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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Investors have a unique kind of power: Their beliefs can shape markets. If they

believe something is true, and invest as if it were, then it often becomes so. In

such a world, there are times when it is legitimate to ponder whether the reality

created is always sensible.1

Den svenska kapitalmarknaden har under de senaste årtiondena mer och mer kommit att

domineras av institutionella investerare och de står numera för ca 85% av ägandet på

marknaden. Dessa marknadsaktörer, som ofta var och en för sig endast äger små andelar

i ett enskilt företag, förvaltar mycket kapital och har därmed också mycket makt på

marknaden. Globalt sett har institutionella investerare dock, särskilt efter den senaste

finanskrisen, kritiserats för att tänka kortsiktigt och inte ta tillräckligt ansvar för

marknaden och de företag de investerar i. Detta har lett till en omfattande debatt om vikten

av aktivt ägande och engagemang, d.v.s. vikten av att aktieägarna genom exempelvis

deltagande på stämmor och dialog med bolagsledningar försöker påverka företagets

verksamhet i en positiv, långsiktig riktning. Vid sidan om, och till viss del överlappande

med denna diskussion, finns frågan om huruvida investerare får och bör ta hänsyn till

sociala, miljömässiga och bolagsstyrningsrelaterade faktorer i sina investeringar. Den

diskussionen handlar både om engagemang i form av aktivt ägande och om de

överväganden som institutionella investerare gör när de väljer företag att investera i.

Fokus här är inte endast på finansiell avkastning utan även på ansvarstagande och

hållbarhet.

Hållbarhetsfrågor och hållbar utveckling blir allt viktigare i dagens samhälle, men

fokus  är  ofta  på  de  företag  som  bedriver  verksamhet  med  miljömässig  eller  social

påverkan.2 Genom att prata om ansvarsfulla och hållbara investeringar skiftas fokus och

det öppnar upp för att de aktörer som bidrar med kapital på marknaden, och därmed

möjliggör den skadliga eller negativa verksamheten, också har ett ansvar. Det är en

diskussion som pågår både nationellt och internationellt och där investerarna själva ofta

1 UNEP FI 2006, s. 6.
2 Ett exempel som visar på den ökade betydelsen av hållbar utveckling är FN:s hållbarhetsmål
som antogs 25 september 2015.
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är drivande. Allt fler investerare säger sig ta hänsyn till hållbarhetsfrågor – de publicerar

hållbarhetsredovisningar som deras kunder kan ta del av och ställer sig bakom

internationella initiativ som syftar till att uppmuntra hållbart ägande och hållbara

investeringar.

Ansvarsfulla och hållbara investeringar är ett område som är under ständig utveckling.

Det har kommit långt, men det är även tydligt från den internationella diskussionen att

utvecklingen bara har börjat. Svenska institutioner har beskrivits som ”mogna” i

förhållande till ansvarsfulla och hållbara investeringar, samtidigt som det på andra håll

har hävdats att det finns mycket mer som kan göras.3 Medan vissa hävdar att hänsyn till

sociala, miljömässiga och bolagsstyrningsrelaterade faktorer är en självklarhet för att

investeringar ska ge långsiktigt hög avkastning är andra skeptiska till detta. Ytterligare

vissa anser att avkastning inte bör vara det ultimata motivet bakom sådana

investeringsöverväganden utan att investeringar bör ske på etiska grunder och att detta

skulle kunna omvandla kapitalmarknaden till en drivkraft bakom hållbar utveckling.4

Även  om  ansvar  och  hållbarhet  har  blivit  allt  viktigare  är  det  inte  något  som  alla

institutionella investerare tar hänsyn till, och hos de som tar hänsyn är det inte säkert att

det är överväganden som görs fullt ut i hela verksamheten. För att driva utvecklingen

framåt har det på håll höjts röster om en rättslig reform.

 Institutionella investerare är en viktig marknadsaktör, och deras åsikter och agerande

kan definitivt påverka marknaden. Men frågan återstår: är den verklighet de skapar i

dagsläget förnuftig, eller finns det ett behov av reglering för att säkerställa att en hållbar

verklighet skapas?

1.2 Syfte

Diskussionen om ansvarsfulla och hållbara investeringar är en diskussion om huruvida

institutionella investerare får och bör ta hänsyn till sociala, miljömässiga och

bolagsstyrningsrelaterade faktorer i sina investeringar. Om så är fallet, på vilka grunder

kan och bör sådana överväganden göras? Borde samhället, lagstiftaren eller andra

normgivande aktörer göra mer för att uppmuntra att sådana hänsyn tas?

3 Eurosif 2014, s. 59.
4 Se Richardson, s. 3.
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Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur svenska institutionella investerare

förhåller sig till ansvarsfullt och hållbart investerande, dels att diskutera om detta kan och

bör påverkas med rättsliga styrmedel.

1.3 Begrepp och terminologi

Vissa klargöranden i förhållande till terminologi ska inledningsvis göras. Med

institutionella investerare menas i den här uppsatsen organisationer som förvaltar kapital

på uppdrag åt andra.5 De aktörer som kommer vara i fokus är pensionsfonder, inklusive

de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, försäkringsbolag och fondbolag.

Begreppet andelsägare är direkt taget från lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

men kommer i viss mån även användas som ett samlingsbegrepp för de vars kapital de

institutionella investerarna förvaltar, d.v.s. i de fallen både för andelsägare till fonder men

även för förmånstagare till försäkringar.

Kärt barn har många namn, och det är väldigt sant när det gäller ansvarsfulla och

hållbara investeringar. Internationellt sett används flera olika termer för att beskriva i

princip samma sak. Sustainable and responsible investments (SRI) kommer användas i

denna uppsats, men variationer så som socially responsible investment, responsible

investment och sustainable investment förekommer i engelskspråkig litteratur. I svensk

litteratur pratas det ibland om ansvarsfulla investeringar, ibland om hållbara och ibland

om både ock. Oavsett benämning är det fråga om investeringar som tar hänsyn till miljö,

socialt ansvar och bolagsstyrning – det som på engelska benämns environmental, social

and governance factors, ESG-faktorer.

1.4 Metod

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod på så sätt att kärnan i uppsatsen är det

normativa system som sätter ramarna för marknadsaktörernas beteende.6 Den  första

frågeställningen tar sikte på hur institutionella investerare inom ramen för gällande rätt

kan inkorporera hållbarhetshänsyn i sina investeringar. Den andra frågeställningen

utvecklar ett de lege feranda-resonemang och har därmed mer analytiska inslag för att

möjliggöra en diskussion om  hur den rättsliga regleringen bör se ut.7

5 Ibland kommer enbart ordet investerare användas, och syftar då till samma aktörer.
6 Se Jareborg, s. 9.
7 Se Sandgren, s. 655 f.
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Utöver de traditionella rättskällorna, så som lagstiftning, förarbeten och doktrin, är det

nödvändigt att ta hänsyn till självreglering på marknaden. Självregleringen sätter upp

normer som marknadsaktörerna har att förhålla sig till på en frivillig basis och utgör, om

inte rättskällor i traditionell bemärkelse, åtminstone rättsvägledning och därmed även

rättsliga styrmedel. Både nationell och internationell självreglering kommer att beaktas i

uppsatsen, dels för att belysa hela det rättssystem som aktörerna agerar inom, dels för att

ge ett komparativt, vägledande inslag.

Utöver juridisk doktrin har hänsyn även tagits till ekonomisk och sociologisk litteratur,

samt internationella rapporter som behandlar ämnet. Dessa källor utgör visserligen inte

rättskällor, men är nödvändiga för att skapa en förståelse för ämnet och för att på så sätt

möjliggöra den juridiska analysen. Att analysera de ekonomiska och sociologiska

aspekterna av ansvarsfulla och hållbara investeringar ligger dock utanför denna uppsats.

1.5 Avgränsning

Som nämnts ovan syftar uppsatsen till att undersöka svenska institutionella investerares

förhållande till ansvarsfulla och hållbara investeringar och att diskutera hur detta kan

påverkas med rättsliga styrmedel. Ett underliggande antagande i uppsatsen är att SRI bör

eftersträvas på marknaden. Uppsatsen syftar alltså inte till att utreda den ekonomiska

betydelsen av hållbarhet och ansvarstagande i investeringar. Den syftar inte heller till att

komma fram till något definitivt svar i sin analyserande del, eftersom det ytterst är en

politisk fråga huruvida samhället vill påverka de institutionella investerarna i en hållbar

riktning.

Som nämnts inledningsvis finns det en omfattande diskussion om aktivt ägande. Den

här uppsatsen kommer inte gå in djupare på de associationsrättsliga frågorna knutna till

detta, utan kommer endast behandla det som ett led i utredningen om SRI.

Fokus i utredningen är på svensk rätt och den svenska marknaden. Eventuella åtgärder

som kan vidtas internationellt eller EU-rättsligt kommer därmed inte att behandlas.

1.6 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel, där de två kapitel som följer direkt efter inledningen

ämnar ge den kontext som behövs för den efterföljande utredningen av och diskussionen

om ansvarsfulla och hållbara investeringar. Kapitel 2 behandlar institutionella investerare

och deras ansvar som förvaltare och placerare av kapital. Syftet med detta kapitel är att
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belysa dels deras förhållande till andelsägarna, dels förhållandet till de bolag de investerar

i för att ge en bild av de relationer investerarna måste ta hänsyn till i sitt agerande. I

efterföljande kapitel undersöks de rättsliga styrmedel som sätter upp ramarna för

kapitalmarknaden, för att ge en bild av när och hur reglering är motiverat (kapitel 3).

Därefter, i kapitel 4, behandlas ansvarsfulla och hållbara investeringar – vad är det, varför

används det och hur förhåller sig de institutionella investerarna till det? Detta kapitel

syftar till att besvara den första frågan, nämligen hur de institutionella investerarna

förhåller sig till ansvarfulla och hållbara investeringar. Kapitel 5 väver sedan samman

detta i en diskussion om huruvida reglering behövs i förhållande till ansvarsfulla och

hållbara investeringar och i så fall hur den skulle utformas, för att på så sätt svara på den

andra frågeställningen. Slutligen i kapitel 6 finns en avslutande diskussion för att

sammanfatta de slutsatser som nåtts.

2 Institutionellt förvaltande och ägande

2.1 Aktiebolaget, ägarna och marknaden

Den svenska ägarstrukturen på kapitalmarknaden har historiskt sett kännetecknats av

privata ägare. Det har dock förändrats med tiden, och i dagsläget är det stora

institutionella investerare, så som pensionsfonder, försäkringsbolag och fondbolag, som

dominerar marknaden, medan det privata direktägandet har sjunkit från nästan 75% i

början av 50-talet till att nu utgöra mindre än 15% av det totala värdet på aktie-

marknaden.8 Även om de enskilda institutionella investerarna ofta har små ägarandelar i

individuella bolag, och börsbolagen vanligtvis har en eller ett flertal dominerande ägare,

är de institutionella investerarna viktiga aktörer då de står för ca 85% av ägandet på den

svenska aktiemarknaden.9

Eftersom de institutionella investerarna står för en så stor del av ägandet har de, som

grupp, ett stort inflytande och kan påverka både enskilda bolag och marknaden i stort.

Investerarna kan utöva inflytande dels genom sitt beteende på marknaden, det vill säga

genom att köpa och sälja aktier och därmed bidra till omsättningen på aktiemarknaden,

dels genom att engagera sig och utöva inflytande i enskilda bolag. Det senare bidrar till

8 Skog & Sjöman, s. 248.
9 Skog & Sjöman, s. 248, SOU 2004:47, s. 178.
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den maktbalans mellan bolagsledning och ägare som eftersträvas i aktiebolag, och vilken

förväntas leda till bättre skötta bolag. Hur investerarna väljer att agera beror på deras

valda investeringsinriktning, men även på de ansvar, begränsningar och möjligheter som

ställs upp i lag och annan reglering vilka kommer diskuteras nedan.

2.2 Institutionella investerare

2.2.1 Förvaltare av kapital

De institutionella investerarna är både förvaltare och placerare av kapital. I och med att

de inte själva äger kapitalet har de inte heller något anspråk på den avkastning som

investeringarna genererar, utan den tillfaller andelsägarna.10 Organisationernas karaktär

som förvaltare är en faktor som påverkar verksamheten. Något annat som har central

betydelse i investeringsverksamheten är avvägningen mellan avkastning och risk.11

Risken i verksamheten är ett resultat bland annat av typen och antalet placeringar samt

tidsperspektivet.

Hur de institutionella investerarna väljer investeringsobjekt och sätter samman

investeringsportföljer beror på flera saker, så som riskprofil, investeringsbolagets storlek

och kundbas samt tillgång till egen expertkompetens.12 Vissa av dessa egenskaper kan

vara självvalda, medan andra är resultatet av lagar och andra regelverk, såsom

begränsningen för hur stora ägarandelar som värdepappersfonder får inneha i ett enskilt

bolag och kravet på riskspridning för försäkringsbolag. Vidare skiljer sig de allmänna

pensionsfonderna från andra investerare av den anledningen att de är statliga myndigheter

och deras verksamhet därför i större utsträckning är reglerad i lag.

Vilka skyldigheter de institutionella investerarna har enligt lag och andra regleringar

och vilka skyldigheter de har mot andelsägarna påverkar deras beslutsfattande, både när

det gäller val av investeringsobjekt och hur de agerar i sin ägarroll. I och med rollen som

förvaltare av andras kapital följer det att investerarna har vissa skyldigheter gentemot

andelsägarna, varav de viktigaste internationellt sett anses komma till uttryck i en

lojalitetsplikt samt ett aktsamhetskrav.13 Lojalitetsplikten innefattar en skyldighet att

agera i andelsägarnas intressen och att vid en eventuell intressekonflikt inte sätta sitt eget

10 Bengtsson 2005, s. 14.
11 Frölander, s. 114.
12 SOU 2008:107, s. 52.
13 Se Europeiska kommissionen, s. 7, Freshfields Report, s. 8 f.
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eller en tredje parts intresse först. Med aktsamhetskravet följer att den institutionella

investeraren ska agera med omsorg och skicklighet, undvika otillbörligt riskfyllda

investeringar samt verka för att investeringsportföljen i tillräcklig grad är diversifierad.

I svensk rätt kommer mycket av detta till uttryck i de lagregler som reglerar de

institutionella investerarna snarare än i allmänna principer. Reglerna skiljer sig i viss mån

åt mellan de olika kategorierna av institutionella investerare, men de huvudsakliga dragen

är i mångt och mycket desamma.

2.2.2 Andelsägarnas intressen

Förvaltarens främsta skyldighet anses ofta vara att i verksamheten tillvarata andelsägarna

intressen.14 Denna skyldighet kan ses som en reaktion på den inbyggda intressekonflikt

som finns mellan de som tillhandahåller en tjänst (den institutionella investeraren) och de

som nyttjar tjänsten (andelsägarna eller kunderna).15 Det uppstår naturligt en konflikt här,

på grund av det kontroll- och informationsövertag som investeraren har samtidigt som

det är kunden som tar den huvudsakliga risken. För att motverka detta har lagstiftaren

alltså infört en skyldighet för investeraren att sätta andelsägarnas intresse först. Men vad

innebär det egentligen? Vad är andelsägarnas gemensamma intresse?

I SOU 2002:56 diskuterades frågan i förhållande till värdepappersfonder, med

utgångspunkten att fondandelsägarna har ett gemensamt ekonomiskt intresse. Då

sparande i fonder är en investering följer det att andelsägarnas gemensamma intresse är

att få ”en så bra avkastning som är möjligt med hänsyn till investeringens

placeringsinriktning och risknivå, vilka följer av fondbestämmelserna.”16 Det framgår

även av utredningen att det bör ligga i andelsägarnas gemensamma intresse att

”fondbolaget utnyttjar den makt som följer av ett innehav, åtminstone om denna

ägarstyrning medför en ökad avkastning för fondandelsägarna”, samt att andra intressen

som inte är rent ekonomiska kan förekomma.17 Icke-ekonomiska intressen kan dock inte

anses vara självklara, och för att de ska ses som gemensamma för andelsägarna krävs det,

enligt utredningen, att det anges särskilt i fondbestämmelserna.18

Regeringen uttrycker det inte i riktigt lika tydliga ordalag i den efterkommande

14 Se bl.a. 8 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM), 4 kap. 2 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder (LVF).
15 SOU 2002:56, s. 261.
16 SOU 2002:56, s. 263.
17 SOU 2002:56, s. 265 f.
18 SOU 2002:56, s. 266.
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propositionen. De skriver att det ”i huvudsak [bör] vara fråga om intresset att få en så bra

avkastning som möjligt i förhållande till den på förhand angivna riskprofilen.”19 Vidare

konstaterar de att skyldigheten i huvudsak bör motsvara den allmänna lojalitetsplikt som

får anses gälla alla uppdragstagare.20 Denna hänvisning till lojalitetsplikten ger dock

ingen tydligare bild av vad andelsägarnas intresse är, utan sätter mest in skyldigheten i en

vidare kontext. Det gemensamma intresset för värdepappersfonders andelsägare är alltså

i huvudsak maximal avkastning. Detta utesluter inte att andra intressen kan komma att

spela roll, men då de inte uttalas kan de, precis som utredningen säger, inte anses

självklara.

Något bör även sägas om andra institutionella investerare. För Sjunde allmänna

pensionsfonden, som förvaltar premiepensionsmedel, gäller att fondstyrelsen ska handla

uteslutande i pensionsspararnas intresse, vilket motsvarar fondbolagens ovan beskrivna

skyldighet.21 För Första, Andra, Tredje och Fjärde allmänna pensionsfonderna, som

förvaltar buffertkapitalet, gäller att de ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir

till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, vilket

uttryckligen sagts innebära ett mål om hög avkastning i förvaltningen.22

Skyldigheten att tillvarata andelsägarnas intressen kommer inte lika tydligt till uttryck

för försäkringsbolag. Dock stadgas det i försäkringsrörelselagen att tillgångar som

motsvarar försäkringstekniska avsättningar ska investeras på ett sätt som bäst gagnar

försäkringstagarnas intressen, mot bakgrund av de mål för investeringarna som har

uppställts och offentliggjorts.23

Synen att andelsägarnas gemensamma intresse är att få så hög avkastning som möjligt

återfinns även internationellt. I den internationella diskussionen talas ofta om fiduciary

duties, vilket är det anglosaxiska rättskoncept som innefattar lojalitetsplikten och

aktsamhetskravet, och därmed skyldigheten att tillvarata andelsägarnas intresse.24 Frågan

om huruvida hänsyn får tas till andra än rent ekonomiska intressen, vilket nämns i

utredningen om investeringsfonder, har också diskuterats internationellt, särskilt med

19 Prop. 2002/03:150, s. 118 f.
20 Prop. 2002/03:150, s. 119.
21 5 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) (lagen om AP-fonder),
prop. 1999/2000:46, s. 53.
22 4 kap. 1 § lagen om AP-fonder, prop. 1999/2000:46, s. 77.
23 6 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL).
24 Se t.ex. UNEP FI m.fl. 2015, s. 11 f.



11

fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar, och kommer behandlas närmare under

kapitel 4.

2.3 Aktiva ägare

2.3.1 Befogenheter och skyldigheter

Redan i propositionen Aktiebolagets organisation från 1998 uttalade sig regeringen om

det positiva med en aktiv ägarfunktion i företag.25 De skrev att

”Ägare som tar ansvar för företagens och näringslivets utveckling är […] ett

viktigt inslag i en fungerande marknadsekonomi. Genom regler som främjar en

aktiv ägarfunktion i företagen skapas således största möjliga förutsättningar för

en fortlöpande och snabb anpassning av företagens organisation till

förändringar i omvärlden och för en dynamik i näringslivet.”26

Frågor om företagsstyrning har sedan dess hamnat allt mer i fokus och på senare år har

även en omfattande diskussion om institutionella investerares ägaransvar vuxit fram. Då

dessa står för en allt större andel av ägandet på den svenska marknaden blir deras roll som

ägare allt viktigare.

Vad innebär det då att agera som aktiva ägare? Aktiebolagslagen och svensk kod för

bolagsstyrning innehåller regler som möjliggör ägarinflytande, men de säger inget om

vad inflytandet faktiskt ska bestå av. Det finns ingen skyldighet för ägarna att vara aktiva

i sin ägarroll, utan varje ägare är fri att bestämma om och till vilken utsträckning de vill

agera.27 Inte heller regler som riktar sig till specifika kategorier av ägare, så som lagen

om värdepappersfonder eller Finansinspektionens föreskrifter, behandlar innehållet i

ägarinflytandet. Fondbolagens förening rekommenderar i sina riktlinjer att fondbolagen

utnyttjar möjligheten till ägarutövande men det enda faktiska krav de uppställer är att

fondbolagen ska fastställa och offentliggöra en ägarpolicy i vilken principer för

fondbolagets utövande av sin rösträtt och egen medverkan i nomineringsprocesser

redovisas.28

25 Prop. 1997/98:99.
26 Prop. 1997/98:99, s. 74.
27 Skog & Sjöman, s. 253.
28 Svensk kod för fondbolag, s. 7, se även Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande.
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Inte heller för de allmänna pensionsfonderna finns någon lagstadgad skyldighet att

vara aktiva i sin ägarroll. Tvärtom – av regeringens proposition om AP-fonder från 2000

framgår det att buffertfonderna inte bör utöva någon utpräglad aktiv ägarroll, då ”en sådan

riskerar att bli överordnad avkastningsmålet.”29 Däremot anser regeringen inte heller att

det är rimligt att de, i och med sin storlek på marknaden, enbart ”röstar med fötterna”,

d.v.s. säljer av sitt innehav för att visa på missnöje. Slutsatsen blir därför att de får vara

aktiva i sin ägarroll, men enbart i syfte att bättre tillvarata möjligheterna till högre

avkastning på förvaltade medel och ”med särskilt beaktande av den starka statliga prägeln

samt med hänsyn till fondernas mål att vara till nytta för de försäkrade.”30

Det finns alltså inga generellt tillämpliga regelverk som säger hur institutionella

investerare ska utöva sin ägarroll, så som det exempelvis finns i Storbritannien, där

Stewardship Code sätter upp principer för institutionella investerares ägaransvar.31 Trots

detta anses svenska institutionella investerare vara relativt aktiva och engagerade i sin

ägarroll.32 Detta tyder på att det finns en vilja hos de institutionella investerarna att ta

ansvar på marknaden, vilket även stöds av det faktum att institutionella investerare har en

aktiv roll i marknadens självreglering, exempelvis genom att vara representerade i

styrelsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.33 Det talar även för att regler som

möjliggör positivt beteende har en betydande effekt på aktörerna.

2.3.2 Ägarstrategier

När man pratar om institutionella investerares möjligheter att utöva inflytande över ett

bolag brukar man ofta prata om exit- och voice-strategier.34 En exit-strategi går ut på att

aktieägaren köper och säljer aktier. Vid en försäljning sjunker priset på aktierna och

skickar på så sätt en signal om att bolaget inte styrs på ett optimalt sätt.35 En voice-strategi

går i sin tur ut på att aktieägaren utövar sin förvaltningsrätt genom att delta och rösta på

stämman eller att på andra sätt påverka hur bolaget styrs.36 Vilka strategier en ägare väljer

29 Prop. 1999/2000:46, s. 83.
30 Prop. 1999/2000:46, s. 84.
31 Stewardship Code kommer behandlas närmare under kapitel 3.2.
32 Skog & Sjöman, s. 249 och 253.
33 Skog & Sjöman, s. 249,
34 Se Hirschman.
35 Company Law Review, s. 79.
36 Frölander, s. 109.
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kommer dels bero på en bedömning av marknadsläget och fördelarna, dels på

möjligheterna att påverka bolaget i en för ägaren fördelaktig riktning.37

Med föresatsen att ägare ska ta en aktiv roll menar man som regel att de ska använda

sig  av  voice-strategier.  Som nämnts  ovan  öppnar  aktiebolagslagen  och  svensk  kod  för

bolagsstyrning upp för flera sätt på vilka aktieägare kan påverka bolaget. Att delta och

rösta  på  bolagsstämman  är  det  främsta  forumet  för  inflytande.  För  att  få  igenom  sina

åsikter på stämman krävs dock en majoritet vid omröstning. För enskilda institutionella

investerare innebär detta att möjligheten att påverka bolaget via stämman är liten, då de

ofta har små aktieposter.38 Skulle institutionerna däremot samverka och föra fram

gemensamma åsikter skulle genomslaget bli betydligt större.

Ägarnas möjlighet att utöva inflytande på bolaget är inte begränsad till stämman. I och

med valberedningen har aktieägarna en reell möjlighet att aktivt påverka styrelsens

sammansättning, utvärdera styrelsens arbete samt ge förslag på styrelsearvodering.39 De

kan även välja att föra dialog med ledningen för att påverka verksamhetens inriktning.

Ledningen har ingen skyldighet att agera enligt en enskild ägares önskemål, men dialoger

kan trots det utgöra ett effektivt medel för att få fram sina åsikter.

Vidare kan ägarna välja mer passiva metoder för påverkan, som inte innefattar direkt

kontakt med bolaget. Detta kan bestå av utnyttjandet av marknadsmekanismer,

antagandet av policyer och nyttjandet av media. Genom media kan investerarna signalera

om vilka frågor de avser driva och på så sätt nå ut både till sina portföljbolag, men även

till andra företag och investerare utan att behöva ta kontakt med varje enskilt bolag vilket

kan vara resurskrävande.40

Institutionella investerares möjlighet och vilja att ta en aktiv ägarroll kan dock

begränsas på olika sätt, bland annat av resursskäl. Att bygga upp och vidmakthålla en

kapacitet för aktivt ägande kan vara kostnadskrävande, och särskilt för små institutioner

riskerar de att få en kostnadsnackdel gentemot större konkurrenter vid alltför ambitiösa

satsningar på aktivt ägande.41 Det finns en stor risk att kostnaderna blir större än nyttan

av ägarengagemanget, speciellt då den nytta som uppkommer är en värdeökning på

aktierna, som tillkommer alla ägare proportionellt per aktie.42 För  en  investerare  som

37 Frölander, s. 110.
38 Malmström, s. 348.
39 Malmström, s. 351 f., Svensk kod för bolagsstyrning, s. 11.
40 Malmström, s. 346 f.
41 SOU 2004:47, s. 183.
42 Stattin 2010, s. 29.
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endast äger en liten andel aktier i ett bolag blir incitamenten för ägarengagemang därmed

litet, då de endast får behålla en liten del av vinsten som uppkommit till följd av att de

lagt resurser på engagemang.43 Att fördelen tillfaller de passiva ägarna i samma

utsträckning som de som aktiva brukar benämnas free rider-problemet. Även oaktat free

rider-problem kan det i många fall vara rationellt att inte utöva aktivt ägarskap på grund

av att investeringen i bolaget är för liten för att det skall vara realistiskt att påverka

bolaget.44

En annan begränsning vid ägarengagemang, som bland annat har uppmärksammats i

förhållande till de allmänna pensionsfonderna, är att det kan riskera att komma i konflikt

med avkastningsmålet då ägarengagemanget innebär att investeraren i praktiken blir

mindre fri att placera och placera om sina tillgångar.45 Det kan alltså bli svårare för

investeraren att utnyttja exit-strategier om de är engagerade i bolaget. Ytterligare en risk

som påverkar exit-möjligheten är risken för insidersituationer, vilken kan uppkomma om

investeraren tar en plats i bolagets styrelsen, och vilket är anledningen till att majoriteten

av de institutionella investerarna väljer att inte nyttja den påverkansmöjligheten.46

Som nämnts ovan anses maximal avkastning vara vad som eftersträvas i investerarnas

verksamhet, med hänsyn till deras skyldigheter gentemot andelsägarna. Detta skulle

innebära att valet av ägarstrategi – exit, voice, eller att helt enkelt förhålla sin passiva

(loyalty) inte grundar sig i några känslomässiga överväganden utan endast på vilken

strategi som skulle maximera avkastningen i det enskilda fallet.47 Att bedöma vilken

strategi som är ekonomiskt mest fördelaktig i varje enskilt fall är dock lättare sagt än

gjort, då det inte på förhand går att veta vilken effekt en viss strategi kommer att få – en

investerings avkastning är nämligen beroende av flera saker, så som bolagets och andra

investerares agerande vilket den institutionella investeraren inte kan påverka. De

institutionella investerarna har därmed viss diskretion i valet av investeringsstrategier så

länge valet syftar till att uppfylla andelsägarnas intresse snarare än investerarens egna,

själviska intressen.

43 SOU 2004:47, s. 183.
44 Stattin 2010, s. 29.
45 SOU 2008:107, s. 107, prop. 1999/2000:46, s. 83.
46 Malmström, s. 351.
47 Frölander, s. 118.
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3 Rättsliga styrmedel

3.1 Lagreglering

Institutionella investerare agerar på en marknad som regleras både av lagstiftning och

självreglering. Lagstiftningen innefattar både mer övergripande regler för värde-

pappersmarknaden, och regler för de individuella aktörerna på marknaden så som

aktiebolag, värdepappersfonder, försäkringsföretag och allmänna pensionsfonder.

Finansinspektionen har även tagit fram föreskrifter som berör de olika institutionella

investerarna. På självregleringsområdet finns det en stor bredd av aktörer och instrument

så som börsernas regler, bolagsstyrningskoder och liknande normsystem samt

investerarnas egna policyer. Att regelverket är så pass omfattande beror, enligt Munck,

på att det är fråga om ”en komplicerad och samtidigt mycket betydelsefull materia som

är stadd i ständig utveckling och som fortlöpande är föremål för stor uppmärksamhet.”48

Den finansiella marknaden kräver både en tydlig struktur och ett flexibelt regelverk för

att upprätthålla effektivitet och förtroende.

När aktörer med olika intressen samsas på en marknad uppkommer det

intressekonflikter. Det kan exempelvis vara konflikter mellan uppdragsgivare och

uppdragstagare (så som andelsägare och institutionella investerare), mellan olika

professionella aktörer eller mellan enskilda och allmänna intressen. Där det föreligger

intressekonflikter uppstår ofta marknadsmisslyckanden. Exempel på marknads-

misslyckanden är bristande information och externa effekter, vilka kommer förklaras

närmare nedan. Lagstiftning beskrivs i SOU 2006:50 som ”en oundgänglig del av den

infrastruktur som är nödvändig för att en modern ekonomi ska fungera.”49 Samtidigt som

lagstiftning är nödvändig för att skapa fungerande marknadsmekanismer är lagstiftaren

som regel återhållsam med att ingripa allt för mycket på marknaden, och de ingripanden

som görs motiveras av att det föreligger marknadsimperfektioner eller marknads-

misslyckanden vilka hindrar marknadsaktörerna från att själva fatta beslut som är

förenliga med övergripande samhällsekonomiska mål.50

48 Munck, s. 554.
49 SOU 2006:50 s. 133.
50 Prop. 2006/07:115 s. 266.
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Bristande information föreligger när aktörerna på marknaden saknar den information

som krävs för att på bästa sätt tillvarata sina intressen.51 En investerares beslut att köpa

eller  sälja  aktier  i  ett  visst  företag  baseras  på  en  bedömning  av  den  information  som

företaget valt att offentliggöra. Likaså bedömer konsumenterna huruvida de ska låta en

viss investerare förvalta deras pengar beroende på den information de har om

investeraren. Konsumenterna är ofta i en svagare position, med bristande kunskap om

marknaden och investerarnas verksamhet. För att motverka marknadsmisslyckandet finns

regler om informationsgivning och transparens, så som informationskrav för ett företags

årsredovisning och krav på informationsbroschyrer och faktablad för värdepappers-

fonder.

Med externa effekter menas sådana nyttigheter (intäkter) och belastningar (kostnader)

som inte kan prissättas, eller som av någon anledning inte har prissatts. Kågerman m.fl.

ger allmänhetens förtroende för värdemarknaden som exempel på en sådan extern effekt.

Då en förändring i förtroende inte har en prislapp för en enskild aktör kommer aktören

inte i  ”tillräcklig omfattning beakta om förtroendet ökar eller minskar då de helhjärtat

och egoistiskt tillvaratar sina egna intressen.”52 Resultatet av detta blir att aktörerna på

marknaden inte kommer skapa den mängd förtroende som är samhällsekonomiskt

optimalt.  Ett  mer  konkret  exempel  är  en  fabrik  som  vid  produktion  av  varor  även

producerar luftföroreningar. Föroreningarna är en samhällsekonomisk kostnad, men då

det inte finns tillräckliga ekonomiska incitament för fabriken att ta hänsyn till detta måste

istället samhället ingripa med reglering för att minska de negativa externa effekterna.53

Negativa externa effekter kan motverkas med bland annat förbudsregleringar, krav på

åtgärder och transparenskrav.54

Lagstiftaren hanterar vissa marknadsmisslyckanden som berör institutionella

investerare genom sundhetsregler och standarder på marknaden samt explicita regler om

vilka intressen som har företräde vid intressekonflikter och vilken information som

investerarna ska tillgängliggöra till kunderna. Ingrepp på marknaden genom lagstiftning

är dock inte motiverat om misslyckandena kan lösas på ett mindre ingripande sätt, så som

med självreglering.55

51 Kågerman m.fl., s. 370.
52 Kågerman m.fl., s. 371.
53 Prop. 2006/07:115 s. 266.
54 Kågerman m.fl., s. 373.
55 Molander, s. 240 f.
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3.2 Självreglering

3.2.1 Den svenska marknadens aktörer

Som nämnts ovan finns det ett betydande inslag av självreglering på den finansiella

marknaden, vilken fungerar som ett alternativ eller komplement till rådande

lagstiftning.56 Vad som menas med självreglering är inte alltid självklart, då det inte finns

någon entydig definition av begreppet. Munck definierar självreglering som åtgärder

”som i systematiserad form vidtas av ett företag, en bransch eller hela näringslivet och

som syftar till att förebygga eller lösa problem i förhållande till konsumenter eller

andra.”57 Dessa åtgärder kan bestå av normsystem, men behöver inte nödvändigtvis göra

det. Det centrala är att det är näringsliv och andra marknadsintressenter som utformar

regleringen, snarare än lagstiftaren, och det utgör därför ett viktigt instrument för att

undvika en alltför detaljerad lagstiftning.58 Enligt Föreningen för god sed på

värdepappersmarknaden har självreglering som syfte att skapa och upprätthålla

förtroendet bland marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv

värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och

övriga intressenter.59

Det finns ett flertal aktörer på marknaden som bidrar med självreglering. Till exempel

har de två aktiebörserna, Nasdaq OMX för etablerade bolag och NGM Equity för

tillväxtbolag, bland annat noteringskrav och disciplinnämndsprövning som påverkar

börsbolagens ageranden.60 Vidare har Kollegiet för svensk bolagsstyrning i uppdrag att

främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag samt att verka för god sed på den

svenska aktiemarknaden. Detta gör de bland annat genom att förvalta svensk kod för

bolagsstyrning och Takeover-reglerna.

Fondbolagens förening är en branschorganisation som har tagit fram svensk kod för

fondbolag samt vissa riktlinjer och kompletterande vägledningar. De krav som koden och

riktlinjerna ställer på fondförvaltare går i vissa fall utöver de krav som uppställs i lag och

andra författningar. Koden innehåller bland annat regler om styrning, intressekonflikter

och ägarutövande, och gällande det sistnämnda finns bland annat en regler om att

56 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, s. 3.
57 Munck, s. 553.
58 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, s. 3.
59 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, s. 3.
60 Munck, s. 554 f.
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fondbolag ska fastställa och offentliggöra en ägarpolicy.61 Många institutionella

investerare har publicerat ägarpolicyer, vilka behandlar investerarnas syn på allt från

styrelse-  och  revisionsfrågor  till  frågor  om  etik  och  miljö.  Policyerna  utgör  i  princip

förhandsinformation om vilken inställning investeraren kommer att, eller på längre sikt

bör, ha till dessa bolagsstyrningsfrågor när de blir aktuella att ta ställning till.62

3.2.2 Koder för styrning

Bolagsstyrningskoder har blivit ett allt vanligare inslag på kapitalmarknader, och hur

corporate governance ska utövas diskuteras flitigt. På senare år har även koder som riktar

sig mot institutionella investerare blivit vanligare, såsom den brittiska Stewardship Code

och EFAMA:s Code for external governance. Dessa koder sätter upp regler och riktlinjer

för institutionella investerares ägarutövning.

Enligt den brittiska koden syftar Stewardship till att ”promote the long term success

of companies in such a way that the ultimate providers of capital also prosper.”63 Koden

syftar till att framhäva investerarnas ansvar, snarare än att reglera hur deras verksamhet

ska utföras, och innefattar regler om upprättande och offentliggörande av policyer

rörande olika ägarfrågor samt rapportering av vidtagna åtgärder.64

Något som kännetecknar bolagsstyrningskoder, både i Sverige och internationellt, är

att de inte består av tvingande regler utan istället följer principen ”följ eller förklara”. Så

är även fallet för den svenska fondbolagskoden och den brittiska Stewardship Code. Följ

eller förklara-mekanismen innebär att ett bolag inte nödvändigtvis måste följa varje regel

som koden ställer upp, utan kan välja de lösningar som passar bäst för bolagets

verksamhet – så länge de redovisar avvikelsen och varför de valt att avvika från reglerna.

Detta möjliggör en flexibilitet, där de individuella aktörerna kan anpassa sin verksamhet

efter omständigheterna i det enskilda fallet. För även om koderna ämnar ange vad som

utgör god sed är det inte nödvändigt att detta är optimalt för samtliga aktörer vid varje

given tidpunkt. Medan koderna ställer höga krav på marknadsaktörerna, krav som ofta

går utöver lagstiftning och andra regelverk, respekterar de även aktörernas

handlingsfrihet och självbestämmanderätt.

61 Se princip 6, svensk kod för fondbolag.
62 Kristiansson, s. 10, förord av Gunnar Nord.
63 The UK Stewardship Code, s. 1.
64 Stattin 2010, s. 23.
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3.2.3 För- och nackdelar med självreglering

Det finns ett flertal fördelar med självreglering, där en av de främsta är att regleringen

utformas av experter på området och att den har en tydlig förankring i näringslivet. Detta

skapar goda förutsättningar för att reglerna efterlevs av de aktörer som ska tillämpa dem.65

Andra fördelar är att kostnaderna för självreglering, i de fall kostnader uppstår, bärs av

marknaden, att självreglering i många fall kan ställa högre krav än lagstiftning samt att

det finns en hög flexibilitet och snabbhet bakom systemet.66 Det sistnämnda innebär att

att när marknaden förändras kan normsystemet snabbt och enkelt anpassas för att möta

förändringarna.67

Det finns även nackdelar med självreglering, bland annat att sanktions- och

uppföljningsmöjligheter kan vara begränsade och att systemet bygger på frivillighet.68

Begränsningen av, eller ibland till och med avsaknaden av, sanktionsmöjligheter ses ofta

som ett problem med självreglering. Avsteg från Fondbolagens förenings riktlinjer för

fondbolagens informationsgivning och marknadsföring kan illustrera detta. Vid brott mot

dessa riktlinjer kan anmälan göras till Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF).

ENF utreder då anmälan, utfärdar ett yttrande och om nämnden finner att investeraren

handlat i strid med god branschsed ska medlemsbolaget normalt åläggas att erlägga ENF-

avgift.69 Svårigheter uppstår när anmälan avser ett företag som inte är medlem i

föreningen, vilket belystes i ett uttalande om Avanza Bank från 2010.70 Nämnden ansåg

sig behörig att ta upp anmälan till bedömning trots att företaget inte var medlem

(dotterbolaget Avanza Fonder var dock medlem i föreningen, vilket kan ha spelat in i

bedömningen), men förutsättningar för att ta ut avgift saknades i och med detta. Vidare

kunde prövningen, inom ramen för nämndens stadgar, endast avse fonder och inte

marknadsföring av försäkringsprodukter.

Exemplet med Avanza Bank visar på en svaghet med branschspecifik självreglering –

den har ett avgränsat påverkansområde. I det ifrågavarande fallet ledde anmälan dock till

att banken ändrade sin marknadsföring, vilket visar på den positiva effekt som

marknadsnormer och negativ publicitet har. Ofta betonas att självregleringens främsta

65 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, s. 3.
66 Munck, s. 564.
67 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, s. 3.
68 Munck, s. 564.
69 Se ENF:s stadgar.
70 ENF, uttalande i ärende 6/2010.
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sanktionsmöjlighet är inte den traditionella, så som ett vite, utan att det har en negativ

påverkan på aktörens rykte på marknaden.71

Självreglering har därmed ett övertag jämfört med lagstiftning på så sätt att det skapar

ansvarskänslor och delaktighet från de berörda aktörerna, vilket leder till ökad

effektivitet, flexibilitet och legitimitet hos systemet.72 Dock medför det även att reglerna

inte är tvingande, vilket gör att de riskerar att få svagare genomslag än vad lagstiftning

skulle ha fått.

4 Ansvarsfulla och hållbara investeringar

4.1 Framväxten av ansvarsfulla och hållbara investeringar

4.1.1 Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Som har framgått ses finansiell avkastning som det främsta motivet bakom investeringar.

Detta motiv återkommer både i relationen mellan andelsägarna och den institutionella

investeraren och i relationen mellan de institutionella investerarna och aktiebolaget. I det

första fallet handlar det om att sätta andelsägarnas gemensamma intressen först, vilket

typiskt sett är att generera så hög avkastning som möjligt. I det andra fallet är det fråga

om att styra bolaget i enlighet med aktieägarnas intresse och med beaktande av

vinstsyftet, vilket innebär att de beslut som fattas i verksamheten ska leda till ökad

avkastning för aktieägarna.73 Det innebär dock inte att finansiell avkastning är det enda

intresse som kan motivera en investering. Frågan om hur företagen uppnår avkastningen

och  hur  de  förhåller  sig  till  omvärlden  blir  allt  vanligare.74 Faktorer såsom miljö,

hållbarhet och socialt ansvar blir viktigare, och ger upphov till något som ofta hänvisas

till som ansvarsfullt och hållbart investerande, eller sustainable and responsible

investment (SRI).

Det finns ingen allmänt antagen definition av SRI, utan begreppet brukar istället

beskrivas innefatta varje investering som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och

bolagsstyrning – det som på engelska benämns environmental, social and governance

71 Munck, s. 564.
72 Josefsson, s. 217.
73 Se t.ex. Bergström & Samuelsson, s. 55.
74 Sjöström 2014, s. 13.
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factors, ESG-faktorer.75 Det är alltså ett vitt begrepp, som inte preciserar vilka åtgärder

som de facto krävs för att en investering ska anses vara ansvarsfull och hållbar. Däremot

kan de åtgärder som normalt sett kommer till tals delas in i två kategorier. Dels är det

fråga om åtgärder som integrerar ESG-avväganden i traditionella investeringsbeslut, dels

åtgärder i form av aktivt ägande.76 Hur dessa åtgärder används och vad de kan innefatta

kommer diskuteras närmare nedan.

4.1.2 Historisk utveckling

Att det inte finns någon klar definition av SRI kan kopplas till det faktum att det är ett

föränderligt koncept. Vad marknadsaktörerna och samhället anser vara ansvarsfullt och

hållbart agerande idag är inte nödvändigtvis detsamma som det kommer vara om tio år,

eller var för tio år sedan, beroende på samhällets värderingar, normer och kultur. I Sverige

etablerades den första etiska investeringsfonden, AktieAnsvar Aktiefond, 1965 av

Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. Svenska kyrkan följde efter under 80-talet och

etablerade flera etiska fonder i samarbete med fondförvaltaren Robur. Dessa tidiga etiska

fonder använde sig av uteslutning av investeringsobjekt och fokuserade på verksamheter

som stred mot organisationernas värderingar – så som alkohol, vapen och tobak.77 Under

slutet av 80-talet och under 90-talet hamnade fokus på miljö och under den här perioden

började även bäst i klassen-strategier användas.78

SRI fick allt större genomslag och under 2000-talet hade det spritt sig från

specialiserade fonder till att bli vanligt förekommande hos stora investeringsbolag såväl

som hos de allmänna pensionsfonderna.79 För de allmänna pensionsfondernas del var

detta resultatet av ett lagstiftningsarbete, då det i prop. 1999/2000:46 stadgades att

”hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten.”80 Regeringen lämnade det

till AP-fonderna själva att bestämma hur dessa hänsyn tas, så länge det sker inom ramen

för det övergripande placeringsmålet om hög avkastning. Under mitten av 2000-talet blev

ägarengagemang en allt vanligare metod för SRI i Sverige, både hos de allmänna

pensionsfonderna (förutom sjunde AP-fonden) och hos privata investerare. Ett exempel

75 Eurosif 2014, s. 8.
76 Bengtsson 2008, s. 969.
77 Bengtsson 2008, s. 973 med hänvisningar till ytterligare källor.
78 Bengtsson 2008, s. 973 f., vad de olika strategierna innebär kommer utvecklas nedan under
kapitel 4.3.
79 Bengtsson 2008, s. 975 f.
80 Prop. 1999/2000:46, s. 76.
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på detta är Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma etikråd som

skapades 2007, vilket genom ägardialoger arbetar för att skapa ett mer hållbart

företagande.

Sedan 2000-talets början har även internationella initiativ på hållbarhets- och SRI-

området tagit fart. Bland annat har FN-initiativet Global Compact satt upp 10 principer

för ansvarsfullt företagande, med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor,

miljö och anti-korruption. Vidare har OECD satt upp riktlinjer för multinationella företag

gällande ansvarsfullt företagande. Mer specifikt för investerare är FN:s Principles for

responsible Investment (UN PRI), skapat 2005 av en grupp internationella institutionella

investerare på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. De sex

principerna som finansmarknadsaktörer kan ansluta sig till fokuserar på investerarnas

förhållande till ESG-frågor och syftar bland annat till att uppmuntra ökad inkorporering

av frågorna i verksamheten samt till att främja lämplig rapportering kring arbetet med

dessa frågor.

Det finns även andra aktörer som arbetar med SRI, så som Eurosif, en europeisk

medlemsorganisation som arbetar med att främja hållbarhet på den europeiska

finansmarknaden. Eurosif har sin nationella motsvarighet i Swesif som, tillsammans med

sina medlemmar, utvecklat Hållbarhetsprofilen för att göra det möjligt att på ett

överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i

sin förvaltning.81 Ett annat initiativ för hållbarhetsfrågor på den svenska marknaden är

Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella

investerare samt Nasdaq Stockholm, som arbetar med att uppmuntra, stödja, och följa upp

företagens arbete med hållbarhetsfrågor.

Som visats finns det ett flertal initiativ och samarbeten som bidrar med normer och

diskussion kring samt utveckling av ansvarsfullt och hållbart ägande. Det skapar en

positiv bred bas för SRI, men bidrar även till att skapa en spridd bild av vad SRI innefattar.

Olika aktörer har åtminstone till viss del olika uppfattningar, utgångspunkter och

infallsvinklar och trots omfattande diskussion finns det ingen enhetlig definition av vad

som utgör SRI. Detta är inte nödvändigtvis ett problem – SRI är ett flexibelt koncept på

en marknad under utveckling, men kunderna, investerarna och företagen måste kunna

81 Se http://www.hallbarhetsprofilen.se/.
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bedöma de enskilda aktörerna och deras hållbarhetsarbete och jämföra dem mot varandra.

Hur detta kan åstadkommas kommer diskuteras senare.

4.2 Ansvarsfulla och hållbara investeringar idag

4.2.1 Riktlinjer för fondbolag

Kapitel 4.1 visade att SRI utvecklats och fått en allt större roll på marknaden. Detta är

särskilt tydligt för fondbolag. I sitt vägledande uttalande från november 2015 skriver

Etiska nämnden för fondmarknadsföring att ”hållbara investeringar har kommit att bli ett

självklart inslag i nästan all fondförvaltning,” och det är inte längre en fråga för en speciell

enhet inom fondbolaget utan en fråga för hela bolaget, och ett ansvar för ledningen.82

Fondbolagens förening har, som nämnts i kapitel 3, antagit en kod samt vissa riktlinjer

för fondbolag. Både riktlinjerna för ägarutövande och de för marknadsföring

uppdaterades under 2015 för ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Det centrala i de reglerna

är att fondbolagen ska precisera och kommunicera hur de arbetar med hållbarhet.

Exempelvis bör fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och

styrning ingå i en ägarpolicy.83 Vidare ställs det i riktlinjerna för marknadsföring upp

vissa krav för att en fond ska få framhålla att den investerar hållbart.84 Bland annat gäller

att fondbolaget

- har en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda

kriterier eller hänsyn som fonden tar;

- har gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon

form av uppföljning ingår, exempelvis PRI;

- löpande kontrollerar och säkerställer att urvalsprocessen följs; och

- på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisar bolagets placeringspolicy,

omsättningsgränser, och bolagets urvalsprocess för fonden.

Ett krav på hållbarhetsöversikt har även införts i reglerna, enligt vilket samtliga fondbolag

årligen bör beskriva hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor.85

82 ENF, vägledande uttalande i ärende 8/2015, s. 1 ff.
83 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande, s. 4.
84 Se regel 2.10 i Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information.
85 Regel 2.11 i Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information.
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Fokus i riktlinjerna ligger alltså på att bolagen, både interna och externt, ska blir

tydligare med hur de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna försöker på inget sätt

bestämma hur fondbolagen ska arbeta med hållbarhet, eller vilka hänsyn de individuella

bolagen ska ta, utan uppmanar istället till transparens och kommunikation.

4.2.2 De allmänna pensionsfonderna

Under de senaste åren har det allmänna pensionssystemet varit föremål för flera

utredningar, där en viktig fråga varit deras arbete med ansvarsfulla investeringar och

ansvarsfullt ägande. AP-fonderna är statliga myndigheter och i och med detta är deras

investeringsprofil preciserad i lag. Fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de

blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den

totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg och medlen ska placeras så att

långsiktig hög avkastning uppnås.86 Som nämnts tidigare ska AP-fonderna även ta hänsyn

till miljö och etik i sin placeringsverksamhet, utan att avkall görs på det övergripande

målet om hög avkastning.87

Utifrån formuleringen om miljö- och etikhänsyn i propositionen är det tydligt att

avkastningsmålet är det överordnade målet. AP-fonderna förväntas varken avstå

avkastning för att uppnå etiska eller miljömässiga mål eller i någon mening avväga dessa

mål mot varandra, utan hänsyn till etik och miljö ska ske inom ramen för målet om hög

avkastning.88 Det är med denna utgångspunkt som fonderna har arbetat med miljö- och

etikfrågor. Arbetet har skiljt sig åt en del mellan de olika fonderna. Första – Fjärde AP-

fonderna har arbetat mycket med löpande dialoger med företag, både enskilt och inom

ramen för Etikrådet. Sjunde AP-fonden har i sin tur främst använt en uteslutnings-

strategi.89 Även om fonderna bedöms ligga väl framme i arbetet med dessa frågor anses

de kunna göra mer och få en än mer betydande roll.90

Det har föreslagits att formuleringen om miljö- och etikhänsyn ska tas med i lagtext

för att betonas ytterligare. Detta skulle inte innebära en ändring från nuvarande ordning

att avkastning är det övergripande målet utan skulle endast utgöra ett tydliggörande.

Förslaget ogillades av Buffertkapitalutredningen med motiveringen att ”föreskrifter i

86 4 kap. 1 § lagen om AP-fonder.
87 Prop. 1999/2000:46, s. 76.
88 SOU 2008:107, s. 66.
89 SOU 2008:107, s. 71.
90 SOU 2008:107, s. 69.
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lagen riskerar att snabbt bli omoderna.”91 Istället anser de att dessa hänsyn bör ges en

framträdande plats i arbetet med att ta fram en värdegrund för AP-fondernas förvaltning.

Vikten av en tydlig värdegrund är något som även betonats i SOU 2008:107, etik- och

miljöutredningen, och i Finansdepartementets promemoria Ds 2015:34. En sådan

värdegrund ska ange ”de centrala utgångspunkterna för hur fonderna ser på sitt uppdrag

när det gäller integrering av miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter

i förvaltningen.”92 En värdegrund är alltså ett sätt att kommunicera hur fonden ser på

ESG-frågor, och den bör lägga grunden för fondens mål, strategier och övriga riktlinjer

för ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.93

4.3 Metoder för SRI

4.3.1 Val av investeringsobjekt

Det finns två övergripande tillvägagångssätt för hur investerare kan driva

hållbarhetsfrågor. Antingen låter de hållbarhetskriterier påverka valen av investerings-

objekt, eller så försöker de aktivt påverka de företag de har investerat i. På den svenska

marknaden är det särskilt vanligt att investerarna använder sig av uteslutning,

normbaserad genomlysning och aktivt ägande, där de första två metoderna handlar om

hur investeringsobjekt väljs.94 Användandet av en metod utesluter inte en annan, och det

är vanligt att investerare använder sig av flera metoder samtidigt.95

Uteslutning av vissa företag eller sektorer är den mest använda SRI-strategin, både i

Sverige och i Europa.96 Genom att utesluta en viss sektor tar investeraren ställning mot

verksamheter som strider mot de egna värderingarna, ofta är det fråga om vapen, tobak,

spel och pornografi.97 Ett  problem med uteslutning är dock att  det  i  vissa fall  kan vara

svårt  att  dra  gränser.  Om  endast  en  liten  del  av  ett  företags  verksamhet  strider  mot

investerarens värderingar ska företaget direkt uteslutas, även om resterande verksamhet

är positiv?

91 SOU 2012:53, s. 293.
92 Ds 2015:34, s. 144.
93 Ds 2015:34, s. 146 f.
94 Eurosif 2014, s. 59.
95 Sjöström 2014, s. 47.
96 Eurosif 2014, s. 14.
97 Eurosif 2014, s. 59, Sjöström 2014, s. 48.
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En annan vanligt förekommande SRI-strategi i Sverige är normbaserad genomlysning

(norm-based screening). Denna strategi innebär att investerarna utvärderar företag i

förhållande till vissa standarder vilka vanligtvis baseras på internationella normer

uttryckta i konventioner eller andra internationella instrument. Det kan exempelvis röra

sig  om  konventioner  som  FN  och  Europarådet  utarbetat,  men  även  Global  Compact:s

principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Om det identifierats att

företag i investeringsportföljen bryter mot dessa normer kan investerarna agera genom att

antingen utesluta företaget från investeringsportföljen (exit) eller genom att engagera sig

i bolaget för att få till stånd en förändring (voice). I de nordiska länderna är normbaserad

genomlysning ofta kombinerad med ägarengagemang, och avyttring av andelarna sker då

endast som sista åtgärd om inget resultat uppnås.98

Ytterligare en SRI-strategi är att identifiera de bolag som presterar bäst. Den typen av

strategi benämns ofta för positivt urval eller bäst i klassen-strategier och går ut på att

företag analyseras enligt vissa hållbarhetskriterier och att de företag som håller måttet är

de som väljs.99 Denna analys görs vanligen separat, men kan även ingå som en del av den

finansiella analysen av företagen.100 En förutsättning för att investerarna ska kunna

använda sig av dessa olika SRI-strategier är att de har tillgång till information om hur

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Utan sådan information har investerarna ingen

möjlighet att analysera företagen. Detta informationsbehov kommer att behandlas

närmare under kapitel 5.

4.3.2 Aktivt ägande

En investerare kan som sagt även välja att engagera sig i företaget de investerat i för att

på så sätt påverka företagets arbete med och inställning till ESG-frågor. Engagemanget

kan ta olika former, som visats ovan under kapitel 2.3. Aktivt ägarengagemang innebär

en mer långsiktig och resurskrävande satsning jämfört med att sälja av sådant innehav

som inte uppfyller investerarens krav på ansvar och hållbarhet. Det är även en satsning

som potentiellt kan ha reell påverkan på det individuella företagets verksamhet. Medan

valet att inte investera i vissa verksamheter skickar en signal till marknaden om vilka

98 Eurosif 2014, s. 13.
99 Sjöström 2014, s. 54.
100 Eurosif 2014, s. 17, Sjöström 2014, s. 60.
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egenskaper som (inte) uppskattas hos investeringsobjekt, går engagemang steget längre

genom att försöka aktivt påverka dessa egenskaper.

4.4 Motiv bakom SRI

Investerare kan vara antingen värdedrivna (t.ex. en pensionsförvaltare) eller

värderingsdrivna (t.ex. en ideell organisation), vilket påverkar hur de jobbar med

hållbarhetsfrågor. De värderingsdrivna investerarna har inte finansiell avkastning som

grundläggande syfte med verksamheten, utan deras huvudsyfte är snarare att påverka

samhället.101 Dessa investerare ser ESG-överväganden som mål i sig, snarare än ett medel

för ökad avkastning.102

De värdedrivna investerarna däremot har till syfte att uppnå hög avkastning, varför det

inte är lika självklart om och hur ESG-frågor ska integreras i verksamheten. För dessa

investerare bygger hållbara och ansvarsfulla investeringar ofta på affärsmässiga motiv.

Motiven grundar sig i att investerarna alltid ska agera för att maximera avkastningen.

ESG-frågor ses då som ett led i detta, som faktorer som kan påverka de finansiella

förutsättningarna för företag snarare än som värdefulla ändamål i sig själva.103 Detta

innebär även att hänsyn till ESG-frågor endast tas i den mån de kan antas ha finansiellt

värde. ESG-frågor som har direkta och akuta finansiella konsekvenser blir alltid

nödvändiga att beakta vid investeringsanalyser, men det som särskiljer affärsmässiga

SRI-investeringar från ”vanliga” investeringar är att ESG-frågor rutinmässigt ska ingå i

investeringsanalysen, och att SRI-investerarna aktivt samlar information om det för att

förbättra den finansiella analysen.104

Richardson menar att etiskt riktiga investeringar har potential att i ökad utsträckning

anpassa det finansiella systemet till vad som krävs för att möjliggöra hållbar utveckling.

Vid ett etiskt förhållningssätt har investerare (och företag) en moralisk skyldighet att

agera på etiskt ansvarsfulla sätt, utan att begränsas av vinstsyften.105 Medan det må vara

positivt med en sådan moralisk skyldighet på marknaden är det inte helt oproblematiskt.

De institutionella investerarna har skyldigheter gentemot andelsägarna, och även om

dessa kan föredra etiskt riktiga investeringar har de även ett intresse av avkastning. Att

101 SOU 2008:107, s. 90.
102 Richardson, s. 21.
103 Richardson, s. 13.
104 Richardson, s. 14.
105 Richardson, s. 21.
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låta etiska hänsyn väga tyngre än finansiell avkastning vore att frångå den traditionella

synen att investerarna, i och med sitt förvaltningsansvar, ska verka för maximal

avkastning. Hur SRI faktiskt förhåller sig till denna skyldighet kommer utvecklas nedan.

Etiska motiv kan även ses som problematiska eftersom begreppet ”etisk” är komplext

och dess innebörd är beroende av individens egen uppfattning av etik.106 De individuella

kapitalägarna kan ha olika syner på detta och deras syn kan även skilja sig från den

institutionella investerarens uppfattning. Att fastslå gemensamma etiska och moraliska

intressen hos andelsägarna vore därmed i många fall omöjligt och skulle skapa en

ovälkommen komplexitet i investeringsbesluten.

Det sagda innebär dock inte att etiska motiv inte bör ligga till grund för investerarnas

vilja att investera hållbart. Även i de fall investerarna motiverar sina beslut på

affärsmässiga och ekonomiska grunder finns det ofta någon allmännyttig eller etisk

drivkraft bakom – ESG-överväganden är trots allt icke-ekonomiska överväganden. 107

Investerare kan även motiveras till ansvarsfullt och hållbart ägande av renommé-skäl,

d.v.s. för att undvika sådan negativ uppmärksamhet och försämrat rykte som kan

uppkomma vid investeringar i företag som har, eller visar sig ha, dåliga affärsmetoder

eller som på annat sätt bedriver verksamhet som investerarna vill ta avstånd från.108 Detta

kan indirekt påverka investerarens finansiella position varför ESG-hänsyn är motiverade.

Slutligen har även samhällsintresset identifierats som ett motiv till SRI. Argumentet

här är att, genom att bidra till ett bättre samhälle på lång sikt, påverkas den långsiktiga

risken med investeringar. På lång sikt kan nämligen ESG-relaterade frågor så som

klimatförändringar, ojämlikhet och arbetslöshet ha en negativ inverkan på risken.109 Att

bidra till samhällsintresset är något som särskilt sett som en målsättning för de allmänna

pensionsfonderna i deras ägarroll.110

106 ENF, vägledande uttalande i ärende 8/2015, s. 6.
107 Sandberg 2014, s. 302.
108 Eurosif 2013, s. 15.
109 Eurosif 2013, s. 15.
110 Prop. 1999/2000:46, s. 84.
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4.5 SRI och förvaltaransvar

4.5.1 Freshfields Report

En återkommande fråga i den internationella diskussionen om SRI är huruvida det är

förenligt med investerarnas fiduciary duties. Även om detta är ett common law-koncept

har diskussionen relevans även ur ett svenskt perspektiv då fiduciary duties innefattar en

lojalitetsplikt som kan jämföras med den i svensk rätt lagstadgade skyldigheten att

tillvarata andelsägarnas intressen. Vidare är utgångspunkten för fiduciary duties, liksom

för förvaltaransvaret i svensk rätt, att investerarna har som skyldighet att verka för så hög

avkastning som möjligt i investeringsverksamheten. Den centrala frågan som diskuterats

är huruvida ESG-överväganden är förenliga med skyldigheten att verka för maximal

avkastning.

Diskussionen har formats mycket av den rapport som UNEP FI släppte 2005, ofta

refererad till som Freshfields Report.111 Utredningen kommer till slutsatsen att

”[…] integrating ESG considerations into an investment analysis so as to more

reliably predict financial performance is clearly permissible and is arguably

required in all jurisdictions.”112

Freshfields Report pekar på tre situationer då det ligger inom de institutionella

investerarnas fiduciary duties att beakta ESG-överväganden: (1) när de har att välja

mellan två investeringar som ekonomiskt är likvärdiga får investerarna basera valet på

ESG-hänsyn, (2) när ESG-överväganden har finansiell relevans ska hänsyn tas till ESG-

frågorna, och (3) om ESG-överväganden kan antas ligga i samtliga andelsägares intresse

ska hänsyn tas till dem.

Sandberg har ifrågasatt hur ofta det första fallet kan antas uppkomma.113 Inga två

investeringar är identiska varför det är svårt  att  se att  denna situation kommer uppstå i

någon betydande omfattning. Rent teoretiskt är det dock en rimlig slutsats – om den

institutionella investeraren inte kan avgöra vilken av två investeringar som skulle

resultera i högst avkastning blir det nödvändigt att basera valet på andra överväganden.

ESG-hänsyn är sådana icke-ekonomiska hänsyn som då kan bli relevanta. Att detta skulle

111 UNEP FI, FN:s Miljöprograms Finansinitiativ, är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram
(UNEP) och den finansiella sektorn.
112 Freshfields Report, s. 13.
113 Sandberg 2011a, s. 55.
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aktualiseras i praktiken känns däremot mindre troligt, varför situationen är av mindre

betydelse för investerarna.

I  det  andra  fallet  kommer  rapporten  fram till  är  att  ESG-överväganden spelar  roll  i

analysen av en investerings värde och att dessa överväganden därför ska finnas med i

varje investeringsbeslut.114 Det innebär inte att varje övervägande måste väga lika tungt

vid varje beslut, utan det är ofrånkomligt att definitionen och analysen av de olika

intressena kommer skilja sig åt mellan olika investerare. Det innebär inte heller att sådana

överväganden kommer ha materiell betydelse i varje investeringsbeslut.

Argumentet att andra överväganden än rent finansiella sådana får tas med, och kanske

till och med är nödvändiga, i investeringsanalysen grundar sig på uppfattningen att genom

att inkorporera ESG-frågor i analysen och i ägarrollen kommer investerarna, på lång sikt,

få en högre avkastning och lägre risk.115 Det finns dock ingen entydig forskning idag på

att ansvarsfulla och hållbara investeringar leder till högre avkastning varken på kort eller

lång sikt, men den ekonomiska forskningen talar inte heller emot att ESG-hänsyn kan ha

positiv inverkan.116 Mot bakgrund av detta har Sandberg ifrågasatt den faktiska

räckvidden av slutsatsen i Freshfields Report. Medan investerarna får ta hänsyn till

sociala och miljömässiga överväganden i vissa fall har de ingen legal rätt, enligt honom,

att fortlöpande göra det av principiella skäl.117 Det blir istället fråga om en bedömning

från fall till fall huruvida ESG-överväganden är ekonomiskt relevanta.118

Freshfields Report kommer även fram till att andelsägarnas gemensamma intressen

inte nödvändigtvis är avkastning, och om det är tydligt att de gemensamma intressena

innefattar ESG-överväganden ska investeraren kunna ta hänsyn till det.119 Problemet här

är dock vad som krävs för att andelsägarna ska anses ha andra intressen än avkastning

och hur en konsensus kring sådana intressen ska kunna bevisas. Rapporten vidkänner att

det kan finnas praktiska svårigheter att identifiera sådana intressen, men hävdar samtidigt

att det kan finnas vissa intressen som är så ”repugnant to beneficiaries” att investerare bör

kunna anta att de inte ligger i andelsägarnas gemensamma intresse.120 Dessa intressen

114 Freshfields Report, s. 10 f.
115 Se t.ex. UNEP FI 2006, s. 4 och etikrådet.se.
116 Se t.ex. Sandberg 2011b, s. 150 och 2014, s. 302 samt Sjöström 2014, s. 146 ff.
117 Sandberg 2014, s. 302.
118 Sandberg 2011a, s. 56.
119 Freshfields Report, s. 12.
120 Freshfields Report, s. 12.
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skulle kunna inkludera klara brott mot väletablerade normer så som konventioner om

avskaffande av barnarbete.

De problem som diskuterades ovan i förhållande till moraliska motiv till SRI blir

relevanta även här. Andelsägarna utgörs av en stor och varierad grupp med individer,

varför det blir  svårt  att  fastställa normer som samtliga ställer sig bakom. Och även om

man  kan  hitta  frågor,  så  som  exempelvis  extrem  miljöförstöring  eller  kränkningar  av

mänskliga rättigheter, som samtliga håller med om är oönskade blir nästa fråga i vilken

utsträckning de är oönskade i investeringarna.121 Det finns inga enkla svar här, vilket även

innebär att det kommer att vara svårt att med säkerhet säga att ett visst ESG-hänsyn faller

inom andelsägarnas gemensamma intressen.

4.5.2 SRI och andelsägarnas intresse av avkastning

Trots den kritik som framför allt  Sandberg har fört  fram mot slutsatserna i  Freshfields

Report  håller UNEP FI fast  vid slutsatsen att  fiduciary duties inte utgör ett  hinder mot

SRI.122 De går till och med steget längre i en rapport från 2015, och säger att

”Failing to consider long-term investment value drivers, which include

environmental, social and governance issues, in investment practice is a failure

of fiduciary duty.”123

Att  det  finns  starka  röster  för  att  ansvarsfullt  och  hållbart  ägande  är  förenligt  med  de

institutionella investerarnas förvaltaransvar är därmed tydligt.

Något annat som är tydligt är att institutionella investerare, inom ramen för de

befintliga regelverken, tar hänsyn till ESG-överväganden både i enskilda fall och i

verksamheten i stort. Regleringen för AP-fonderna, och deras resulterande verksamhet,

visar på en syn att det är möjligt att ta hänsyn till ESG-överväganden inom ramen för det

övergripande målet om långsiktig hög avkastning. Trots att det inte finns någon entydig

forskning som visar på att hållbarhetöverväganden leder till en ökad avkastning kan det

antas att investerare, om det inte tydligt framkommer att det har en negativ effekt på

avkastningen, får ta hänsyn till sådana överväganden.

Problem uppstår snarare om institutionella investerare vill att ESG-hänsyn ska väga

tyngre än finansiell avkastning. Sådana fall kräver att den traditionella definitionen av

121 Sandberg 2011b, s. 154.
122 Europeiska kommissionen, s. 26.
123 UNEP FI 2015, s. 9.
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andelsägarnas intressen frångås till förmån för en definition som inkluderar mer än endast

avkastning.  Detta  är,  som  diskuterats  ovan,  svårt  att  uppnå  genom  att  hävda  att  vissa

moraliska överväganden är inkluderade i andelsägarnas gemensamma intressen. Etik och

moral är komplexa begrepp vars innebörd skiljer sig åt mellan olika individer, vilket gör

det svårt, om inte omöjligt, att definiera andelsägarnas gemensamma etiska intressen.

Om ett fondbolag vill dela ut pengar till exempelvis en ideell organisation måste detta

framgå av fondbestämmelserna.124 På  liknande  sätt  vore  det  rimligt  att  andra

målsättningar än avkastning tydligt kommer till uttryck i fondbestämmelserna eller

liknande informationsmaterial. Detta skulle skapa ett tydligt definierat intresse som det

kan antas att alla konsumenter som väljer att placera pengar i fonden eller teckna

försäkringen ställt sig bakom.

5 Reglering av SRI och institutionella investerare

5.1 Behov av reglering

5.1.1 Mot ett hållbart samhälle

Ett fokus på finansiella resultat är en naturlig del av den finansiella marknaden. Ett företag

med dokumenterat hög avkastning kommer naturligt locka till sig fler investerare, precis

som konsumenter kommer att välja att placera sitt sparkapital hos institutionella

investerare som har hög avkastning i förhållande till sin risknivå. Finansiell avkastning

är dock inte det enda som motiverar agerande på marknaden, även om det ofta är det

huvudsakliga motivet. Konsumenter blir allt mer socialt, etiskt och miljömässigt

medvetna, och efterfrågar därmed också socialt ansvarstagande när de köper produkter

och tjänster.125 För företagens del kommer ansvarstagandet till stor del till uttryck i arbetet

med Corporate Social Responsibility, CSR, vilket blivit ett allt viktigare inslag i många

företags verksamhet. För institutionella investerare tar det sitt uttryck i ansvarsfulla och

hållbara investeringar. Denna utveckling innebär inte att finansiell avkastning förlorat sin

betydelse, det innebär snarare att marknaden anpassar sig till omvärlden och

uppmärksammar de åtgärder som krävs för att möjliggöra utveckling och framtida

124 SOU 2002:56, s. 266.
125 Nilsson, s. 94.
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avkastning. Det innebär att marknadsaktörerna lyfter blicken och tar ett mer långsiktigt

perspektiv på sin verksamhet. Både ekonomins och samhällets långsiktiga välbefinnande

är beroende av en hållbar utveckling, och för att möjliggöra detta krävs det att alla aktörer

tar sitt ansvar.

För institutionella investerare innebär SRI ett sådant ansvarstagande. Ett problem med

SRI både nationellt och internationell är dock att det inte finns några gemensamma

standarder för vad som menas med det. Det ges generellt sett den väldigt vida definitionen

av att innefatta alla investeringar som tar hänsyn till ESG-faktorer, men vad innebär det

att ta hänsyn till detta? I vilken utsträckning bör hänsyn tas för att en investerare ska få

säga att de investerar hållbart? Avsaknaden av tydliga standarder riskerar medföra att

ansvarsfulla och hållbara investeringar ibland endast blir ett tomt begrepp. Investerare

kan högljutt påstå att de investerar hållbart för att skörda renommé-fördelar, medan dessa

hänsyn i verkligheten endast har en marginell plats i investerarnas verksamhet.

Samtidigt kan det vara svårt, och till och med ofördelaktigt att fastställa tydligare

standarder för SRI. Olika investerare måste få integrera ESG-hänsyn på de sätt som bäst

passar deras verksamhet. Att fastställa särskilda kriterier för hållbarhet eller för vad som

är ansvarsfullt skulle kunna begränsa vissa investerare. Det finns även en risk för att

sådana kriterier skulle ta udden ur SRI då det kan medföra att ESG-överväganden snarast

blir något att bocka av i analysen, oavsett vilken vikt de faktiskt ges. Det finns även en

poäng med att lämna definitionen av SRI öppen då det handlar om frågor som ständigt

utvecklas till följd av samhällets och marknadens utveckling. Som Buffertkapital-

utredningen skrev så finns det en risk att föreskrifter i lag om hållbarhetsfrågor snabbt

blir omoderna.126 Reglering får inte begränsa utvecklingen, utan bör istället ta sikte på att

uppmuntra en dynamisk relation mellan finansiella investeringar, hållbarhet och

ansvarstagande.

5.1.2 Röster för reglering

Generellt  sett  riktar sig reglering som rör miljö och socialt  ansvar mot de företag som

skapar, utnyttjar eller ignorerar problemen. De finansiella aktörerna lämnas i princip

därhän. Dock är de finansiella aktörerna viktiga för dessa frågor då de bidrar med kapital

och därmed möjliggör den skadliga, eller på annat sätt negativa, verksamheten.

Diskussionen om ansvarsfulla och hållbara investeringar lägger fokus på de institutionella

126 SOU 2012:53, s. 293.
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investerarna och deras ansvar för dessa frågor. Frågan är dock om nuvarande ordning är

tillräcklig eller om investerarna behöver motiveras ytterligare för att ta sitt ansvar.

Även om SRI blir allt vanligare och hållbarhet generellt får allt större betydelse i

samhällsdebatten är det fortfarande en stor andel placeringar som inte tar hänsyn till ESG-

faktorer.127 Internationellt har det höjts röster för att reglering på detta område är

nödvändig för att driva på utvecklingen. De föreslagna åtgärderna kan lite grovt delas upp

i två kategorier. Dels efterfrågas tydliggöranden, där det klargörs att ESG-hänsyn är

tillåtna inom ramen för förvaltaransvaret, dels efterfrågas krav på ökad transparens och

redovisning av hur ESG-överväganden används. Den första kategorin kommer endast

behandlas kortfattat i detta kapitel då den berör tolkningen av förvaltaransvaret, men inte

innebär ett behov av rättsliga åtgärder. Den senare kategorin kommer därmed vara i fokus

då den innebär en efterfrågan på rättsliga åtgärder.

Vilka konkreta åtgärder som förespråkas varierar till viss del mellan olika aktörer,

varför det är intressant att titta närmare på vissa av de röster som höjts. Richardson menar

att en rättslig reform av kapitalmarknaden är nödvändig för att avlägsna vissa hinder som

finns mot ansvarsfulla och hållbara investeringar. För honom är målsättningen med SRI

att göra kapitalmarknaden till ett medel för hållbar utveckling, vilket skulle kunna uppnås

om kvaliteten på SRI förbättrades, och om hållbarhet utgjorde det främsta beaktandet vid

finansieringsbeslut.128 Även Sandberg har uttalat att nuvarande reglering av

förvaltaransvaret utgör ett hinder för SRI och att åtgärder krävs för att ytterligare

möjliggöra ansvarsfulla och hållbara investeringar.129

I en rapport som utförts på uppdrag av Europeiska kommissionen uppmärksammas

också ett behov av att driva på utvecklingen av SRI, men författarna anser inte att rättsliga

förändringar av förvaltaransvaret är nödvändigt.130 Vad  som  behövs  är  snarare

tydliggöranden att SRI är tillåtet och uppmuntras inom ramen för de nuvarande reglerna,

vilket är vad rapporten tar sikte på i sina rekommendationer. Rekommendationerna

innefattar bland annat upprättandet av officiell vägledning och tolkning av

förvaltningsansvaret och dess förhållande till ESG-hänsyn, krav på hållbarhetspolicyer

samt övervakning och kontroll över hur investerarna lever upp till sina policyer. För att

127 Se Sjöström 2010, s. 42 f.
128 Richardson, s. 2 f.
129 Sandberg 2011a, s. 58.
130 Europeiska kommissionen, s. 10 och 66.
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öka transparens och tydliggöra att ESG-överväganden ska finnas med i hela

investeringskedjan rekommenderas även utvecklingen av Stewardship-koder.

Även UNEP FI m.fl. har i en rapport från 2015 om fiduciary duties och ESG-frågor

lagt fram vissa konkreta åtgärder som de anser krävs för att uppnå hållbart

värdeskapande.131 Beslutsfattare bör, enligt rapporten, bland annat vidta åtgärder för att

tydliggöra att institutionella investerare måste ta hänsyn till ESG-frågor i sina analyser

och agerande samt ställa krav på transparens och bättre redovisning av hur ESG-

överväganden används i och påverkar verksamheten. Vidare bör de förbättra

implementeringen av existerande lagstiftning och styrmedel som berör ansvarsfulla

investeringar och tydliggöra att dessa regelverk även omfattar ESG-frågor. Det kan

exempelvis vara fråga om Stewardship codes och regleringar som innehåller

informationskrav för investerarna.

Dessa är några av de röster som höjts i den internationella diskussionen om att olika

typer av åtgärder och regleringar behövs för att vidare uppmuntra ansvarsfullt och hållbart

ägande. Oavsett vilken form en eventuell nationell reglering tar är det, precis som tidigare

sagts, viktigt att den just uppmuntrar SRI, och inte på något sätt riskerar att hindra

utvecklingen. Institutionella investerare verkar på många sett på en global marknad. De

investerar i både nationella och internationella företag, och de utövar sitt ägaransvar jämte

både nationella och internationella aktieägare. Detta gör att regleringen kring

institutionella investerare kräver en viss flexibilitet. Investerarna måste kunna anpassa sig

till det rådande internationella investeringsklimatet för att inte riskera att få

konkurrensnackdelar.

De föreslagna åtgärderna kommer utvecklas och utredas nedan i förhållande till den

svenska marknaden, efter en diskussion om lagstiftarens incitament till reglering.

Richardson har även föreslagit att skatteregler och skadeståndsansvar kan påverka

institutionella investerares agerande i hållbarhetsfrågor. Dessa förslag är mer långtgående

än de redan nämnda åtgärderna och kommer inte att diskuteras i denna uppsats.

131 UNEP FI m.fl. 2015, s. 21.
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5.2 SRI och marknadsmisslyckande

5.2.1 Negativa externa effekter

Som diskuterats ovan under kapitel 3 är lagstiftaren restriktiv med att ingripa på

marknaden. Något som kan föranleda reglering är dock externa effekter. Detta

marknadsmisslyckande syftar till sådana aktiviteter eller verksamheter som har effekter

på omgivningen. Negativa externa effekter som är relevanta i SRI-debatten är till exempel

företags miljöpåverkan i form av stora mängder koldioxidutsläpp och annan

miljöförstöring. Det kan även vara fråga om konsekvenser av att ett företag inte tar ett

socialt ansvar, exempelvis i frågor om jämställdhet och lika möjligheter på

arbetsmarknaden.

För att minimera negativa effekter sätter staten upp regelverk som företag måste

förhålla sig till samt bedriver övervakning, men trots det kommer systemet inte att fungera

perfekt i alla lägen. Det kommer finnas tillfällen då företag orsakar negativa externa

effekter som inte alls, eller inte i tillräcklig grad, träffas av lagstiftningen. I dessa fall kan

de institutionella investerarna ha en roll att fylla. Genom att ta hänsyn till ESG-

överväganden i sin placeringsverksamhet kan de fungera som ett surrogat för annan

reglering.132 SRI fungerar då som ett medel för styrning av andra aktörer på marknaden,

då dessa aktörer måste förhålla sig till de miljömässiga och sociala normer som

investerarna sprider. Den effekt styrningen har beror dock på hur många investerare som

ställer sådana krav. Är det endast en liten andel av det totala kapitalet som har ESG-

relaterade krav på sig kommer företagen inte ha någon press på sig att anpassa sin

verksamhet. Ju vanligare ansvarsfulla och hållbara investeringar är, desto större effekt

kommer det ha på marknaden. Lagstiftaren har med bakgrund av detta ett intresse av att

SRI uppmuntras och möjliggörs.

SRI fungerar inte endast som ett medel för indirekt styrning av företag, det styr även,

eller har åtminstone inflytande över, de institutionella investerarna genom att det ställer

upp normer som investerarna måste förhålla sig till i sin placeringsverksamhet.133 På så

sätt regleras ytterligare ett segment av marknaden. Om institutionella investerare tar

hänsyn till ESG-frågor i sin verksamhet minskar risken att kapital investeras i negativ

verksamhet.

132 Richardson, s. 8.
133 Richardson, s. 8.
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Problemet med externa effekter är, som diskuterats tidigare under kapitel 3, att

enskilda aktörer inte tar tillräckligt ansvar för att optimera marknaden. Finns det ingen

tydlig finansiell motivation, och inga krav på agerande, kommer de institutionella

investerarna inte att inkorporera ESG-hänsyn i sin verksamhet i sådan utsträckning som

vore optimal för marknaden. Rättslig reglering som uppmuntrar sådana hänsynstagande

skulle därmed kunna bidra till att minska de negativa effekterna. Nedan kommer det

diskuteras hur krav på transparens och informationsgivning skulle kunna fylla den

funktionen.

5.2.2 Bristande information

Ett annat marknadsmisslyckande som blir relevant i diskussionen om SRI är bristande

information. Tillgången till rättvisande information påverkar både investerarnas

möjligheter och konsumenternas beteende. När institutionella investerare lägger ökad

vikt vid SRI blir information om företagens arbete med ESG-frågor allt viktigare.134 För

att kunna utföra ordentliga investeringsanalyser, oavsett om det är de institutionella

investerarna själva som gör det eller om de outsourcar det till andra, krävs det analyserbar

information. Generellt sett finns det inte samma rutiner för information och transparens

kring ESG-frågor som för finansiell information. Många företag har tagit egna initiativ

och ansvar för att redovisa sitt hållbarhetsarbete, exempelvis avger flera svenska företag

en årlig hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s ramverk, men det saknas krav på sådan

rapportering.135

Så länge det inte finns en tydlig gemensam standard för vilken information som ska

redovisas, till vilken utsträckning, och på vilket sätt, så kommer det föreligga svårigheter

när företag ska jämföras mot varandra i investeringsanalysen. Mot bakgrund av ett

direktiv från EU (2014/95/EU) föreslås nu nya, lagstadgade rapporteringskrav för stora

företag med hänsyn till hållbarhetsfrågor.136 De nya reglerna föreslås inkluderas i den

befintliga årsredovisningslagstiftningen.137 Hållbarhetsrapporten ska innehålla de

upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för förståelsen av företagets utveckling,

134 Hassel, s. 17 f.
135 Lagrådsremiss 2016, s. 36.
136 Se lagrådsremiss 2016, s. 38 ff. för detaljer om vilka företag som innefattas. Lagändringarna
föreslås enligt remissen tillämpas fr.o.m. det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december
2016.
137 D.v.s. årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag samt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
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ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten, i frågor som rör miljö,

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av

korruption.138 Rapporten ska även ange bl.a. företagets policy i hållbarhetsfrågor,

resultatet av tillämpningen av policyn, samt de väsentliga risker som rör dessa frågor och

hur företaget hanterar dem. Om företaget saknar en policy i en eller flera av frågorna ska

det förklaras.139 Detta innebär alltså att de nya reglerna till viss del bygger på en sådan

”följ eller förklara”-princip som annars vanligen hittas i bolagsstyrningskoder.

Även om många av de företag som träffas av de nya lagreglerna redan idag redovisar

sitt hållbarhetsarbete på olika sätt kan det nya regelverket förväntas vara positivt då det

kommer bidra till mer enhetlig information om företags arbete med hållbarhetsfrågor.

Detta bör underlätta för institutionella investerare som vill inkorporera ESG-hänsyn i

investeringsanalysen. Ett obligatoriskt krav på hållbarhetsrapportering är inte endast

positivt för investerarna. Det innebär även att konsumenterna får bättre information om

företags hållbarhetsarbete, vilket i sin tur bidrar till att konsumenterna kan ställa högre

krav inte bara på företagen men även på de institutionella investerarna som förvaltar deras

pengar.

De nya reglerna omfattar alla företag av en viss storlek, vilket inkluderar banker,

försäkringsbolag och andra finansiella aktörer. De kommer alltså ställa krav på

hållbarhetsrapportering för stora institutionella investerare. I lagrådsremissen diskuteras

behovet av rapportering i förhållande till de kostnader som det innebär. Regeringen

kommer fram till att samhällsintresset inte väger så pass tungt att det är motiverat att ställa

krav på små och medelstora företag med hänsyn till den administrativa börda som det

skulle innebära för dem.140 Medan detta är en rimlig avvägning innebär det även att

bristande information till konsumenter fortfarande riskerar föreligga gällande mindre och

medelstora institutionella investerares hållbarhetsarbete. Lagstadgad hållbarhets-

rapportering är dock inte det enda sättet att hantera bristande information och andra

möjliga åtgärder för att minska detta marknadsmisslyckande kommer diskuteras nedan.

138 Lagrådsremiss 2016, s. 42 f.
139 Lagrådsremiss 2016, s. 42 f.
140 Lagrådsremiss 2016, s. 41.
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5.3 Åtgärder för att stärka SRI på marknaden

5.3.1 Tolkning av förvaltaransvaret

Något som uppmärksammats från flera håll är att det behövs klargöranden av att ESG-

överväganden är förenliga med de institutionella investerarnas förvaltar-ansvar, och

särskilt skyldigheten att verka för så hög avkastning som möjligt i verksamheten. Om det

finns en utbredd bild av att SRI är oförenligt med avkastningsmaximet vore ett sådant

klargörande ett sätt att reducera ett uppfattat hinder mot SRI. Frågan är dock om det finns

en sådan bild.

I och med regeringens propositionsuttalande om att AP-fonder bör ta hänsyn till etik

och miljö inom ramen för avkastningsmålet bör det vara tydligt att regeringen anser att

ESG-överväganden kan vara förenliga med investerarnas övriga skyldigheter. Även om

AP-fonderna skiljer sig åt från andra institutionella investerare på så sätt att deras

”kundbas” i princip består av hela befolkningen, vilket ger dem en speciell ställning, bör

regeringens uttalande kunna ges en vidsträckt tillämpning. Vissa investerare skulle

visserligen kunna invända att det ligger i AP-fondernas natur att ha ett långsiktigt

perspektiv på sina investeringar då de är skyldiga att verka för långsiktig hög avkastning,

och att detta bidrar till att göra ESG-överväganden tillåtna. Tidsperspektivet påverkar

dock inte huruvida SRI är förenligt med avkastningsmålet eller inte, även om det kan

påverka investerarens vilja att integrera ESG-överväganden i verksamheten. För

fondbranschen har både Etiska nämnden för fondmarknadsföring och Fondbolagens

förening uppmärksammat hållbara investeringars plats på marknaden. Det bör med

bakgrund av detta vara tydligt på marknaden att ansvarsfulla och hållbara investeringar

är ett tillåtet inslag i institutionella investerares förvaltning av kapital.

Som  nämnts  menar  Richardson  att  för  att  göra  kapitalmarknaden  till  ett  medel  för

hållbar utveckling bör hållbarhet utgöra det främsta beaktandet vid finansieringsbeslut.141

Detta vore dock att ändra det övergripande målet med institutionella investerares

verksamhet, från målet att generera avkastning till att istället ha som mål att verka för ett

hållbart samhälle, vilket vore en drastisk förändring i de institutionella investerarnas

struktur och verksamhet. Det måste finnas en frihet för finansiella institutioner att

141 Richardson, s. 2 f.
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eftersträva avkastning i sin verksamhet, vilket är fallet i nuvarande lagstiftning. Även om

hållbart agerande är något att sträva efter vore detta en långtgående förändring.

5.3.2 Transparens och redovisning

5.3.2.1 Möjliggöra och uppmuntra SRI

Reglering om transparens och redovisning kan ta sikte på olika aspekter av ansvarsfulla

och hållbara investeringar. En typ av reglering är sådan som ämnar att möjliggöra SRI.

Denna reglering riktar sig inte direkt mot investerarna, utan snarare mot företag och ställer

krav på dem att rapportera om deras hållbarhetsarbete vilket ger investerarna underlag för

sina analyser. En annan typ av reglering har till syfte att uppmuntra SRI och skapa ett

gemensamt beteende på marknaden. Detta är fallet med sådan reglering som ställer krav

på de institutionella investerarna att vara öppna och informera om sin verksamhet.

Den första typen av reglering har diskuterats ovan i relation till lagförslaget om

hållbarhetsredovisning. Ur SRI-synpunkt utgör detta laginitiativ en positiv utveckling då

det kommer innebära mer standardiserad redovisning av ESG-frågor och därmed bättre

underlag till investeringsanalyser. Den andra typen av reglering riktar sig direkt mot de

institutionella investerarna och utgörs av krav på hållbarhetspolicyer, rapportering och

informationsgivning. Sådan reglering är positiv av två anledningar. För det första ger det

konsumenterna en bild av investerarnas syn på hållbarhet, det arbete de utför och

resultatet av detta arbete.  Enligt Jansson m.fl. bryr sig konsumenter om ESG-frågor, men

väljer att inte investera i SRI-fonder då de har uppfattningen att dessa presterar sämre än

konventionella fonder.142 Tydligare information på  marknaden om hållbara

investeringars påverkan på investeringsverksamheten skulle kunna ändra denna

uppfattning. Som diskuterats tidigare finns det ingen tydlig koppling mellan SRI och ökad

avkastning, men inte heller motsatsen är bevisad. Ökad rapportering om hur SRI påverkar

hur verksamheten presterar skulle därmed kunna vara positivt både för konsumenterna

och för marknaden i stort då det skapar ökade underlag för analys av och förståelse för

hållbart värdeskapande.

Den andra anledningen till att reglering om ökad transparens och redovisning vore

positivt är att det påverkar de institutionella investerarnas beteende. Enligt en

undersökning av Jansson m.fl. motiveras SRI-investerare att fortsätta investera hållbart

142 Jansson m.fl. 2011a, s. 115.
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av s.k. flockbeteende medan investerare som inte redan tar hänsyn till ESG-frågor

motiveras mer av regler och normer på marknaden.143 En ökad transparens bidrar till att

mer information om användandet av SRI kommer ut på marknaden och bör därmed ha en

positiv inverkan på de investerare som motiveras av flockbeteende. Med mer information

blir det tydligt hur många aktörer som investerar hållbart och till vilken utsträckning,

vilket skulle kunna minska den upplevda risken och motivera dessa investerare att

fortsätta med sin SRI-verksamhet. Krav på redovisning och uppföljning av

hållbarhetspolicyer borde även vara positivt för de som motiveras av reglering då det

tvingar dem att ta aktiv ställning till SRI i sin verksamhet, även om det endast är för att

förklara varför de inte lägger någon vikt vid ESG-frågor.

5.3.2.2 Regleringens form

Institutionella investerare kan skapa transparens i verksamheten på olika sätt. De kan dels

informera om sin syn på hållbarhetsfrågor, dels redogöra för hur de faktiskt arbetar med

frågorna. Att informera om synen på hållbarhetsfrågor kan exempelvis göras inom ramen

för en ägarpolicy eller i en separat hållbarhetspolicy. Redan i dagsläget är det vanligt att

investerare i sina ägarpolicyer kommenterar på hållbarhetsfrågor.144 Utan någon reglering

finns det dock en risk att dessa kommentarer blir väldigt generella och snarare fokuserar

på att investeraren tar hänsyn till ESG-frågor än hur detta sker. De nya reglerna i

Fondbolagens förenings riktlinjer om marknadsföring och information tar sikte just på

frågan hur. De ställer krav på tydliga processer, hållbarhetsrelaterad information om

placeringsinriktningar samt redovisning och uppföljning. Likaså är Swesif:s

Hållbarhetsprofilen ett verktyg för att informera om hur fonder jobbar med hållbarhets-

frågor. Hållbarhetsprofilen ger dock inte utrymme för uppföljning, utan detta måste ske

på annat håll.

Ett problem med Fondbolagens förenings riktlinjer, både de om marknadsföring och

de om ägarutövande är dock att de ovan nämnda kraven endast blir tillämpliga om fonden

vill marknadsföras som hållbar, samt att ägarpolicyer bör innehålla fondbolagets

principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning, och samtliga

fondbolag årligen bör utforma en hållbarhetsöversikt. De ställer alltså inte upp några krav

på sådant beteende. Vidare bör det noteras att dessa bestämmelser finns med i riktlinjerna

143 Se Jansson m.fl. 2011b, särskilt s. 122.
144 Se Kristiansson, s. 127 ff. Även om sammanställningen av ägarpolicyer är mer än 10 år
gammal nu ger den fortfarande en bild av innehållet i sådana policyer.
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snarare än i koden, vilken kan antas ge dem mindre tyngd. Riktlinjerna utgör ett första

steg som visar på att hållbarhetsfrågor får allt mer vikt, men mer kan göras.

5.3.2.3 Behov av ytterligare reglering

Är de krav på transparens och redovisning som finns på marknaden tillräckliga? Den

reglering som finns idag finns för privata aktörer riktar sig till stor del mot fondbolag,

vilket innebär att de krav som ställs inte omfattar t.ex. försäkringsbolag eller moderbolag

i koncerner som sköter fonder.145 Detta gör att reglerna får begränsad räckvidd. Reglerna

för fondbolag skapar vidare inget tvång på hållbarhetsåtgärder (eller för den delen ett

tvång på att förklara varför åtgärder inte vidtagits, i en ”följ eller förklara”-modell).

De normsystem som finns på marknaden i dagsläget, så som dessa riktlinjer men även

initiativ som UN PRI och Hållbarhetsprofilen, kräver ett aktivt intresse för

hållbarhetsfrågor för att reglerna ska bli tillämpliga på investerarna. De riskerar därför att

ha en begränsad effekt på de investerare som inte redan bryr sig om hållbarhetsfrågor, då

dessa enligt Janssons m.fl. undersökning främst motiveras av regelkrav. Om målet är att

få fler marknadsaktörer att få upp ögonen för ansvarsfulla och hållbara investeringar

behövs det därmed regler som tvingar dem att ta ställning till ESG-frågor. För

fondbolagens del skulle ett  första steg mot detta kunna tas genom att  i  Svensk kod för

fondbolag införa en bestämmelse om att ägarpolicyer ska innehålla fondbolagets

principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning. Om ett bolag inte har

sådana principer skulle detta i så fall behöva förklaras, vilket sätter hållbarhetsfrågor på

agendan hos bolaget och tvingar dem att aktivt ta ställning till frågorna. Vidare vore det

positivt om reglerna utvidgades till att inte endast innefatta krav på att fastställa och

offentliggöra en ägarpolicy, utan även att följa upp och utvärdera hur bolaget i sin

verksamhet förhållit sig till policyn.

Problemet kvarstår dock att dessa regler endast riktar sig mot en grupp av

institutionella investerare. För att omfatta samtliga skulle ett nytt självreglerings-

instrument behöva tas fram, i stil med Storbritanniens Stewardship Code eller EFAMA:s

Code for external governance. Dessa två koder tar dock inte sikte främst på SRI utan

snarare på ägarrollen. ESG-frågor nämns i förhållande till när och hur investerarna ska ta

aktiva åtgärder mot ett företag, men hållbarhet har inte någon betydande roll i regleringen.

145 Reglering finns även för AP-fonder vilken, som visats ovan, har varit föremål för flera
utredningar på senare år.
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För att få önskad effekt skulle ett Stewardship-instrument dels behöva innehålla konkreta

regler med fokus på SRI, dels ha bred acceptans på marknaden. Då detta tar tid att bygga

upp vore ett första steg att införa relevant reglering i fondbolagskoden. Redan här skickas

en signal till samtliga institutionella investerare, även om endast föreningens medlemmar

är skyldiga att följa reglerna.

En slutlig fråga är om det är det motiverat för lagstiftaren att gå in och reglera istället

för att lämna SRI till marknaden. Det är tydligt att det finns utrymme för ytterligare

uppmuntran av SRI, då det fyller en positiv samhällsnyttig funktion men inte används i

den utsträckning som skulle vara optimalt. Genom lagstiftning skulle därmed

marknadsmisslyckanden i form av både negativa externa effekter och bristande

information minskas. Att det vore samhällsnyttigt med ökad användning av SRI är dock

inte tillräckligt för att motivera lagstiftning, särskilt inte om samma resultat kan uppnås

med hjälp av mindre ingripande åtgärder. Det är tydligt att marknaden själv i allt större

utsträckning arbetar fram egna regelverk, även om det i dagsläget inte finns tvingande

självreglering och de regler som finns på den svenska marknaden främst riktar sig mot

fondbolag. Som nämnts ovan vore en fortsatt utveckling av dessa regelverk positiv då det

skapar flexibla och effektiva regler på marknaden som har möjlighet att uppnå samma

mål som tvingande lagstiftning.

Vidare kommer den redan föreslagna lagstiftningen om hållbarhetsrapportering

innebära att tvingande regler införs för stora företag vilka kan antas omfatta de stora

institutionella investerarna. Innan lagstiftaren tar ställning till om det ligger i samhällets

intresse att införa eventuell ytterligare lagstiftning om informationsgivning i

hållbarhetsfrågor för institutionella investerare bör tid ges för att möjliggöra utvärdering

av dessa regler om hållbarhetsrapportering, för att se vilken effekt de faktiskt får på

marknaden.
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6 Slutsats och avslutning

Att institutionella investerare är viktiga aktörer är tydligt. De står för en betydande andel

av det totala ägandet på den svenska aktiemarknaden har och därmed stora möjligheter

att påverka marknaden. Ett sätt att påverka mot en mer hållbar utveckling är att investera

ansvarsfullt och hållbart. Genom att aktivt ta hänsyn till miljö, social påverkan och

bolagsstyrning i sina investeringar kan de institutionella investerarna påverka både de

individuella företagen och marknaden i stort.

De institutionella investerarna har som uppgift att investera förvaltat kapital. Detta

innebär en skyldighet gentemot andelsägarna att agera för så hög avkastning som möjligt

med hänsyn till investeringens placeringsinriktning och risknivå. I den internationella

debatten har möjligheten ta hänsyn till ESG-överväganden inom ramen för denna

skyldighet diskuterats flitigt. Slutsatsen i denna uppsats är att det inte finns några hinder

mot att ta hänsyn till ESG-frågor så länge det övergripande målet i verksamheten förblir

finansiell avkastning. Vill investeraren däremot väga ESG-överväganden lika tungt som

avkastning krävs det att det ligger i samtliga andelsägares intresse. Detta är inte något

som investerarna bara kan anta, utan det borde krävas att det är tydligt specificerat i

fondbestämmelserna eller liknande informationsdokument för att det ska kunna åberopas.

Internationellt har röster höjts för att det behövs mer reglering på SRI-området för att

öka andelen investerare som tar hänsyn till ESG-överväganden. I dagsläget är AP-

fonderna de enda institutionella investerarna i Sverige som är skyldiga att ta hänsyn till

miljö och etik. Denna uttryckliga skyldighet följer av det faktum att de är statliga

myndigheter. Privata aktörer måste själva få välja hur de vill strukturera sin verksamhet

och vilka intressen de vill fokusera på. Detta innebär dock inte att rättsliga styrmedel inte

kan användas för att uppmuntra ansvarsfullt och hållbart ägande. Det är av intresse för

samhället att investerare agerar hållbart.

Ökade informationskrav för hur institutionella investerare tar hänsyn till ESG-frågor

har potential att uppmuntra hållbart och ansvarsfullt investerande. Det finns redan idag

en kod för fondbolag och att inkludera hållbarhetsregleringar i denna vore ett positivt

första steg. Även om denna kod inte omfattar samtliga institutionella investerare skickar

en sådan reglering en signal mot marknaden att ESG-hänsyn är en viktig del i

investeringsverksamheten. Stora institutionella investerare kan även antas omfattas av

den föreslagna lagstiftningen om hållbarhetsredovisning, varför ytterligare krav kommer

ställas på dessa att redogöra för sitt hållbarhetsarbete.
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Syftet med uppsatsen var dels att undersöka hur svenska institutionella investerare

förhåller sig till ansvarsfullt och hållbart investerande, dels att diskutera om detta kan och

bör påverkas med rättsliga styrmedel. Sammanfattningsvis kan sägas att ansvarsfulla och

hållbara investeringar får en allt större roll på den svenska marknaden. Det huvudsakliga

motivet bakom SRI är tilltron till att ESG-överväganden kommer bidra till högre

långsiktig avkastning. Både genom val av investeringsobjekt och genom engagemang i

företag de investerat i bidrar institutionella investerare till att frågor om miljö och socialt

ansvar får allt större betydelse. Även om de svenska investerarna redan gör mycket kan

de göra mer. Genom ökade krav på transparens och redovisning i hållbarhetsfrågor kan

institutionella investerares agerande påverkas i en positiv riktning. Huruvida rättsliga

styrmedel bör användas för att påverka investerarna i denna riktning är ytterst en politisk

fråga, men om målsättningen är att öka mängden ansvarsfulla och hållbara investeringar

på marknaden är reglering som uppmuntrar hållbarhet en möjlig väg dit.
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