt för att 

investerare ska kunna lära sig själva och samtidigt kunna påverka bolagen med sina val. 

Därav är även respondent C av åsikten att investerare måste hålla sig informerade, vilket 

även respondent A påpekar när denne säger att investerare har ett ansvar att ställa rätt 

frågor. För att underlätta det här menar respondent D att någon slags standard eller 

verktyg behövs på marknaden. Respondent D talar här för att ett sådant verktyg skulle 

behöva komma från något statligt håll för att det ska vara mer förtroendeingivande bland 

de olika aktörerna i finansbranschen.  
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5. Analys 

Att finansbolag har börjat ta hänsyn till hållbarhet har inneburit många svårigheter för 

både finansbolag och investerare. Detta återspeglas både i teorikapitlet och empiristudien 

där respondenter har fått uttrycka sina åsikter om sitt eget hållbarhetsarbete, men även 

hur de upplever omvärldens förändring. Hållbarhet, som det är definierat i FN:s 17 

globala mål, är viktigt för mänskliga rättigheter, tillväxt och begränsade naturresurser 

vilket framgår av dokumentstudien. Svenska FN-förbundet (2018) har med sina 17 mål 

försökt väcka ett intresse hos samtliga människor att ta hänsyn till ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet. Frågan som berör studiens syfte är om FN:s 17 globala mål har 

nått till finansmarknaden.  

 

5.1 Hållbarhetsstrategier 

Enligt Fabozzi och Markowitz (2011) är en passivt förvaltad portfölj en portfölj som 

eliminerar risk genom diversifiering. Respondent B som inte använder sig av en 

exkluderingsstrategi förklarar att deras företag är en aktiv ägare men en passiv investerare 

då de investerar i hela marknaden. Å andra sidan menar respondent C att samtliga som 

bedriver hållbarhetsarbete i sin förvaltning har en aktiv förvaltningsstrategi. Detta på 

grund av att de aktivt väljer att exkludera vissa bolag som utgör vissa risker. Detta 

stämmer överens med Fabozzi och Markowitz (2011) åsikt om att en aktiv förvaltare inte 

behöver ha en lika diversifierad portfölj, eftersom exkludering leder till sämre 

diversifiering då vissa branscher exkluderas (FI 2016).  

 

Att AP-fonderna har kommit en bra bit med hållbarhetsintegrering beror troligt på att de 

har lagar och riktlinjer att följa. Studien omfattade enbart ett fondbolag som var 

utmärkande mindre än de andra respondenterna, som inte hade hunnit se över hela 

bolagets fondinnehav utifrån hållbarhetsaspekter än. Å andra sidan märktes det bland de 

två större privata bolagen att de kommit längre med hållbarhetsarbetet på bolaget och i 

deras fonder. Då även FI (2016) kommit fram till att de större bolagen har kommit längre 

med klimatfrågan, kan denna studie styrka detta påstående.  

 

Enligt Borglund m.fl. (2017) och Knoepfel (2001) är normbaserad genomlysning den 

vanligaste strategin för hållbar förvaltning. Detta visade sig inte stämma då enbart en av 
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respondenterna yttrade att de använder sig av denna metod på bolaget. Däremot kan det 

ha varit ett missförstånd i denna fråga då frågan som ställdes var “hur arbetar företaget 

med hållbarhet idag” vilket skulle kunna ge en indikation på att det enbart syftar på 

exkludering, inkludering eller påverkan och inte ytterligare strategier. Samtliga 

respondenter använder sig av en exkluderingsstrategi, bortsett från respondent B, vilket 

tyder på att Freedman m.fl. (2015) hade rätt i sitt påstående att det är den vanligaste 

strategin för hållbar förvaltning. Respondenterna som exkluderar bolag i sina företags 

portföljer argumenterar för att de inte vill tjäna pengar på o-schyssta branscher men även 

för att de bär på en klimatrisk och en hållbarhetsrisk. 

 

En intressant aspekt upptäcktes när respondent B påstod att dennes bolag väljer att inte 

exkludera bolag på grund av att det inte skulle ha en direkt inverkan på klimatet. Eftersom 

aktiemarknaden är en sekundärmarknad så menar respondenten att bolagen inte påverkas 

och därmed inte heller klimatet om en investerare väljer att sälja av bolag från sin portfölj. 

Det kommer då alltid att finnas en köpare av värdepappret som väljer att placera pengar 

istället. Med detta menas att investeringen går plus minus noll ut med sin påverkan på 

klimatet då någon annan på marknaden istället tar över denna risk. Respondent B står för 

att dennes bolag väljer att försöka påverka företag istället för att exkludera. Det som går 

att ifrågasätta då är hur exempelvis fossila bolag kan påverkas att inte producera fossila 

bränslen? Respondent C menar klart och tydligt att exkludering leder till minskad 

klimatrisk och därmed också högre riskjusterad avkastning.  

 

Metoden påverkan är något som har vuxit fram på senare tid hos de flesta respondenterna. 

Respondenterna deltar på bolagsstämmor och röstar för att påverka bolagen mot en mer 

hållbar riktning vilket även stämmer med hur Aras & Crowther (2010) och Freedman 

m.fl. (2015) beskriver metoden. De metoder som det talades mindre om var 

inkluderingsmetoden (Aras & Crowther 2010; Freedman m.fl. 2015), där enbart 

respondent C nämner att när de exkluderar företag som är dåliga ur en 

hållbarhetssynpunkt, inkluderas företag som prioriterar en hållbar framtid. Därmed visade 

det sig att flera metoder används samtidigt vilket även Freedman m.fl. (2015) anser är 

vanligt. 

 

Utöver de strategier som Freedman m.fl. (2015), Borglund m.fl. (2017) samt Aras och 

Crowther (2010) påstår används för en hållbar kapitalförvaltning har några ytterligare 
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upptäckts vid empiriinsamlingen. Bland annat metoden att koldioxidneutralisera sin 

portfölj genom att äga skog, såväl som att utbilda sin personal, vilket är något som 

respondent C använder sig av på sitt bolag. En ytterligare metod är att utföra en ESG-

analys för att se över hållbarheten i innehaven, vilket respondent E påstod att bolaget 

använder sig av. Dock nämnde enbart respondent D och F att de använder sig av FN:s 17 

globala mål i sin hållbarhetsstrategi. Dessa respondenter har tillverkat sina egna 

analysverktyg som används för att nå mer hållbara portföljer utifrån Agenda 2030.  

 

Med tanke på att samtliga respondenter erhöll information vid den initiala kontakten om 

att studien skulle handla om integrationen mellan FN:s 17 globala mål och 

kapitalförvaltning var det chockerande få respondenter som visade på en tydlig 

integration av målen i kapitalförvaltningen. Detta kan bero på att FN:s 17 globala mål 

fortfarande är relativt nyetablerade på finansmarknaden och många kapitalförvaltare 

använder sig därför inte av målen i sina förvaltningsstrategier. Å andra sidan kände 

samtliga respondenter till målen och respondent E uttryckte att FN:s 17 globala mål är 

bra för att de har fått en så pass bra spridning. Däremot var en återkommande kommentar 

från respondent A och C att målen är gjorda för samhället i stort och inte för investerare. 

Tvärtemot menar respondent B att målen är till för såväl samhället som investerare, vilket 

även kan bekräftas av dokumentstudien där målen är till för samhället i stort, inklusive 

finansmarknaden. Trots detta verkar det finnas en viss osäkerhet kring vem FN:s 17 

globala mål är till för. 

 

På liknande sätt menar respondent D att målen har tolkats på olika sätt. Däremot påstår 

respondent D att målen är heltäckande och bär på mycket förtroende då de är skapade av 

193 medlemsländer. Dessutom anser respondent F att målen är så pass heltäckande och 

väl beskrivna genom alla delmål att de är helt applicerbara även på finansmarknaden, 

vilket respondent F menar på att dennes bolag har gjort.  

 

5.2 Incitament till att erbjuda hållbara placeringsalternativ  

Vidare bör det diskuteras vilka incitamenten är för bolag att erbjuda hållbara 

placeringsalternativ. Ett tydligt incitament till varför människor placerar pengar 

överhuvudtaget är enligt Reilly & Brown (2012) att pengarna ska växa, med andra ord att 

få ut mer pengar i framtiden än vad som har givits upp för stunden. Respondent F är tydlig 



 
 
 

58 

i denna fråga att det är klart att investeringar görs för en mer hållbar värld, men 

respondenten menar också att detta inte är bolagets syfte. Syftet är att generera avkastning 

till spararna. När frågan “tror du att man måste offra avkastning för att investera mer 

hållbart” uppkommer så är det inte någon respondent som tror att avkastning måste offras 

för att investera mer ansvarsfullt. Här kan ifrågasättas varför enbart en respondent var 

tydlig med att det är just avkastning som de främst vill uppnå genom hållbara 

investeringar. Resten av respondenterna pratar om “en bättre värld”, “kundefterfrågan”, 

“självbevarelsedrift” och “överlevnad” innan de kommer till svaret på frågan att de 

faktiskt vill generera avkastning. En möjlig aspekt är att respondenterna vill visa för 

uppsatsförfattarna att de faktiskt tar hänsyn till hållbarhet före avkastningen trots att det 

grundläggande syftet med deras verksamheter är att skapa just avkastning. Det kanske 

också finns en viss rädsla om att tala om avkastning framför en hållbar värld. Å andra 

sidan uttrycker respondent A att de har uppdraget från staten att inte offra någon 

avkastning vid valet av exempelvis exkluderingsbolag. Det bör tilläggas att respondenten 

menar att det hittills inte har varit någon väsentlig skillnad i avkastning vid 

hållbarhetsåtgärder.  

 

Å andra sidan menar Gentry och Fernandez (2005 i Peloza 2009) att avkastning alltid 

kommer prioriteras och att bolag kommer undvika att investera ansvarsfullt om 

avkastningen riskeras, även om det skulle innebära en negativ påverkan på samhället. 

Detta kunde inte bekräftas empiriskt då samtliga respondenter menar att avkastningen 

inte riskeras vid hänsynstagande till hållbarhet. Orsaken till denna motstridelse kan bero 

på att hållbarhet är under ständig utveckling och därför börjar teorin kring detta bli 

inaktuell och ersatt med nya synsätt.   

 

Förutom att kapitalförvaltare vill skapa avkastning för sina sparare så beskriver både FI 

(2016) och Campbell (2006) att fondbolagen måste anpassa sig till lagar och regler och 

därför kan detta vara ett incitament. Detta visade sig stämma bra då samtliga AP-fonder 

påtalade att de begränsas av lagkrav och riktlinjer, när uppsatsförfattarna frågade vad de 

har för incitament för att arbeta med hållbar förvaltning. Däremot nämnde inte någon 

respondent från de privata bolagen att incitamenten är lagar och riktlinjer. Enbart 

respondent E diskuterade osäkerheten kring lagar och regelverk, men detta framgick inte 

som ett tydligt incitament enligt uppsatsförfattarna. En möjlig anledning till detta är att 

AP-fonderna har mandat från staten att förvalta pensionsspararnas pengar och därför blir 



 
 
 

59 

detta ett tydligt incitament. FI (2016) menar just att AP-fonderna har haft en stor roll vid 

den hållbara utvecklingen vid kapitalförvaltning men att de privata bolagens roll blir allt 

mer väsentlig.  

 

Fortsättningsvis påvisade Campbell (2006) i sin studie om CSR att ett tydligt incitament 

till hållbar kapitalförvaltning är en ökad efterfrågan hos bolagens intressenter, främst 

kunder och ägare. Dessutom visar PRI (2018) att efterfrågan på hållbara investeringar har 

ökat. Detta stämmer tydligt överens med respondenterna från de privata bolagen, där 

samtliga uttryckte att det är främst deras kunder som efterfrågar hållbarhet. Dessutom 

lägger respondent D och E till att det också handlar om att göra världen till en bättre plats. 

Respondenterna från AP-fonderna var inte lika tydliga med att det handlar om 

kundefterfrågan. Detta kan bero på att privata bolag naturligt är mer kundstyrda, vilket 

även respondent B påpekar utifrån sin tidigare erfarenhet från ett privat bolag. Respondent 

B berättar att där handlade allt om kundens önskemål medan AP-fonderna är mer 

inriktade på samhället i stort.  

 

Ett ytterligare incitament är att bolag arbetar med hållbarhet för att stärka sitt varumärke 

(FI  2016). Detta uppmärksammas hos respondent E som menar att sättet att profilera sig 

som hållbar är en global trend samt att det handlar om överlevnad på marknaden. Även 

respondent C påstår att det handlar om en självbevarelsedrift att ta hänsyn till hållbarhet. 

Båda dessa respondenter är således inne på att det konkurrensmässigt sett krävs att de tar 

hänsyn till hållbarhet i sin kapitalförvaltning. Vidare talade respondent B om att de 

använder sig av en svartlistning av företag som bolaget inte anser är hållbara. Detta skulle 

kunna vara ett varumärkesstärkande incitament då en svartlistning leder till 

mediautrymme vilket även respondent C påpekar att det är. Utöver detta är det ingen 

annan respondent som berättar att de arbetar med att stärka bolagets varumärke. Därefter 

menar FI (2016) att de bolag som har sett hållbarhet som en möjlighet och en risk är de 

som har kommit längre och är de mest ambitiösa. Detta märktes på respondent F som 

tydligt uttryckte att det är väsentligt att identifiera både risker och möjligheter med 

hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltning. 

 

Slutligen menar FI (2016) att motiven bakom hållbar kapitalförvaltning är att finansbolag 

ser klimatet som en risk som bör hanteras och prioriteras för att överleva på marknaden, 

vilket samtliga bolag håller med om. Det kan även tilläggas att ingen av respondenterna 
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såg FN:s 17 globala mål som ett motiv till att arbeta med hållbara investeringar, trots att 

FI (2016) menar att klimatförändringarna bör ses som en omvärldsrisk ur ett finansiellt 

perspektiv. Detta är ett faktum som FN:s 17 globala mål har förstärkt (FI 2016). Därför 

borde existensen av FN:s 17 globala mål ses som ett incitament till att beakta hållbarhet 

i sin förvaltning.  

 

5.2.1 Riskhantering  

Som nyligen diskuterat i denna studie är ett omtalat incitament till hållbar 

kapitalförvaltning att investeringar i klimatfarliga bolag är en risk som finansbolag bör 

beakta. Fabozzi & Markowitz (2011) förklarar att portföljförvaltning går ut på att 

maximera avkastningen till lägsta möjliga risk. Detta är något som en stor del av 

respondenterna menar att de gör när de tar hänsyn till klimatet och hållbarhetsaspekter. 

Reilly och Brown (2012) förklarar att en investering aldrig garanterar avkastning och 

därför är det viktigt att ha koll på vilken risk investeringen bär på. Detta är något som 

respondent F bekräftar då respondenten menar att hållbarhetsarbete handlar till största del 

om att hantera finansiella risker. Har bolag inte koll på dessa risker menar respondent F 

att rätt avkastning inte kan erhållas. Hållbarhet säkerställer rätt avkastning vid rätt risk, 

poängterar respondenten. Detta stämmer överens med FI (2016), som beskriver att 

exempelvis exkludering bidrar till minskad risk och påverkar därmed lönsamhet positivt.  

 

Den största delen av respondenterna tar hänsyn till hållbarhet i sin kapitalförvaltning för 

att minska risken i portföljerna. Detta utgör en slags riskhanteringsstrategi. Bolaget som 

respondent B arbetar på väljer däremot att investera i hela marknaden, eftersom de har en 

påverkansstrategi genom hela fonden. Enligt Fabozzi & Markowitz (2011) kan då hela 

portföljens risk elimineras genom diversifiering, vilket respondent B menar att de har 

gjort. Trots att de bär på en klimatrisk genom att investera i klimatfarliga bolag har de då 

diversifierat bort den enskilda branschspecifika risken. Här är det snarare en fråga om 

vilken strategi förvaltaren önskar använda sig av för att bidra till en mer hållbar värld. 

Argumentet som respondent B använder sig av är att dennes bolag vill höja standarden i 

samhället totalt sett och därför väljer att påverka varje bolag, istället för att exkludera. 

Respondenten påstår att bolag som väljer att exkludera ofta har som argument att de vill 

vara tydliga med att de inte tjänar pengar på klimatfarliga bolag eller bolag som inte är 

hållbara och utnyttjar människors pengar, som till exempel spelbranschen.  
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Vidare tar FI (2016) upp att det inte längre går att basera den framtida riskbedömningen 

på historiska data då riskerna kan komma att bli underskattade. Traditionella stresstester 

är inte längre applicerbara, fortsätter FI (2016), och analyser av framtida scenarion måste 

snarare tillämpas. Respondent C säger att dennes bolag har insett detta, och menar att 

investerare bör arbeta både reaktivt och proaktivt när de försöker förutse klimathändelser. 

Respondenten syftar här på behovet att förutse klimathändelser genom att arbeta reaktivt, 

sådana händelser som riskerar att påverka portföljen negativt.  

 

Respondent B menar att portföljens finansiella risk måste urskiljas från portföljens bidrag 

till en hållbar utveckling. Detta talar delvis emot respondent F som påstår att ta hänsyn 

till hållbarhet handlar om att ta hänsyn till portföljens finansiella risk, eftersom 

investeraren då beaktar framtida risker. Denna skildring är intressant när det kommer till 

hur respondenterna ser på hållbarhetsarbetet. Synsätten är klart skilda och det stärker 

argumenten för att hållbarhet är komplext och ännu ett diffust ämne.  

 

Vidare menar respondent F att problemet i kopplingen mellan FN:s 17 globala mål och 

finans ligger i att finansbranschen inte vet hur de ska tolka ett litet textstycke och applicera 

det på finansbranschen och investeringar. FI (2016) påstår att klimatförändringarna är en 

omvärldsrisk som finansbranschen måste ta hänsyn till och att FN:s 17 globala mål har 

förstärkt faktumet att det berör alla. Att klimatförändringar utgör en risk som 

investeringar behöver riskjusteras för är även något som respondent F och C applicerar i 

sitt arbete. Respondenten understryker att bolagen måste ta hänsyn till dessa för att erhålla 

rätt avkastning mot den givna risken och att klimatförändringar är en framtidsrisk, precis 

som vilken annan risk som helst som bolagen tar hänsyn till idag. Därför räcker det inte 

att enbart se över tillgångarnas förväntade avkastning, kovarians/korrelation och 

variansen mellan tillgångarna som tidigare har gjorts (Fabozzi & Markowitz 2011).  

 

5.4 Ramverk som används idag 

Campbell (2006) menar att integreringen av ansvarsfullt företagande ökar när bolag är 

medlemmar i intresseorganisationer som arbetar för hållbarhet. Samtliga respondenter har 

undertecknat PRI och nästan alla respondenter är medlemmar i Swesif. Detta skulle, 
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enligt Campbell (2006), kunna innebära att samtliga respondenter har någon slags 

integration av ansvarsfullt företagande.  

 

Fortsättningsvis finns det andra alternativ som kan leda till en ökad integrering av 

hållbarhet där bland annat Fondbolagens Förening har kommit med ett förslag på hur 

koldioxid kan användas som ett mått på hållbara investeringar (Fondbolagens Förening 

u.å. d). Respondenterna A, C, D och F svarade att de mäter koldioxidutsläpp och använder 

sig av detta mått för att utvärdera till exempel sina fonder. Respondent E påstår att de 

företag de investerar i inte rapporterar koldioxidutsläpp och därför kan inte dennes bolag 

använda sig av det. Dessutom menar respondent A att mätning av koldioxidutsläpp inte 

är särskilt bra men det är tyvärr det enda som finns att tillgå i dagsläget. Sedan kan det 

diskuteras om ratingar och mått är bra för att främja hållbara investeringar. Både 

respondent C och D menar att olika typer av ratingar kan hämma processen för 

utvecklingsarbete inom hållbarhet, vilket även respondent E håller med om. När 

investerare har uppnått sitt mål eller en viss märkning så menar respondenterna att 

processen hämmas för att investeraren eller bolaget känner sig nöjd med sin rating eller 

märkning och därför inte strävar efter utveckling eller ytterligare förbättring.  

 

Även Morningstars hållbarhetsmått (Hale 2018) kritiseras, där respondent B och E menar 

att Morningstar utelämnar alltför många dimensioner. Respondent E tillägger även att 

Morningstars mått är trubbigt och skevt. Respondenterna påstår att Sustainalytics har 

fokuserat på större bolag och därför att portföljer med mindre bolag fått en sämre rating. 

Det är ganska intressant att detta skulle ha drabbat de mindre bolagen då dessa borde vara 

mer miljövänliga tack vare sin storlek och förmåga att kunna anpassa sig. Anledningen 

till detta kan vara att de mindre bolagen inte har resurser att kunna rapportera allt de gör 

och därför har de stora bolagen som har policyerna på plats gynnats. Respondent F menar 

att Morningstars hållbarhetsmått använder sig av alldeles för få leverantörer då de själva 

använder minst 10 för att komma fram till en slutsats. Eventuellt skulle trovärdigheten till 

Morningstars hållbarhetsbetyg öka om Morningstar använde sig av fler dataleverantörer.  

 

Ett ytterligare mått som väckte kritik och frustration bland respondenterna var Svanens 

hållbarhetsmärkning. Respondent E påtalar att märkningen kostar pengar och därför kan 

endast de bolag som har resurser till detta köpa sig till denna märkning. Om en 

Svanenmärkning faktiskt kostar eller inte marknadsförs inte på Svanens hemsida 
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(Miljömärkning Sverige u.å.). Respondent F lyfter fram en annan intressant aspekt, och 

det är att investerare bör se på bolaget som en helhet. Har bolaget en fond som är 

Svanenmärkt och resten är, som respondenten uttrycker sig, skräp, hur hållbar är då den 

kapitalförvaltaren i totalen? Lee m.fl. (2018) menar att greenwashing handlar om just 

konkurrens om kostnad och pris. Så företag som har mer pengar kan lättare utnyttja dessa 

märkningar för att locka till sig kunder. Däremot finns det information om vad 

Svanenmärkning innebär så det handlar inte om den sortens vilseledning av konsumenter 

som Schmuck m.fl. (2018) menar att greenwashing innebär.    

 

Ett ramverk som har blivit mindre kritiserat av respondenterna är PRI (u.å.), där 

respondent E menar att PRI vägleder investerare för att påvisa hur fondbolag arbetar. 

Respondent F menar att PRI är bra för att organisationen har samlat ihop många 

investerare som arbetar för sex gemensamma principer. Detta kan handla om att PRI (u.å) 

är en organisation skapad med stöd från FN och att detta har skapat mer förtroende än de 

andra ramverk som finns på marknaden idag. Respondent D påtalar just att ett förtroende 

för den utgivande organisationen krävs för att ramverk och regleringar ska accepteras på 

marknaden. På detta sätt skulle ett ramverk för hållbara investeringar baserat på FN:s 17 

globala mål möjligtvis leda till ett högt förtroende.  

 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att dagens befintliga mått är för grunda för att 

spegla den komplexitet som hållbarhet innebär. Däremot diskuteras det att allt som kan 

bidra till att investerare tar bättre beslut är positivt samt att dessa organisationer är en bra 

standard enligt respondent E. Likt respondenterna menar FI (2016) att klimatutmaningar 

är så pass komplexa att de kräver särställning för att utveckla relevanta indikatorer. Detta 

kan vara en anledning till varför ett så pass sammanställt mått som Morningstars 

hållbarhetsmått kritiseras, just för att det inte täcker in alla aspekter även om det vid första 

anblick verkar så.  

 

5.5 Problem på den hållbara kapitalmarknaden  

På den hållbara kapitalmarknaden har ett antal svårigheter identifierats under studiens 

gång, vilka påverkar de befintliga aktörerna såväl som de påverkar integreringen av FN:s 

17 globala mål på marknaden negativt. Dessa diskuteras nedan.  
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5.5.1 Standardisering 

I dagsläget råder det delade meningar om det saknas en standard för hållbara investeringar 

eller inte. Respondent A anser inte att det saknas någon standard för vad som utgör 

hållbara investeringar. Detta beror främst på att respondenten inte anser att en sådan 

standard hade påverkat dennes fondbolag avsevärt då de endast erbjuder en fond. Däremot 

tillägger respondenten i ett senare skede att det eventuellt hade varit bra med en standard 

för att förtydliga ämnet. Inte heller respondent E upplever att en standard saknas då de på 

dennes bolag anser att Swesif och PRI utgör fullgoda sådana. Vidare påstår Goodland och 

Daly (1996) att hållbarhet inte kan definieras, däremot diskuterar de att en definition hade 

kunnat hjälpa till och öka standardiseringen av hållbarhet. Påståendet om att hållbarhet 

inte går att definiera bör tas med en nypa salt då Goodland och Daly trots allt påstod detta 

för över 20 år sedan. Även FI (2016) menar att de inte vill ansvara för en reglerad 

definition av hållbarhet på grund av konsumenternas egna tolkningar om vad hållbarhet 

innebär.  

 

Å andra sidan så anser både respondent B, D och F att det saknas standardisering på 

marknaden och denna brist har gått så pass långt att de på respondent D:s bolag tillochmed 

har utvecklat egna standarder för att kunna jämföra och mäta hållbarhet i fonder. Likaså 

menar O’Rourke (2003) att mätbarheten av hållbarhet försvåras utan en gemensam 

definition av begreppet. Respondent F framhävde att stora mängder av standarder saknas 

på den hållbara kapitalmarknaden. Med andra ord finns det en viss motsägelse bland 

respondenterna, men majoriteten verkar ändå tycka att någon slags branschstandard krävs 

för att förbättra hanteringen. Något som bör tilläggas är dock att respondent F, även om 

de är positivt inställda till standardisering av hållbarhetsarbete på finansmarknaden, också 

anser att det medför vissa nackdelar. Detta i form av att exempelvis nyanserna av 

hållbarhet går förlorade, vilket även överensstämmer med det som respondent D menar 

angående dagens hållbarhetsmått, att de är för grunda för att kunna omfatta alla lämpliga 

aspekter.  

 

O’Rourke (2003) lyfter relevansen av förståelse för vad hållbar kapitalförvaltning innebär 

för miljön och avkastning. För att investeraren ska inse detta måste vetskapen i form av 

standardiseringar av termer utföras för att förtydliga den etiska investeringens betydelse. 

Uppsatsförfattarna har försökt skapat en förståelse kring hur FN:s 17 globala mål kan 
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integreras med den hållbara kapitalmarknaden. Därför blev respondenterna tillfrågade om 

målen kan användas som en definition av hållbarhet. Det fanns en viss variation på svar 

men de flesta svarade att målen kan ses som en definition. Detta var dock inget som 

användes av dem i dagsläget. Respondent E uttrycker att målen fungerar som en definition 

men att enligt respondenten bör en definition vara mer kortfattad än vad FN:s 17 globala 

mål är. Vidare anser respondent D att målen borde bli utformade just för investerare, och 

respondent F argumenterar på liknande sätt för att lösningen är en standardisering av 

målen. Respondent D tillägger att det krävs mycket arbete för att målen ska kunna gå att 

applicera på investeringsmarknaden. Detta är något som respondent F instämmer med 

genom att lyfta fram en intressant aspekt; att hållbarhet är som att försöka sätta sig på en 

cykel om personen inte har sett en cykel innan och därför vet personen inte hur cykeln 

ska användas. Trots detta menar respondent F att målen är tillräckligt definierade för att 

investeringsbranschen ska kunna ta sig an dem. FN:s 17 globala mål kanske är i det stadiet 

där finansbranschen inte vet hur de ska ta sig an dem och förhoppningsvis kommer 

branschen att lära sig med tiden.  

 

Ringertz och Wallin (2017) diskuterar även att ett verktyg för investerarsidan kanske bör 

utvecklas för att mildra bristen på standardisering genom att kunna uppvisa den faktiska 

kvalitén på fondernas hållbarhetsarbete. Även Koellner m.fl. (2005) påstår att behovet av 

tillgången på ett verktyg som kan hjälpa investerare att sortera komplex information ökar 

i och med skapandet av hållbara fonder. Enligt Koellner m.fl. (2005) kan ett sådant 

verktyg erbjuda den transparens som krävs för att investerare ska ha möjlighet att jämföra 

fonder fullständigt samtidigt som det skulle kunna fungera som ett komplement till 

finansiella mått. I dagsläget finns det dessvärre enbart finansiella mått och inte sådana 

som mäter mjuka värden, enligt Roberts m.fl. (2017). Detta leder till att konsumenter inte 

har möjlighet att väga in både finansiella och icke-finansiella aspekter i sina beslut, 

särskilt när det gäller hållbarhet (Koellner m.fl. 2005).  

 

När det kommer till frågan om FN:s 17 globala mål kan vara ett verktyg är de flesta 

intervjurespondenterna överens om att det skulle bli mättekniskt svårt. Det skulle 

innebära en mängd olika faktorer som efterfrågar en mängd data från företagen. Här kan 

slutsatsen dras att så länge världens företag inte rapporterar hållbarhetsaspekter kommer 

det näst intill vara omöjligt att mäta hur investeringsbolag har påverkat Agenda 2030. 

Vidare påstår respondent B att det enbart kommer att gå och mäta vad en fond innehåller 
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ur hållbarhetsaspekter men inte vad en fond har för påverkan på samhället. Å andra sidan 

var några respondenter inne på att det kanske skulle vara möjligt att mäta hur mycket ett 

specifikt företag har uppfyllt ett mål som företaget berörs av, men att det tyvärr skulle 

vara omöjligt att se över alla 17 mål samtidigt.  

 

Att FN:s 17 globala mål kan fungera som ett ramverk är respondenterna överens om. 

Däremot anser respondent D att målen måste gå att kvantifiera för att branschen med 

säkert ska kunna förstå på vilket sätt ens investeringar ska kunna leda till en bättre värld. 

Respondent B instämmer i denna kritik och menar att det är omöjligt att förstå hur ens 

fond bidrar till Agenda 2030. Det finns för tillfället en problematik i att förstå kopplingen 

mellan investerare och företag då fondsparande är indirekt, fortsätter respondenten. 

Respondent E tillägger att något ännu mer omöjligt är att veta hur just ens eget bolag har 

påverkat ett företag då ett företag har många investerare. Respondenten poängterar dock 

att så länge alla investerar mot samma riktning kan alla investerare förhoppningsvis bidra 

till en mer hållbar värld, och då bör det egentligen inte spela någon roll vem som har 

bidragit till vilken del.  

 

Strategin som många bolag tidigare har använt för att lösa komplexiteten kring begreppet 

hållbarhet har varit att dela upp fenomenet i tre delar. Bland annat menar Hammer och 

Pivo (2016) att TBL är betydande för utvecklingsarbete för standarder inom hållbarhet 

och finans. På liknande sätt kategoriserar andra forskare hållbarhet i ESG (Aras & 

Crowther 2010; Freedman m.fl. 2015) som även används av många aktörer (PRI u.å; Hale 

2018). Även FN:s 17 globala mål är kategoriserade i ekonomiska, sociala och 

miljömässiga mål, se figur 1 (Svenska FN-förbundet 2018). Ett förslag på hur FN:s 17 

globala mål kan integreras på den hållbara kapitalmarknaden dök upp när respondent E 

uttryckte att någon typ av branschstandard utifrån målen skulle kunna vara en lösning. 

Även respondent C menar att det är omöjligt att ta fram ett mått eller en märkning baserat 

på alla 17 mål, men där återstår frågan om en branschstandard kan skapas utifrån målen. 

FI (2016) förklarar också att det inte går att skapa en gemensam definition, men däremot 

finns det många branschdefinitioner med avseende på hållbarhet. Många respondenter 

menar att det är svårt att se samband mellan bolagets investeringar och samtliga 17 mål. 

Om företag däremot följer en branschdefinition utifrån de globala målen blir det lättare 

för kapitalbolaget att se ett samband. 
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Därför skulle ett alternativt sätt att integrera FN:s 17 globala mål vara, som respondent C 

och E uttryckte, att skapa branschspecifika definitioner utifrån FN:s 17 globala mål och 

eventuellt använda dessa som ramverk för hållbarhet. Detta hade även hjälpt 

finansbolagen att kunna mäta hållbarheten i sina investeringar, vilket försvåras om bolag 

har branschspecifika normer och att det finns en stor variation i instrument och mätetal 

mellan olika branscher (Peloza 2009). På grund av denna skillnad bör det, enligt 

forskaren, finnas branschspecifika mätetal och därmed skapa en möjlighet att jämföra 

branschspecifikt.  Genom att företag följer en branschdefinition skapad utifrån de mål 

från FN som berör branschen företaget verkar i, skulle det förhoppningsvis bli lättare för 

kapitalbolag att integrera FN:s 17 globala mål i investeringsprocessen. 

 

Även respondent F menar att en uppdelning av de globala målen är lösningen, för att 

kunna integrera målen i sina investeringar. Respondenten prioriterade vissa mål för vissa 

branscher vid bolagets hållbarhetsanalys på innehaven. Respondenten menar att de själva 

avgjorde vilka mål som vilka bolag kan påverka. Om FN skulle komma ut med en mer 

specifik branschfördelning av målen hade fler finansbolag integrerat målen tack vare det 

förtroende som finansbolag känner för FN. Dock kommer svårigheten med att få in data 

från företag kvarstå så länge företag inte väljer eller tvingas rapportera vissa 

hållbarhetsdata.  
 

5.5.2 Mätbarhet & datarapportering  

Det finns en rad olika investeringsalternativ på den hållbara kapitalmarknaden och för att 

kunna välja rätt alternativ krävs en viss grad av mätbarhet för att möjliggöra transparens 

och en standard (Peloza 2009). Dock är hållbarhet svårt att mäta på grund av dess 

komplexitet (FI 2016). Peloza (2009) fortsätter att uttrycka hållbarhet som att det är ett 

språk som samtliga berörda måste förstå sig på. Hållbarhetens komplexitet har lett till att 

respondent D menar att de har skapat ett eget verktyg på företaget just för att det saknas 

på marknaden och för att de på ett transparent och objektivt sätt ska kunna mäta, jämföra 

och följa upp hållbarhetsarbetet. Austin och Hoffer Gittel (2002) påstår att det krävs en 

definition för att kunna mäta hållbarhet och sätta upp relevanta indikatorer. Däremot var 

detta inget som påtalades bland respondenterna.  
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En orsak till att hållbarhetsarbete är svårt att mäta är att det i dagsläget saknas 

hållbarhetsrapportering från företag, som till exempel för koldioxidutsläpp (FI 2016). 

Detta bekräftas av samtliga respondenter. Respondent E menar att de inte använder sig 

av koldioxidmått just för att företagen de investerar i inte rapporterar sina 

koldioxidutsläpp. Respondent D diskuterar att problematiken ligger i avsaknaden av 

datarapportering, men en ytterligare aspekt respondenten lyfter fram är att även om 

företagen rapporterar hållbarhetsarbete, är det ingen som kontrollerar att det faktiskt 

stämmer. I detta fall är det med andra ord tänkbart att företag använder sig av 

greenwashing där de rapporterar bara för att rapportera, samt att informationen de 

rapporterar är antingen för bred eller för vag (Schmuck m.fl. 2018). Respondent D 

upptäckte själv när företaget försökte att skapa ett verktyg, att även om data fanns hos 

vissa företag så var den bristfällig och obegriplig. Respondenten tillägger att det hade 

underlättat om det fanns ett rapporteringskrav.  

 

Tvärtemot menar FI (2016) att det inte finns en mening med att reglera rapportering då 

det knappt existerar bland företag på marknaden. Dock menar Lee m.fl. (2018) att sådan 

typ av greenwashing måste bli reglerad för att inte vilseleda samhället. Respondenterna 

anser att det krävs rapporteringskrav medan FI (2016) menar att det inte finns en mening 

med det. Här finns det en uppenbar motstridelse, dock måste något göras för att företag 

ska börja rapportera hållbarhetsmått. En möjlig orsak är att den hållbara finansmarknaden 

fortfarande är omogen (Lee m.fl. 2018) och därmed uppstår det en problematik där även 

greenwashing blir möjligt. 

 

Vidare menar Peloza (2009) att det finns en risk med att mätbarheten av CSP faller mellan 

stolarna om det inte går att mäta på ett begripligt sätt. Detta är vad som verkar pågå på 

den hållbara kapitalmarknaden som verkar vara för omogen för att samtliga företag ska 

ta sig i kragen och prioritera hållbarhet. Resultatet verkar bli att det, precis som Peloza 

(2009) menar, faller mellan stolarna. Å ena sidan finns det branschorganisationer som har 

tagit fram vägledning för hur företag exempelvis ska rapportera koldioxidutsläpp (Peloza 

2009). Ett exempel är just Fondbolagens Förening (u.å. d), som har diskuterats i tidigare 

kapitel. Om detta hade existerat för samtliga branscher hade kanske fler bolag rapporterat 

hållbarhet. Å andra sidan menar Rhodes (2010) att företag själva kan avgöra hur mycket 

de är villiga att rapportera men att det är kostnaden som är boven i det hela. Om 

exempelvis ett koldioxidmått genererar mer kostnader än nytta att mäta kommer företag 
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att välja bort att applicera det måttet. Därför hade det varit bra med en reglering trots allt, 

vilket FI (2016) egentligen anser är onödigt. Om företag straffas för att de inte rapporterar 

blir det en större kostnad än att faktiskt rapportera och då hade det troligtvis fått 

genomslag. Dessutom hade detta drabbat alla företag och då skulle kostnaden slås ut för 

att samtliga företag skulle bli drabbade av samma kostnad.  

 

När uppsatsförfattarna frågade om det var viktigt att mäta och följa upp hållbarhetsarbete 

var de flesta ense om att det är viktigt att kunna mäta och följa upp hållbarhetsarbete. 

Respondent C menar att det är viktigt att följa upp både kvantitativt och kvalitativt, medan 

respondent E anser att det är viktigt för att upptäcka förändringar men tillägger att exakta 

siffror eller bokstäver inte behövs för uppföljning. Respondent D diskuterar att det är 

viktigt att kolla på flera olika mått och respondenten jämför sedan detta med ett företags 

lönsamhet som mäts med flera mått och inte enbart ett. Respondent F är inne på samma 

spår och menar att det finns olika djup när det gäller produktionen av en produkt eller 

tjänst. Det vill säga att de olika djupen måste mätas på olika sätt. Först och främst bör 

produktionen av en produkt eller tjänst mätas och hur de förhåller sig till hållbarhet. 

Därefter bör hållbarheten i själva användandet av produkten eller tjänsten mätas. Till sist 

bör hela livscykeln mätas och tas hänsyn till vid mätbarhet. I detta fall hjälper en 

standardisering till menar respondent F. Det är intressant att ingen respondent påtalade 

att göra mätningar på just avkastningen med tanke på att de flesta studier Peloza (2009) 

undersökte hade försökt mäta relationen mellan CSR och avkastning. Detta kan bero på 

att samtliga respondenter är eniga om att avkastningen inte går förlorad vid ansvarsfulla 

investeringar och därför är det inte relevant att mäta. Slutsatsen av diskussionen är att 

mätningar av hållbarhet snabbt blir komplexa, vilket även FI (2016) summerar. 

 

5.5.3 Informationsasymmetri 

Reilly och Brown (2012) beskriver vikten av att investerare är pålästa på vad de vill 

investera i såväl som att de är förberedda på vilka mål och preferenser de har. Koellner 

m.fl. (2005) diskuterar däremot konsumenters begränsade förmåga att ta in stora mängder 

komplex information. I och med detta uppstår problematik med informationsasymmetri 

då personer som arbetar på fondbolag automatiskt blir mer insatta i ämnet och erhåller 

mer information. Rhodes (2010) förklarar att denna problematik kan avhjälpas genom att 

erbjuda investerare de medel som krävs för att de enklare ska kunna jämföra olika 
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alternativ på fondmarknaden. Eftersom det i dagsläget inte finns lagstiftat hur omfattande 

datarapportering företag behöver ha när det gäller hållbarhetsarbete så försvåras dock 

denna jämförelse för investerare. Detta faktum är något som även återspeglas i 

intervjuerna som har utförts till studien. Respondent D påpekar den brist på transparens 

som råder i dagsläget när det gäller att investera hållbart. Respondent B bemöter även det 

som Reilly och Brown (2012) påstår, att investerare behöver förbereda sig, med att det 

finns en svårighet för investerare att veta vilken typ av frågor som de behöver ställa för 

att kunna hålla sig informerade, just på grund av att det råder en obalans på marknaden. 

Respondenten anser att den säljande sidan på finansmarknaden behöver kunna 

tillhandahålla bättre information för att förenkla investerares informationsintag. 

Respondent D är dock av åsikten att både investerarsidan såväl som den producerande 

sidan behöver utbildas för att öka transparensen på marknaden.  

 

Med andra ord stämmer de flesta av respondenternas åsikter överens med vad litteraturen 

säger om informationsasymmetri. Det verkar finnas en allmän konsensus bland 

intervjurespondenterna kring att det råder informationsasymmetri på marknaden och att 

det på något sätt behöver avhjälpas. Teorikapitlet föreslår ett hjälpmedel i form av ett 

verktyg av något slag för att minska fenomenet, medan majoriteten av respondenterna 

verkar anse att kunskapshöjande aktiviteter för både investerare och fondbolag krävs. Det 

främsta ansvaret verkar dock ligga hos bolagen att tillhandahålla fullständig information. 

Respondent D påtalar bland annat att det behöver skapas medvetenhet och genomlysning 

bland investerare. Respondenten anser även att dagens befintliga mått inte har möjlighet 

att ta upp alla lämpliga aspekter som krävs för att tillhandahålla genomlysning av innehav.  

 

Reilly och Brown (2012) framhäver att det som avgör vilken risk investerare bör ta vid 

investeringar är ålder, finansiellt läge, framtidsplaner, riskbenägenhet såväl som 

investerarens behov. Vidare förklarar Peloza (2009) att för att kunna välja det rätta 

alternativet bland en mängd olika investeringsmöjligheter krävs en viss grad av mätbarhet 

för att möjliggöra transparens. Peloza (2009) påpekar också vikten av att omvandla 

hållbarhetsarbete till ett språk som alla inblandade kan förstå sig på och använda sig av. 

Ringertz och Wallin (2017) identifierar den informationsasymmetri som uppstår till följd 

av avsaknaden av en definition på den hållbara fondmarknaden och kommer fram till att 

ansvaret för att informera kunder om just hållbarhet ligger på fondbolagen. I dagsläget är 

det enligt respondent D ett problem att begreppet hållbarhet är ett väldigt omfattande och 
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diffust begrepp. Respondent E och F lägger dessutom till att hållbarhet är ett flyktigt ämne 

och att definitionen som utformas idag inte heller kommer kunna vara densamma om 

några år, då begreppet ändras och uppdateras kontinuerligt. Respondent E säger också att 

varje kapitalförvaltare har sin egen syn på vad som är hållbart och inte. Detta antyder att 

det skulle vara svårt att utifrån FN:s 17 globala mål försöka skapa en definition som 

förklarar hållbara investeringar, även om både teorin och respondenterna anser att en 

sådan hade underlättat.  

 

Det största problemet som enligt respondenterna verkar spä på informationsasymmetrin 

är bristen på kunskap. Respondent B talar bland annat om att aktörer på marknaden 

behöver tänka igenom anledningen till att de arbetar hållbart, för att investerare lättare 

ska kunna förstå och ta till sig tillräcklig information för att göra informerade beslut. 

Respondent A diskuterar också att investerare måste vara kunniga och informerade för 

att kunna ställa rätt frågor till fondbolag, vilket annars bidrar till svårigheten att jämföra. 

Respondent B talar vidare om att investerare måste vara beredda på att ta mer ansvar och 

göra aktiva val att vara mer engagerade i sitt sparande. Även respondent F var inne på 

detta då respondenten påstår att många sparare har dålig koll på sitt sparande och helt 

eller delvis förlitar sig på fondbolag, då dessa ska vara mer kunniga. Vidare menar Reilly 

och Brown (2012) att investerarens önskemål måste vara väsentliga för att undvika 

vanliga misstag som att sätta upp orimliga mål med investeringen. Detta bekräftar 

respondent A genom sitt påstående om att investerare måste vara tydliga med sina 

önskemål och att fondbolag därefter ska erbjuda alternativ som matchar detta, vilket är 

ännu ett tecken på att investerare måste engagera sig mer. Problemet här är, enligt 

respondent D, att denne ser en stor avsaknad av transparens och objektivitet på 

finansmarknaden och att det är detta som leder till att konsumenter har svårt att vara 

engagerade. De vet helt enkelt inte vart de ska börja och hur. Dessa åsikter summeras väl 

av respondent B: 

 

“Det är både att kunderna inte har tillräckligt med information och kunskap så de kan 

inte ställa rätt frågor till fondbolagen, och fondbolagen har själva inte riktigt rätt 

information för att kunna informera.” 

 

Respondent B menar följaktligen tillsammans med respondent F på att lösningen bör ligga 

i ett samspel mellan investerare och bolag. Respondent F berättar att kapitalägare alltid 
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har ett informationsövertag och att det bidrar till att de inte heller alltid följer de önskemål 

som investerarna har. Det största problemet med att få konsumenter mer engagerade 

verkar ligga i den stora kunskapsutmaning som respondent B talar om, att det är diffust 

för bolag hur de ska informera om sitt hållbarhetsarbete så att investerare har möjlighet 

att göra en rättvis jämförelse av fonder eller bolag. Respondent E diskuterar också att 

investerare måste kunna jämföra, men att detta måste ske på samma grunder och att 

samtliga bolag på marknaden informerar och rapporterar, vilket inte sker idag. Den 

främsta anledningen till informationsasymmetrin på den hållbara fondmarknaden verkar 

således ligga i bristen på datarapportering och mätbarhet. 

 

Då det råder en brist på datarapportering, är det svårt att vara fullständigt transparent mot 

investerare anser respondent F. Framför allt menar både respondent C, E och F att allt 

som kan bidra till att investerare fattar mer informerade beslut är positivt. De anser 

däremot inte att något slags mått för detta är rätt väg att gå, då det troligtvis endast är de 

mest aktiva investerarna som kommer använda sig av det. Respondent E är dock inne på 

att de verktyg och hjälpmedel som redan finns på marknaden idag inte är tillräckligt 

tillgängliga för konsumenter, främst för att dessa inte vet riktigt hur de ska användas. 

Respondenten föreslår att någon slags branschstandard skulle kunna avhjälpa problemet 

med informationsasymmetri. Även respondent D talar om att ett hjälpmedel för 

investerare måste utgöra någon slags branschstandard, för att det ska vara meningsfullt 

att utveckla och för att den ska uppfylla sitt syfte. Respondent F påpekar också, som 

tidigare nämnt, att investerare måste ta sitt ansvar och våga ifrågasätta kapitalförvaltare, 

och inte bara utgå från att dessa vet bäst. Detta är annars, enligt respondenten, anledningen 

till att investerare i dagsläget inte bryr sig om att titta på de verktyg som redan har 

utvecklats.  

 

Vad gäller utvecklingen av ett ramverk baserat på FN:s 17 globala mål för att avhjälpa 

informationsasymmetrin förhåller sig respondent C kritisk till att ett sådant skulle kunna 

mäta helheten. Respondenten anser att det måste sättas i ett större perspektiv och 

framförallt att investerare ska lära sig och istället försöka påverka bolagen med sina val. 

Empiristudien verkar således till störst del peka på att det som behövs för att minska 

informationsasymmetrin är kunskapshöjande aktiviteter och utbildning, såväl som mer 

engagemang.  
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Greenwashing  

En ökad kundefterfrågan på hållbarhet verkar ha genererat både möjligheter och risker på 

den hållbara finansmarknaden. Möjligheterna är självklara, att människor vill bidra till en 

bättre värld. Däremot är riskerna inte enbart farliga i form av klimatrisker, utan denna 

efterfrågan har utgjort en grund för att allt fler företag marknadsför sina produkter 

vilseledande (Schmuck m.fl. 2018). Hållbarhet verkar innebära olika saker för olika 

människor och bolag och detta har lett till utrymme för egna tolkningar. Respondent D 

menar att människor alltid kommer att tolka olika. Respondenten fortsätter med att 

tillägga att bolag har svårt att förstå hur hållbarhet ska användas i 

investeringssammanhang. Respondent F instämmer och menar att företag har problem 

med att tackla hållbarhetsfrågor och koppla det till finans samt att det är då det ger plats 

till greenwashing. Respondenten påstår även att greenwashing är något som 

finansmarknaden just nu sysslar med.  

 

Vidare skiljer Lee m.fl. (2018) på bruna och gröna företag. De gröna är företag som 

faktiskt arbetar mot hållbarhet och bruna är de som påstår sig göra det men i själva verket 

inte gör det. Forskaren menar att om greenwashing blir reglerat kommer företagen enbart 

konkurrera genom kostnad och pris. Detta innebär att oavsett vad, så kommer företagen 

att välja ett alternativ som genererar högst vinst. Å andra sidan, om greenwashing inte är 

reglerat som det ser ut idag, kommer företag frivilligt bli gröna, men de bruna kommer 

fortsätta vara bruna och tjäna på människor som är dåligt informerade. Däremot menar 

Lee m.fl. (2018) att människor som faktiskt är informerade kommer välja de gröna 

företagen. Detta är ett problem på marknaden då Koellner m.fl. (2005) påstår att 

konsumenter har en begränsad förmåga att ta in och behandla en stor mängd komplex 

information. Resultatet är alltså att icke informerade sparare handlar av bruna företag och 

informerade sparare handlar av gröna företag. Detta är en tydligt asymmetrisk 

problematik. Därför skulle slutsatsen kunna dras att informationsasymmetri, där ena 

parten har informationsövertag, kan ge upphov till greenwashing. Därför är det viktigt att 

information når ut till alla investerare.  

 

Dessutom anser respondent F att det borde finnas något straff för företag som påstår sig 

arbeta med hållbarhet trots att de inte gör det, för att konsumenter inte ska behöva uppleva 

samma risk att bli lurade. Respondenten menar att konsumenter känner ett förtroende till 
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fondförvaltare och tänker sällan tanken att det kan handla om vilseledande 

marknadsföring. Enligt Schmuck m.fl. (2018) leder detta till att konsumenter felaktigt 

tror att de är skyddade.  

 

Framförallt menar respondent B att företag ofta diskuterar hur saker görs men sällan 

varför de görs. Respondent C är inne på samma spår och menar att företag är duktiga på 

att berätta vad de avstått att investera i men inte i vilka bolag de faktiskt investerar. Detta 

är ett sätt att dölja information i ett innehav. Att utelämna viktig information om 

produktens hållbarhet är en greenwashingmetod enligt Schmuck m.fl. (2018). Detta gör 

att produkten eller fondbolaget framställs vara bättre än vad den faktiskt är. Det kan även 

handla om information som är lättbegripligt som till exempel att döpa en fond till etisk, 

hållbar eller klimatsmart. Detta är lätt för en konsument att förstå men i själva verket är 

det mer komplext. Som tidigare diskuterat är vissa konsumenter dåligt informerade och 

därför är det tänkbart att standarder och definitioner skulle underlätta för konsumenter. 

Däremot menar FI (2016) att det är omöjligt att definiera och reglera vissa termer på 

grund av konsumenternas egna tolkningar av vad hållbarhet innebär. I det stora hela 

verkar det saknas en definition av hållbarhet, utbildning och information om dessa risker 

och då marknaden är så pass oinformerad möjliggörs greenwashing (Lee m.fl. 2018).  
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6. Slutsatser och vidare forskning 

Det råder ingen tvekan om att hållbarhet beaktas hos kapitalbolag. Den vanligaste 

metoden är att använda en exkluderingsstrategi, men andra metoder som påverkan och 

inkludering kombineras. Kapitalbolag använder utöver dessa även egna metoder och 

analyser för att se över hållbarheten i sina företagsinnehav, men enbart en minoritet av de 

tillfrågade respondenterna integrerar FN:s 17 globala mål i kapitalförvaltningen i 

dagsläget. Kapitalbolagen använder inte FN:s 17 globala mål som en definition av 

hållbarhet, däremot använder de bolag som integrerar målen dem som ett slags verktyg 

eller ramverk för att uppnå hållbarhet utifrån Agenda 2030. De uppmärksammade 

orsakerna bakom detta är att FN:s 17 globala mål fortfarande är relativt nyetablerade samt 

att det råder en tveksamhet kring om målen är gjorda för finansbolag eller enbart för 

samhället i stort.  

 

Incitamenten till att ta hänsyn till hållbarhet för de statliga bolagen är främst lagkrav och 

riktlinjer. Däremot är det främsta incitamentet för de privata bolagen kundefterfrågan. 

Det finns även indikationer på att ett incitament för hållbarhetsarbete är att förstärka 

företagets varumärke. Däremot ses FN:s 17 globala mål inte som ett incitament för 

hållbarhetsarbete. Vidare kan det konstateras att avkastningen inte riskeras vid 

hänsynstagande till hållbarhet. Dessutom är det omtalat bland kapitalbolag att 

investeringar i klimatfarliga bolag är en risk som bör beaktas. Således är hållbarheten en 

framtida risk som inte går att mäta på historiska data, dock är det fortfarande oklart hur 

denna risk ska mätas idag.  

 

Kapitalbolag är positivt inställda till ramverk skapade med stöd av FN på den hållbara 

finansmarknaden. Det är även tydligt att kapitalbolag integrerar hållbarhetsarbete genom 

att ha medlemskap i intresseorganisationer. Koldioxidutsläpp är ett välanvänt mått men 

huruvida måttet är bra råder det tveksamheter om. Mått och märkningar överlag hämmar 

hållbarhetsarbetet och är inte tillräckligt granulära, vilket är anledningen till att FN:s 17 

globala mål inte bör utvecklas till ett mått eller märkning. Å andra sidan är kapitalbolag 

positivt inställda till ramverk skapade med stöd av FN, därav skulle FN:s 17 globala mål 

kunna utvecklas till ett ramverk för hållbara investeringar. Förhoppningsvis skulle detta 

ramverk kunna utgöra en standard för hållbarhet i framtiden.  
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Det saknas standardisering på den hållbara kapitalmarknaden. Däremot är det omöjligt att 

skapa en standard för samtliga branscher och därför efterfrågas en branschstandard. 

Teoretiker påstår att definitioner och standarder måste finnas där för att kunna mäta 

hållbarhetsarbete. Dock är den hållbara finansmarknaden så omogen att nästintill inga 

företag rapporterar hållbarhetsdata. FN:s 17 globala mål kan därför inte användas som ett 

verktyg eller mått för att öka standardiseringen. Detta på grund av avsaknad av data och 

att målen är för breda, vilket gör det mättekniskt svårt. Däremot skulle FN kunna skapa 

branschspecifika definitioner utifrån de 17 globala målen och använda dessa som ett 

ramverk för hållbarhet.  

 

Att mäta och följa upp hållbarhetsarbete är idag viktigt på den hållbara kapitalmarknaden. 

På grund av att hållbarhetsrapportering saknas från majoriteten av företagen som 

finansbolag investerar i, är det omöjligt att på något sätta mäta alla hållbarhetsaspekter 

som FN:s 17 globala mål innefattar. Kapitalbolag är överens om att ett rapporteringskrav 

hade underlättat för att kunna mäta hållbarhetsarbete och därmed göra det mer transparent 

för investerare. Bristen på datarapportering och således mätbarhet ligger även till grund 

för den informationsasymmetri som identifierats på den hållbara kapitalmarknaden.  

 

Kapitalbolag anser att det råder brist på kunskap och föreslår kunskapshöjande aktiviteter 

för att minska problematiken med informationsasymmetri. De verktyg och ramverk som 

finns att tillgå på marknaden idag är dock inte tillräckliga för att investerare ska vara 

fullständigt informerade. Ansvaret ligger både hos investerare och kapitalbolag att vara 

pålästa samt att ge ut rätt information. En ytterligare orsak till rådande 

informationsasymmetri är avsaknaden av definitioner och ramverk för hållbara 

investeringar, vilket förslagsvis FN:s 17 globala mål skulle kunna avhjälpa med 

branschspecifika definitioner och ramverk. Till följd av informationsasymmetrin tillåter 

marknaden greenwashing. Bristen på definitioner och standarder tillsammans med 

investerarens begränsade förmåga att ta in komplex information samt den höga 

efterfrågan på hållbara investeringar möjliggör greenwashing. Lösningen på även detta är 

just kunskapshöjande aktiviteter och utvecklingen av branschspecifika definitioner.  
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6.1 Forskningsbidrag  

Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur långt FN:s 17 globala mål har tagit sig 

in på den hållbara finansmarknaden men även uppmärksammat ämnet hållbara 

investeringar. Slutsatsen är att FN:s 17 globala mål är svagt integrerade, men då två av 

sex kapitalbolag har börjat ta hänsyn till det är integrationen under utveckling. Vidare har 

studien bidragit till förslag på hur FN:s 17 globala mål kan integreras ytterligare, vilket 

är genom att utgöra en branschstandard och definition samt underlag för kunskapshöjande 

aktiviteter. Studien har även identifierat att det råder en informationsasymmetri där FN:s 

17 globala mål kan bidra med kunskap för att minska problematiken. Till slut har studien 

identifierat begränsningar med en integration, vilket främst utgörs av bristen på 

hållbarhetsrapportering från företag.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Det finns utrymme för vidare forskning då marknaden för hållbara investeringar är under 

utveckling. Denna studie har identifierat en svag integrering mellan kapitalbolag och FN:s 

17 globala mål och det vore därför intressant att undersöka denna integration i framtiden. 

Då målen ska vara uppnådda år 2030, är ett förslag att gradvis undersöka denna 

integration innan år 2030 för att se utvecklingen. Vidare ser uppsatsförfattarna en 

möjlighet till att motverka fenomenet greenwashing genom att tillsammans med 

hållbarhetsexperter på finansmarknaden utveckla en branschdefinition av hållbarhet. 

Således vore det intressant att undersöka vidare hur denna branschdefinition skulle kunna 

utformas. Ett ytterligare förslag är att undersöka om investerare tar hänsyn till FN:s 17 

globala mål vid val av investeringar. Vidare forskning inom dessa områden skulle bidra 

till ökad förståelse för den betydelse som FN:s 17 globala mål har för den hållbara 

kapitalmarknaden samt motverkande av greenwashing.  
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Bilaga 1 - Intervjumall hållbarhetsansvariga 

Bakgrund 

1. Beskriv din roll på företaget. 

2. Vad har du för erfarenhet av hållbar fondförvaltning? 

3. Hur mycket kapital förvaltar företaget?  

4. Hur stor andel av detta kapital tar hänsyn till hållbarhet?  

5. Är fondbolaget medlem i någon organisation som arbetar för hållbarhet såsom 

Swesif, PRI eller liknande?  

 

Hållbarhetsstrategier och portföljförvaltning  

6. Hur arbetar ert företag med hållbarhet i dagsläget? 

a. Vid hållbar fondförvaltning, använder ni er av en passiv eller aktiv 

förvaltning? 

 

 Incitament för hållbarhetsarbete  

7. Vilka är era motiv till att arbeta med hållbara placeringsalternativ? Varför 

erbjuder ni hållbara fonder etc.?  

8. Vad är målet med ert hållbarhetsarbete?  

9. Vad krävs för att ni ska öka fokus ännu mer när det kommer till hållbar 

fondförvaltning? 

10. Tror du man måste offra avkastning för att investera mer hållbart? 

 

Hållbarhet som ett ramverk   

11. Hur ser ert företag på dagens hållbarhetsmått?  

a. Vilka känner du till?  

b. Har ni ett eget hållbarhetsmått som ni förhåller er till?  

i. Tycker ni att det är ett bra mått? (om de har ett mått) 

c. Tar ni hjälp av en tredje part som granskar, utvärderar eller rankar er fond? 

12. Anser ni att det finns någon brist i de befintliga måtten?  



 
 
 

 

13. Anser du att det är viktigt att kunna mäta och följa upp hållbarhetsarbete? 

 

Problematik med standardisering och avsaknaden av en definition  

14. Hur jobbar ni med en definition av hållbarhet? 

a. Följer ni vissa riktlinjer? 

15. Upplever ni att det saknas en standard för hållbarhet? 

 

Informationsasymmetri, transparens och jämförbarhet 

16. Hur ser ni på vikten av jämförbarheten mellan fonderna för privatpersoner? 

17. Hur förmedlar ni ert hållbarhetsarbete till privatpersoner och andra investerare?  

18. Hur arbetar ert företag för att erbjuda privatpersoner den transparens och 

information som krävs för att de ska kunna jämföra alternativ ordentligt?  

19. Skulle ett hållbarhetsverktyg som är tillgängligt för samtliga sparare bidra till 

ökad transparens på den hållbara kapitalmarknaden? 

20. Vem tycker du att ansvaret ligger på för att informera sig om hållbarhet, hos 

fondbolag eller hos investerare?  

 

FN:s 17 globala mål  

21. Anser ni att FN:s 17 globala mål kan fungera som en 

definition/ramverk/branschstandard? 

22. Hur ser du på ett hållbarhetsmått som är baserad på de 17 globala målen, är det 

möjligt?  

a. Vilka spontana problem dyker upp när du tänker på ett sådant betyg? 

23. Använder ni er av de globala målen i er kapitalförvaltning i dagsläget? 

24. Vilka av dessa 17 mål ser du är en svårighet för en fondförvaltare eller fondbolag 

att påverka?  

25. Vad tror du krävs för att ett ramverk baserat på FN:s 17 globala mål ska fungera? 

26. Vad kan förbättras med de 17 globala målen finansmässigt?  


