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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett gott samarbete under fyra års 

tid och framförallt under vårterminen 2017 när denna studie färdigställdes. Vi vill även rikta 

ett varmt tack till opponenterna i hållbarhetsgruppen samt Ann-Sofie Bergman som kommit 

med viktig och konstruktiv kritik under hela processen. Vidare vill vi även tacka vår 

handledare Göran Hägg som kommit med ovärderlig kritik och uppmuntran under hela 

terminen. Slutligen vill vi tacka alla som ställt upp på intervju och gjort studien möjlig. 
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Sammanfattning 

Titel:   Hållbar stiftelseförvaltning – Jakten efter en lösning på 

målkonflikten mellan avkastning, risk och hållbara 

investeringar 

Författare:   Elias Bergman och Johan Nyemad 

Handledare:  Göran Hägg 

Nyckelord:   Stiftelse, universitetsstiftelse, kapitalförvaltning, hållbara 

investeringar, SRI, ESG, divestering, investeringsprocessen 

Bakgrund: Hållbara och ansvarsfulla investeringar har blivit allt viktigare 

för investerare, utöver avkastning och risk. Universiteten har 

som fanbärare av god moral ett stort ansvar i att leva upp till en 

hög nivå av hållbarhet. Donatorer, förmånstagare, studenter, 

intresseorganisationer och opinionsbildare har alla olika mål 

och krav på kapitalförvaltningen i universitetsstiftelser. Detta 

driver en målkonflikt som inte har en uppenbar lösning. 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att ur ett investeringsperspektiv 

kartlägga och analysera svenska universitetsstiftelsers syn på 

och hantering av målkonflikter mellan avkastning, riskhantering 

och interna samt externa krav om hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Ett delsyfte med studien är att ge perspektiv och 

förslag till riktlinjer för hur en hållbar stiftelseförvaltning kan 

utformas i relation till mål om avkastning och risk givet 

restriktioner kring vad som ur ett hållbarhetsperspektiv är 

tillåtna investeringar. 

Genomförande: Vi har genomfört tio kvalitativa intervjuer med 

stiftelseförvaltare och kapitalförvaltare. Som ramverk för 

analysen har referensramen byggts upp utifrån evidensbaserad 

kapitalförvaltning sammanfattad av William F. Sharpe. Det har 

kompletterats med beprövad erfarenhet och stiftelselagstiftning. 

Slutsats: Stiftelseförvaltarna uppfattar inte målkonflikten som ett stort 

problem och anser sig ha löst den. Samtliga tycker att hållbarhet 

går att förena med god avkastning. Vi har dock upptäckt brister, 

framförallt i synen på risk. Genom att ha ett mer kontinuerligt 

angreppssätt och tydligare prioritera målen samt definiera 

hållbarhet anser vi att en bättre lösning uppnås. 
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Abstract 

Title:  Sustainable management of foundations – The hunt for a 

solution to the conflict of objectives between returns, risk and 

sustainable investments 

Authors: Elias Bergman and Johan Nyemad 

Supervisor: Göran Hägg 

Keywords: Foundation, university foundations, asset management, ESG, 

SRI, divestment, the investment process 

Background: SRI has grown in importance for investors, apart from risk and 

return. Universities do as moral leaders of society have a 

responsibility to reach an elevated level of sustainability. 

Donors, beneficiaries, students, organizations of interest and 

opinion formers differ in their demands and objectives for asset 

management in university foundations. This fuel a conflict of 

objectives that has no immediate solution. 

Purpose: The purpose of this thesis is to, from an investing perspective, 

map and analyse Swedish university foundations’ view upon and 

management of conflicts of objectives between return, risk 

management and internal as well as external demands for 

sustainable and responsible investments. A partial purpose is to 

give perspective and develop suggestions for guidelines for how 

a sustainable foundation management can be accomplished in 

relation to objectives for risk and return given restrictions for 

what is allowed investments from a sustainable perspective. 

Completion: We have conducted ten qualitative interviews with foundation- 

and asset managers. The framework used to analyse our data 

have been built up from evidence based asset management 

summarized by William F. Sharpe. This has been extended with 

proven knowledge and legislation. 

Conclusion:  The foundation managers do not fully interpret the conflict of 

objectives as a large problem and claim they have solved it. They 

believe sustainability and satisfying returns can be combined. 

We have although found a lack of risk awareness. We conclude 

that by having a continuous approach, prioritize the objectives 

and define sustainability a better solution can be reached.  
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1 Inledning 

I målkonflikten mellan öronmärkta donationer, olika intressenters preferenser gällande 

avkastning, risk, ansvarstagande och varumärkets rykte har stiftelser hamnat i skottlinjen 

med stiftelseförvaltaren i mitten. Målkonflikten innebär i denna studie att donatorernas mål 

om maximerad avkastning för ändamålet riskerar att kollidera med andra intressenters mål 

om en mer komplex förvaltning som inkluderar etiska och hållbara hänsynstaganden. Nästan 

alla institutionella investerare i Sverige har en tydlig policy för ansvarsfulla investeringar 

(Eurosif 2016). Medvetenheten har också vuxit sedan finanskrisen 2007 (Scholtens & 

Sievänen 2013). Utan ett klart och tydligt arbete med hållbarhetsfrågor riskerar därför 

stiftelser att bli lätta byten för kritiker. Påtryckningar från allmänhet och studenter har lett 

till att det under åren 2014–2017 har skett en divesteringsvåg från fossila tillgångar bland 

universitetsstiftelser. Först ut var Chalmers, sedan har bland andra Stockholms-, Umeå och 

Sveriges lantbruksuniversitet följt efter och sålt av, divesterat, sina innehav i fossila bränslen 

(Sveriges Radio 2016; Roos Engstrand 2017; Chalmers Universitet 2015). Sättet 

universitetsstiftelser kan arbeta på har alltså förändrats och numera inkluderas fler aspekter 

i kapitalförvaltningen än att mestadels fokusera på avkastning och risk till förmån för 

ändamålet.  

 

Variablerna avkastning och risk är normalt i fokus vid utvärdering av kapitalförvaltning 

(Sharpe 1964). På senare tid har dock etiska aspekter och att skapa nytta för samhället i stort 

blivit viktigare frågor (Healy & Debski 2017). Det här försvårar för förvaltare eftersom 

skapande av avkastning som främjar målet och samtidigt lever upp till intressenternas övriga 

krav driver en målkonflikt. Fler variabler att ta hänsyn till gör förvaltningen mer komplex 

vilket kräver större kunskap och medvetenhet hos de enskilda förvaltarna. När nya aspekter 

inkluderas i kapitalförvaltningen ökar aktiviteten och därmed frångås en passiv, global 

indexportfölj som minimerar transaktionskostnaderna (Fama 1972). Denna portfölj har 

historiskt gett god riskjusterad avkastning med hjälp av hög diversifieringsgrad. Det är svårt 

att argumentera för att mer aktiva strategier är bättre än den globala passiva portföljen 

eftersom den riskjusterade avkastningen ofta försämras (Jensen 1968; Sharpe 1966; Fama & 

French 2010). Att anpassa förvaltningen för mer hållbarhet kan dock vara ett krav från 

intressenterna som måste beaktas. 

 

Stiftelserna är genom understödjandet av forskning och utbildning en viktig 

samhällsfunktion i Sverige (Sjögren 2012). År 2013 fanns det omkring 50 000 stiftelser i 

Sverige där forsknings- och utbildningsstiftelser står för en stor del och förvaltar mest kapital 
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(Bjelkberg & Gärdin 2013). Stiftelser har inte bara sina donatorer och förmånstagare att 

förhålla sig till utan måste även följa stiftelselagen vilket gör förvaltningen mer komplex. I 

lagen finns regler för stiftelsernas kapitalförvaltning och det anges att förmögenheten ska 

placeras på ett godtagbart sätt där fokus ligger på avkastningsrelaterade krav (Bjelkberg & 

Gärdin 2013). Arbetet med hållbarhetsfrågor överlämnas alltså uteslutande till styrelsen och 

förvaltaren i stiftelsen att ta hänsyn till och är inget lagkrav. Stiftelser har ofta ett stort samlat 

kapital och för en sådan investerare är det viktigt att vara ansvarsfull och genom det undvika 

negativ publicitet i medierna vilket kan påverka varumärket (Sjöström 2014). Vår 

uppfattning är att det finns ett behov av att undersöka hur stiftelselagen och urkundens 

villkor går att förena i kapitalförvaltningen när hållbarheten inkluderas. Vi ser också ett 

behov av att undersöka hur förvaltare av svenska universitetsstiftelser resonerar kring 

hållbarhetsfrågorna och om anpassning till rådande samhällsnormer kan lösas genom 

marknadens utbud av hållbara alternativ. 

 

Socially responsible investing (SRI) har under senare år vuxit och idag är det vanligt att se 

till etisk, social och miljömässig hållbarhet när finansierings- och investeringsbeslut tas 

(Eurosif 2016). Att definiera hållbara och ansvarstagande investeringar är problematiskt 

eftersom de ofta kopplas ihop med andra begrepp samt att det finns många olika regelverk 

och konventioner som alla klassas som hållbara (Junkus & Berry 2015). Dessutom skiljer sig 

åsikterna åt om vad som är sociala, etiska och hållbara investeringar (Kreibohm 2016; 

Dorfleitner & Utz 2012). Beslut kring inriktningen på kapitalförvaltningen i 

universitetsstiftelser tas ofta av en kommitté bestående av flera personer. De kan ha olika 

tycke och engagemang för hållbarhetsfrågor vilket kan försvåra en förändring om 

prioriteringarna skiljer sig åt (Smith & Smith 2016). Kontrollen av förvaltningen kan 

försvåras av att vissa stiftelser använder sig av extern förvaltning medan andra förvaltar 

kapitalet själva. Stiftelseförvaltaren hamnar alltså i en gränsdragningsproblematik med 

ökande kostnad vid djupare analys, när definition och riktlinjer ska väljas samt att 

kommittén ska enas. 

 

Tidigare studier har visat att många professionella förvaltare av konventionella fonder har 

en uppfattning om att hållbar förvaltning kan missgynna den kortsiktiga maximeringen av 

riskjusterad avkastning (Jansson & Biel 2011). Däremot har de uppfattningen att hållbara 

investeringar överträffar konventionella i det längre perspektivet (Jansson & Biel 2011). 

Kapitalförvaltare utvärderas ofta utifrån avkastning över korta perioder vilket tyder på ett 

kortsiktigt synsätt på finansmarknaderna. Det kan missgynna långsiktig avkastning och en 

förändring mot hållbara investeringar i marknadens produktutbud.  
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Om en enkel, passiv förvaltning genom en global indexportfölj av olika tillgångar väljs bort 

till förmån för specifika krav måste stiftelserna vara medvetna om att förvaltningen blir 

dyrare. Den aktiva typen av förvaltning kräver en bakomliggande analys, utvärdering och 

uppföljning av investeringarna vilket innebär förvaltnings- och transaktionskostnader (Elton 

& Gruber 1995, s.693). I stiftelsernas fall kan det också leda till ökad volatilitet i forsknings- 

och utbildningsanslagen på grund av ökad risk som kan ge större skillnader i utdelningsbar 

avkastning mellan åren (Aamisepp m.fl. 2014). Ett starkare varumärke och en 

investeringsfilosofi som ligger i linje med universitetets övergripande värdegrund är däremot 

starka motiv för ökad hållbarhet som kan väga upp för ökade kostnader (Grady-Benson & 

Sarathy 2015). Avvägningen mellan värderingar och kostnader måste hanteras och 

värdesättas vilket denna studie avser belysa.  

 

Det är inte självklart att lösningar som tillgodoser alla intressenters krav finns, även om 

tillgången på produkter med hållbar etikett är god (Hassel, Larsson & Nore 2011). Det finns 

flera tillvägagångssätt för hållbar förvaltning. Traditionellt valdes branscher som tobak, 

vapen, pornografi och spel bort helt men numera är så kallad normbaserad screening vanligt. 

Det innebär att de värsta företagen ur hållbarhetssynpunkt i varje bransch väljs bort, 

alternativt att de bästa väljs (Hassel m.fl. 2011). Att förvalta stiftelsepengar är svårt eftersom 

flera metoder kan anses uppfylla samma mål samtidigt som kraven skiljer sig åt och det är 

svårt att nå ut till intressenterna med hur alla delar sköts effektivt. I vår litteraturgenomgång 

är det tydligt att stiftelser ofta glöms bort. Fokus tenderar att ligga på individen eller det 

vinstdrivande företaget (Winston 1999; Hansmann 1990). I fallet universitetsstiftelser blir 

ämnet än mer intressant då universiteten är en viktig faktor för övergripande 

samhällsförändring (Healy & Debski 2017; Richardson 2016). Ur universitetsvärlden 

kommer ledare för företag och organisationer som i de flesta fall utbildats där. Om den syn 

på hållbarhetsfrågorna som genomsyrar universiteten inte är i linje med progressiva 

hållbarhetsåtgärder kommer därför ingen förändring heller ske i samhället (Healy & Debski 

2017). Det är därför angeläget att analysera och diskutera universitets- och 

forskningsväsendets sätt att arbeta med dessa frågor i relation till vad som sker inom 

hållbarhetsområdet. Vår förhoppning är att denna studie ska leda till diskussion och kunna 

ge förslag till förbättringar för att lösa denna problematik och möjliggöra tillmötesgående av 

önskemål från donatorer, studenter, förmånstagare, stipendiater och samhälle.  
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1.1 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att ur ett investeringsperspektiv kartlägga och analysera svenska 

universitetsstiftelsers syn på och hantering av målkonflikter mellan avkastning, 

riskhantering och interna samt externa krav om hållbara och ansvarsfulla investeringar. Ett 

delsyfte med studien är att ge perspektiv och förslag till riktlinjer för hur en hållbar 

stiftelseförvaltning kan utformas i relation till mål om avkastning och risk givet restriktioner 

kring vad som ur ett hållbarhetsperspektiv är tillåtna investeringar.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

Går det att bedriva rationell kapitalförvaltning i enlighet med lagstiftningen, 

stiftelseförordnanden och studenternas samt universitetets preferenser om avkastning, risk 

och hållbarhet?  

Har stiftelseförvaltarna lyckats lösa målkonflikten? 

Vilka brister och problem kan identifieras i kapitalförvaltningen? 

Vilken lösning ser vi för att skapa en rationell och hållbar stiftelseförvaltning? 

 

1.3 Genomförande och avgränsning 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna genomfördes sju intervjuer med 

stiftelseförvaltare vid svenska universitet samt tre externa kapitalförvaltare som de anlitat. 

Totalt intervjuades elva personer. För att komplettera intervjumaterialet genomfördes också 

dokumentstudier som omfattade policydokument, fondfaktablad, utvärderingsrapporter, 

styrelseprotokoll och placeringsregler. Dokumenten gav oss en uppfattning om vilka olika 

förutsättningar stiftelserna har. De gav oss också insyn i hur kapitalförvaltarna arbetar vilket 

underlättade analysen av de svar som framkom under intervjuerna. För att uppnå en struktur 

och få ett ramverk för analysen, samt begränsa studiens omfång och upprätthålla 

problemfokus, byggdes studien upp utifrån Willam F. Sharpes (2007) fyra fokusområden 

som grundlägger en rationell kapitalförvaltning. De fokusområden som Sharpe (2007) lyfter 

fram är diversifiering, resurshushållning, personliggörande och kontextualisering (Sharpe 

2007, s.210). Denna kapitalförvaltning på vetenskaplig grund benämns fortsättningsvis som 

rationell, evidensbaserad eller sund kapitalförvaltning. Utöver detta innehåller studiens 

referensram de spelregler, i form av lagstiftning, som omger stiftelser samt beprövad 

erfarenhet inom området kapitalförvaltning. 
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Vi har valt att undersöka stiftelser anknutna till svenska universitet. Detta för att på djupet 

kunna kartlägga och analysera den problematik stiftelseförvaltarna ställs inför och inte 

riskera att missa viktiga delar på grund av ett för stort urval. Valet att bara studera 

universitetsstiftelser grundar sig i att de är bra exempel på organisationer som förväntas 

främja samhällets bästa vilket innebär att de utsätts för en större press. Studiens 

investeringsperspektiv innebär att vi avgränsar det finansteoretiska området till 

investeringsfrågor och finansieringsperspektivet lyfts inte fram. 

 

1.4 Forskningsbidrag 

Genom att djupgående analysera utmaningarna med hållbarhetsfrågor i stiftelser ämnar 

studien bidra med ökad kunskap kring konflikten mellan olika mål och krav med 

utgångspunkt i att utveckla investeringsteorin. Tidigare studier har fokuserat på modeller 

och metoder för hållbar förvaltning, andra organisationer som exempelvis pensionsfonder 

samt jämfört avkastning och risk mellan hållbara och traditionella portföljer. Vi upplever att 

en djupgående studie kring problematiken med att kunna tillvarata alla intressenters 

intressen i stiftelseförvaltning saknas. Vår studie ämnar bidra till att fylla denna 

forskningslucka. Studien motiveras även med att den kan verka vägledande för praktiker i 

arbetet med stiftelseförvaltning och ligga till grund för utformningen av hållbar 

kapitalförvaltning, främst inom universitetsväsendet i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 



7 

2 Stiftelser 

Detta kapitel syftar till att ge en översiktlig bild av vad som kännetecknar stiftelser. 

Genomgången fortsätter med lagstiftningen som utgör spelreglerna för denna specifika 

organisationsform. Denna genomgång stärker analysen eftersom forskningsproblemet 

förankras i faktiska förhållanden.  

 

2.1 Organisationsformen stiftelse 

Stiftelser regleras av Stiftelselagen (SFS 1994:1220) och i 1 kapitlet 2 § står:  

”En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare 

avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 

ändamål” (SFS 1994:1220).  

Enligt Bjelkberg och Gärdin (2013) utgår lagstiftningen ifrån att stiftelseförordnandet inte 

får ändras men ändringar kan ske under särskilda omständigheter. Detta krav är till för att 

skydda stiftarens vilja och avsikt vid den tidpunkt då stiftelsen grundades samt för att skydda 

donationsviljan. Det innebär att en stiftelseförvaltare inte hur som helst kan ändra 

stiftelseförordnandet. Att varaktig förvaltning ska kunna ske innebär att förmögenheten ska 

vara stor nog att kunna användas över flera år. Det finns däremot inget krav på någon särskild 

storlek på förmögenheten i en stiftelse, vilket är en skillnad mot exempelvis ett aktiebolag 

som har ett lägsta kapitalkrav. När egendomen tagits omhand av de som ska förvalta 

förmögenheten i enlighet med förordnandet blir stiftelsen en juridisk person som ska 

registreras hos Länsstyrelsen (Bjelkberg & Gärdin 2013).  

 

I Sverige finns det flera olika former av stiftelser där de allmänna delas upp i avkastnings- 

och verksamhetsstiftelser (Bjelkberg & Gärdin 2013). Den vanligaste stiftelseformen i Sverige 

är avkastningsstiftelser där syftet är att avkastningen ska användas för utdelning till 

stiftelsens förmånstagare. Verksamhetsstiftelser bedriver istället oftast näringsverksamhet 

som exempelvis vård eller utbildning (Olsson & Lynge Andersen 2000). De flesta stiftelser 

som är anknutna till svenska universitet är avkastningsstiftelser som har tillkommit för att 

främja forskning och utbildning. Sjögren (2012) menar att det inte finns några stora 

möjligheter att öka skattefinansieringen av forskning och utbildning från ett redan högt 

skattetryck. Det gör stiftelserna till en viktig spelare för en fortsatt väl fungerande 

finansiering av svensk forskning och utbildning (Sjögren 2012).  
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Skattskyldigheten för stiftelser, angiven i inkomstskattelagen, skiljer sig åt mellan oinskränkt 

skattskyldighet och inskränkt skattskyldighet (Bjelkberg & Gärdin 2013). I det förstnämnda 

fallet behandlas beskattningen likt den i ett aktiebolag. En inskränkt skattskyldig stiftelse 

behöver inte beskatta kapitalinkomster och kapitalvinster under förutsättning att kraven för 

inskränkt skattskyldighet uppfylls. Dessa krav är ändamålskravet, destinatärskravet, 

verksamhetskravet och fullföljdskravet (Bjelkberg & Gärdin 2013, s.61). Ändamålskravet 

stadgar att ändamålet i huvudsak måste vara allmännyttigt och till det räknas exempelvis 

främjande av utbildning och vetenskaplig forskning. Destinatärskravet tar sikte på den krets 

av personer som medel kan delas ut till och denna får begränsas geografiskt men inte till en 

person eller familj. Verksamhetskravet pekar på att den huvudsakliga verksamheten ska vara 

allmännyttig, där gränsen för huvudsakligen går vid 90 %. Fullföljdskravet innebär att 

stiftelsen under en femårsperiod ska använda cirka 80 % av nettoavkastningen till 

allmännyttiga ändamål (Bjelkberg & Gärdin 2013; Olsson & Lynge Andersen 2000). 

 

2.2 Förvaltning av stiftelser 

Det finns två olika former av förvaltning av stiftelser, egen- respektive anknuten förvaltning. 

Den förstnämnda formen innebär att en eller flera personer, i form av en styrelse, har åtagit 

sig att förvalta förmögenheten som finns i stiftelsen i enlighet med stiftelseförordnandet. Om 

detta åtagande istället görs av en juridisk person, exempelvis ett universitet, handlar det om 

anknuten förvaltning som sköts av en stiftelseförvaltare. Den eller de som är utsedda att 

förvalta stiftelsen har till uppgift att följa stiftelseförordnandet och tolka föreskrifterna efter 

bästa förmåga (Bjelkberg & Gärdin 2013; Aamisepp m.fl. 2014).  

 

Stiftarens ursprungliga vilja ska som huvudregel alltid respekteras. I de fall där föreskrifterna 

härstammar från lång tid tillbaka åligger det dock styrelse respektive förvaltare att ändra 

dessa. En ändring kräver emellertid ett godkännande från Kammarkollegiet när det gäller 

exempelvis ändamål, anknuten respektive egen förvaltning samt placeringsinriktning 

(Aamisepp m.fl. 2014; Hessler 1996). De möjligheter som finns till förändring av föreskrifter 

och som normalt sett godkänns av Kammarkollegiet är sådana som grundar sig i: ”…att 

förhållandena har ändrats eller att föreskriften blivit uppenbart onyttig eller uppenbart 

stridande mot stiftarens avsikt” (Aamisepp m.fl. 2014, s.31). Om stiftelsen har ett 

ändringsförbehåll där stiftelseförordnandet särskilt säger att styrelse eller förvaltare kan 

ändra förordnandet krävs oftast inte Kammarkollegiets tillstånd (Bjelkberg & Gärdin 2013). 

Utan ändringsförbehåll kan förändringar av föreskrifterna alltså inte ske endast för att 

styrelsen anser att detta krävs för att undkomma negativ publicitet utan det krävs särskilda 

skäl (Aamisepp m.fl. 2014). 
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 Kapitalförvaltning i stiftelser 

Förordnandet och stiftelselagen påverkar den möjlighet stiftelseförvaltaren har att välja 

placeringsinriktning för kapitalet. Avkastningen i en stiftelse kan delas upp i 

direktavkastning och värdetillväxt på kapitalplaceringar vilka tillsammans bildar 

totalavkastningen som avgör vad som kan delas ut till ändamålet (Aamisepp m.fl. 2014). 

Således blir det viktigt att beakta målet med förvaltningen när placeringsstrategin tas fram 

(Aamisepp m.fl. 2014). Begränsningar i stiftelseförordnandet kan påverka 

kapitalallokeringen genom bestämmelser om andelen aktier och räntor, vilka marknader 

som får användas för kapitalplacering eller etiska riktlinjer som ska följas. Alltså måste en 

eventuell hållbarhetsprofil utformas först efter att övriga eventuella begränsningar beaktats. 

Institutionella investerare, som stiftelser är, har ofta krav på att etiska överväganden ska 

göras vid placering av kapitalet (Eurosif 2016). Etiska krav kan i universitetsstiftelsernas fall 

komma från exempelvis förordnandet, donatorerna eller policyn.  

 

Stiftelser är också unika med avseende på att de i många fall har ett evigt 

verksamhetsperspektiv. Detta påverkar vilken typ av kapitalförvaltning som kan antas i 

stiftelsen eftersom kapitalet inte får försvinna och ett ökat antal restriktioner kan försvåra 

effektiv förvaltning av stiftelsens medel (Aamisepp m.fl. 2014). En tidigare studie av 

stiftelsers kapitalförvaltning av Rexander och Sandart (2014) belyser ett intressant problem 

i stiftelsernas tillgångsallokering relaterat till livscykelteorin. Det uppstår eftersom svenska 

stiftelser ofta väljer en låg risk på grund av att de tolkar stiftelselagens krav som att risken 

ska vara låg. Sett ur det eviga verksamhetsperspektivet bör de dock istället ta hög risk för att 

eftersträva hög avkastning (Rexander & Sandart 2014). För att hantera 

stiftelseförvaltningens nödvändiga och önskvärda behov är ”Asset Liability Management” 

(ALM) ett verktyg för att besluta om den risk som är lämplig att ta (Rexander & Sandart 

2014). Risktoleransen i en forsknings- eller utbildningsstiftelse styrs av hur beroende 

verksamheten som stiftelsens pengar skickas till är av det donerade kapitalet. Det påverkar 

också när och hur mycket som måste spenderas från stiftelsens kapital (Maginn 2007).  

 

 Krav på godtagbar kapitalplacering 

Styrelsen eller förvaltaren av stiftelsen bör ha en fastlagd plan för hur kapitalet får placeras. 

Detta sker vanligen genom att en policy eller särskilda föreskrifter antas. Dessa kan innehålla 

diverse restriktioner och kan även omfatta hållbarhetsaspekterna. Det finns i nuläget inget 

lagkrav på att de föreskrifter som antas för stiftelsens kapitalplacering ska ha ett särskilt 

fokus på hållbarhet såvida det inte framgår av stiftelseförordnandet (Norin & Wessman 1994; 

Aamisepp m.fl. 2014). I stiftelselagen stadgas dock ett krav på godtagbar placering om 
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särskilda föreskrifter saknas i stiftelsen (SFS 1994:1220). För att bedöma om godtagbar 

placering är uppfyllt, enligt lagen, ska särskild hänsyn tas till trygghet mot nominella 

förluster, skydd mot inflation, behov av utdelningsbar avkastning, real värdestegring och 

likviditeten i tillgångarna (Norin & Wessman 1994; Aamisepp m.fl. 2014). Noterbart är att 

en godtagbar placering tar sikte på avkastningen och att skydda kapitalet för att upprätthålla 

stiftelsens livskraft men att ingen specificering kring etik- och hållbarhetsfrågor finns.  

 

2.3 Gemensam förmögenhet i universitetsstiftelser 

Vid universitet och i välgörenhetsorganisationer där ett större antal stiftelser förvaltas 

föreligger oftast anknuten förvaltning. Det handlar i de flesta fall om avkastningsstiftelser 

med ett visst ändamål som hänger ihop med förvaltarens verksamhet (Aamisepp m.fl. 2014; 

Norin & Wessman 1994). Varje enskild stiftelse ska följa stiftelselagens krav på 

årsredovisning, administration och bokföring vilket gör det till en komplex uppgift för en 

förvaltare att se till att alla stiftelser sköts på ett effektivt sätt. Därför utnyttjas i praktiken 

ofta stiftelselagens möjlighet för stiftelser att placera förmögenheten gemensamt (Aamisepp 

m.fl. 2014). Vid gemensam placering bör det finnas ett avtal som specificerar hur ägandet 

avgörs, vilka placeringar som får göras och hur administrationen sköts (Bjelkberg & Gärdin 

2013). Samförvaltning kan försvåra möjligheten till en mer hållbarhetsinriktad 

kapitalförvaltning eftersom villkoren kan se olika ut för alla samförvaltade stiftelser gällande 

förordnanden samt donatorers krav och hållbarhetsönskemål vilket kräver en noggrant 

utarbetad strategi. 

 

2.4 Utdelningspolicy 

Stiftelser finansierar omkring 10 % av forskningen som bedrivs i Sverige och därför är deras 

utdelningsbidrag och den policy som styr dessa utdelningar centrala för verksamheterna som 

understödjs (Aamisepp m.fl. 2014). Balansgången mellan de långsiktiga ändamålen, en stabil 

utdelningspolitik och den kapitalplacering som används i stiftelserna kan leda till att 

kortsiktig utdelningsvilja påverkar kapitalförvaltningen. Målet med utdelningspolicyn är ofta 

att uppnå maximerade utdelningar samtidigt som långsiktigt realt stigande utdelningsnivåer 

eftersträvas (Aamisepp m.fl. 2014). Sammantaget kan detta leda till en kollision mellan 

stiftelsens grundsyfte, att dela ut pengar till ändamålet, och övriga aspekter kring långsiktigt 

hållbar förvaltning som förvaltaren kan stå för. 
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Aamisepp m.fl. (2014) föreslår att en utdelningspolicy kan ställas upp utifrån tre steg vilket 

illustreras av figur 1 nedan. Först och främst bör totalavkastningen som kan förväntas givet 

stiftelsens placeringsinriktning bedömas. I det andra steget bör kostnader, kapitalavsättning 

och utdelningsnivå uppskattas. Det utdelningsbara kapitalet framkommer som ett resultat 

av att real avkastning räknas ner med kostnader och kapitalavsättning. Det tredje och sista 

steget är att lägga fast den utdelning som ska eftersträvas i stiftelsen med hänsyn till de första 

två stegen. Detta syftar till att hjälpa stiftelserna att inte riskera för höga utdelningsnivåer 

som minskar kapitalet samtidigt som fluktuationer över åren kan undvikas vilket verkar 

stabiliserande för mottagarna av utdelningarna (Aamisepp m.fl. 2014).  

 

Figur 1. Egen illustration av processen för utvecklande av utdelningspolicy 
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3 Utformning av rationell kapitalförvaltning 

Denna studies investeringsperspektiv tar utgångspunkt i William F. Sharpes (2007) 

sammanfattning av evidensbaserad kapitalförvaltning. Kapitlet är strukturerat utifrån de 

fyra grundpelarna diversifiera, resurshushålla, personliggöra och kontextualisera (Sharpe 

2007, s.210). För att få vägledning för hur lösningar kan formuleras och användas i praktiken 

används Reilly och Browns (2012) investeringsprocess som modell för beprövad erfarenhet 

och praktiskt tillvägagångssätt vid utformning av rationell kapitalförvaltning. 

 

3.1 Diversifiera 

Den första grundpelaren för investeringar på vetenskaplig grund är att diversifiera bort risker 

tills enbart marknadsrisken kvarstår eftersom den alltid finns och inte går att diversifiera 

bort (Fabozzi & Modigliani 1992, s.139; Vinell, Fischerström & Nilsson 2007). Det är för en 

investerare bara motiverat att ta icke-marknadsrisk om investeraren kan kompensera för 

risken genom en position utanför kapitalmarknaden eller för att de har en särskild preferens 

(Sharpe 2007). Om inte den fullt diversifierade globala marknadsportföljen, bestående av 

alla tillgängliga investeringar, används är åtminstone en hög grad av diversifiering önskvärt. 

Då den globala marknadsportföljen inte finns att handla som en indexfond får istället 

enskilda breda index inhandlas över olika tillgångsslag (Sharpe 2007). Det är dock inte 

rekommenderat för alla att efterlikna den globala marknadsportföljen eftersom behovet av 

en maximalt diversifierad portfölj även beror på andra faktorer (Sharpe 2007). 

 

 Global marknadsportfölj och införandet av restriktioner 

En passiv global portfölj åstadkommer god riskspridning då diversifieringen gör att den 

totala risken i portföljen sjunker och dessutom är det en kostnadsminimerande och billig 

förvaltningsstrategi (Fama 1972; Sharpe 2007). Fördelen med diversifiering är att 

korrelationen mellan tillgångar beaktas för att minska risken. De enskilda tillgångarna kan 

aldrig förväntas prestera högre riskjusterad avkastning än den optimerade globala portföljen 

(Bodie m.fl. 2011, s.211). Denna portfölj approximeras av breda marknadsindex som omfattar 

en stor mängd riskfyllda tillgångar som exempelvis aktier, företagsobligationer, råvaror och 

fastigheter. Tobin (1958) visade på separationsteoremet som innebär att portföljvalet 

reduceras till hur mycket som ska investeras riskfritt respektive i den riskfyllda 

globalportföljen beroende på riskpreferens (Tobin 1958). Den moderna portföljvalsteorin 

och separationsteoremet vilar på antaganden. Bland dessa finns effektiva marknader, att alla 
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investerare är rationella, optimerar och vill maximera nyttan samt att de kan låna och spara 

till riskfri ränta (Fama 1972; Tobin 1958; Sharpe 1964). Dessa antaganden menar vi inte alltid 

stämmer överens med verkligheten vilket gör att den passiva globalportföljen inte behöver 

vara det bästa valet för alla.  

 

I fallet med svenska universitetsstiftelser har vi i en inledande dokumentstudie, av 

policydokument och riktlinjer, sett att diversifieringen minskat till förmån för 

hemmamarknaden. Det leder till risker som inte finns i den globala marknadsportföljen 

(Sharpe 1964; Fama 1972). I det svenska fallet rör det sig om en landsspecifik risk. Den 

adderade risken kan leda till att portföljens riskjusterade avkastning minskar eftersom 

diversifieringen försämrats (Eiteman, Stonehill & Moffett 2010, s.438; Eun & Resnick 2009, 

s.351). Denna typ av psykologiska fällor är en företeelse som Nofsinger (2005) kallar home 

bias (Nofsinger 2005). För att undgå denna effekt måste hållbara investeringar precis som 

övriga ur teoretisk synpunkt väljas på global nivå och inte genom favorisering av 

hemmamarknaden. 

 

Det traditionellt huvudsakliga målet med kapitalförvaltning är att maximera den 

riskjusterade avkastningen (Eiteman m.fl. 2010, s.435). För att utvärdera detta kan Sharpe-

kvoten användas där en hög kvot tyder på god avkastning för den risk som tagits. När 

restriktioner införs innebär det att Sharpe-kvoten försämras, i och med minskad 

diversifiering (Sharpe 1966).  Ett större antal faktorer är dock viktiga att ta hänsyn till i 

dagens kapitalförvaltning. I universitetsstiftelsernas fall grundar sig detta ofta i 

påtryckningar och önskemål från bland annat donatorer, förmånstagare, studenter, 

intresseorganisationer och allmänheten som kan ha andra mål än maximerad riskjusterad 

avkastning. Med restriktioner inkluderade bör dock Sharpe-kvoten fortsatt kunna användas 

för att utvärdera förvaltningen utifrån dess givna tillgångsurval.  

 

3.2 Hushålla med resurser 

Den andra delen som grundlägger utformningen av en rationell kapitalförvaltning är 

resurshushållning vilket innebär att de kostnader som uppkommer hålls på lägsta möjliga 

nivå givet de målsättningar som finns. I verkligheten förekommer transaktionskostnader, 

förvaltningsavgifter och andra kostnader som bortses ifrån i den teoretiska synen på 

kapitalförvaltning (Sharpe 2007). Stiftelserna måste vara uppmärksamma på dessa 

kostnader och hushålla med kapitalet för att det ska kunna växa och ge den avkastning som 
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ändamålet kräver. Nedan följer en genomgång av de kostnader som kan uppkomma givet 

vald kapitalförvaltningslösning och på vilket sätt dessa kan minimeras eller undvikas. 

 

 Passiv förvaltningsstrategi  

För att åstadkomma en förvaltning som uppfyller de avkastningsrelaterade mål stiftelserna 

har är den enklaste vägen att använda sig av passiv förvaltning. Målet med den passiva 

förvaltningen är att åstadkomma en väldiversifierad portfölj som speglar marknaden och 

dess utveckling (Valdez & Wood 2003, s.170–171). Det är också en billig strategi eftersom tid 

och resurser inte ägnas åt att försöka hitta undervärderade tillgångar eller pricka in toppar 

och dalar i marknadens prissättning (Valdez & Wood 2003, s.170–171). Väljer förvaltaren 

den passiva förvaltningen kan tracking error vara ett bra mått som visar på avvikelsen från 

det index förvaltningen ämnar följa och ger en fingervisning kring effektiviteten i 

förvaltningen (Bodie m.fl. 2011, s.931). Det finns gott om produkter som speglar olika index 

på marknaden om investeraren inte vill sätta samman kombinationerna själv. Strategin har 

dessutom visat sig vara svår att överträffa genom högre aktivitetsgrad och mer egen analys 

(Jensen 1968; Barras, Scaillet & Wermers 2010; Fama & French 2010). Genom att 

investerare anammar en mer passivt inriktad förvaltning utnyttjas också de mer aktiva 

strategiernas agerande. Om det finns många investerare som genom egen analys pressar 

priserna mot tillgångarnas fundamentala värde leder det till en korrekt 

marknadsprissättning vilket gynnar en passiv strategi (Bodie m.fl. 2011, s.180). 

 

Den största nackdelen med en mer passiv förvaltning är att flexibiliteten i vilka innehav som 

ska finnas i portföljen försvinner eftersom sammansättningen av index styr portföljens 

sammansättning (Reilly & Brown 2012, s.505). För stiftelser som har donatorns förordnande, 

lagstiftningen och universitetsledningens- samt studenternas mål att förhålla sig till kan 

denna minskade flexibilitet göra den passiva globala indexförvaltningen till ett omöjligt val. 

Vidare kan det argumenteras att om många agerar liknande och följer stora, breda 

marknadsindex som exempelvis S&P 500 drivs priset på de tillgångarna upp och det skulle 

kunna leda till en överprissättning (Bernstein & Damodaran 1998, s.228). 

 

 Aktiv förvaltningsstrategi 

Ett exempel på en aktiv förvaltningsstrategi är stock picking som går ut på att genom 

välgrundade analyser välja enskilda tillgångar som anses felprissatta (Fama 1972). Market 

timing är ett annat exempel och handlar istället om att försöka förutse hur den övergripande 

marknaden ska röra sig och utefter detta positionera sig mer eller mindre exponerad mot 
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olika marknadstillgångar (Fama 1972). En förvaltningsstrategi med högre aktivitetsgrad 

kostar mer än en passiv eftersom handel mellan olika instrument innebär 

transaktionskostnader (Fabozzi & Modigliani 1992, s.245). Resurserna som krävs för att 

skaffa sig mer information än den övergripande marknaden om en viss tillgång eller om 

marknadens förväntade utveckling är ytterligare exempel på kostnader som uppkommer 

(Bodie m.fl. 2011, s.836; Fabozzi & Modigliani 1992, s.245). Kostnaderna kan yttra sig i mer 

personal internt eller genom att en extern part utför analysarbetet och tar betalt för tjänsten. 

 

Det finns ett stort antal aktivt förvaltade produkter på marknaden, vilket kan vara en fördel 

att använda jämfört med att utföra handeln själv eftersom en fond kan utnyttja volymrabatt 

i form av lägre transaktionskostnader (Mishkin & Eakins 1998). Det finns många exempel på 

aktivt förvaltade fonder som fokuserar på specifika marknader, tillgångsslag, branscher eller 

regioner där fondförvaltaren försöker utnyttja specifik kunskap inom vald inriktning för att 

prestera god avkastning (Bodie m.fl. 2011, s.96–98; Elton & Gruber 1995, s.691–692). Med 

denna förvaltning tillkommer förvaltningsavgifter. Denna avgift ska täcka upp för bland 

annat transaktionskostnader, administrativa avgifter, rådgivning till förvaltare och 

marknadsföring av fonden (Bodie m.fl. 2011, s.99). Studier på aktivt förvaltade fonder har 

visat att dessa inte generellt över tid presterar bättre avkastning än passiv förvaltning, vare 

sig i Sverige eller utlandet (Bernstein & Damodaran 1998, s.223; Barras m.fl. 2010; Fama & 

French 2010; Vinell m.fl. 2007). I valet mellan passiv och aktiv förvaltning framstår det 

passiva valet som ett bättre för stiftelseförvaltarna eftersom den aktiva förvaltningen inte i 

genomsnitt presterar bättre än den passiva och dessutom ökar kostnaderna i olika former. 

Den globala portföljen finns dock inte att köpa på marknaden och inte heller går det att skapa 

den själv eftersom många av de tillgångar som i teorin ska ingå är illikvida (Athanasoulis & 

Shiller 2000). Det här leder till att det i praktiken bara finns grader av passivitet och aktivitet 

och förvaltaren har inte ett val mellan svart eller vitt utan befinner sig på en gråskala. Om 

högre aktivitet väljs bör det alltså finnas goda skäl för detta. Exempel på skäl för att vara mer 

aktiv skulle kunna vara skicklighet, informationsövertag eller dokumentation av 

systematiska felprissättningar som kan utnyttjas (Kacperczyk & Seru 2007).  

 

För att tillgodose olika behov är den aktiva förvaltningens flexibilitet önskvärd. Flexibiliteten 

försvinner om index bestämmer portföljsammansättningen. Eftersom målen med 

förvaltningen och kraven varierar finns ett behov av produkter som baseras på aktiva val. 

Inom hållbarhetsområdet efterfrågas dessa aktiva produkter då gränsdragningar behöver 

göras vilket kräver flexibilitet. Det innebär dock mer arbete och högre grad av aktivitet vilket 

driver en mängd olika kostnader (Bernstein & Damodaran 1998, s.228). 
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 Kostnadsminimering och mandat 

Det är inte enbart valet mellan aktiv och passiv kapitalförvaltning som innebär att 

stiftelseförvaltarna har kostnader att ta hänsyn till. Mer abstrakta kostnader finns också och 

medvetenheten kring dessa är lika viktig som för de mer påtagliga förvaltnings- och 

transaktionskostnaderna. Jensen och Meckling (1976) belyser problematiken med 

asymmetrisk information mellan parter där det är svårt för den ena parten att veta ifall den 

andra parten agerar på det sätt som maximerar nyttan. Risken finns att begränsad insyn ger 

upphov till ett opportunistiskt beteende när den som åtagit sig att sköta en uppgift, agenten, 

inte ser till uppdragsgivarens, principalens, bästa (Jensen & Meckling 1976). Förhållandet 

mellan parterna kan ge upphov till agentkostnader vilka drivs av ett behov att bevaka sina 

intressen. För en stiftelse med extern förvaltning blir kostnaden som uppkommer tydlig då 

de på ett korrekt sätt måste följa upp den externa förvaltarens efterlevnad av dennes mandat 

(Eisenhardt 1989; Sharpe 2007). I de stiftelser där förvaltningen sker internt blir istället 

stiftelseförvaltaren agenten och övriga intressenter principal. Vid extern förvaltning blir 

stiftelseförvaltaren principal i förhållandet mot den externa förvaltaren men även agent i 

förhållande mot stiftelsens intressenter. Förhållandet agent principal vid intern och extern 

kapitalförvaltning visas i figur 2. 

 

 

Figur 2. Egen illustration av agentproblematiken vid intern respektive extern förvaltning 

 

Bevakning av intressen för att undvika agentproblematiken kostar tid och pengar om 

intressenter fysiskt ska övervaka och säkerställa att de som hanterar förvaltningen har 

intressentens bästa i åtanke (Eisenhardt 1989; Laffont 2003). Det skulle också kunna betyda 

att förvaltare inte gör de djupgående analyser och val som motiverar höga avgifter utan 

snarare bedriver en mer passivt orienterad förvaltning men fortsatt tar ut höga avgifter. Detta 

fenomen är känt som dolda indexfonder (Petajisto 2013). I fallet med stiftelser som använder 

extern förvaltning skulle denna problematik kunna leda till att orimligt höga avgifter tas ut 

för att skapa produkter som kan tillgodose stiftelsens behov av riskspridning, avkastning och 

andra personliga krav. För att minska informationskostnaden är passiv indexförvaltning en 

bra strategi eftersom det krävs mindre information för att utvärdera prestationen. Det finns 

också en informationsasymmetri kring hållbarhet eftersom det för en kund kan vara svårt att 
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veta vad en hållbar eller etisk fond faktiskt investerar i. Som ett exempel belyser Plender 

(2015) i Financial Times att det finns etiska fonder som innehåller läkemedelsbolag som 

mutat doktorer för att öka sin försäljning (Plender 2015). 

 

För att minska kostnadsproblematiken och göra det möjligt för stiftelseförvaltarna att 

hushålla med kapitalet i stiftelserna krävs tydliga mandat. När det gäller agentkostnaderna 

menar Jensen och Meckling (1976) att dessa kan minskas genom ett incitamentsystem som 

bidrar till agerande som gynnar intressenterna. Det kan baseras på personlig insats eller på 

de resultat som skapas. Det kan dock vara svårt att bygga upp ett incitamentsystem som på 

ett korrekt sätt belönar att en persons agerande uppfyller det övergripande syftet (Jensen & 

Meckling 1976). Det mandat, genom framtagna policys och riktlinjer, som kapitalförvaltaren 

har att förhålla sig till måste därför behandla alla dessa aspekter. Tydligt uppsatta risk- och 

avkastningsmål med förvaltningen, ett tydligt tillvägagångssätt för utvärdering av tillgångar 

att investera i samt god diversifiering över tillgångar är också viktigt för att inte påverkas av 

känslor eller felaktiga övertygelser (Nofsinger 2005). 

 

3.3 Personliggöra 

Många investerare har positioner utanför de finansiella marknaderna vilket måste tas hänsyn 

till vid investeringsbeslut. Med det kommer också att investerare har olika behov, 

riskpreferens, sparhorisont och avkastningskrav. Portföljförvaltningen måste därför 

personliggöras och ta hänsyn till den specifika investerarens förhållanden (Sharpe 2007). 

Universitetsstiftelser som genom att ge bidrag till forskning och utbildning påverkar 

samhällets övergripande utveckling (Healy & Debski 2017; Sjögren 2012) förväntas ta ansvar 

för hållbarhet vilket också kopplar till stiftelsernas eviga verksamhetsperspektiv. Att med en 

sådan bakgrund inte implementera hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen utan bara se 

till avkastning och risk är ingen bra lösning. Kommande avsnitt behandlar därför tidigare 

forskning kring hållbara investeringar, dess prestation och de gränsdragningar som studiens 

undersökta stiftelseförvaltare behöver arbeta med. 

 

 Hållbara och ansvarsfulla investeringar 

En svårighet med hållbara investeringar är att det finns en mängd definitioner och begrepp 

att förhålla sig till. I denna studie används mestadels begreppen hållbara investeringar, SRI 

och Environmental-, Social- och Governance-kriterier (ESG). ESG är ett av de mer 

etablerade begreppen och står för en investeringsfilosofi som tar hänsyn till miljö, socialt 
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ansvar och bolagsstyrning (Sjöström 2014). SRI är också etablerat men innehåller ansvar i 

begreppet, vilket kan tyda på en annan inställning där det är moralen som ligger till grund 

för valda investeringar. ESG är alltså mer inriktat på att vara ett förhållningssätt kring 

riskerna i de tre olika delarna, medan SRI snarare är ett arbetssätt för att arbeta för sina 

värderingar mot en hållbar utveckling. Tidigare var även etiska investeringar en vanlig 

benämning på samma typ av investeringar (Sjöström 2014). 

 

Institutioners hållbarhetsarbete har stor betydelse för hela ekonomin, för individerna, 

organisationerna, samhällsutvecklingen och normbildningen i samhället. Det bidrar också 

till att investeraren långsiktigt uppnår värdestegring och riskreducering (Wen 2009). Det 

finns en diskrepans mellan teori och empiri gällande effekterna av SRI. Många institutionella 

investerare satsar enligt Wen (2009) hårt på SRI men teoretiskt kan restriktioner leda till en 

minskad riskjusterad avkastning till följd av underdiversifiering (Sharpe 1966). 

Diskrepansen kan delvis bero på att finansmarknaden tenderar att vara kortsiktig och SRI är 

ett mer långsiktigt tankesätt, som ger såväl ekonomiskt som socialt ökat värde över tid (Wen 

2009). Denna modernare investeringsfilosofi med integrering av hållbarhetsaspekter präglas 

av en bredare syn på risker. Aspekter som miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor 

och korruption tas i beaktning eftersom ett välmående samhälle krävs för att uppnå 

konkurrenskraft och värdeutveckling (Sjöström 2014). 

 

Det finns studier som, motsatt idén om minskad riskjusterad avkastning genom 

restriktioner, visar att hållbarhetskrav på investeringarna kan leda till ökad riskjusterad 

avkastning. Fenomenet kallas eko-effektivitet och har testats historiskt på den amerikanska 

och globala aktiemarknaden, vilket dock inte är en garanti för att det gäller i framtiden 

(Derwall m.fl. 2005; Statman & Glushkov 2009; Sjöström 2014). Förhållandet mellan risk 

och avkastning är ett paradigm som är svårt att ifrågasätta men när det gäller hållbara 

investeringar verkar det inte självklart vad resultatet blir (Derwall m.fl. 2005). Tidigare 

forskning på gröna fonder har visat att de ofta har svårt att prestera bättre än index och bara 

ett fåtal har uppnått positivt Jensen’s alpha, vilket betyder att fonderna inte generellt kan 

leverera överavkastning mot jämförelseindex över tid (Ito, Managi & Matsuda 2012). Detta 

mått visar att effekten av en mer aktiv förvaltning inte väger upp den ökade kostnad som 

kommer av analys, utvärdering och administrering av de aktiva portföljerna (Jensen 1968). 

En studie av ett flertal europeiska fonder visade att ett brett globalt index slår gröna men 

också konventionella aktivt förvaltade fonder (Ibikunle & Steffen 2015). Finansmarknaden 

verkar vara för kortsiktig och dålig på att prissätta miljömässiga vinster vilket straffat de 

gröna fonderna. Ska en aktiv förvaltning, med grund i högre personliggörande, ändå väljas 

är de gröna fonderna signifikant bättre än konventionella fonder (Ibikunle & Steffen 2015). 

Att ta hänsyn till SRI innebär enligt Smith och Smith (2016) att investeringarna tar hänsyn 
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till både finansiella och icke-finansiella kriterier. Bland icke-finansiella kriterier nämns en 

hållbar bolagsstyrning, bra arbetsförhållanden, liten miljöpåverkan och geopolitiskt fokus. 

Investeringarna tar även hänsyn till vilken typ av produkter det rör sig om och ifall 

exempelvis tobak eller vapen ingår i sammansättningen (Smith & Smith 2016).  

 

 Hållbara investeringar i universitetsstiftelser 

En tidigare studie av Smith och Smith (2016) har undersökt varför vissa amerikanska 

universitetsstiftelser har tagit hållbarhetsfrågan i beaktning vid investeringsbeslut. En 

förklaring är att det kan skapa ett starkare varumärke för universitetet som då erhåller en 

komparativ fördel mot andra universitet. En annan förklaring är att personer i 

investeringskommittén har egna preferenser kring vilka sociala frågor som ska fokuseras i 

policy och investeringsbeslut (Smith & Smith 2016). Det visade sig också i USA att desto fler 

personer som sitter i en investeringskommitté desto högre är sannolikheten för att hållbarhet 

appliceras i investeringsfilosofin. När färre professionella förvaltare fanns i kommittén var 

chansen också större att de aktivt arbetade med SRI. Ett politiskt aktivt campus bidrog vidare 

till att universitet i USA arbetar med hållbarhetsfrågorna (Smith & Smith 2016).  

 

Den vanligaste metoden för hållbara investeringar vid amerikanska universitet är negativ 

screening (Smith & Smith 2016). Negativ screening innebär att exempelvis tillgångar eller 

branscher väljs bort (Swesif 2017b). Denna metod har även visat sig vara vanlig bland 

institutionella investerare i Sverige, även om ”bäst i klassen” är en vanligare strategi (Hassel 

m.fl. 2011). Bäst i klassen innebär att en tillgång eller bransch överviktas på grund av ett 

framgångsrikt hållbarhetsarbete (Swesif 2017b). Vilka arbetssätt för hållbara investeringar 

som används vid svenska universitet finns det ingen liknande forskning kring. 

 

 Divestering 

Forskning kring divestering av innehav kopplade till fossila bränslen har fokuserat på att 

undersöka bakomliggande skäl för och emot divestering av universitetstiftelser i USA som 

blivit utsatta för påverkanskampanjer. De vanligaste skälen för att ett universitet valt att 

divestera var en önskan om att investeringsprinciperna ska ligga i linje med universitetets 

övergripande värderingar samt att det anses moraliskt korrekt att motverka 

klimatförändringar (Grady-Benson & Sarathy 2015). De vanligaste skälen emot divestering 

var för höga kostnader kopplat till omläggning av investeringar, att effekten anses för liten 

samt att det inte är korrekt att agera politiskt med donerade pengar (Grady-Benson & Sarathy 
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2015). De svenska universitetens ståndpunkt i divesteringsfrågan är inte behandlad i tidigare 

forskning. 

 

Samtidigt som kampanjen för fossilfria investeringar under senare år steg för steg lyckats få 

fler universitet globalt att divestera sitt kapital finns det de som inte följt efter. Exempelvis 

menar Massachusetts Institute of Technology att divestering är finansiellt oansvarigt och 

ineffektivt i att påverka näringslivets moraliska synsätt (Richardson 2016). Argumenten för 

att divestera fossila bränslen är dock många. Dels är det viktigt att ta klimatförändringarna 

seriöst, men det finns också en risk att fossil energi i framtiden kommer regleras på andra 

sätt genom exempelvis högre beskattning vilket sänker dess värde. I slutändan kan gas- och 

oljeraffinaderier bli strandade tillgångar (Impax 2013). Dessutom kan gräsrotsrörelsen vara 

ett tecken på ett normskifte mot minskad efterfrågan på fossil energi (Richardson 2016; 

Impax 2013). Vid vissa universitet har nekande divesteringsbeslut lett till studentledda 

blockader av kontor, protestsittningar och andra typer av radikala missnöjesaktioner. 

Effekten av nekande beslut från universiteten mot divestering kan alltså bli mer radikala 

kampanjer där studenter som intressenter är villiga att gå långt för att få igenom sin agenda 

vilket utgör en varumärkesrisk för universiteten (Healy & Debski 2017). 

 

Den divesteringsrörelse vi nu ser mot fossila bränslen är en protestaktion som på många sätt 

liknar tidigare aktioner som exempelvis protester mot apartheid i Sydafrika. De investerare 

som inte beslutade att divestera sina innehav med sydafrikansk koppling fick se 

investeringarna bli nära på värdelösa på grund av snabbt fallande aktiekurser när flera stora 

investerare lämnade bolagen (Kumar, Lamb & Wokutch 2002). Det finns dock andra forskare 

som menar att divesteringen från Sydafrika inte hade någon större effekt på den 

sydafrikanska finansmarknaden. Däremot hade pressen från allmänheten förmodligen desto 

större effekt på samhället och dess medvetande om förhållandena i Sydafrika, vilket gav ett 

normskifte (Teoh, Welch & Wazzan 1999). 

 

Mycket forskning har fokuserat på om engagemang för att förändra bolag eller divestering är 

mest effektivt för att driva en förändring, men Dawkins (2016) visar att de båda strategierna 

är absolut bäst när de används kombinerat. Om investeraren menar allvar med sitt fokus på 

SRI måste drivkraften vara att företagen ska bli bättre på att ta hänsyn till miljömässiga- och 

sociala förhållanden. Detta uppnås på ett bra sätt genom ett aktivt ägarskap där investeraren 

sätter press på ledningen, men för att det ska bli effektivt behövs också det bakomliggande 

hotet om divestering. Används bara bäst i klassen-strategin tenderar portföljen att förvaltas 

traditionellt och inte leda till de förändringar som eftersöks (Dawkins 2016). 
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3.4 Kontextualisera 

Investerarens portföljsammansättning behöver kontextualiseras, genomföras, ihop med de 

tre tidigare grundpelarna diversifiering, resurshushållning och personliga preferenser. 

Portföljen måste sättas samman utifrån hur marknadssituationen och dess prissättning av 

tillgångarna ser ut. Marknadsprissättningen sker genom interaktion mellan investerare med 

olika preferenser (Sharpe 2007). Varje avsteg från globalportföljen måste kunna motiveras 

med hänsyn tagen till diversifiering, hushållning och personliggörande (Sharpe 2007). I 

stiftelsernas fall har vi argumenterat för att personliggörandet handlar om att 

kapitalförvaltningen ska kunna ske hållbart. Därmed måste kontextualiseringen av 

portföljförvaltningen innefatta utbudet av hållbara och ansvarsfulla investeringar. Nedan 

följer därför en genomgång av utveckling på marknaden för ansvarsfulla och hållbara 

investeringar. Genomgången syftar inte till att perfekt återge marknaden, utan snarare visa 

olika möjligheter och om de blir fler eller färre. 

 

 Utbudet av hållbara och ansvarsfulla investeringar 

Marknaden för hållbara och ansvarsfulla investeringar har växt under en längre tid och 2014 

stod ansvarsfulla investeringar för 30,2 % av världens totala förvaltade kapital. Sedan 2012 

har marknaden för SRI växt med 61 %. Europa och Nordamerika står tillsammans för 99 % 

av det totala hållbart investerade kapitalet (GSIA 2014). Eftersom dessa marknader är 

dominanta inom området kan det försvåra global, hållbar diversifiering i aktieplaceringarna. 

En genomgång av hur stora de enskilda tillgångarna är av den totala marknaden för SRI visar 

att aktier och obligationer utgör den dominerande delen med över 85 % av utbudet medan 

exempelvis fastigheter och råvaror endast utgör omkring 6 % (GSIA 2014). Även i Sverige 

växer marknaden för hållbara produkter och 47 fondbolag samt närmare 700 fonder är 

anslutna till den svenska oberoende organisationen för hållbara investeringar, Swesif (Swesif 

2016). En förklaring till att utbudet växer kraftigt är att intresset för dessa produkter är stort. 

En studie från 2014 visade att 95 % av de svenska pensionsspararna vill att 

pensionssparandet ska ta hänsyn till ESG-kriterier vilket drivit på utvecklingen av fler 

produkter med denna inriktning (Sandberg m.fl. 2014). 

 

Det tillgångsslag som hållbara och ansvarsfulla investeringar fokuserat mest på historiskt är 

aktier. Detta gör att det finns mängder av aktiefonder som fokuserar på ESG kärnvärden, 

screenar bort branscher och företag på etiska kriterier, fokuserar på lösningar som förbättrar 

sociala förhållanden och främjar förnybar energi eller utövar ett aktivt ägarskap (J.P Morgan 

2016). I tillgångsslaget räntor finns bland annat gröna och samhällspåverkande obligationer 

(KPMG 2015). Gröna obligationer har samma egenskaper som andra obligationer med 
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skillnaden att de finansierar hållbara och miljövänliga projekt. Marknaden för gröna 

obligationer har växt snabbt sedan 2007, då den första gröna obligationen emitterades. Idag 

är det framförallt företag, kommuner och banker som ger ut dessa men från och med 2017 

kommer Frankrike som första stat emittera gröna obligationer (Finansdepartementet 2016). 

En tidigare studie om gröna obligationer av Johannesson och Stejmar (2015) visade att det 

finns flera drivkrafter bakom varför marknaden för gröna obligationer växt. Gröna 

obligationer ger enligt deras intervjuade förvaltare samma avkastning till samma risk. I ett 

längre perspektiv pekar studiens respondenter även ut att det kan leda till högre avkastning 

än de traditionella obligationerna. Det beror på att de gröna företagen är bättre anpassade 

efter omvärlden, har lägre miljörisk och en mer långsiktigt genomtänkt strategi 

(Johannesson & Stejmar 2015). 

 

Räntesparande kan också ske genom statsobligationer och ett sätt att då utvärdera 

hållbarhetsaspekten är att använda sig av RobecoSAM:s hållbarhetsranking där länder 

rankas utifrån ESG-kriterier (Robecosam 2016). På så sätt kan ränteinvesteringar i de 

nationer som har den bästa hållbarhetsinriktningen väljas ut och användas för att 

åstadkomma en högre nivå av hållbarhet även i ränteförvaltningen. Alternativa hållbara 

investeringar är också en marknad som växt mycket. Exempel på dessa är investeringar i små 

sociala- och miljödrivna företag och direkta investeringar i företag eller projekt med fokus på 

att påverka samhället i en hållbar riktning (J.P Morgan 2016). Sammantaget växer utbudet 

av hållbara alternativ inom en mängd olika tillgångsslag och marknaden kan tillgodose en 

stor del av de hållbarhetsaspekter som förvaltare vill inkludera i sin förvaltning. 

 

Att beakta någon form av hållbarhetsaspekt betyder inte att den passiva förvaltningen 

behöver överges helt och hållet men ett produkturval måste göras vilket driver en viss 

kostnad. På marknaden finns ett utbud av produkter som är passiva och följer särskilda 

index, där hänsyn har tagits till hållbarhetsaspekter. Exempelvis finns indexfonder som 

väljer bort bolag baserat på ESG-kriterierna (Swesif 2017a). Detta möjliggör en förvaltning 

som tar ett visst hållbarhetsansvar utan att aktiviteten behöver vara speciellt hög och 

passiviteten upprätthålls i hög utsträckning. Bland aktiva fonder finns exempelvis etiska 

fonder med exponering mot en viss marknad där syftet dels är att investera i bolag som är 

hållbara samtidigt som en hög avkastning eftersträvas genom informationsövertag (Swesif 

2017a). Fondutbudet sträcker sig således över ett spektrum från väldigt hög aktivitet, där 

exempelvis påverkansinvesteringar används, till mindre aktivitet där exempelvis hållbara, 

billiga indexfonder återfinns. 
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3.5 Beprövad erfarenhet av god kapitalförvaltning 

För att komplettera de fyra delar Sharpe (2007) lyfter fram som en sammanfattning av vad 

rationell kapitalförvaltning bör utgå ifrån presenteras här beprövad erfarenhet. För detta 

används Reilly och Browns (2012) modell för praktiskt tillvägagångssätt vid 

kapitalförvaltning. Enligt denna beprövade erfarenhet är utgångspunkten i 

kapitalförvaltning att investeraren går igenom tidshorisont, mål, framtidsplan, riskpreferens 

och generella behov. Eftersom detta är unikt för varje investerare, måste investeraren 

strukturera en egen övergripande förvaltningsplan som beaktar dessa aspekter för att 

uppfylla målen (Reilly & Brown 2012, s.32). En metod för att utforma kapitalförvaltningen 

är att gå igenom en investeringsprocess där de fyra stegen kontinuerligt ska utvärderas och 

uppdateras (Reilly & Brown 2012, s.35). Med hjälp av investeringsprocessens steg går det att 

praktiskt implementera en kapitalförvaltning på vetenskaplig grund där diversifieringen, 

resurshushållningen, personliggörandet och kontextualiseringen inkluderas. 

Stiftelseförvaltningen kan få ledning genom denna process för att på ett effektivt sätt 

åstadkomma en god kapitalförvaltning. 

 

 

Figur 3. Investeringsprocessen illustrerad med inspiration av Reilly & Brown (2012) s. 35. 

 

 Policydokument 

Policydokumentet är väsentligt i investeringsprocessen eftersom det är mandatet som syftar 

till att vägleda både investeraren och förvaltaren samt klargöra vilka risker, mål och 

begränsningar som finns i förvaltningen. En tidigare studie pekar på att ALM kan vara ett 

bra verktyg för behovsanalys eftersom det kan underlätta formulerandet av de mål som finns 

för förvaltningen (Flodemark & Sörensen 2014). Eftersom risk och avkastning har ett 

samband är det viktigt att policyn innehåller kvantifierade mål för båda komponenterna. Likt 
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hela investeringsprocessen måste även policydokument gås igenom och uppdateras 

kontinuerligt (Reilly & Brown 2012, s.36). Det bör med tydlighet framgå vem som gör vad i 

förvaltningen för att inga missförstånd ska uppstå eller att någon obehörig gör vad den inte 

har rätt till i enlighet med fastställd policy. Hur kapitalet får placeras är viktigt i stiftelser 

eftersom placeringarna kan bli föremål för påtryckningar från olika intressenter samt att 

tvivelaktigheter kan skada förvaltarens varumärke. Detta innebär att det bör vara tydligt vilka 

investeringar som anses olämpliga eller oetiska och därmed väljs bort. Tydlighet kring 

riskhantering är också viktigt, där det framgår vem som övervakar risker och hur dessa 

hanteras. De risker portföljen utsätts för bör specificeras och det bör klargöras hur det kan 

tänkas påverka portföljens resultat (Bodie m.fl. 2011, s.961–967). 

 

Vid utformningen av ett policydokument är jämförelseportföljer eller jämförelseindex 

lämpliga att använda för att utvärdera förvaltningen. Det behöver inte vara relevant om 

förvaltaren vinner eller förlorar mot jämförelseportföljen, utan det väsentliga är att 

förvaltaren håller sig inom givna ramar i policyn (Reilly & Brown 2012, s.38). Ett bra 

policydokument bör också innehålla riktlinjer för uppföljning och rebalansering av 

portföljen. Önskvärd nivå av buffert och den tidshorisont som gäller för investeringen bör 

också ingå. När det gäller stiftelser, som ofta förvaltas externt, är det extra viktigt med en 

tydlig policy som vägleder förvaltaren och klargör dennes mandat. Utgångspunkten är att ju 

tydligare policyn är ju smidigare blir det sedan att konstruera investeringsstrategin. 

Tillgångsallokeringen bör framgå av policyn och vara utformad i storleksintervall snarare än 

precisa procent för att inte driva på frekvent rebalansering som ger transaktionskostnader 

(Reilly & Brown 2012, s.35–46). Sammantaget leder ett policydokument med alla dessa delar 

till en transparent och tydlig förvaltning, vilket är viktigt för stiftelser som främjar ett särskilt 

ändamål. 

 

 Marknadsanalys och strategiutformning 

Innan en strategi för portföljförvaltningen utformas är det nödvändigt att göra en genomgång 

av investerarens, i den här studien stiftelsens, behov, förväntningar och riskpreferens. Denna 

genomgång styr sedan vilka tillgångar som blir aktuella i portföljen. Genomgången av 

tillgångarna fortsätter lämpligen på makronivå och analysen benas därefter ner i enskilda 

sektorer, branscher och slutligen mikroanalysen där företaget står i centrum och specifika 

tillgångar väljs ut (Reilly & Brown 2012, s.36). Eftersom finansmarknaden är dynamisk och 

påverkas av ekonomin, som i sin tur direkt påverkas av politiska och sociala förhållanden, 

ändrad demografi samt trender inom industrin är det dessa faktorer som bör analyseras. När 

analysen är genomförd finns förutsättningar för att konstruera en relevant 
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förvaltningsstrategi givet de behov och preferenser som har kartlagts gällande avkastning och 

risk (Reilly & Brown 2012, s.349–350, 391). 

 

Nästa steg i processen är att utforma en strategi som är linjär med policy och 

marknadsförväntningar. Exempel på aktiva förvaltningsstrategier är en top-down 

konstruktion av portföljen vilket innebär att breda tillgångsklasser väljs för att sedan välja 

enskilda tillgångar inom de valda klasserna (Bodie m.fl. 2011, s.8–9). Motsatsvis finns 

bottom-up strategin som innebär att enskilda tillgångar väljs ut som investeraren anser vara 

undervärderade. Denna strategi ger en total sammansättning utan hänsyn till vilka 

tillgångsslag eller branscher som valts (Bodie m.fl. 2011, s.8–9). De båda nämnda 

strategierna är exempel på taktiska tillgångsallokeringar där förvaltaren har utrymme att 

själv avgöra vilka tillgångar som ska ingå och vid vilken tidpunkt. Ett alternativ till dessa 

strategier är den passiva förvaltningen där förvaltaren inte tar ställning till specifika 

tillgångar (Reilly & Brown 2012, s.504–520). För att tillmötesgå hållbarhetskrav kan en viss 

aktivitet krävas för specifika önskemål men även passiva indexfonder med tydlig 

hållbarhetsprofil finns som kan tillgodose en stor del av behoven. 

 

 Portföljkonstruktion 

Det tredje steget i kapitalförvaltningsprocessen är att konstruera portföljen. För att 

implementera en strategi och utforma tillgångsportföljen kan den moderna 

portföljvalsteorin, som grundlades av Markowitz (1952), användas. Här antas effektiva 

marknader, rationella investerare och en vilja att vinstmaximera bland investerare samt att 

risken kan förklaras av tillgångarnas varians. Portföljkonstruktionen börjar med 

identifieringen av vilka möjliga kombinationer av risk och avkastning som kan åstadkommas 

med de riskfyllda tillgångar som omfattas av urvalet. Detta urval bör omfatta alla tillgängliga 

tillgångar på global nivå för att nå en perfekt diversifierad portfölj (Eiteman m.fl. 2010, s.445; 

Fabozzi & Modigliani 1992, s.255; Fama 1972). Genom att använda förväntad avkastning, 

varians och kovarians kan kombinationerna med den lägsta variansen (risken) för varje given 

avkastning räknas fram (Bodie m.fl. 2011, s.211). 

 

Optimeringen gör att en portfölj kan konstrueras som enligt portföljvalsteorin ska prestera 

bättre än de enskilda tillgångarna var för sig via diversifiering (Markowitz 1952; Sharpe 

1964). Vid optimering av denna typ antas inga restriktioner finnas. Det innebär att det 

uppstår skillnader när det inte får förekomma en viss typ av tillgång i portföljen, exempelvis 

tillgångar kopplade till fossila bränslen. Studiens undersökningsobjekt måste hantera denna 
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problematik och sätta värde på den avkastning som, teoretiskt sett, avstås ifall restriktioner 

till förmån för särskilda intressen tas hänsyn till i förvaltningen. 

 

 Utvärdering och uppföljning 

Det sista steget i investeringsprocessen är utvärdering och uppföljning av portföljens 

prestation utifrån strategi och mål. Viktiga delar i detta arbete är att ta hänsyn till 

investerares behov och hur marknaderna förändras vilket kan föranleda en förändring av 

policy och strategi om det anses nödvändigt (Reilly & Brown 2012, s.36). Genom kontinuerlig 

övervakning av relationen mellan portföljens prestation och de krav och önskemål som policy 

och strategi sätter upp kan rekonstruktion ske som en reaktion på förändringar. Hela 

investeringsprocessen blir på detta sätt en dynamisk och ständigt pågående process där 

utvärderingen sätter ramarna för vilka delar i processen som bör göras om igen. Utan ett 

tydligt och effektivt sätt att följa upp arbetet med investeringarna förlorar förvaltaren 

möjligheten att hantera den föränderliga miljö som omger förvaltningen (Reilly & Brown 

2012, s.36). 

 

Utgångspunkten i utvärderingen bör vara de kvantifierade risk- och avkastningsmålen 

(Reilly & Brown 2012, s.35–36). Risk kan mätas på flera andra sätt utöver enbart varians och 

delas upp i osäkerhetsfaktorer. Dessa motsvaras av varians i traditionella modeller. Riskerna 

vid kapitalförvaltning kan i huvudsak delas upp i företagsrisk, ränterisk, likviditetsrisk, 

valutakursrisk, politisk risk och finansieringsrisk. Dessa bildar tillsammans den 

fundamentala risken i investeringarna (Reilly & Brown 2012, s.19). Sharpe-kvoten kan bistå 

med värdefull information om risk och avkastning även om fokus kan behöva vidgas för att 

omfatta aspekter som påvisar icke-finansiell måluppfyllelse. Det finns många sätt att 

inkludera icke-finansiella mått och ett exempel på detta är Morningstars sustainability 

rating som utvärderar hållbarhetsarbetet i bolagen som ingår i fonderna. Denna utvärdering 

utgår från ESG-kriterier och betygsätter fonderna (Morningstar 2016). Även andra mått som 

tracking error och aktiv avkastning bör finnas med i utvärderingen av kapitalförvaltningen 

beroende på vald strategi för att mäta måluppfyllelsen (Reilly & Brown 2012, s.673,675; 

Vinell m.fl. 2007). 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 



29 

4 Metod 

Metodkapitlet motiverar och granskar gjorda val i studiens utformning och genomförande. 

Studiens tillvägagångssätt beskrivs också vilket underlättar replikering. 

 

4.1 Val av ämnesområde och metod 

Aktualiteten i ämnet som vuxit både genom ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor samt 

genom pågående kampanjer för divestering av universitetstiftelser väckte vårt intresse. Då 

det saknas kunskap kring optimala lösningar på den målkonflikt som universitetsstiftelserna 

ställs inför vid kapitalförvaltningen samt att dessa är en starkt bidragande faktor till 

samhällsutvecklingen valde vi att undersöka detta vidare. Genom att undersöka 

problematiken djupare avsåg vi nå en fördjupad förståelse för hur kapitalförvaltningen kan 

utformas som lösning på målkonflikten. På detta sätt ville vi föra teori och praktik närmre 

varandra. Eftersom vi även har läst mycket finansiell teori kändes det inspirerande att 

fördjupa oss inom detta område, vilket i kombination med att universitetsstiftelser finns i vår 

närmiljö gjorde ämnet som helhet intressant för oss. 

 

Metoden för att angripa problemet och studera målkonflikten var att skapa en struktur som 

utgick ifrån Sharpes (2007) fyra grundstenar i kapitalförvaltning som nämns i avsnitt 1.6 och 

utvecklas i kapitel tre. Detta angreppssätt valdes för att göra det möjligt att under givna 

teman hitta möjliga förklaringar till de resultat som upptäcktes i den empiriska insamlingen. 

Nobelpristagaren Sharpe ansåg vi vara en bra källa eftersom han är en framstående forskare 

inom ämnet kapitalförvaltning och sammanfattar forskningsläget för vad som kännetecknar 

god kapitalförvaltning. Vi har i studien tagit utgångspunkt i denna evidensbaserade 

kapitalförvaltning vilket liknar ett deduktivt arbetssätt (Bryman & Bell 2013, s.31). Därefter 

gick vi vidare till empirin för att se hur den stämde överens med denna investeringsteori. När 

empirin inte kunde förklaras av teori och forskning fick vi i enstaka fall gå tillbaka och hitta 

nytt stöd i forskningen. 

 

För att på ett grundligt och djupgående sätt kunna analysera ämnesområdet valde vi en 

kvalitativ ansats med en kombination av intervjuer och dokumentstudier. Valet av ansats 

grundar sig i att detta är en bra metod för att undersöka en företeelse i sitt sammanhang och 

uppnå en fördjupad och ökad förståelse (Justesen & Mik-Meyer 2011). Genomgående vid 

intervjuerna och i dokumentstudien användes ett investeringsperspektiv där tyngdpunkten 
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låg på kapitalförvaltningens utformning, uppbyggnad och lösning. Denna metod 

möjliggjorde skapandet av relevanta intervjufrågor och var det perspektiv som användes vid 

utformningen av studiens referensram och analys. En kvantitativ ansats valdes bort eftersom 

ämnet är komplext. Arbetet med hållbarhetsfrågor inom universitetsstiftelser och de 

problem som uppkommer till följd av olika mål och värderingar bland intressenter samt 

spelreglerna i form av lagstiftning behöver djupgående analys. Det kvalitativa angreppssättet 

bidrog också till att vi kunde fånga upp nyanser som annars uteblivit. 

 

Studien designades som en multipel fallstudie vilket lämpade sig väl eftersom vårt fokus låg 

på de enskilda fallen och deras specifika kontext (Bryman & Bell 2013, s.89). Genom denna 

studiedesign uppnåddes möjligheten att få fram de specifika drag som skiljde fallen åt och 

som därefter fungerat som utgångspunkt i teoretiska reflektioner vid analysen (Bryman & 

Bell 2013, s.93). Detta angreppssätt innebar att vi inte eftersträvade att generalisera över vare 

sig fallen eller populationen utan istället få möjlighet att jämföra fallen och se vilka resultat 

som återkom.  Ett mindre urval behöver dock inte nödvändigtvis innebära att det inte går att 

generalisera överhuvudtaget (Gummesson 2000, s.89). 

 

4.2 Urval 

Eftersom målet var att undersöka universitetsstiftelser och deras arbete begränsades urvalet 

till denna grupp. Vi kontaktade 15 svenska universitet med vår förfrågan om intervju och de 

som accepterade intervjuades. Detta kan ses som ett målstyrt urval där de som intervjuats är 

de som är mest relevanta för att besvara forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2013, s.452–

453). Då vissa universitet valde att inte medverka av olika skäl begränsades antalet intervjuer 

till sju. Trots bortfallet representerar de intervjuade nära hälften av alla svenska universitet. 

De som valde att inte medverka gjorde det huvudsakligen med hänvisning till att deras 

stiftelseförvaltning inte var tillräckligt stor för att de ansåg sig kunna bidra. Studiens resultat 

påverkades därmed inte i hög utsträckning eftersom de respondenter som svarade stod för 

en hög andel av universitetens samlade stiftelseförvaltning både gällande antalet stiftelser 

och storleken på kapital.  

 

För att ytterligare kunna förstå problematiken intervjuades tre externa kapitalförvaltare som 

universiteten anlitat. I detta fall användes ett snöbollsurval som innebar att kapitalförvaltare 

valdes ut genom att de stiftelseförvaltare vid universiteten som använde externa 

kapitalförvaltare ledde oss vidare till deras kontakter (Bryman & Bell 2013, s.207). Dessa 

intervjuades därefter gällande kapitalförvaltningen de sköter för universitetsstiftelsernas 
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räkning. Flera stiftelseförvaltare vid universiteten visade sig använda samma externa 

kapitalförvaltare vilket gjorde dem viktiga för att skapa en djupare förståelse för 

problematiken. Detta urval kommer sannolikt inte representera populationen av 

kapitalförvaltare men respondenterna är relevanta för studien eftersom de representerar 

externa kapitalförvaltare som faktiskt används av universiteten (Bryman & Bell 2013, s.452). 

 

4.3 Intervjuer 

Vi har genomfört tio kvalitativa intervjuer med totalt elva personer. Intervjuerna har spelats 

in efter respondenternas godkännande och därefter transkriberats. Den kvalitativa intervjun 

passade bra för denna studie då den kännetecknas av att fokus ligger på respondenternas 

erfarenheter inom deras kunskapsområde (Bryman & Bell 2013, s.494). Intervjuerna gav 

även en flexibilitet som gjorde det möjligt att få kunskap om det respondenterna tyckte var 

intressant och relevant eftersom intervjun kunde ta flera riktningar. Syftet med intervjuerna 

var således att uppnå detaljerade och utförliga beskrivningar av respondenternas syn på det 

intervjun behandlade (Bryman & Bell 2013, s.474). I kommunikationen med respondenterna 

eftersträvade vi tydlighet och ärlighet vilket är viktiga delar för att undvika förekomsten av 

missförstånd och vilseledande (Kvale & Brinkmann 2014). Inför de olika intervjuerna satte 

vi oss in i de lokala styrdokument som fanns för stiftelseförvaltningen vilket gjorde att vi kom 

väl förberedda gällande de riktlinjer respektive respondent hade att förhålla sig till. 

 

Intervjuguiderna, bilaga 1 och 2, strukturerades med inledande bakgrundsfrågor i syfte att få 

fram grundläggande fakta om respondenterna och stiftelserna. Därefter följde en genomgång 

av donatorers, universitetets, intresseorganisationers, opinionsbildares och 

stipendiemottagares motiv, mål och krav för kapitalförvaltningen. Vidare frågade vi hur 

stiftelseförvaltarna löst problematiken med att motiv, mål och krav är olika för de olika 

intressenterna samt hur de förhåller sig till stiftelselagstiftningen. Vi frågade även hur 

stiftelseförvaltarna uppfattar sund och hållbar kapitalförvaltning. Slutligen behandlade 

intervjuerna stiftelseförvaltarnas uppfattning om kostnader och värden av vald lösning. 

Kapitalförvaltarna intervjuades utifrån samma upplägg för att också fånga deras perspektiv 

och syn på sund och hållbar kapitalförvaltning av stiftelsekapital.  

 

Vår intervjuform har varit av semistrukturerad karaktär. Det har gjort att vi dels kunnat följa 

vår agenda och använda en intervjuguide som underlag men också lämnat utrymme för att 

djupgående fånga in respondenternas spontana beskrivningar och berättelser (Brinkmann 

2008). För att uppnå hög intervjukvalitet har intervjuerna, genom intervjuguiden, följt en 
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röd tråd, begreppstolkningar har förklarats på samma sätt till alla respondenter och 

respondenternas ställningstaganden har förtydligats (Kvale & Brinkmann 2014). Studiens 

intervjuform var informell. Det innebär att valet av frågor styrs av den aktuella situationen 

och som intervjuare fick vi känna av om spontana följdfrågor var lämpliga eller om det för 

stunden var bäst att följa vår uppsatta intervjumall (Gummesson 2000, s.126–127). Målet 

var att få respondenterna att känna sig trygga samt tala öppet och fritt kring frågeställningen. 

Syftet var inte att ta reda på om intervjupersonerna hade de korrekta svaren eller inte utan 

fokus låg på att hjälpa respondenterna att tala helt fritt för att fånga intressanta aspekter i 

svaren vilket kännetecknar kvalitativa intervjuer (Justesen & Mik-Meyer 2011). Vidare är det 

vid semistrukturerade intervjuer viktigt att inte ställa ledande frågor för att kunna fånga upp 

bredden i respondenternas tolkningar av frågorna vilket vi eftersträvat i undersökningen 

(Given 2008). 

 

Intervjuerna genomfördes i alla fall utom ett genom personligt möte på respondenternas 

arbetsplatser. Detta arbetssätt bidrog till att respondenterna kände sig trygg med miljön och 

intervjuerna kunde genomföras ostört. En intervju med en stiftelseförvaltare genomfördes 

via telefon med hänvisning till att avståndet av tids- och kostnadsskäl inte möjliggjorde 

personligt möte. Tidsåtgången för intervjuerna varierade något men uppgick till 50-60 

minuter i genomsnitt. 

 

4.4 Dokumentstudier 

Dokument har använts för att ytterligare understödja den empiriska undersökningen och 

komplettera intervjumaterialet. Dokumenten utgjordes i huvudsak av policydokument, 

placeringsregler, fondfaktablad, utvärderingsrapporter och styrelseprotokoll som alla är 

exempel på organisationsdokument. En fördel med dokumenten är att de inte är producerade 

för forskningssyftet. De har därmed hög validitet eftersom de inte påverkats av 

undersökningen i sig (Bryman & Bell 2013, s.550). Dokumenten lät oss också fånga upp 

enskilda stiftelsers förutsättningar och begränsningar kring arbetet med hållbarhetsfrågor 

vilket hjälpte till med att utreda bakgrunden till intervjusvaren.  

 

4.5 Kvalitetsutvärdering 

Studiens metoder bör enligt Bryman och Bell (2013) utvärderas i förhållande till begreppen 

validitet, att studien mäter det som avses, och reliabilitet, möjligheten att replikera studien. 

Följande avsnitt går igenom vårt angreppssätt utifrån de båda kvalitetsaspekterna. 
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 Validitet  

Inom kvalitativ forskning handlar validitet om forskningens tillförlitlighet, sanning och 

rimliga tolkningar (Kvale & Brinkmann 2014). Vår empiri består huvudsakligen av intervjuer 

där det framförallt är viktigt att det är hög kvalitet på intervjun, att materialet kontrolleras 

och att respondenternas svar är tillförlitliga och trovärdiga för att studien ska uppnå hög 

validitet (Kvale & Brinkmann 2014). Under studiens gång har vi avsett vara transparenta och 

inte låta egna åsikter, uppfattningar eller teoretisk inriktning påverka studien som helhet 

eller dess resultat. Vi har under studiens gång haft ett granskande synsätt på vårt arbete, samt 

låtit andra akademiker gå igenom studieprocessens olika delar och komma med 

kommentarer vilket ökat studiens tillförlitlighet och giltighet (Bryman & Bell 2013, s.405). 

Validiteten stärktes också genom att vi hade möjlighet att gå tillbaka till de transkriberade 

intervjuerna för att kontrollera att respondenternas berättelser återgavs i rätt kontext. 

 

De intervjuade kan ha tillrättalagda svar vilket vi har haft i åtanke under intervjuerna och vid 

tolkningen av materialet (Ulvenblad & Örtenblad 2008). Vi har dock inte försökt påverka 

respondenterna eftersom det är respondenternas syn på problematiken som är studiens 

grundsten. Vi har också använt oss av respondentvalidering, vilket innebär att 

respondenterna har fått möjlighet att kommentera materialet samtidigt som det ger en bra 

möjlighet att bekräfta att inga missförstånd eller fel begås (Svensson & Starrin 1996). 

Respondentvalideringen genomfördes genom att respondenterna vid intervjutillfället fick 

välja om de ville ta del av det transkriberade materialet eller den sammanställda empirin. 

Valen skiljde sig åt mellan respondenterna men oavsett vilket alternativ respondenterna 

valde tillgodosåg vi denna vilja. Detta arbetssätt ökade validiteten i studien eftersom 

respondenterna har kunnat bekräfta att intervjusvaren återgivits på ett korrekt sätt vilket 

Kvale och Brinkmann (2014) pekar ut som viktigt för att uppnå vetenskaplig kvalitet. 

 

 Reliabilitet 

Inom den kvantitativa forskningen handlar reliabilitet om möjligheten att upprepa studien 

med samma resultat. I vår kvalitativa studie är detta svårare att uppnå eftersom 

respondenternas tillfälliga sinnesstämning kan ha påverkat intervjusvaren (Svensson & 

Starrin 1996). Studiens reliabilitet bör därför ses i sitt sammanhang och dokument och 

intervjufrågor kan vara reliabla även om replikering kan ge andra svar. I arbetet med att 

uppnå hög reliabilitet har vi hanterat störningar genom att söka neutrala miljöer, uppträda 

korrekt och ställa tydliga frågor för att undvika intervjuareffekt. Vi har under studiens gång 

arbetat för att uppnå reliabilitet, vilket är eftersträvansvärt, dock inte till den grad att 

studiens kreativitet och variationsrikedom motverkats (Kvale & Brinkmann 2014). För att 
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underlätta replikering och därigenom stärka reliabiliteten finns de intervjuguider som 

använts bifogade i bilaga 1 och 2. 

 

4.6 Metodkritik 

En problematik i denna studie är att de stiftelseförvaltare som medverkat kan vara de som är 

mest intresserade av och har arbetat mest med hållbarhetsfrågor. Det kan ha påverkat 

resultatet eftersom respondenternas svar inte med säkerhet är representativa för urvalet 

stiftelseförvaltare vid universiteten. En kvantitativ studie med slumpmässigt urval hade 

kunnat öka generaliserbarheten. Snöbollsurvalet av kapitalförvaltare kan också kritiseras 

eftersom dessa kan ha en relation med stiftelseförvaltarna vilket kan ha påverkat deras svar 

då de kan uppfatta ämnet som känsligt för deras affärsmässiga relation. En mer styrande 

intervjuguide hade förenklat replikerbarhet eftersom vår semistrukturerade form gjorde att 

intervjuerna kunde ta olika riktning. Vidare har studien byggts upp utefter Sharpes (2007) 

teori om rationell kapitalförvaltning vilket har begränsat tolkningsutrymmet för de 

empiriska resultaten. Att arbeta helt förutsättningslöst induktivt är dock svårt vilket gjort att 

vi ändå valt detta tillvägagångssätt. 

 

4.7 Källkritik 

I studien förekommer såväl primär- som sekundärkällor. Sekundärkällorna består mestadels 

av litteratur författad av erkända författare och de artiklar som refererats är publicerade i 

erkända vetenskapliga tidskrifter där samtliga är referensgranskade och hämtade från 

bibliotekets databaser. Källor som har publicerats på dessa sätt är kvalitetsgranskade och 

betraktas därigenom som mer tillförlitliga (Rienecker & Stray Jörgensen 2014, s.146). Utöver 

detta har vi genomgående betraktat våra källor med kritiska ögon och jämfört resultaten i 

litteraturen för att säkerställa deras tillförlitlighet genom triangulering. I studien 

förekommer även mindre trovärdiga sekundärkällor som exempelvis rapporter från 

samarbetsorganisationer och tidningsartiklar. Vi är väl medvetna om att det i dessa källor 

kan finnas en bakomliggande agenda. I studien används de när forskning har saknats och för 

att visa på samhällsintresset och marknadsutvecklingen för hållbara produkter. De har inte 

varit de viktigaste komponenterna för byggandet av studiens slutsatser. 
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4.8 Forskningsetik 

Hållbarhetsfrågorna kan vara känsliga för de som medverkat i studien då de kan uppfattas 

som kritik mot deras handlingssätt och åsikterna kan gå isär om vikten av frågorna, vilket vi 

haft i åtanke. Fyra viktiga etiska aspekter vid genomförandet av forskning är att skydda 

anonymitetsrätten, att inte skada någon, inte kränka någons privatliv och att ha en öppenhet 

kring publiceringen av forskningen (Svensson & Starrin 1996). Det här är något som 

genomsyrat vårt arbetssätt genom hela processen och vi har försökt vara tydliga mot de som 

varit inblandade i studien. Under arbetets gång har vi efter bästa förmåga följt 

Vetenskapsrådets etiska principer och de fyra nyckelkraven informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekraven (Vetenskapsrådet 2011). De inblandade i studien har 

informerats om att deltagandet är frivilligt, att deras uppgifter behandlas konfidentiellt, att 

uppgifterna endast används till forskningssyftet och de informerades om studiens syfte. Vi 

har utelämnat namn för att utesluta igenkännande av respondenter som en del i detta arbete. 

Eftersom vi använt oss av kvalitativa intervjuer är forskningsetik en mycket viktig fråga. För 

oss som intervjuare var det utmanande att hitta rätt känsla eftersom respondenterna inte ska 

bli så öppna att det framkommer saker de vid ett senare tillfälle kan ångra vilket 

metodlitteraturen också tar upp som en svårighet (Brinkmann 2008).  
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5 Stiftelseförvaltning vid universiteten 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i en ordning inspirerad av intervjuguidernas, 

bilaga 1 och 2, uppbyggnad. Med hänsyn till utlovad konfidentialitet för respondenterna i 

studien nämns inga namn på vare sig respondenterna eller institutionerna som de 

representerar. De sju intervjuade stiftelseförvaltarna benämns med stiftelseförvaltare A-G. 

Tillsammans representerar stiftelseförvaltarna ett kapital på ungefär 18,9 miljarder fördelat 

på 1614 stiftelser anknutna till universiteten, med en ojämn fördelning mellan universiteten. 

De externa kapitalförvaltarna benämns med kapitalförvaltare 1-3. Personerna bakom 

respektive benämning presenteras i korthet nedan. Vid en av intervjuerna deltog två personer 

och dessa benämns som kapitalförvaltare 1a och 1b men representerar samma organisation. 

Totalt intervjuades således elva personer under tio intervjuer. 

 

5.1 Presentation av studiens respondenter 

Stiftelseförvaltare A: Ekonom vid förvaltningen och del av finansgruppen som förvaltar 

stiftelsekapitalet på uppdrag av stiftelsestyrelsen. Har haft positionen i ett år. 

Ekonomiutbildad. 

 

Stiftelseförvaltare B: Arbetar med finansförvaltning och ansvarar för stiftelsehantering. 

Medlem av fondstyrelsen som förvaltar kapitalet på uppdrag av universitetsstyrelsen. Har 

innehaft positionen i 20 år och har bakgrund inom bankväsendet. Ekonomiutbildad. 

 

Stiftelseförvaltare C: Ansvarig för finansförvaltningen och del av förvaltningsstyrelsen. Har 

ansvarat för stiftelserna i 20 år. Ekonomiutbildad. 

 

Stiftelseförvaltare D: Anställd vid ekonomiavdelningen med ansvar för 

stiftelseförvaltningen. Sköter framförallt redovisningsfrågor. Har haft positionen i drygt ett 

halvår. Ekonomiutbildad. 

 

Stiftelseförvaltare E: Förvaltningschef med ansvar för kapitalplaceringar, anknutna 

stiftelser och universitetets fonder. Har haft positionen i 14–15 år. Ekonomiutbildad. 
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Stiftelseförvaltare F: Ansvarig för universitetets kontakt med externa kapitalförvaltare. Ger 

förslag på tillgångsallokeringar och policyförändringar och har arbetat med 

stiftelseförvaltningen i 10 år. Ekonomiutbildad. 

 

Stiftelseförvaltare G: Universitetsråd och tidigare chefsjurist vid universitetet. Ansvarig för 

stiftelseförvaltningen sedan 10 år. Juridikutbildad.  

 

Kapitalförvaltare 1a: Aktieförvaltare med ansvar för ansvarsfulla investeringar inom både 

aktier och krediter. Har arbetat i organisationen i 11 år och har tidigare arbetat på 

investmentbank. Ekonomiutbildad. 

 

Kapitalförvaltare 1b: Analytiker, portföljförvaltare och ställföreträdande chef för 

kapitalförvaltningen. Har arbetat i organisationen i 8 år. Systemvetenskaps- och 

ekonomutbildad. 

 

Kapitalförvaltare 2: Affärsansvarig och kundansvarig mot institutionella kunder. Har 

arbetat i rollen i 20 år inom flera organisationer. Ekonomiutbildad. 

 

Kapitalförvaltare 3: Chef för ansvarsfulla investeringar och därmed ansvarig för policy för 

ansvarsfulla investeringar. Arbetar med ägarstyrning och processer för att integrera 

hållbarhetskriterier i investeringsprocessen. Har haft rollen i 2,5 år men liknande 

arbetsuppgifter i 14 år. Ekonomiutbildad. 

 

5.2 Synen på sund och hållbar kapitalförvaltning 

Intervjuerna började med stiftelseförvaltarnas syn på vad som kan betecknas som en sund 

kapitalförvaltning av stiftelsernas medel och det visade sig att de hade olika syn. 

Stiftelseförvaltare E tycker att det handlar om att hitta rätt balans mellan aktier och räntor 

och konstaterade att ungefär samma fördelning mellan de båda tillgångsslagen är att föredra 

även om förvaltningen också kan ha en offensivare inriktning. Respondent E säger också att 

eftersom stiftelser behöver utdelningsbar avkastning är det bra med aktier med god 

direktavkastning som främjar ändamålet. Stiftelseförvaltare C säger att det viktigaste är att 

ha en bra tillgångsfördelning där en trygg, långsiktig tillväxt uppnås. Resonemanget 

fortsätter med att en godtagbar riskfördelning också behövs och när dessa delar är uppnådda 
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gäller det även att ha bra avkastning. Stiftelseförvaltare A menar att en sund förvaltning 

handlar om att inte ta för mycket risk utan att investeringarna ligger i linje med reglerna i 

policyn, i deras fall 60 % räntor. Stiftelseförvaltare B betonar att en sund förvaltning handlar 

om att ha ordning och reda på de stiftelser som förvaltas och att urkunden efterlevs. 

Stiftelseförvaltare D och G menar att förvaltningen har en plikt i att balansera avkastning och 

risk i och med att de flesta stiftelser ska finnas kvar för evigt. De menar båda att avkastningen 

behövs för att främja ändamålet medan riskhanteringen snarare handlar om att inte riskera 

kapitalet. Inget universitet har i sitt policydokument kvantifierat hur hög risk portföljen får 

ta men tre av sju har satt upp ett kvantifierat avkastningsmål vilket framgår av tabellen 

nedan. Stiftelseförvaltare C berättade att avkastningsmålet är 3 % men det står ej i policyn. 

 

Tabell 1. Sammanställning av policykrav för stiftelseförvaltningen 

*Respondent F anger dessa limiter för stiftelser med en förväntad livslängd över 15 år och har något skilda limiter för kortare livslängd. 

 

Ingen av stiftelseförvaltarna nämner hållbara, ansvarsfulla och etiska investeringar när sund 

förvaltning diskuteras. När det gäller vad som är en hållbar och etisk förvaltning svarar flera 

av stiftelseförvaltarna att det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till. De exempel som 

nämns är fossilfria investeringar, social hållbarhet, inget barnarbete, inget främjande av 

korruption, inga innehav kopplade till produktion av alkohol, tobak eller vapen. 

Stiftelseförvaltare C menar att ”… där kan man exemplifiera hur länge som helst”. Flera av 

stiftelseförvaltarna menar att det framförallt handlar om att inte förbruka sin omvärld. 

Stiftelseförvaltare F betonar att de dels har ett ansvar mot stiftelserna att de gör investeringar 

som de kan stå för men deras eget anseende är också viktigt att tänka på. Stiftelseförvaltare 

B fångar problematiken när anledningen till att de arbetar med hållbarhet formuleras som: 

Stiftelseförvaltare A B C D E F G

Placeringspolicy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Avkastningsmål

enligt policy
3% realt - - 3% - - 3% realt

Riskmål enligt

policy
- - - - - - -

Jämförelseindex Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja

Limit räntebärande 35-100% 40-60% 40-60% 30-50% 30-70% 25-80%* 58-72%

Limit aktier 25-55% 40-60% 40-60% 50-70% 30-70% 20-60%* 28-42%

Policyutvärdering Årligen Årligen -
Utifrån 

händelser
- - Årligen

Policykrav för stiftelseförvaltningen
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”Det känns ju konstigt om vi å ena sidan har en forskning som jobbar för att se till att 

folk mår så bra som möjligt men sen å andra sidan vara med och stödja 

tobaksindustrin.” 

 

5.3 Mål, krav och förväntningar 

Vår kartläggning visar att stiftelseförvaltarna som företrädare för universiteten har höga 

ambitioner om att integrera hållbarhet som ett fokus vid investeringar. Alla stiftelseförvaltare 

uppger att de inte investerar i de syndfulla tillgångarna alkohol, tobak och vapen. Även 

fossilindustrin har valts bort i den faktiska förvaltningen. Alla har dock inte skrivit in dessa 

specifika etik- och hållbarhetskrav i policyn. De uttryckliga etik- och hållbarhetskrav som 

ställs i policydokumenten sammanfattas av tabellen nedan. Dessa kan alltså skilja sig från de 

investeringar som faktiskt görs. Samtliga policydokument har tillhandahållits av 

respondenterna själva vilket stärker deras aktualitet och äkthet. Ett streck innebär avsaknad 

av uttryckligt villkor i policyn medan ett ja betyder att det finns uttryckliga villkor. 

 

Tabell 2. Sammanställning av uttryckliga etik- och hållbarhetskrav i policydokument 

 

*Internationella konventioner omfattar en mängd konventioner som anges i stiftelseförvaltarnas policydokument. Däribland: FN:s Global 

Compact, FN:s barnkonvention, Konventionen om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella 

bolag. Alla stiftelseförvaltare följer en eller flera av dessa konventioner.  

 

De intervjuade stiftelseförvaltarna är helt överens när det kommer till den genomsnittliga 

donatorns mål med kapitalförvaltningen. Det handlar om att maximera avkastningen så att 

utdelningarna kan främja ändamålet. Motivet bakom donationer till forskning och 

utbildning är nästan alltid att donatorn har något specialintresse, har varit drabbad av 

sjukdom eller har haft en anhörig som varit sjuk och därför vill donera till forskning inom 

det området. Donatorerna har sällan krav på hur kapitalet ska förvaltas varken gällande 

Stiftelseförvaltare A B C D E F G

Exkludering av

fossil energi
Ja - - Ja - Ja -

Begränsningar för:

Alkohol

Tobak

Vapen

Spel

Pornografi

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

Ja

-

-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

-

Ja

-

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Internationella 

konventioner*
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Policykrav inom etik, miljö och hållbarhet
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tillgångsslag och inga hållbarhetssynpunkter har förekommit. Det har inneburit att 

stiftelseförvaltarna ofta kan samförvalta pengarna. Stiftelseförvaltare F beskriver att det 

finns vissa stiftelser som vill ha bättre avkastning och helst att förvaltningen ska kunna 

garantera en viss nivå på avkastningen även i samförvaltning. Den typen av krav är ingenting 

respondent F kan lova att de kommer leva upp till. Det finns dock enskilda stiftelser eller 

donatorer med mål och krav som gör att de måste förvaltas separat. Stiftelseförvaltare D och 

E nämner att det kan finnas krav på att pengarna ska förvaltas på bankkonto. 

Stiftelseförvaltare E nämner att det exempelvis kan bero på att de som donerat upplevde 

depressionen på 1930-talet och har blivit rädda för aktier, men det finns även de som valt att 

allt kapital ska investeras i aktier. Respondent E berättar också att det finns donatorer som 

valt att donera till miljöforskning, men trots att frågan om hur kapitalet ska placeras dök upp 

fanns inget önskemål om hållbarhetsrestriktioner. Stiftelseförvaltare G lyfter de 

förväntningar donatorer kan ha på stiftelseförvaltningen:  

”Väljer någon ur vilken tidpunkt som helst att donera pengar till universitet så måste 

man förstå att universitetet ändå lever som en dynamisk och föränderlig varelse i 

Sverige över tiden. […] Där är det ju så att vi är samtidigt en svensk myndighet. […] 

det är ganska naturligt att kunna hänvisa till vad nationalstaten Sverige står för i 

olika sammanhang.” 

 

Målkonflikten byggs delvis upp av att det inte är stiftelsen eller donatorn själv som förvaltar 

kapitalet utan det uppdraget har universiteten fått. Stiftelseförvaltaren på 

ekonomiavdelningen har sedan universitetsstyrelsen som högsta beslutande organ och en 

eventuell finansstyrelse att följa. Universitetsstyrelsen har till skillnad från donatorerna ofta 

hållbarhetskrav och i vissa fall även andra mål än donatorerna. Stiftelseförvaltare A förklarar 

att de etiska riktlinjerna i policyn lades till efter påtryckningar från universitetet. Ett par 

andra respondenter (D och F) talar också om att det är universitetsledningen som kommit 

med synpunkter på hur kapitalet ska förvaltas. Stiftelseförvaltare D säger att universitetet 

försöker vara hållbart, bland annat genom att forskningen kretsar kring hållbarhet och att 

det skulle rimma illa om inte kapitalplaceringarna stämmer med den visionen. 

Stiftelseförvaltare C menar å andra sidan att universitet och universitetsledning inte behöver 

ha några krav och synpunkter. Det är något som en större finansportföljsförvaltare själv 

förväntas kunna genom att känna av marknaden och bedöma vad som är en långsiktigt god 

affär. Stiftelseförvaltare G menar att det är värt att fundera på om en förvaltningsstyrelse, i 

detta fall universitetsledningen, i efterhand kan påtvinga en donation strikta placeringsregler 

om donationen inte innehåller andra skrivningar än att kapitalet ska placeras med god 

avkastning. 
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Målkonflikten blir än större av att det förekommer intresseorganisationer och 

opinionsbildare som engagerar sig i hur kapitalet förvaltas och det kan göra att målen skiljer 

sig åt. Ofta är detta studentdrivna grupper som har inflytande på universiteten. Tre 

stiftelseförvaltare (A, D, F) har förbjudit fossila bränslen i policyn och en fjärde, (B), har också 

divesterat sina fossila innehav och ska lägga till det i policyn. Alla fyra har valt att divestera 

efter påtryckningar från den studentdrivna rörelsen ”Fossil-free”. De menar dock att även 

om frågan väcktes genom denna intresseorganisation var det ledningsgruppens egna 

värderingar som fick dem att ta beslutet. Stiftelseförvaltare D nämner att inte bara 

divesteringen av fossila tillgångar skett efter påtryckningar från studenter utan också de 

etiska restriktionerna att undvika innehav kopplat till alkohol, tobak och vapen tillkom efter 

önskemål från studenter. Stiftelseförvaltare B är tydlig med att: ”Studenternas röst har en 

jättebetydelse”. Stiftelseförvaltare C pekar snarare på att de inte kan sluta göra investeringar 

bara för att en grupp hör av sig utan deras uppdrag är att ge donatorn bästa möjliga 

avkastning. 

 

Eftersom mål, krav och förväntningar skiljer sig åt mellan universitetsledning, donatorer och 

studenter som engagerat sig i exempelvis ”Fossil-free” ingår det i stiftelseförvaltarens arbete 

att hantera denna målkonflikt. Alla stiftelseförvaltare tycker att det kan finnas ett problem 

men de menar att det inte är så stort. Stiftelseförvaltare C fångar upp svårigheten i 

målkonflikten eftersom donatorns ursprungliga vilja alltid är viktigast. Respondent C menar 

att om det ställs en generell fråga ifall folk är beredda att få lägre pension till förmån för etiska 

hänsyn blir det knappast många som ställer upp. Vidare nämns att hållbarheten dock måste 

tas på största allvar och att vi bara har en jord att leva på, men att den ekonomiska aspekten 

väger tungt. Stiftelseförvaltare B säger: ”Om det visar sig att vi har lagt mycket pengar i ett 

tillgångsslag som inte ger någon utdelning alls kan det bli konflikt”, men menar att utbudet 

av hållbara investeringar på senare tid har vuxit och att det går att hitta bra alternativ. 

Stiftelseförvaltare B menar ändå att: 

”Pengen som går till forskning, studenter och så vidare blir aningen lägre än tidigare 

så det kan finnas en konflikt men det är väldigt viktigt att också öppet redovisa att 

nu gjorde vi denna satsning och det kostar X antal kronor.” 

 

Stiftelseförvaltare D och F menar att det inte har varit några problem att hantera denna 

problematik. Respondenterna pekar på att alla som har ett intresse i förvaltningen vill se en 

bra avkastning och en del har även etik- och miljökrav men det finns inget som säkert säger 

att avkastningen blir sämre av att förena båda delarna. Respondenterna tycker alltså inte att 

det finns ett problem men risken i kapitalförvaltningen har inte utvärderats så effekten kan 

vara svår att upptäcka. Stiftelseförvaltare G är inne på samma linje och menar att konflikten 
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kan finnas momentant men på lång sikt drivs utvecklingen mot harmonisering i och med att 

de stora företagen driver en utveckling mot sundare och mer hållbar företagspolitik, 

produktionsverksamhet och logistik. Denna inställning fortplantar sig då troligen till den 

enskilde privatplaceraren eftersom det är detta beteende placeraren möts av från företagen. 

 

Alla stiftelser måste även följa stiftelselagens regler om hur stiftelsekapitalet får förvaltas. 

Samtliga intervjuade menar att den idag inte ställer till några svårigheter utan är öppet 

skriven och ger dem utrymme att hantera förvaltningen på ett bra sätt. Stiftelseförvaltare E 

säger: ”Det tycker jag är positivt för då beslutar man själv i sitt placeringsreglemente vad man 

vill ha”. Vidare menar samma person att det inte bör förändras, med införande av 

hållbarhetskrav på placeringarna i lagstiftningen. Detta eftersom det är politiska frågor där 

vad som är aktuellt förändras och den trögrörliga processen att förändra lagtext gör att det 

är bättre att den är öppet formulerad. Respondent B tycker att det behövs en översyn av 

lagtexten eftersom den är föråldrad men lyfter inga särskilda önskemål. 

 

5.4 Praktisk förvaltning och förvaltningsstrategi 

Studiens kartläggning fortsatte med att undersöka de olika stiftelseförvaltarnas praktiska 

förvaltning och hur den kan hantera målkonflikten. När det gäller kapitalförvaltningens 

upplägg har tre stiftelseförvaltare (A, C, E) valt att hantera det internt fullt ut eller till viss 

del. Stiftelseförvaltare A har en blandning mellan intern och extern förvaltning där skillnaden 

består i att ränteportföljen till stor del är intern medan de investerar i fonder som förvaltas 

externt av banker och fondbolag. Stiftelseförvaltare C uppger att kapitalförvaltningen sker 

genom ett delägt bolag där deras vilja styr placeringarna genom riktlinjer men de anställda i 

bolaget genomför de specifika tillgångsvalen. Stiftelseförvaltare E motiverar valet av intern 

förvaltning utifrån kostnadsskäl: 

”Jag tror att det ska köras i egen regi om det finns tillräcklig kompetens för det är 

rätt höga courtage och förvaltningsavgifter med mera annars. Fonder kan finnas på 

spetsen men basen är nog billigare och bättre att behålla i en portfölj själv.” 

 

De resterande stiftelseförvaltarna har valt att lägga ut kapitalförvaltningen på extern part. 

Stiftelseförvaltare B och D har valt den statliga myndigheten, Kammarkollegiet, fullt ut eller 

för vissa tillgångar. Den externa förvaltningen sker i övrigt via banker eller fondbolag. Genom 

att upphandla kapitalförvaltningen menar stiftelseförvaltare D och F att kostnadsaspekten 

kan kontrolleras. Vidare menar de att kraven som ligger till grund för upphandlingen också 

inkluderar hållbarhetskraven och det ska kunna tillgodoses för att den externa parten ska 
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väljas. Stiftelseförvaltare D motiverar vidare det externa valet av kompetensskäl: ”… det går 

ha internt men då behövs den kompetensen i verksamheten och det har vi inte byggt upp här 

nu”. Stiftelseförvaltare B pekar på vikten av personlig kontakt och ett gott intryck samt att 

det finns en referens inom området vilket skapar en trygghet när de väljer extern 

kapitalförvaltare. Stiftelseförvaltare G menar att det är fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv 

men också att storleken på kapitalet är avgörande för om administrationen kring 

donationerna och fördelningen av dessa kan skötas internt. I deras fall skulle det krävas en 

större organisation för att handha det i egen regi. Samma respondent tar också upp att en 

myndighet som universitetet inte har någon särskild finansiell kompetens på 

ekonomiavdelningen utan det är i huvudsak redovisning de är duktiga på. Det innebär enligt 

respondent G att vid finansiella beslut blir privata erfarenheter viktiga. 

 

Skillnader finns också mellan stiftelseförvaltarna gällande den strategi som ligger till grund 

för kapitalförvaltningen och om denna ska vara passiv eller mer aktivt inriktad. I detta fall 

uppger stiftelseförvaltare B, F och G att en mer indexnära, passiv, strategi används medan 

stiftelseförvaltare A, C och E uppger att en mer aktiv strategi valts. Stiftelseförvaltare D pekar 

ut att de inte är aktiva själva utan det sköter deras externa part under deras uppsatta 

restriktioner men den externa förvaltaren har mandat att optimera mellan olika tillgångsslag. 

De som valt en indexnära lösning motiverar valet med att indexförvaltning är en billig lösning 

samtidigt som de är nöjda med den avkastning som det har skapat över tid. Stiftelseförvaltare 

B lyfter även bedömningssvårigheter och säger att de har förändrat sin kapitalförvaltning 

med motiveringen: 

”Om vi backar ett antal år hade vi mer traditionell förvaltning. Vi valde vid ett tillfälle 

tre olika förvaltare med lite olika inriktning, det hade de i sin presentation i alla fall. 

Det visade sig att det var samma förvaltning och de tog alldeles för mycket betalt. 

Indexförvaltning är ju låg förvaltningsavgift och många av dem går som index som 

de ska. Det är vi nöjda med.” 

 

När det gäller de stiftelseförvaltare som valt en mer aktivt orienterad förvaltning skiljer sig 

motiven något. Respondent A motiverar valet av aktivt förvaltade fonder med att de har en 

förhoppning om att dessa ska kunna skapa högre avkastning än index. Stiftelseförvaltare E 

menar att passiv indexförvaltning gör det svårt att ta hänsyn till hållbarhet och etik eftersom 

det är en matematisk placering. Istället menar respondent E att aktiv förvaltning: ”… gör det 

möjligt att ta mer aktiva bet på det du vill ha i portföljen och du kan ta bort det du inte vill 

ha”. Stiftelseförvaltare C uttrycker deras högre aktivitet som:  

”Ja vi är aktiva, vi följer inte något index egentligen. Eftersom vi äger en hel del 

fastigheter väljer vi bort de bolagen på finanssidan. Sedan vill stiftelserna ha 
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utdelning och det betyder att vi inriktat oss mot de utdelningsintensiva företagen. Det 

har man sedan år 2000 ungefär varit lycklig om man gjort eftersom de har gått bra 

men det är mer tur.” 

 

För att utreda om innehaven är hållbara och uppfyller de krav som universitetsstiftelserna 

ställer i sina dokument använder sig alla stiftelseförvaltare av negativ screening när det gäller 

exempelvis vapenproduktion. Ingen uppger att de arbetar med metoder som aktivt ägande 

eller en ”bäst i klassen-strategi”. Stiftelseförvaltare E uppger att: ”… det krävs nog 5 % i ett 

bolag för att du ska räknas” och menar vidare att det krävs närmare 10 % för att kunna 

påverka. Respondent E pekar vidare på att det skulle innebära kostnader att aktivt påverka 

antingen på egen hand eller tillsammans med andra och tycker att det är en onödig kostnad 

som bör undvikas till förmån för stiftelsernas ändamål. Stiftelseförvaltarna E och B använder 

sig också av utomstående företag som screenar portföljen för att kontrollera att inga bolag 

som går emot placeringsreglerna inkluderas. Stiftelseförvaltare F föredrar negativ screening 

och säger: ”Vi är inte så förtjusta i om det finns fossila placeringar där det ska bli mindre utan 

exkluderar hellre och så får vi kanske leva med att vi kan få lägre avkastning”. Alla 

respondenter menar att deras förvaltning kan betecknas som hållbar men alla är också 

överens om att det är svårt att utvärdera vad det innebär.  

 

Den stora utmaningen med att bedriva en hållbar och etisk förvaltning menar samtliga 

stiftelseförvaltare är att hålla koll på produkterna, de externa kapitalförvaltarna och 

transparensen i olika tillgångar. Det finns en samsyn i att det är utmanande med avsaknaden 

av en tydlig definition av hållbarhet. Stiftelseförvaltare C pekar ut att det finns många olika 

synpunkter på vad som är etiskt och hållbart och frågan är vart gränsen går. Respondent C 

säger: ”… det går efter en skala och någonstans på den skalan så tycker man att det inte går. 

Jag kan inte garantera att jag inte imorgon vill ta bort innehav”. Stiftelseförvaltare E 

efterfrågar ett bra och enhälligt mätvärde som kan dela upp hållbarheten i skalor med hjälp 

av en definition som alla kan acceptera. ”Just nu är det spritt och vi måste få fram ett 

mätvärde folk vill använda. Problemet är att det finns så många mätvärden”. 

Stiftelseförvaltare G beskriver övervakningssvårigheten med att kontrollen av hur etiska 

investeringarna är i praktiken måste skötas av den externa kapitalförvaltaren. Detta eftersom 

universitetet saknar resurser för att följa upp var det exempelvis förekommer barnarbete. 

 

När det gäller utvärderingen av de externa kapitalförvaltarna lyfter stiftelseförvaltare D upp 

att de ska få hållbarhetsrapporter från sin externa förvaltare framöver. Respondent D säger 

att det inte verkar finnas ett färdigt paket för hållbarhetsrapportering och tror att det kan bli 

svårt att följa upp att kraven verkligen efterlevs. Utvärdering ur hållbarhetssynpunkt är svårt 
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enligt alla respondenter och flera tycker att rapporteringen är bristfällig. Stiftelseförvaltare C 

menar att eftersom de bara placerar i större bolag som är screenade genom börsen kan de 

åka lite snålskjuts på andra men slår samtidigt fast att synen på bolagen är föränderlig. 

Utvärderingen kring avkastning och risk menar alla stiftelseförvaltare att de har god insyn i 

genom att de får rapporter kring utvecklingen i portföljen och vilka innehav som finns. Det 

är dock bara tre respondenter (A, D, G) som, i policyn, har kvantifierade avkastningsmål och 

ingen använder kvantifierade riskmål. När det kommer till risk används mer svävande 

uttryck såsom godtagbar riskfördelning eller att strävan är att ha en portfölj som är 

väldiversifierad och därigenom minskar risken. Flera stiftelseförvaltare fokuserar 

riskutvärderingen på fördelningen mellan räntor och aktier. Stiftelseförvaltare F förklarar att 

de har gjort en genomgång för att se hur de andra lärosätena ligger till när det gäller 

allokeringen mellan aktier och räntor. De märkte 2011 att de låg någonstans i mitten, vilket 

de var tillfreds med men de kommer göra om utvärderingen framöver. Stiftelseförvaltare E 

uppger att de inte arbetar med riskmått eftersom de är historiska och inte berättar någonting 

om utvecklingen imorgon. Samtidigt vidhåller respondent E att det även gäller 

avkastningsmåtten men menar att de visar mer på förvaltningsmodellens förmåga att skapa 

avkastning i längden. 

 

Informationsspridningen kring hållbarheten i stiftelseförvaltningen till olika intressenter 

försöker stiftelseförvaltarna hantera genom sina interna kanaler. Samtliga stiftelseförvaltare 

menar att det är svårt att nå ut till grupperna studenter, donatorer och forskare med vad de 

gör i frågan. Stiftelseförvaltare G beskrev svårigheten med att nå ut med 

stiftelsekapitalhanteringen och förklarade att: ”Jag har tillräckligt sjå att få dem att synas 

tillräckligt på universitets brokiga hemsidor”. Stiftelseförvaltare B exemplifierar vidare:  

”Att nå donatorer är inte det lättaste. Studenter är mer pigga och läser vad som 

skrivs men jag tror inte att de som forskar har koll på det heller utan de är mer glada 

att de får någon peng att arbeta för.” 

 

Tillgångarnas allokering är genomgående för samtliga stiftelseförvaltare fördelade över flera 

tillgångsslag. Samtliga uppger att de åtminstone använder sig av aktier i någon form samt 

räntebärande tillgångar och flera äger dessutom fastigheter, alternativa tillgångar eller både 

och. Alla stiftelseförvaltare använder sig av svenska aktier men det är inte alla som blandar 

med utländska aktier. Överviktningen mot Sverige är som helhet tydlig i förhållande till den 

svenska marknadens storlek på den globala aktiemarknaden. Motiven till att fokus ligger på 

Sverige skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. Det framgår inte tydligt att 

överviktningen motiveras av att det är lättare att veta hur hållbara de är utan det motiveras 

utifrån andra aspekter. Stiftelseförvaltare D säger: ”… vi har valt att vara inriktade på Sverige 



47 

mest men har inte jättemycket tanke Sverige kontra utlandet”. Respondent A pekar ut att det 

är svårt att säga hur avkastning och risk påverkas av tyngdpunkt på svenska aktier. 

Stiftelseförvaltare E förklarar att informationskostnaden har påverkat valet av överviktning: 

”Det har att göra med att vi tror oss känna de svenska bolagen bättre och du lever i 

Sverige och får då information. Händer det något med Volvo har vi ett ständigt 

informationsflöde via media och får en känsla för Volvo men om vi går till Tyskland 

och tar Volkswagen hör man bara om det är något allvarligt.” 

 

5.5 Synen på marknadens utbud 

Det finns bland stiftelserespondenterna en samstämmighet i att om en extern förvaltare 

används finns det idag produkter som kan fylla de behov som finns för att hantera 

hållbarhetsfrågan. Stiftelseförvaltare D säger att: ”När vi tittade på det förra året såg det inte 

ut som det fanns så mycket men det har hänt saker under tiden”. Samma respondent har 

dock inte satt sig in i vad andra externa förvaltare skulle kunna erbjuda utan de har länge 

använt sig av samma externa kapitalförvaltare. Flera av stiftelseförvaltarna säger att en fördel 

numera är att banker och fondförvaltare är beredda att skräddarsy produkter eftersom 

institutionella investerare har mycket kapital och ofta liknande önskemål. Respondent A 

nämner att en mikrobolagsfond skräddarsyddes utefter deras behov eftersom de inte ville ha 

med exempelvis spelbolag som det finns mycket av bland småbolag. Institutionella 

investerare med ett stort kapital blir också kontaktade av banker och respondent A nämner 

även att de har blivit erbjudna gröna obligationer. Gröna obligationer är det ingen av 

stiftelseförvaltarna som vid intervjuerna säger att de på allvar kommit igång med. Enligt 

respondent A kan det bero på att det är lättare att följa de etiska reglerna inom 

ränteplaceringar eftersom det ofta är banker och fastighetsbolag som är emittenter av 

obligationer. Stiftelseförvaltare G menar att de är i behov av dynamiska produkter på 

marknaden för att kunna hantera hållbarhetsfrågan och att det ska inkluderas i policy och 

krav i närtid. 

 

Stiftelseförvaltare B har i sin kapitalförvaltning delat upp portföljen i de tre benen aktier, 

räntebärande och alternativa tillgångar. Samma respondent menar att det just nu finns mer 

att önska inom det alternativa benet där de skulle vilja investera i mikrolån för att stödja 

tredje världen eller investera i en vattenfond som borrar efter vatten i områden där det är 

brist på vatten. Ett krav på de alternativa investeringarna är alltså att de inte är korrelerade 

med aktie- och ränteinvesteringarna. Respondent B säger också att: ”… kan man driva det 

rätt kan man inte bara göra en god gärning utan också tjäna lite pengar och få en viss 

utdelning varje år […] det är viktigt för alla stiftelser att det blir viss utdelning”. 
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Stiftelseförvaltare E säger att när de träffar olika aktörer på marknaden är det ett problem 

att: ”Det finns i princip ingen samsyn alls […] alla har en god vilja men hur tar vi oss dit och 

vad är det vi mäter?”. Det gör att det är svårt att avgöra vad som är hållbart, vilken metod 

som är bra och även hur de hållbara investeringarna ska utvärderas. Respondent E menar 

också att det finns ett problem med en del gröna fonder eftersom de är fullt kapitaliserade 

och inte går att investera i. Liknande problem kan enligt samma respondent finnas med 

gröna obligationer, respondent E säger: 

”Det är inte så att det finns 1000 gröna obligationer att välja på i Sverige. Vi kan inte 

klara av hur mycket kapital som helst. Och om du har få placeringsalternativ, vilka 

risker tar du i portföljen om du bara ska ha gröna placeringar?” 

Samma respondent menar att det finns en risk att priserna blir för höga om: ”många springer 

på samma boll”. 

 

5.6 Kostnader, effekter och värden av vald förvaltning 

Meningarna går isär när det gäller om en hållbar profil har lett till ökade kostnader eller inte. 

Respondent A menar att kostnaderna är ungefär som tidigare och tre respondenter (D, E, B) 

menar att det lett till något ökade kostnader i form av utredningsarbete och 

screeningutvärdering av portföljens innehav genom konsulttjänster. Stiftelseförvaltare E 

menar att: ”I förhållande till den totala kostnaden för portföljen kan man säga att det är i 

princip försumbart”. Samma respondent menar också att när fler nu vill köpa 

screeningtjänsten där portföljens innehav gås igenom blir tjänsten billigare eftersom 

standardlösningar är billigare än specialgranskningar. Respondent B exemplifierar de ökade 

kostnaderna med att de externa kapitalförvaltare som förvaltar kapitalet nu tar mer betalt än 

tidigare. Stiftelseförvaltare A berättar att de har minskat sitt investeringsuniversum i och 

med den hållbara inriktningen vilket kan bli en kostnad. De tre resterande respondenterna 

(C, F, G) menar att den hållbara profilen inte lett till några ökade kostnader alls. 

Stiftelseförvaltare C menar att den hållbara profilen dessutom kan ha lett till lägre volatilitet 

i portföljen. Stiftelseförvaltare F talar om en märkbar uppmärksamhet kring stiftelserna och 

säger att: 

”Vi har insett att de år som aktiemarknaden går bra hör vi ingenting från lokalmedia 

men direkt när det är ett dåligt år får vi omgående frågan hur mycket pengar vi har 

förlorat för våra stiftelser.” 

 

Hållbarhetsinriktningens påverkan på avkastningen varierar, stiftelseförvaltare A berättar 

om tillväxtmarknadsfonder som gav negativ avkastning förra året samtidigt som 
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jämförelseindex steg med 20 %. Respondent A säger: ”Det är ju delvis för att vår fond 

underpresterade betydligt, men […] en viss procent går att hänföra till att vi inte kunde vara 

med i oljeracet då som är en stor del av tillväxtmarknaden och Ryssland och Brasilien”. 

Stiftelseförvaltare E menar att i en global portfölj kan avkastningen kortsiktigt minska till 

följd av att portföljen är fossilfri men tror att det på längre sikt kan vara positivt att stå utanför 

oljemarknaden. I stora drag har stiftelseförvaltarna en liknande uppfattning om att 

avkastningen inte behöver påverkas av restriktionerna. Stiftelseförvaltare G sticker ut och 

säger att avkastningen har påverkats något: 

”Det har vi kunnat se spår av i våra etikval att det ger en viss diskontering och 

ursäkten får då ligga i värdegrunden, att vi fortfarande klarar avkastningskraven 

och att det inte finns några väldigt tydliga och distinkta placeringskrav från 

donatorernas sida.” 

 

Alla förvaltare är eniga om att det finns många värden med att investera hållbart och etiskt 

men de lyfter fram olika värden. Stiftelseförvaltare F lyfter att de fått mycket uppmärksamhet 

efter deras beslut att divestera, både från studenter och journalister och menar att det är 

positivt eftersom det är viktigt med en hållbar utveckling. Stiftelseförvaltare A lyfter fram att 

det är viktigt att de inte gömmer sig bakom något vilket visar på att lärosätet driver frågan 

och har en syn på hållbarhet som stämmer överens med universitetets övriga värdegrund. 

Samtliga stiftelseförvaltare är överens om att en hållbar och etisk förvaltning kan stärka 

universitetets varumärke utåt. De är däremot inte säkra på vilken effekt det skulle kunna ge. 

Några förvaltare tror att det skulle kunna leda till ökad donationsvilja och att det finns en 

chans att studenter lockas till lärosätet. Stiftelseförvaltare C tror snarare att donationsviljan 

främst påverkas av möjligheten att främja ändamålet genom att uppnå avkastning och tror 

inte att hållbarheten spelar in där i nuläget. Respondent D lyfter upp universitetets slogan 

och tycker det är viktigt att hållbarheten som genomsyrar den även finns vid förvaltningen 

av stiftelsekapitalet. Stiftelseförvaltare B och E lyfter fram avkastningsrelaterade värden men 

ur två olika perspektiv. Respondent B förklarar att de på lång sikt kommer hämta hem den 

ökade kostnaden eftersom välskötta bolag som följer de uppsatta målen och kraven i deras 

policy kommer kunna kompensera för kostnaden genom ökad avkastning. Respondent E 

menar att den ökade kompetensen inom hållbarhetsområdet kan innebära att bolagens 

verksamhetsdelar betraktas på ett annat sätt och kunskapen kan hjälpa till att identifiera 

bättre investeringar över tid. Respondent E summerar: 

”… ett positivt rykte är alltid positivt. Det spelar ingen roll vart det kommer ifrån, det 

hjälper ändå till att lyfta varumärket och spiller över på andra delar.” 
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Stiftelseförvaltare G talar om att universiteten är känsliga för ifrågasättande som handlar om 

att de inte är rättänkande eller moraliska. Vidare menar samma respondent att det också 

finns en stor intern bevakning både bland studenter och lärare som har uppfattningen att 

universitet är något speciellt. De här värderingarna finns med i bilden varför donatorer är 

intresserade av att donera pengar till universitet. Värdet ligger alltså i det breda varumärket 

som måste försvaras i en rad sammanhang. Stiftelseförvaltare G säger att:  

”Så som globala diskussionen ser ut idag så är det mycket som pekar på att 

universitet och högskolor kommer bli ännu viktigare fanbärare av någon typ av 

rättfärdighet och det tror jag också kommer att prägla många människors 

uppfattningar och möjligen göra dem ännu mer benägna att stödja den här typen av 

verksamheter.” 

 

5.7 Externa kapitalförvaltares syn på hållbar stiftelseförvaltning 

Vad som kan betecknas som en sund kapitalförvaltning av stiftelsekapital tycker samtliga 

kapitalförvaltare är att förhålla sig till det kunden vill ha. De menar att den sunda 

förvaltningen kännetecknas av att de ändamål som satts upp i mandaten från stiftelserna och 

de restriktioner som finns där efterlevs. Kapitalförvaltare 1a lyfter också upp vikten av att 

inte ta för mycket risk i förvaltningen av stiftelsekapital. Kapitalförvaltare 1b fyller i och 

menar att riskviljan kan variera mellan kunderna, vissa vill ha mer och vissa vill ha mindre 

och då ska det beaktas. Respondent 2 trycker på vikten av att verkligen förstå vad 

målsättningen hos kunden är för att kunna erbjuda produkter som överensstämmer och att 

det är direkt osunt om de tar fram produkter som baseras på något annat än kundens behov. 

Kapitalförvaltare 3 summerar och säger: ”Det är i hög grad att pengarna förvaltas enligt den 

värdegrund stiftelsen står på. Den ska finnas som en röd tråd igenom förvaltningen”. 

 

Gällande synen på hållbar och etisk kapitalförvaltning delar kapitalförvaltare 1a, 1b och 3 upp 

begreppen etik och hållbarhet. Kapitalförvaltare 1a pekar på att etiken hanteras genom att 

investeringar väljs bort baserat på hur mycket av omsättningen som kommer från tobak, 

alkohol, spel, vapen och pornografi. När det gäller hållbarheten använder de sig av ESG-

kriterier för att bedöma bolagens hållbarhet. Respondent 1a säger att det är svåra 

bedömningar att göra och de använder konsulter som assisterar dem med utvärderingen av 

bolagen. Utvärderingen i sig pekar sedan kapitalförvaltare 1a ut är problematisk eftersom 

olika företag gör olika bedömningar vid utvärderingen. Det gör det svårt att bedöma om ett 

bolag är hållbart eller inte och även att bedöma om förvaltningen är hållbar eller inte vilket 

kräver stor egen kunskap. Kapitalförvaltare 1b fyller i och pekar på att utvärderingen kräver 

mycket resurser. Kapitalförvaltare 3 pekar på att hållbarhet, till skillnad från etik, inte 
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handlar om en bedömning av rätt och fel utan snarare är ekonomiskt betingat kring risker 

och möjligheter i olika bolag. Kapitalförvaltare 2 tar tydligare sikte på hållbarheten och 

menar att deras fokus på området grundar sig i tre aspekter. Det är ett ansvar mot kunden 

att beakta hållbarheten som en del av en långsiktig kapitalförvaltning och respondent 2 

menar också att det driver företagens lönsamhet. Vidare menar intervjupersonen att 

kundernas hållbarhetskrav skapar ett incitament för dem att genomföra hållbarhetsanalyser 

för att kunna tillgodose behoven och bli en bättre kapitalförvaltare.  

 

Den stora utmaningen med hållbar och etisk kapitalförvaltning säger alla kapitalförvaltare, i 

likhet med stiftelseförvaltarna, huvudsakligen handlar om definitionen av hållbarhet och hur 

den kan förklaras utåt. Kapitalförvaltare 2 och 3 säger att det är pedagogiskt svårt att förklara 

vad som är hållbart eftersom andra kan ha en annan syn och det är svårt att förklara valda 

definitioner när det finns de som använder sig av andra definitioner.  

 

5.8 Externa kapitalförvaltares lösning på universitetens behov 

Kapitalförvaltare 3 pekar på att deras erbjudande för att hantera målkonflikten är det 

fondutbud de har. Respondent 3 säger: ”… oftast är det att man försöker hitta den lösning 

som ligger närmast en policy, sen får man acceptera att det finns diskrepanser”. 

Intervjupersonen säger om målkonflikten att: 

”Är det universitetets egna pengar kan man ställa rätt stora krav som student eller 

extern intressent, men är det en förvaltning av stiftelser och det finns en urkund är 

det svårare. Man kan ju som förvaltare av den policyn ändå tänka lite längre och 

försöka sätta sig in i hur den här donatorn en gång i tiden skulle tänkt och agerat 

idag.” 

 

Kapitalförvaltare 1b menar att de löser universitetens behov genom att följa den instruktion 

och de önskemål de har och i och med det behöver inte målkonflikten vara en så stor 

utmaning. Samma respondent säger: 

”Givet det reglemente vi får ska vi göra det så bra vi kan naturligtvis och mer och 

mer börjar det komma att det inte finns den här målkonflikten utan att det snarare 

ska samspela. Avkastningen ska kunna förbättras eller gynnas av att man också har 

hållbara investeringar.” 

Under samma intervju fyller kapitalförvaltare 1a i att målkonflikten där avkastning avstås för 

att restriktioner införs är ett sätt att se på finansteorin men det handlar också om att hantera 
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risker. Detta eftersom det finns en kostnad i att inte identifiera riskerna. Respondent 1a 

exemplifierar med Telia och BP som båda råkat ut för höga kostnader och nedtryckta 

aktiekurser eftersom de inte hanterat ESG-frågorna på ett bra sätt. Kapitalförvaltare 2 

nämner att det är lättare att hantera målkonflikten med aktiv förvaltning eftersom den 

strategin bara investerar i en begränsad del av investeringsuniversumet. Samma respondent 

pekar också på att när de analyserat hur fossilfriheten påverkar karaktäristikan i en lågvolatil 

och högutdelande fond har de sett att volatiliteten minskat samtidigt som direktavkastningen 

ökat. Fondens koldioxidavtryck minskade dessutom betydligt. Respondent 2 säger att det 

också finns indexnära lösningar och exemplifierar med en fossilfri fond. I den har över 700 

bolag exkluderats samtidigt som bolag med liknande riskprofil och avkastning viktats upp 

för att höja hållbarhetsbetyget och bibehålla karaktärsdragen. Portföljen optimeras också för 

att tracking error ska vara under ett vilket är ett kvalitetskrav på deras indexnära fonder. 

 

Metodiken för att klassificera fonderna som hållbara skiljer sig något åt mellan 

kapitalförvaltarna. Kapitalförvaltare 2 använder en egenutvecklad modell och berättar att de 

använder: ”tre hörnstenar: välja ut, välja in och aktivt ägande tycker vi ska finnas med”. 

Respondent 2 förklarar att de har skapat ett eget poängsystem för hållbarhet från 0–100 där 

20 % av vikten är finansiell stabilitet, 40 % konsulttjänsten Sustainalytics ESG-score, som är 

samma som exempelvis Morningstar använder i sina hållbarhetsglober. Dessa 60 %, som 

köps in av externa parter, är enligt samma respondent en nulägesanalys av hur hållbar driften 

är men de säger inte så mycket om framtiden. Resterande 40 % har de ett eget 

hållbarhetsteam som tar fram genom framåtblickande hållbarhetsanalys. Det innefattar hur 

strategi, hållbarhetsrisker och möjligheter är positionerade inför långsiktiga megatrender 

kopplade till hållbarhet. Samma respondent talar också om att de exkluderar bolag som gör 

fossila avtryck genom utvinning, produktion och den energi som används vid produktionen. 

De ser dock ännu inte till de bolag som också står för en stor andel utsläpp genom produktens 

användning som bilar och flygplan. 

 

Kapitalförvaltare 1a och 1b har flera lösningar, de kan dels förvalta universitetens kapital 

diskretionärt utifrån universitetens reglementen. De har också fonder som använder negativ 

screening där uppsatta omsättningströskelvärden används gällande pornografi, vapen, 

tobak, spel och alkohol. För de universitetsstiftelser som är intresserade av indexförvaltning 

är det negativ screening som används, men väljs en mer aktivt förvaltad portfölj kan positivt 

urval läggas in. Kapitalförvaltare 1a säger att: ”Det är otroligt mycket mer komplext”. I 

nuläget gör de varken den negativa eller positiva screeningen själva utan använder sig av en 

konsultfirma. 
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Kapitalförvaltare 3 talar om att de, likt kapitalförvaltare 2, arbetar med exkluderingsfilter på 

tre nivåer i sitt fondutbud där alla fonder följer en av nivåerna. Respondent 3 säger att i den 

aktivt förvaltade fossilfria hållbarhetsnivån, nivå tre, används Sustainalytics databas för att 

sortera bort de bolag som inte uppfyller fondens ESG-krav. Inom samma nivå går de djupare 

och ser även på underleverantörer vilket respondent 3 motiverar med: ”… det är oftast där 

problemen uppstår med säkerhet, barnarbete, miljöproblem och så vidare”. De planerar 

också att bli en mer aktiv ägare i takt med att de uppnår sina tillväxtmål men samma 

respondent menar också att det är komplicerat vad det faktiskt innebär att vara en aktiv ägare 

och berättar: 

”… det är väldigt svårt att mäta också, många påstår sig vara aktiva och det de gör 

är att de röstar på bolagsstämman men frågar du mig så är jag inte övertygad om 

att det är så man påverkar och får effekt.” 

 

För att universitetsstiftelserna ska få inblick i hur hållbarheten uppnås i investeringarna 

menar respondent 3: ”… att vara till hands och svara på frågor är det bästa sättet”. 

Kapitalförvaltare 1a talar om att många vill ha en siffra så som koldioxidavtryck men är kritisk 

mot det och säger: 

”Jag upplever att många frågar efter väldigt mycket men vill bara checka av och 

säga att vi gör det här och tittar på det här, men siffrorna de frågar efter säger 

ingenting.” 

Respondent 1b fyller på med att de rapporterar risk och avkastning till sina kunder, men hur 

de arbetar med hållbarhetsarbetet gås igenom vid kundmöten vilka inträffar årligen. För att 

rapportering och definitioner ska bli mer enhetligt menar kapitalförvaltare 1a och 2 att FN:s 

2030 mål, de 17 globala hållbarhetsmålen, kan vara vägledande då bolag börjat 

hållbarhetsredovisa utifrån dessa mål. Respondenterna 1a och 1b menar att koldioxid är en 

trend just nu men att det i framtiden kan bli etik i företagsledningar, vattenbrist eller hur 

mycket skatt företagen betalar. Kapitalförvaltare 2 tror på tanken om strandade tillgångar 

vilket innebär att värdet inte kommer bestå på kol- olje- och gasbolag. Respondent 2 menar 

även att Swesifs hållbarhetsprofil är ett bra vägledande verktyg eftersom det tydliggör vad 

kapitalförvaltaren gör. Morningstars glober menar samma respondent är en sämre variant 

eftersom den är statisk och inte framåtblickande. 

 

5.9 Externa kapitalförvaltares syn på kostnader och värden 

Samtliga kapitalförvaltare uppger att kostnaderna har ökat på grund av att de använder 

externa konsulter som hjälper till med utvärderingen ur hållbarhetssynpunkt av bolag. Det 
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finns dock många kunder som efterfrågar hållbara placeringar vilket är värdefullt. 

Kapitalförvaltare 1a säger: 

 ”Från att ha varit en nice-to-have har det verkligen blivit en need-to-have, alla vill 

profilera sig inom det här och det gör också att alla de här konsulterna vet att det går 

att tjäna pengar på det.” 

Kapitalförvaltare 3 säger att prenumerationen på externa data kostar pengar men poängterar 

samtidigt att det går att se som något positivt. Respondent 3 menar att det skulle vara dyrare 

att ta fram all den informationen själva och kallar det att: ”Vi har outsourcat vår 

analysfunktion”. Kapitalförvaltare 2 använder inte bara extern analys som ett verktyg för 

analys av bolag utan har också mer egen personal som arbetar med utvärderingen vilket 

också bidrar med en kostnad. 

 

Kapitalförvaltare 2 och 3 är överens om att hållbarhetsinriktningen med mer utvärdering och 

analys har höjt förvaltningsavgifterna något. Kapitalförvaltare 1a och 1b är inte tydliga med 

att avgifterna stigit på grund av hållbarhetsfokus i allmänhet men att det finns avgifter som 

tillkommer beroende på vilken typ av förvaltning kunden har. Kapitalförvaltare 1b berättar 

att mer avancerade analyser som kunderna efterfrågar kan kosta extra och säger vidare att 

det blir som ett test för investeraren om det finns en vilja att betala för mer utförlig 

utvärdering och rapportering. Samtliga kapitalförvaltare berättar att prispressen på 

avgifterna i branschen är hård. Kapitalförvaltare 3 summerar diskussionen om 

förvaltningsavgifterna: 

”Man hade önskat att de ökat men tyvärr är det svårt. Det är prispress som det är. 

Jag ska inte gå in för mycket på prispolitik men ser vi till en prislista är 

hållbarhetsfonderna lite dyrare än icke hållbara.” 

 

Kapitalförvaltarna berättade även om de värden de ser som väger upp för de ökade kostnader 

en hållbarhetsinriktning bidrar med. Kapitalförvaltare 1a, 1b och 3 berättar att det är viktigt 

att arbeta med frågorna för att de ska kunna nå alla kundsegment. Kapitalförvaltare 2 

berättar om en lite annorlunda syn på värdet av hållbarheten. Den lägre påverkan på klimatet 

i och med ett lägre koldioxidavtryck, i jämförelse med index, lyfter respondent 2 upp som 

värdefullt. Dessutom betonar samma respondent att det i deras hållbara utbud ingår en 

satsning på bolag som bidrar till förbättringar och berättar: 

”Det andra är att vi ser att vi tydligt blir en del av lösningarna […] Som investerare 

får du då tydligt del i en investering mot bolag som verkligen bidrar till lösningarna 

på hållbarhetsutmaningarna och klimatutmaningarna.” 
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6 Analys av hållbar stiftelseförvaltning 

I detta kapitel analyseras målkonflikten och hanteringen av densamma med hjälp av Sharpes 

(2007) fyra grundpelare för rationell kapitalförvaltning: diversifiering, hushållning, 

personliggörande och kontextualisering. Vidare används beprövad erfarenhet och det 

ramverk som omger organisationsformen stiftelser. Analysen mynnar slutligen ut i vår 

lösning på problematiken som stiftelseförvaltarna möter i sitt uppdrag. 

 

6.1 Stiftelseförvaltarnas uppfattning av målkonflikten 

Särdraget och huvudpoängen med organisationsformen stiftelse är att stiftarens vilja aldrig 

kan förbises vilket också stiftelselagstiftningen syftar till. Vi har dock märkt att 

universitetsstiftelser skiljer sig från andra stiftelser. Flera av de intervjuade 

stiftelseförvaltarna lyfter fram att samhället kan ställa höga krav på att allt som finns i ett 

universitets förvaltning ska ligga i framkant gällande socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Studenter, forskare och samhället kan inte acceptera att exempelvis 

läkemedels- eller miljöforskning finansieras genom placeringar i exempelvis 

cancerframkallande produkter eller miljöförstörande industrier. I problematiken finns också 

stiftelselagstiftningen som säger att kapitalet måste placeras på ett godtagbart sätt. Men 

eftersom lagstiftningen är över 20 år gammal menar de intervjuade stiftelseförvaltarna att 

ett godtagbart sätt inte innefattar några hållbarhets- eller etikkriterier i denna formulering. 

De lyfter också fram att stiftelselagstiftningen inte påverkar deras möjligheter att utforma sin 

kapitalförvaltning i någon större utsträckning, utan bidrar till målkonflikten endast på så sätt 

att den ger ett starkt skydd för stiftelseförordnandet. De institutionella spelreglerna, 

stiftelselagen, går alltså enligt stiftelseförvaltarna på ett bra sätt att förena med dels 

stiftelseförordnanden men också med universitetets egna regler, värderingar, visioner och 

mål. Vår tolkning är dock att målkonflikten blir mer påtaglig när vi ur ett evidensbaserat 

kapitalförvaltningsperspektiv ser på hur universitetets egna regler och mål går att förena med 

stiftelseurkunden och stiftarens ursprungliga vilja.  

 

Vår tolkning är att ska intressena sättas i en prioriteringsordning hamnar 

stiftelselagstiftningen tillsammans med förordnandet först eftersom de är tvingande. 

Därefter kommer krav från universitetsstyrelsen vilka har ett direkt inflytande som 

stiftelsestyrelse. Efter dessa finns även studenter, förmånstagare, media, 

intresseorganisationer och opinionsbildare som också kan vara med och påverka. Vår 

kartläggning har visat att det inte råder konsensus bland stiftelseförvaltarna eftersom de i 
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varierande grad tycker att det är förenligt med stiftelseförvaltningens syfte att införa 

restriktioner och därmed minska diversifieringen. Det är alltså svårtolkat hur långt 

förvaltaren får gå med att personliggöra policydokument och kapitalplaceringar genom att 

låta sina, universitetets eller andra intressenters värderingar sätta sin prägel. En 

stiftelseförvaltare drar gränsen vid att det skulle vara fel om de investerar i produkter som 

inte genererar någon avkastning alls, en annan menar att det ekonomiska alltid kommer först 

och att donatorns ursprungliga vilja är att maximera nyttan för ändamålet.  

 

För att bevara stiftelsekapitalet är det viktigt att hushålla med stiftelsernas resurser och 

minimera kostnaderna i kapitalförvaltningen. Vår genomgång av stiftelseförvaltarna visar att 

en del av de tillfrågade har sett dyrare förvaltningsavgifter genom sin hållbarhetsinriktning 

medan andra menar att de inte påverkats. Kapitalförvaltarna lyfte också fram att avgifterna 

är något högre men att det råder prispress. Det går alltså att få produkter som uppfyller 

hållbarhetskriterierna utan att förvaltningsavgifterna behöver öka. En respondent som 

företrädde en av de mindre universitetsförvaltningarna menade att förhandlingsförmågan 

över förvaltningskostnader är en fråga om hur stort kapitalet är. Stiftelseförvaltarna vid de 

större universitetsförvaltningarna talar om samma sak. De säger att med ett stort kapital kan 

de vara med och påverka utformning av produkter men också förvaltningsavgifterna varför 

avgifter inte påverkas. När och om flera institutionella investerare, exempelvis universitet, 

går ihop och strävar efter samma mål och produkter är vår tolkning att de förmodligen skulle 

kunna erhålla de bästa priserna, utvärderingsrapporterna och produkterna eftersom de är 

viktiga kunder med ett stort samlat kapital. Det är dock inte säkert att de stora universiteten 

har en drivkraft för samarbete eftersom de själva har ett så stort kapital att 

förvaltningsavgifterna inte ökar när de ställer krav. Vår tolkning är att det skulle vara 

fördelaktigt för universitet med en mindre förvaltning att samarbeta i hög utsträckning. På 

så sätt kan de åstadkomma lösningar som är billiga och tillgodoser deras likartade behov. Det 

går alltså att bedriva rationell kapitalförvaltning i linje med alla intressenters mål och krav 

på olika sätt och lösningen är inte given. 

 

En del av målkonflikten är också hanteringen av den divesteringsdebatt som pågått vid flera 

universitet och i samhället i stort. De främsta förklaringarna till att ungefär hälften av 

studiens respondenter valt att divestera styrker Smith och Smiths (2016) tidigare studie. Ett 

politiskt aktivt campus men även investeringskommiténs och universitetsledningens 

personliga värderingar är viktiga anledningar till divesteringsbesluten. Denna åtgärd är 

exempel på ett långtgående preferensbeaktande, vilket Sharpe (2007) kallar 

personliggörande, eftersom de externa intressegruppernas önskemål beaktats i hög 

utsträckning. 
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6.2 Hantering av målkonflikten 

Innan målkonfliktshanteringen går över i strategi menar vi att precis som den 

evidensbaserade kapitalförvaltningen klargör bör nödvändiga och önskvärda behov 

preciseras. Detta kan genomföras med hjälp av en ALM-analys och efter detta gäller det att 

formulera den strategi som på bästa sätt leder till behovsuppfyllelse. Att använda ALM är 

dock inte något som varken vi eller respondenterna nämnt vid intervjuerna. Det går inte att 

förenkla och säga att valet av praktisk investeringsfilosofi handlar om att välja en mer aktiv 

eller en passiv indexnära strategi. Det handlar om en skala där graden av aktivitet är ett 

lämpligare synsätt. När hållbarhet tas in innebär det att en ny dimension adderas i 

strategivalet och komplexiteten ökar vilket i viss mån kräver ökad flexibilitet. Vi har därför 

analyserat de möjliga strategivalen och skapat en modell (figur 4) vilket är ett mer 

pedagogiskt sätt att visa det på. Hållbarhet är svårt att mäta och det är ett begrepp med 

subjektiv innebörd, men vår åsikt är att det går att mäta på det sätt som modellen (figur 4) 

nedan illustrerar. Genom att använda någon av de fyra strategier som presenteras i modellen 

kan förvaltaren välja vilka av Sharpes (2007) fyra delar som fokuseras mer respektive mindre 

beroende på behov och preferenser. Vår tolkning av den evidensbaserade 

kapitalförvaltningen är att alla fyra grundpelare alltid bör försöka maximeras men i praktiken 

är det inte möjligt att maximera alla samtidigt. Det blir därför en fråga om prioriteringar med 

utgångspunkt i stiftelsens nödvändiga och önskvärda behov. Figuren illustrerar också hur 

analysbehovet och kostnader ökar i takt med ökad aktivitet i förvaltningen. Det krävs mer 

analys och därmed resurser att aktivt välja ut de bolag eller tillgångar som är underprissatta 

respektive mer hållbara. De mer aktiva strategierna är således mindre bra för att 

åstadkomma god resurshushållning än de passiva, indexnära strategierna som också är mer 

diversifierade. Modellen visar också att vill förvaltaren tillgodose fler behov kan det göras 

genom ökad hållbarhet eftersom de klassiska finansutvärderingsmåtten risk och avkastning 

inte är de enda behov som kan uppfyllas utan andra intressenters önskemål beaktas också. 

 

Strategi 1 där en optimerad indexportfölj på global nivå används har hög grad av 

diversifiering, är kostnadseffektiv och går att sätta samman med hjälp av breda 

marknadsindex. Denna strategi är dock inte i hög grad personliggjord utefter andra behov än 

avkastning och risk eftersom det endast är den riskjusterade avkastningen som är intressant. 

Strategi 2, en indexförvaltad och hållbarhetsscreenad portfölj, är mer personliggjord utefter 

de behov som finns men något mindre diversifierad eftersom investeringsuniversumet 

minskats ner något. Effekten på diversifieringen varierar dock beroende på lösning och det 

går att hitta lösningar med lågt tracking error. Av detta skäl placeras strategi 2 rakt ovanför 

strategi 1. För strategi 2 finns ett brett utbud av passiva, hållbara produkter som vuxit under 

senare år, vilket lyfts fram i avsnitt 3.4.1. Screeningen kan ske på flera olika sätt, negativ 
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screening, bäst i klassen, normbaserad screening och så vidare. Det går därefter också att 

optimera över olika variabler för att exempelvis minimera tracking error och 

koldioxidutsläpp. Strategi 3, längst ner till höger, är lägre diversifierad än de två föregående, 

har en lägre resurshushållning, kontextualiseras genom aktivt förvaltade fonder eller egna 

tillgångsval men har liknande grad av personliggörande som strategi 1 fast högre flexibilitet. 

I en lägre diversifierad strategi menar Sharpe (2007) att avvikelsen från den globala 

marknadsportföljen måste motiveras. Det kan stiftelseförvaltarna göra med utgångspunkt i 

de specifika behoven som omfattar avkastning, risk och hållbarhetskrav. Strategi 4, högst 

upp till höger, har en hög grad av personliggörande men är resurskrävande och inte lika 

väldiversifierad som indexstrategierna. Denna strategi har dock en flexibilitet eftersom 

tillgångar väljs ut genom aktiva val och dessutom kan förvaltaren vara aktiv och påverka 

bolagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Tolkning av kapitalförvaltningsstrategier 

 

Vår tolkning av stiftelseförvaltarnas nuvarande lösningar är att det finns två läger där fyra av 

stiftelseförvaltarna använder en indexnära hållbarhetsinriktad förvaltning mest lik strategi 

2. Resterande stiftelseförvaltare menar vi har en friare och mer flexibel sammansättning som 

är mer resurskrävande och mindre väldiversifierad likt strategi 3 och 4. De stiftelseförvaltare 

som i vår kartläggning placerar sig längre ned, närmre strategi 3, i modellen gör det eftersom 

de menar att det är donatorns ekonomiska mål som alltid går först. Detta är ett exempel på 

behovsprioritering och här prioriteras den ekonomiska aspekten före hållbarhetsaspekten. 

Valet av mer aktivitet kan också bero på andra positioner utanför kapitalmarknaden som gör 
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index till en ofördelaktig sammansättning. I vår empiri finns exempel på 

universitetsförvaltningar med positioner i fysiska fastigheter vilket gör att ett aktivt val krävs 

eftersom index ger en exponering mot fastighetsbolag som inte önskas. De som haft ett större 

behov av ökat personliggörande, likt strategi 2 och 4, menar att ett universitet driver 

förändring i samhället genom hållbar forskning. Strategivalet kan också bero på en tro på att 

hållbara bolag är långsiktigt bättre investeringar. Dessa prioriterar ekonomiska aspekter högt 

men har även valt att införa starkare krav på hållbarhet i förvaltningen. 

 

Stiftelseförvaltarna har valt olika metoder för vilka tillgångsslag som används för att uppfylla 

stiftelsernas mål. Flera använder alternativa tillgångsslag som exempelvis 

aktieindexobligationer, fastigheter och onoterade aktier. Några av stiftelseförvaltarna ser ett 

problem med ett för begränsat utbud av hållbara alternativa tillgångar. Det stämmer överens 

med vår kartläggning av utbudet av hållbara investeringar där alternativa tillgångar vuxit 

men aktierelaterade tillgångar är överlägset störst. Gällande räntetillgångar har utbudet av 

gröna obligationer vuxit mycket på senare år men trots det använder ingen stiftelseförvaltare 

produkterna idag vilket kan tyda på en trögrörlighet. Vi anser att myndigheter som 

universitet borde kunna vara mer vaksamma på utbudsförändringar av denna typ. Vi har 

noterat att de flesta av stiftelseförvaltarna enbart använder aktier och olika ränteprodukter. 

Därför vill vi i vår föreslagna kapitalförvaltning, avsnitt 6.3, hellre se en portfölj som närmar 

sig teori och beprövad erfarenhet med större riskspridning i olika tillgångsslag.  Exempelvis 

fastigheter, gröna obligationer, onoterade aktier, hedgefonder och andra alternativa 

tillgångsval bör inkluderas i optimeringsunderlaget för att åstadkomma en bredare 

riskspridning över tillgångsslag. 

 

 Användning av externa kapitalförvaltare 

Fyra av sju stiftelseförvaltare har valt att ha kapitalförvaltningen fullt ut hos externa 

kapitalförvaltare. Vår kartläggning av dessa kapitalförvaltare visar att det även här finns 

meningsskiljaktigheter kring vad som är ett bra tillvägagångssätt för hantering av 

stiftelsekapitalet. Grunden för hanteringen läggs i den policy som universiteten tagit fram. 

Med tanke på att kapitalförvaltarna använder policyn som grund är det extra viktigt och 

därför lägger vi stor vikt vid utformningen av det i vår lösning. Vår tolkning är att 

riskmedvetenheten är större hos de externa kapitalförvaltarna medan problematiken med 

avsaknad av en entydig definition av hållbarhet befästs även i detta led. Riskmedvetenheten 

grundar sig i att de mäter risken på ett kvantifierat och tydligt sätt även om 

stiftelseförvaltarna inte ställt upp detta krav genom de policydokument vi studerat. Det kan 

bero på att det är en standardiserad procedur i finansbranschen på professionell nivå och på 

så vis kan stiftelseförvaltarna dra nytta av den externa kapitalförvaltarens kunskap. Även om 
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stiftelseförvaltarna får uppgifter om risktagande från de externa kapitalförvaltarna uppfattar 

vi att denna inte är lika intressant som avkastningen. 

 

Produktutbudet som finns hos de externa kapitalförvaltarna omfattar både indexnära och 

mer aktiva strategier och vår tolkning är att det kan tillgodose universitetsstiftelsernas behov 

i hög utsträckning. Diversifieringen kan tillgodoses och hållbarhetskraven kan 

implementeras och en av kapitalförvaltarna lyfte fram att produkterna till och med ofta går 

längre än vad universiteten kräver i policydokumenten. Förvaltningsavgifterna har på det 

hela taget visat sig öka något på grund av mer aktivitet när mer hållbarhetsanalys genomförs 

för kundernas räkning och resurshushållningen hämmas på så sätt. Alla externa 

kapitalförvaltare i denna studie använder i någon utsträckning konsulter för att genomföra 

screening och ta fram data över etik och hållbarhet. Detta kan vara problematiskt ur 

resurshushållningssynpunkt eftersom det innebär en ökad kostnad för 

universitetsstiftelserna vilket påverkar huvudsyftet, att maximera avkastningen för 

ändamålet och därmed står målen i konflikt med varandra. En fördel med att den externa 

kapitalförvaltningen genomför hållbarhetsutvärderingen är dock att flera investerare samlas 

under samma tak. Den sammantagna kostnaden kan då fördelas på fler parter. Svårare är 

dock att bedöma om den utvärdering som gjorts stämmer överens med 

universitetsstiftelsernas preferenser och bedömningar av etik och hållbarhet. 

Kapitalförvaltarna har svårt att på ett bra sätt kommunicera till stiftelseförvaltarna hur 

utvärderingen faktiskt går till på ett begripligt sätt vilket innebär en informationsasymmetri. 

Vid intervju med en kapitalförvaltare framkom att hållbarhetsarbetet förmedlas när kunden 

efterfrågar det eller vid årliga kundmöten vilket kan göra informationskostnaden större. Ett 

utvärderingsverktyg som löpande på ett pedagogiskt sätt fångar hållbarhetsaspekterna och 

hur väl det fungerar efterfrågas även från de externa kapitalförvaltarna och ett ökat 

samarbete mellan dessa för att enas om ett sådant skulle kunna underlätta utvecklingen. 

 

På finansmarknaden är det vanligt att utvärdering av fondförvaltare av aktivt förvaltade 

produkter sker med avkastning som grund och en strävan efter att överträffa index. Det kan 

leda till ett kortsiktigt synsätt vilket står i strid med stiftelsernas mål som baseras på det eviga 

verksamhetsperspektivet och långsiktighet. Det skulle vara bättre att utvärderingen sker 

utifrån långsiktig riskjusterad avkastning ur stiftelsernas synvinkel. Problemet måste lösas 

på finansmarknaden eftersom fondförvaltarna inte internt kan utvärderas utifrån aktiv 

avkastning om de ska hantera stiftelsekapitalet på ett optimalt sätt. Detta eftersom 

incitamentsstrukturen då blir riktad åt två olika håll. Vid val av extern samarbetspartner bör 

stiftelseförvaltarna ha detta i åtanke och undersöka hur långsiktigt orienterad utvärderingen 

av kapitalförvaltarna är för att bevaka sitt intresse. 



61 

 Investeringsprocessen som hanteringsverktyg 

Forskningsfältet är tydligt kring att det är svårt att definiera hållbara och ansvarstagande 

investeringar (Junkus & Berry 2015; Dorfleitner & Utz 2012; Kreibohm 2016). Detta problem 

återfinns också i den empiriska undersökningen där respondenterna lyfter fram att skalan är 

glidande och det är ingen som säkert kan säga hur ett korrekt agerande ur de här aspekterna 

går till. Att den uppfattning som präglar hållbarhetsområdet förändras kan förklara att flera 

stiftelseförvaltare har antagit breda och otydliga restriktioner i policy medan de uppger att 

det är klart tuffare krav som implementeras i den faktiska förvaltningen. Vår studie visar här 

på en brist i förhållande till investeringsprocessen eftersom den faktiska förvaltningen inte 

överensstämmer med policyn hos flera stiftelseförvaltare. För att underlätta hanteringen av 

denna problematik bör kapitalförvaltningens utformning baseras på en tydligt framtagen 

policy där stiftelsernas behov prioriteras. Det underlättar både vid tillgångs- och lösningsval 

men även vid diskussion med externa parter som intresserar sig för förvaltningen. Då kan en 

genomtänkt linje med grund i de preferenser olika intressenter har presenteras. Att policyn i 

flera fall inte är linjär med de restriktioner som stiftelseförvaltarna uppger att de efterlever 

försvårar också utvärderingen. Policyn är ett verktyg för hantering av målkonflikten och 

trögrörligheten i uppdateringen av denna kan förbättras för att det ska bli mer transparent 

hur förvaltningen sköts och vilka restriktioner som faktiskt styr förvaltningen. Det motiverar 

en mer kontinuerlig process där policyn ses över för att restriktionerna inte ska hamna för 

långt ifrån den faktiska uppfattningen om vad som accepteras. 

 

Införandet av hållbarhetskrav och etiska krav leder till en mer komplex policy men de mest 

basala delarna bör finnas med före detta steg för att underlätta både beslut och utredning av 

effekterna av hållbarhetskrav. Våra intervjuade stiftelseförvaltare har dock tydliggjort att på 

grund av olika omständigheter bör inte policyn vara fullständigt tydliggjord i alla avseenden 

eftersom det gör förvaltningen mindre snabbfotad. En hög positiv avkastning är enkel att 

peka ut för att rättfärdiga förvaltningen men om risken är hög kommer sannolikt 

avkastningen, från tid till annan, att bytas mot en negativ. Stiftelseförvaltarna är överens om 

att kapitalet inte får riskeras till den grad att det urholkas och att stiftelseändamålet är deras 

primära uppgift att tillgodose. Därför finns det ett tydligt motiv att mäta risken i 

kapitalförvaltningen. Hållbarhetsaspekterna är också svåra att utvärdera i sig och därför syns 

inte effekterna av restriktionerna tydligt då bra verktyg saknas. Ett mer komplext 

policydokument är dock inte nödvändigtvis bara bra. Striktare regler kring tillåtna 

investeringar kan hämma förvaltarens möjlighet att förändra portföljen utefter marknadens 

och behovens förändringar. I vår empiriska undersökning understödjs detta av att policyn i 

flera fall ligger efter den faktiska förvaltningen. 
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 Mandat 

För att åstadkomma en rationell kapitalförvaltning behövs diversifiering för att reducera 

risktagandet tills kapitalförvaltningen närmar sig enbart marknadsrisk. En risk som 

stiftelseförvaltarna har och som går att diversifiera bort är den överviktning mot svenska 

aktier som finns inom aktiedelen och ger en specifik landsrisk. Skulle den svenska 

marknaden destabiliseras innebär det en risk för kapitalet vilket går emot donatorernas 

intresse och förbiser en kapitalförvaltning på vetenskaplig grund. Återigen skulle en 

policyförändring kunna bidra till att avhjälpa denna problematik där den andel som 

exponeras mot den svenska marknaden minskas ner. Det är inte heller klarlagt att det är 

enklare ur ett hållbarhetsperspektiv att ha en stor vikt mot svenska tillgångar. Det finns dock 

inget som säger att marknader inte kan exkluderas med hänsyn till exempelvis generellt 

bristande kontroll ur hållbarhetssynpunkt eller ökande utvärderingskostnader. Vi har under 

våra intervjuer funnit stöd för att Sverige kan prioriteras av transaktionskostnadsskäl. Det 

beror på att global analys driver en högre informationskostnad. Det är däremot av stor vikt 

att medvetenhet kring hur risk och avkastning påverkas av minskad diversifiering finns med 

i bilden om överviktning sker. Den svenska marknaden bör inte överviktas på grund av 

bekvämlighet eller en inbillad trygghet vilket även Nofsinger (2005) pekar ut som en 

psykologisk fälla. 

 

Det finns även en viss benägenhet hos flera av stiftelseförvaltarna att hänvisa till historiskt 

god avkastning som förklaring till gjorda strategi- och portföljval. Eftersom modellerna de 

använder har genererat god utveckling som klarar deras avkastningsmål är de inte i hög grad 

förändringsbenägna. I förlängningen kan det leda till en trögrörlighet på marknaden 

eftersom bolagens hållbarhetsarbete och utvecklingen av hållbara produkter sker 

långsammare. Konservatismen drabbar genom detta både universitetsförvaltningarna men 

också samhället i stort. Det finns också stiftelseförvaltare i vår studie som har tagit stora steg 

i arbetet för hållbarhet och agerar på ett proaktivt sätt men även de pekar på att effekterna 

är små på kostnader och avkastning. Det krävs dock bättre verktyg för utvärdering dels ur 

aspekten hållbarhet men också vilka effekter det får på risk och avkastning. 

 

6.3 Vår lösning för effektiv och hållbar stiftelseförvaltning 

Det mest grundläggande i kapitalförvaltning är att inse att det är en process som kräver att 

hänsyn tas till diversifiering, resurshushållning, personliggörande och att den praktiska 

utformningen av portföljen kontextualiseras i marknadsprissättningen. Innehåller inte 

förvaltningsplanen relevanta mål, mandat, strategi, utvärderingsmått, behovsanalys och 
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hållbarhetspolicy saknas de verktyg som behövs i kapitalförvaltarens verktygslåda. Utan 

tillräckliga verktyg går det inte heller göra relevanta tillgångsval. Vår tolkning är att det finns 

en kontext där produkter kan uppfylla stiftelsernas personliggörande krav och avkastnings-, 

risk- och hållbarhetsmål utan att diversifieringen behöver bli för låg och utan att kostnaderna 

behöver skena iväg. Alltså bör inte policy och riktlinjer begränsa investeringsuniversumet, 

diversifieringen, till att en övervägande del ska placeras i räntesparande eller exempelvis den 

svenska aktiemarknaden. Lösningen på målkonflikten finns i de produkter som med 

sofistikerade modeller hanterar hållbarhetsfrågan och silar bort hundratals oetiska och 

miljöförstörande bolag men fortsatt strävar efter hög diversifiering i optimeringen. En 

alternativ lösning är produkter där förvaltare aktivt driver förändring genom 

påverkansstrategier. 

 

Företrädare för universitetsstiftelserna har genom vår kartläggning visat sig uppfatta 

målkonflikten olika men inte sett en stor problematik. Vår tolkning är dock att det finns en 

sådan eftersom det dyker upp uppenbara kostnader i förvaltningen när restriktioner införs. 

Vissa konkreta som förvaltningsavgifter och transaktionskostnader, andra mindre konkreta 

som agentkostnader och analyskostnader. Mot denna bakgrund har vi skapat en modell som 

på ett pedagogiskt vis förenar teori, beprövad erfarenhet och vår empiriinsamling. Denna 

lösning menar vi är ett bra verktyg för att bygga upp en evidensbaserad kapitalförvaltning. 

Modellen vilar på de delar som Sharpe (2007) sammanfattar som de viktigaste i rationell 

kapitalförvaltning. Dessutom omfattar modellen vår modifiering av Reilly och Browns (2012) 

investeringsprocess där vi anpassat den för stiftelseförvaltning. Modellen är illustrerad 

nedan och förklaras därefter mer ingående. De runtgående pilarna i mitten av modellen 

pekar ut det centrala förhållandet att kapitalförvaltningens utformning hela tiden måste ses 

över och förändras utifrån de förutsättningar som finns. 
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Figur 5: Bergman-Nyemad modellen för rationell och hållbar kapitalförvaltning  

 

 Behovsanalys, riskpreferens och policydokument 

Behovsanalys och riskpreferens lägger grunden för kapitalförvaltningen. Vår åsikt är att en 

ALM-analys är en möjlig metod men det väsentliga i analysen är att stiftarens ursprungliga 

vilja är ledstjärnan. I vår lösning utformas sedan policydokumentet linjärt med denna 

bakomliggande analys och sätter ramarna för vad som får respektive inte får göras i 

förvaltningen. Det är här utformningen av lösningen börjar och i vår dokumentstudie har vi 

funnit en avsaknad av tydlighet och upptäckt att flera delar fattas. Om målen tydliggörs och 

till och med prioriteras kommer policyn istället utvecklas till ett verktyg som lindrar 

målkonflikten och underlättar för förvaltarna. Oavsett om en intern eller extern lösning för 

den praktiska förvaltningen väljs bör policydokumentet vara tydligt för att hjälpa förvaltaren 

att veta vad som är ett korrekt handlingssätt. Samtidigt underlättar det kommunikationen 

utåt och minskar risken för felbeslut på grund av psykologiska faktorer. 

 

En nivå av årliga utdelningar, givet den kapitalbas som finns, kan vara en bra hjälp för att 

komma fram till vilken avkastningsnivå som eftersträvas för att tillgodose behoven. Detta bör 
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sedan ställas i relation till risk eftersom risken driver avkastningen och det handlar om att 

balansera de två. Att ha kvantifierade avkastnings- och riskmål är avgörande för att 

förvaltningen senare ska kunna utvärderas på ett bra sätt. Vilka utvärderingsmått som 

används ska stå med i policyn och här är Sharpe-kvot, tracking error och aktiv avkastning 

exempel på möjliga val.  

 

För att uppnå en god diversifiering används med fördel flera tillgångstyper spridda över flera 

marknader. Aktier, räntor, alternativa tillgångar och fastigheter är exempel på positioner 

som bidrar till diversifiering över tillgångsslag och dessa bör i sin tur spridas över marknader 

på global nivå för att undvika specifika risker. Restriktioner kring tillgångar och marknader 

kan dock finnas om dessa kan motiveras av att transaktions- eller analyskostnaderna som en 

global inriktning kräver blir för stora. Att informationsövertag för den svenska marknaden 

kan finnas ur hållbarhetssynpunkt är ytterligare ett argument som skulle kunna ligga till 

grund för marknadsrestriktioner vilket också en av våra respondenter tog upp. 

Allokeringsgränser bör anges i intervall för att minska behovet av frekvent rebalansering 

vilket bidrar med transaktionskostnader. Det bör dessutom finnas ett fastlagt index som 

portföljens utveckling jämförs mot vilket också Reilly och Brown (2012) lyfter fram. Detta 

kan bestå av ett sammanvägt index beroende på tillgångsallokering eller flera index där olika 

tillgångsslag utvärderas mot respektive index. De hållbarhetskrav som finns i förvaltningen 

bör också skrivas ut i policyn och vilken typ av exkluderingar som görs. Det bör även framgå 

på vilka kriterier dessa val baseras och vad målsättningen är.  Hållbarhetskraven bör vara så 

specifikt formulerade som möjligt. Vi har vid våra intervjuer sett att samtliga tycker det är 

svårt att förklara och mäta hur exempelvis internationella konventioner efterlevs. Detta är 

ett exempel på en mindre lyckad lösning eftersom innebörden är otydlig. I vår mening vore 

det bättre att tydligt uttrycka vilka branscher, marknader och tillgångar som helt exkluderas. 

Vi hade också gärna sett en tydlighet i vilka branscher eller marknader som 

stiftelseförvaltaren eller beslutande kommitté arbetar med andra metoder såsom påverkan. 

Med det sagt behöver inte policyn vara för strikt utan en del information om hållbara 

investeringar kan löpande kommuniceras via andra informationskanaler för att ytterligare 

minska informationskostnaderna. 

 

 Strategiutformning 

Eftersom riskpreferens och behov kontinuerligt förändras är strategiutformningen, precis 

som alla andra delar, del av en dynamisk och föränderlig process. Strategiutformningen kan 

med fördel ha sin utgångspunkt i fyrfältsmodellen, avsnitt 6.2. Det är också därför pilen går 

från de fyra strategierna till strategiutformningen i figur 5. Med hjälp av någon av de fyra 
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strategier som modellen innehåller kan förvaltningen bli konsekvent och inte spreta i en mix 

av olika strategier. 

 

Valet blir en avvägning mellan hur den evidensbaserade kapitalförvaltningens fyra 

grundpelare prioriteras med tanke på bakomliggande behovsanalys och riskpreferens. Är det 

utefter stiftelseförvaltningens behov enbart diversifiering och resurshushållning som 

prioriteras högst bör strategivalet vara global marknadsportfölj, strategi 1. I praktiken är inte 

marknaden alltid effektiv och alla investerare optimerar inte vilket talar emot strategin. Vår 

tolkning är också att stiftelseförvaltningen ofta har ett större behov av att personliggöra 

portföljförvaltningen eftersom det finns krav på hållbarhet och ansvarstagande. Då finns den 

hållbarhetsscreenade indexförvaltningen, strategi 2, som ett möjligt strategival. Om inte 

diversifiering och resurshushållning prioriteras utan personliggörandet sätts först kan det 

vara så att indexförvaltningen inte kan åstadkomma en förvaltning som rimmar med de 

behov och preferenser förvaltningen har. Då finns de mer aktiva strategivalen, strategi 3 och 

4, där flexibiliteten och aktiviteten är betydligt högre, men med det kommer transaktions-, 

informations-, analys- och uppföljningskostnader som i stort sett är ofrånkomliga. Den 

högsta graden av personliggörande återfinns i strategi 4 där enskilda tillgångar väljs ut och 

sedan kan ett aktivt ägarskap användas som verktyg för förändring av tillgångarnas 

hållbarhet. Det är också den stora styrkan med strategi 4 eftersom universitetet kan driva en 

förändring i samhället genom sin påverkan. Vid intervjuerna framgick dock att detta är en 

strategi som anses vara för dyr vilket också tyder på motiv för ökat samarbete. Slutligen är 

de fyra strategierna för stiftelseförvaltning flexibla och valet kan även hamna mittemellan två 

eller fler strategier om så krävs, men tydlighet är att rekommendera för att förvaltningen inte 

ska hamna i ett ingenmansland utan tydlig prioritering.  

 

 Portföljbyggnation 

Efter att policy och strategi lagts upp ska byggnationen av portföljen ske. Fördelen med en 

intern lösning är att kontrollen och insynen är hög samt att stiftelseförvaltaren själv har full 

kontroll över de tillgångar som innehas och på vilket sätt de har utvärderats. Nackdelen är 

att det krävs mycket resurser för att analysera tillgångar, framförallt ur hållbarhetssynpunkt 

men även andra delar i förvaltningsarbetet kräver resurser som exempelvis bolags-  och 

marknadsanalys. En extern förvaltning har fördelen att flera investerare samlas under 

samma tak vilket ger stordriftsfördelar ur analyssynpunkt och på så sätt en kostnadsrabatt. 

Nackdelen med en extern lösning är att insynen i faktiska innehav kan begränsas och det kan 

vara svårt att veta hur utvärderingen har gått till samtidigt som förvaltningsavgifter 

uppkommer. Att behoven tillgodoses är det viktigaste att ta hänsyn till vid val av lösning. De 

mål som bör prioriteras är först och främst stiftarens vilja. Därefter att diversifieringen 
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tillgodoses för att minska risken, att kostnaderna hålls nere, att avkastning uppnås samt att 

hållbarhetskraven som beslutats kan efterlevas. 

 

Genom att utvärdera marknadens utbud av alternativ som tillgodoser behoven kan portföljen 

byggas upp. Indexfonder, aktivt förvaltade fonder, enskilda aktier, gröna obligationer, 

räntefonder, företags- och statsobligationer samt alternativa tillgångar bör utvärderas 

beroende på vad policy och strategi stadgar som lämpliga tillgångar. Tillgångar kan även 

väljas bort beroende på positioner utanför kapitalmarknaden, om exempelvis ett 

fastighetsägande redan finns. När tillgångar som ska användas har valts ut bör en optimering 

av portföljen genomföras för att de restriktioner som finns ska tillgodoses. Grunden i en 

sådan optimering bör vara att målen för risk och avkastning uppfylls men kan även innefatta 

restriktioner för hållbarhet. Exempelvis kan koldioxidavtryck minimeras eller en 

egenkomponerad hållbarhetsrating maximeras. Gäller det indexnära förvaltning kan också 

restriktioner för tracking error inkluderas. 

 

 Granskning och utvärdering 

Granskning och utvärdering är grundläggande inom rationell kapitalförvaltning och återigen 

behöver utgångspunkten vara de fyra grundpelarna som modellen grundas på. Detta fjärde 

steg i processen är inte att se som det sista steget utan det är viktigt att inse att alla delar av 

investeringsprocessen kontinuerligt ska utvärderas och analyseras. Det beror på att 

lösningen inte är statisk utan måste förändras för att vara linjär med stiftelsernas behov vilket 

visas av de runtgående pilarna i modellen. 

 

Stiftelseförvaltningen behöver ett välutvecklat utvärderingsverktyg som innehåller bland 

annat avkastning, standardavvikelse, tracking error och aktiv avkastning. För att 

upprätthålla ett resurshushållningsfokus bör också de kostnader som förvaltningen drar på 

sig synliggöras i utvärderingen. Eftersom universitet är en myndighet som kan förväntas 

verka i linje med samhällsutvecklingen bör även hållbarhetsarbetet synliggöras. Det kan ske 

genom etisk screening och mätverktyg för hur hållbara placeringarna är. Det sistnämnda kan 

ske i form av exempelvis en sammansatt hållbarhetsrating som tar hänsyn till bland annat 

koldioxidavtryck och sätter ihop en hållbarhetsrating av flera externa 

hållbarhetsratingsbetyg. 

 

Används en extern kapitalförvaltare måste rapporteringspaketet ovan finnas med och här 

menar vi att stiftelseförvaltarna kan sätta press och bestämma vad som ska finnas med i kraft 

av det kapital de har. Skulle den externa samarbetsparten höja avgifterna är vår åsikt att 
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universitetsstiftelserna kollektivt bör samarbeta för att minska avgiften. När de sedan får 

denna insyn minskar agentkostnadsproblematiken vilket illustreras av insynspilen i 

modellen. Det innebär också bättre resurshushållning och att kapitalförvaltningen ligger i 

linje med stiftelsernas syften. Används istället en intern lösning är det här en kostnad som 

uppkommer till en början men som sedan bör vara mycket låg när rapportpaketet 

standardiserats. Detta rapportpaket tas fram dels för stiftelseförvaltarna och 

stiftelsestyrelsen som underlag men bör också förmedlas vidare till donatorer, 

förmånstagare, studenter och samhället via exempelvis nyhetsbrev, hemsidor eller andra 

informationskanaler. Det hela illustreras av insynspilen i modellen.  Vi har under 

intervjuerna stött på problemet med informationsasymmetrier och att det är pedagogiskt 

svårt att förklara vad som i kapitalförvaltningen anses hållbart men också att utvärdera det. 

Vår tolkning är också att stiftelse- och kapitalförvaltarna har ett informationsövertag kring 

kapitalförvaltningen mot intressenterna och inte alltid är proaktiva och försöker minska 

informationsasymmetrin. Det visade sig leda till kostnader i form av arvoden till konsulter 

som hjälper till och analyserar, screenar och sedan utvärderar portföljen. Det är här det finns 

behov för hållbara incitamentssystem och tydligare mandat formulerade i policydokument 

vilket minskar agentkostnader och informationsasymmetrierna. En lösning på 

utvärderingsproblematiken är att använda en oberoende hållbarhetsscreening där extern 

förvaltare och stiftelseförvaltare kan dela på kostnaden och att utvärderingsmåtten är 

uppställda efter de 17 globala 2030-målen. Anledningen till att dessa mål kan vara en god 

utgångspunkt för diskussion är att flera respondenter argumenterat för att detta vore en bra 

lösning och att bolag börjat hållbarhetsredovisa med dessa som grund. 
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7 Slutsats 

Detta kapitel återkopplar till studiens syfte och avser besvara frågeställningarna vilka kapitlet 

är uppbyggt utefter. Vidare kommer kapitlet avslutas med de förslag till vidare forskning som 

vi kommit fram till efter att ha genomfört denna studie.  

 

Huvudsyftet med studien är att ur ett investeringsperspektiv kartlägga och analysera 

svenska universitetsstiftelsers syn på och hantering av målkonflikter mellan avkastning, 

riskhantering och interna samt externa krav om hållbara och ansvarsfulla investeringar. 

Ett delsyfte med studien är att ge perspektiv och förslag till riktlinjer för hur en hållbar 

stiftelseförvaltning kan utformas i relation till mål om avkastning och risk givet 

restriktioner kring vad som ur ett hållbarhetsperspektiv är tillåtna investeringar. 

 

 Går det att bedriva rationell kapitalförvaltning i enlighet med lagstiftningen, 

stiftelseförordnanden och studenternas samt universitetets preferenser om 

avkastning, risk och hållbarhet? 

Studiens respondenter uppfattar en målkonflikt men anser inte att den är ett stort problem. 

Vår tolkning är att det kan bero på att de främst fokuserar på avkastning men vi menar att 

även risk och kostnader ingår i problematiken. Hållbarhetsinriktningen varierar också och 

det finns de som fokuserar de finansiella aspekterna medan andra har mer långtgående 

hållbarhetskrav i fokus. Det beror på att det finns olika uppfattningar om 

stiftelseförvaltningens huvudsyfte där donatorns ursprungliga vilja prioriteras olika. 

Samtliga är överens om att lagstiftningen inte är begränsande och i de flesta fall ger 

stiftelseförordnandena möjlighet till samförvaltning. För att lyckas bedriva rationell 

kapitalförvaltning i stiftelser bör utformningen ta avstamp i den evidensbaserade 

kapitalförvaltningens grundläggande delar men anpassas utefter intressenternas 

föränderliga hållbarhetskrav genom strategi och restriktioner.  

 

 Har stiftelseförvaltarna lyckats lösa målkonflikten? 

Genom anpassning av kapitalförvaltningen utifrån den kravbild som finns menar 

stiftelseförvaltarna att målkonflikten till viss del har lösts. Bland annat har flera divesterat 

sina fossila innehav. Det finns dock ytterligare steg att ta för att på ett bra sätt tillgodose 

intressenternas behov och lyckas implementera en rationell kapitalförvaltning. En tydlig 

behovsprioritering där intressenternas krav hänsynstas är något vi menar ytterligare kan 

göras för att lyckas tillgodose kapitalförvaltningens mål och hitta en bra lösning på 



70 

målkonflikten. Vilken strategi som valts för att lösa problematiken baseras enligt vår tolkning 

på den prioritering av mål som gjorts. Det kan bero på att stiftelseförvaltarna har olika 

värderingar och att universitetsledning och studenter har haft olika mycket inflytande på 

kapitalförvaltningen. Samtliga stiftelseförvaltare tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin 

förvaltning men uppger att det finns svårigheter kring definitioner och vilket mål som står 

främst.  

 

 Vilka brister och problem kan identifieras i kapitalförvaltningen? 

Vi har upptäckt brister gällande synen på och medvetenheten kring risk och 

resurshushållning vilket kan bero på en avsaknad av en omfattande behovsanalys och 

kartläggning av faktisk riskpreferens. Det eviga verksamhetsperspektivet för stiftelserna 

innebär att stiftelser bör ha en relativt hög risktolerans men denna måste mätas och 

utvärderas i högre grad samt införlivas i policydokumentet. Diversifieringen bör ske över ett 

större antal tillgångsslag och marknader eftersom vi har sett en överexponering mot den 

svenska aktiemarknaden. Den beprövade erfarenheten argumenterar för att investeringarna 

ska ske genom en process som kontinuerligt förändras. Stiftelseförvaltarna förefaller inte ha 

haft det arbetssättet, då policyn i flera fall inte överensstämmer med den faktiska 

kapitalförvaltningen. Stiftelseförvaltarna behöver dessutom bättre verktyg för utvärdering 

och uppföljning av kapitalförvaltningen för att minska informationsasymmetrin och nå ökad 

kunskap om de effekter genomförda förändringar får. I dagsläget arbetar alla 

stiftelseförvaltare i studien med hållbarhet men det går inte alltid att härleda i policy och 

kunskapen om de faktiska innehavens hållbarhet brister. 

 

 Vilken lösning ser vi för att skapa en rationell och hållbar stiftelseförvaltning? 

Den lösning vi förespråkar tar avstamp i en hög diversifiering, god resurshushållning och en 

hög grad av personliggörande baserat på behov, avkastnings- och riskpreferenser samt krav 

på hållbarhet och ansvarstagande. Genom att kartlägga de behov stiftelserna har av 

utdelningsbart kapital kan mål sättas upp. Policydokumentet bör stadga de preferenser 

gällande hållbarhet och ansvarstagande som antas samt ange förvaltarens mandat. Eftersom 

de externa kapitalförvaltarna ofta använder det som utgångspunkt bör mandatet vara mycket 

precist utformat. När behoven klarlagts bör portföljen optimeras över aktier, räntor och 

alternativa tillgångar för att uppnå hög diversifiering och därigenom maximera den 

riskjusterade avkastningen till förmån för ändamålet. Valet av intern eller extern förvaltning 

bör baseras på behovsbeaktande och resurshushållning där prioriteringen av diversifiering 

och personliggörande styr. Vi förespråkar dessutom ökad samverkan mellan universiteten 

för att påverka marknadsaktörernas prissättning på både produkter och de 
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utvärderingstjänster som behövs. Ett bättre verktyg för utvärdering av hållbarhet krävs. Vi 

har argumenterat för att utgångspunkten i hållbarhetsutvärderingen bör vara FN:s 2030-mål 

då dessa omfattar lämpliga områden att utvärdera måluppfyllelse utefter.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Genom vår studie har vi kommit i kontakt med problematiken kring utvärderingen av 

hållbara och ansvarsfulla investeringar. Som det ser ut nu finns det en mängd olika tjänster 

som granskar, screenar och sätter betyg på bolag. Dessa kan skilja sig åt i sina bedömningar 

och en jämförande studie som fördjupar sig i vilka effekter bristen på enhetlighet får vore 

intressant. Vi har även kommit i kontakt med fenomenet att företag arbetar med hållbarhet 

och ansvarstagande men den kapitalförvaltning som omfattar pensionsavsättningar för 

anställda är inte alltid linjär med dessa värderingar. En framtida studie kan undersöka detta 

och kartlägga denna diskrepans. Ytterligare förslag till vidare studier är att jämföra 

effekterna på ekonomiska utvärderingsmått av de fyra lösningarna på 

hållbarhetsutmaningen som presenteras under 6.2.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide stiftelseförvaltare 

 Inledning: 

 Vad är din position vid universitetet? 

 Hur länge har du ansvarat för stiftelseförvaltningen? 

 Hur många stiftelser förvaltas och hur stort är kapitalet? 

 Hur mycket tid lägger du på förvaltningen? 

 Vad är din och/eller medlemmarna av investeringskommitténs utbildnings- och 

yrkesbakgrund? 

Kapitalförvaltning och hållbarhet 

 Kan ni kort beskriva hur kapitalförvaltningen av stiftelsekapitalet bedrivs i 

praktiken. 

 Kan ni kort beskriva er syn på vad som kan betecknas som en sund förvaltning av 

stiftelsekapital? 

 Kan ni kort beskriva er syn på vad som kan betecknas som hållbar och etisk 

förvaltning. 

Donatorer 

 Kan ni beskriva vilka motiv som vanligtvis ligger bakom de donationer som 

förvaltas av universitetsstiftelser? 

 Kan ni beskriva vad de viktigaste målen är för den genomsnittliga donatorn vad 

gäller förvaltningen av det donerade kapitalet? 

 Vad ställer donatorer för krav eller vad har de för förväntningar om hur det 

donerade kapitalet skall förvaltas? 

 Är det vanligt att donatorer ställer krav om hur kapitalet skall förvaltas ur ett 

hållbarhetsperspektiv? 

 Har det hänt att donatorer uttryckligen haft synpunkter om investeringar med 

kopplingar till: 

o Alkohol 

o Tobak 

o Vapen 

o Pornografi 

o Miljöförstöring 

o Kol, olja och gas 

o Diskriminering av kön, religion, sexuell läggning, osv. 

o Oetiskt beteende 

o Annat 



 

Universitetet 

 Kan ni beskriva vilka motiv universitetet/universitetsledningen har till att ta emot 

donationer som sedan förvaltas av universitetsstiftelser? 

 Kan ni beskriva vad de viktigaste målen är för universitetet/universitetsledning vad 

gäller förvaltningen av det donerade kapitalet? 

 Vad ställer universitetet/universitetsledningen för krav eller vad har de för 

förväntningar om hur det donerade kapitalet skall förvaltas? 

 Vad har universitetet/universitetsledningen genom de senaste åren ställt för krav 

om hur kapitalet skall förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 Har det hänt att universitetet/universitetsledningen under de senaste åren haft 

synpunkter på/ställt krav om investeringar med koppling till: 

o Alkohol 

o Tobak 

o Vapen 

o Pornografi 

o Miljöförstöring 

o Kol, olja och gas 

o Diskriminering av kön, religion, sexuell läggning, osv. 

o Oetiskt 

o Annat 

Intresseorganisationer och opinionsbildare 

 Har det under de senaste åren hänt att intresseorganisationer och/eller 

opinionsbildare framfört synpunkter eller ställt krav om hur stiftelsekapitalet skall 

förvaltas? 

o Vilka? 

o Indirekt? 

o Direkt? 

Om synpunkter och krav framförts: 

 Vad har målen varit, för olika intresseorganisationer och opinionsbildare, med att 

försöka påverka förvaltningen av stiftelsekapitalet? 

 Vad har intresseorganisationer och opinionsbildare ställt för krav eller vad har de 

för förväntningar om hur det donerade kapitalet skall förvaltas? 

 Vad har intresseorganisationer och opinionsbildare ställt för krav om hur kapitalet 

skall förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 Har det hänt att intresseorganisationer och opinionsbildare haft synpunkter 

på/ställt krav om investeringar med koppling till: 



 

o Alkohol 

o Tobak 

o Vapen 

o Pornografi 

o Miljöförstöring 

o Kol, olja och gas 

o Diskriminering av kön, religion, sexuell läggning, osv. 

o Oetiskt 

o Annat 

Stipendiemottagare 

 Har det under de senaste åren hänt att stipendiemottagare framfört synpunkter 

eller ställt krav om hur stiftelsekapitalet skall förvaltas? 

o Vilka? 

o Indirekt? 

o Direkt? 

Om synpunkter och krav framförts: 

 Vad har målen varit, för stipendiemottagare, med att försöka påverka förvaltningen 

av stiftelsekapitalet? 

 Vad har stipendiemottagare ställt för krav eller vad har de för förväntningar om hur 

det donerade kapitalet skall förvaltas? 

 Vad har stipendiemottagare ställt för krav om hur kapitalet skall förvaltas ur ett 

hållbarhetsperspektiv? 

 Har det hänt att stipendiemottagare haft synpunkter på/ställt krav om 

investeringar med koppling till: 

o Alkohol 

o Tobak 

o Vapen 

o Pornografi 

o Miljöförstöring 

o Kol, olja och gas 

o Diskriminering av kön, religion, sexuell läggning, osv. 

o Oetiskt 

o Annat 

Stiftelselagstiftning 

 Vad är er syn på stiftelselagstiftningens regler om förvaltning av stiftelsekapital? 

o Ändamålsenlig? 



 

o Föråldrad? 

o Begränsande? 

o För otydlig? 

o För öppen? 

 Ger stiftelselagstiftningen er utrymme att förvalta stiftelsekapitalet på ett önskvärt 

sätt för att t.ex. uppnå de mål eller de krav som är relaterade till: 

o Donatorer 

o Universitet/universitetsledning 

o Intresseorganisationer/opinionsbildare 

o Mottagare av stipendier 

 Finns det konkreta problem med stiftelselagstiftningens reglering av 

kapitalförvaltningen som ni uppmärksammat? 

o Generellt 

o  I relation till hållbarhetsfrågor 

Förvaltning i praktiken 

 Använder ni en indexnära eller en aktiv förvaltningsstrategi? 

 I vilken mån bedriver ni idag en förvaltning av stiftelsekapitalet som är att beteckna 

som hållbar och etisk? 

 Vilka metoder använder ni för att bestämma om en investering kan klassas som 

hållbar eller etisk? 

o Negativ/positiv/normbaserad screening 

o Bäst i klassen 

o Aktivt ägande 

o Divestering 

 Hur hanterar ni eventuell negativ publicitet i etik och hållbarhetsfrågor kopplat till 

hur ni förvaltar stiftelsekapitalet och vad ni investerar i? 

 Vad är enligt era erfarenheter den stora utmaningen med att bedriva hållbar och 

etisk förvaltning? 

 Sköter ni kapitalförvaltningen internt eller använder ni extern förvaltning? 

Om intern: 

 Köper ni in rådgivning eller extern hjälp? 

 Hur ser ni på marknadens produktutbud i förhållande till era behov?  

 Saknas något? 

 Hur utvärderas kapitalförvaltningen? 

 Utvärderas förvaltningen ur hållbarhetssynpunkt? 

Om extern: 



 

 Vilka tjänster köps in?  

o Rådgivning 

o Diskretionär förvaltning 

o Utvärdering 

 Hur ser ni på den externa förvaltarens produktutbud i förhållande till era behov? 

 Vilka kriterier används vid val av externa förvaltare eller rådgivare? 

o Är kriterierna formulerade utifrån ifall de har ett brett utbud av hållbara 

produkter eller god kunskap om hållbara investeringar? 

 Hur utvärderas externa förvaltare? 

o Utvärderas förvaltningen ur hållbarhetssynpunkt? 

o Anser ni att utvärderingen ger en tillfredsställande insyn i faktiska 

tillgångsinnehav? 

Intressenters påverkan av förvaltningen: 

 Hur har donatorers, universitetets, intresseorganisationers och stipendietagares 

mål, krav och förväntningar generellt hanterats i praktiken?  

o Hur har intressenterna kunnat vara med och påverka förvaltningen? 

o Hur har de beaktas i val av placeringsinriktning? 

o Hur har de beaktats i riktlinjer och policydokument? 

o Finns det en konflikt mellan de olika intressenternas mål? 

o Har det skapat problem? 

 Hur har donatorers, universitetets, intresseorganisationers och stipendiemottagares 

önskemål om hållbarhet och ansvarsfulla investeringar hanterats i praktiken? 

o Hur har intressenterna kunnat vara med och påverka förvaltningen? 

o Hur har de beaktas i val av placeringsinriktning? 

o Hur har de beaktats i riktlinjer och policydokument? 

o Har det påverkat transparensen i vad stiftelsekapitalet investeras i? 

o Finns det en konflikt mellan de olika intressenternas önskemål? 

o Har det skapat problem? 

 Hur når ni ut till intressenterna med hur ni i förvaltningen hanterar 

hållbarhetsfrågan? 

Kostnader/Effekter 

 Tror ni att ni ger upp viss avkastning genom de restriktioner som finns i 

förvaltningen? 

I teorin kommer färre valmöjligheter, via restriktioner, leda till att avkastningen sjunker 

alternativt risken stiger vilket är en kostnad. 



 

 Har den lösning ni har valt att använda enligt din uppfattning lett till kostnader i 

form av: 

o Framtagande av mer avancerad policy 

o Kostnader för övervakning 

o Avgifter för förvaltningen eller produkterna som används 

o Utvärderings- och informationskostnad 

o Om extern: Övervakningskostnad  

o En mer volatil utveckling i portföljen 

 Om ja: Har det lett till variationer i utdelningar mellan år? 

o Ökade transaktionskostnader 

 Hur har stipendier till forskning och utbildning eventuellt påverkats? 

 Vilka värden ser ni kan väga upp för de eventuella kostnader som en mer 

komplex/hållbar kapitalförvaltning skapar? 

o Starkare varumärke 

o Ökad donationsvilja 

o Ökad långsiktighet 

o Positiv påverkan på finansiella resultat 

o Möjligheten att driva en förändring i bolag och i samhället 

o Investeringar mer i linje med universitetets värderingar 

Avslutning 

 Om extern förvaltare/rådgivare: Skulle vi kunna få ett namn och kontaktuppgifter 

till extern förvaltare?  

Tack för er medverkan! 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide kapitalförvaltare 

Börja intervjun med: 

Tack för att ni tagit er tid.  

Vår neutralitet, vi företräder inga intressen. 

Inte här för att sätta dit någon fast vi kanske ställer svåra frågor, vi är här för att förstå 

problematiken och hitta lösningar på den.  

Anonymitet för respondenterna. 

Får vi spela in? 

Den vi intervjuar har rätt att avbryta intervjun eller skippa frågor.  

Respondentvalidering, vad passar dem – transkribering eller sammanställd empiri?  

Inledning: 

 Vad är din position här? 

 Hur länge har du ansvarat för förvaltningen? 

 Vilka universitet förvaltar ni stiftelsekapital åt? 

 Vad är din utbildnings- och yrkesbakgrund? 

 Vilka fonder förvaltar du och hur många är ni som jobbar med dem? 

 Kan ni kort beskriva er syn på vad som kan betecknas som en sund 

kapitalförvaltning av stiftelsekapital? 

 Kan ni kort beskriva er syn på vad som kan betecknas som hållbar och etisk 

kapitalförvaltning. 

Vår studie och problemet 

Vi börjar med att berätta lite vad studien handlar om så att ni får ett grepp om perspektivet 

på frågorna. Vi kartlägger och ska analysera universitetens hantering av den kravbild som 

finns för deras stiftelsekapital och förvaltningen av det. Vi har identifierat att det finns en 

målkonflikt mellan olika intressen. Först och främst har donatorerna donerat kapitalet för 

ett ändamål och de vill ha avkastning och hög utdelning. Universitetet vill bevara sitt 

varumärke och ligga rätt i tiden i förhållande till de krav som finns på miljö, etik och 

hållbarhet. Övriga intressentgrupper kan vara studenter, media, fossil-free rörelsen med 

flera som ställer specifika krav och faktiskt påverkar utformningen. Detta är den kund som 

vi pratar om under denna intervju. 

Donationsstiftelser 

 Hur förvaltar ni kapitalet åt en sådan kund?  



 

 Vad är ert erbjudande som löser målkonflikten åt stiftelseförvaltarna? 

 Hur genomför ni en behovsanalys för donationsstiftelserna? Hur uppfattar ni vad 

de vill ha i förvaltningen? 

 Kan ni beskriva vilka motiv och mål donationsstiftelserna har när de investerar i era 

produkter? 

 Vad ställer donationsstiftelserna för krav eller vad har de för förväntningar om hur 

kapitalet skall förvaltas? 

 Vad har donationsstiftelserna under de senaste åren ställt för krav om hur kapitalet 

skall förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 Har det hänt att donationsstiftelserna under de senaste åren haft synpunkter 

på/ställt krav om investeringar med koppling till: 

o Alkohol 

o Tobak 

o Vapen 

o Pornografi 

o Miljöförstöring 

o Kol, olja och gas 

o Diskriminering av kön, religion, sexuell läggning, osv. 

o Oetiskt 

o Annat 

 Har ni stött på någon annan intressent som ställt krav eller haft synpunkter på 

förvaltningen av donationsstiftelsernas kapital? (Annat än de själva) 

Förvaltning i praktiken 

I denna del av intervjun är vi ute efter att förstå hur de produkter som ni erbjuder till 

donationsstiftelser ser ut. Även om ni har flera andra produkter än de som 

donationsstiftelserna har valt är det de produkterna och de kunderna vi är intresserade av. 

 De produkter som erbjuds till donationsstiftelserna, är de indexnära eller mer aktivt 

inriktade? 

 I vilken mån bedriver ni idag en förvaltning av produkterna för 

donationsstiftelserna som är att beteckna som hållbar och etisk? 

 För donationsstiftelserna, vilka metoder använder ni för att bestämma om en 

investering kan klassas som hållbar eller etisk? 

o Negativ/positiv/normbaserad screening 

o Bäst i klassen 

o Aktivt ägande 

o Divestering 

 Hur sker urvalet av vilka bolag som ni får investera i inom dessa produkter? 



 

 Hur djupt går utvärderingen? Väljer ni exempelvis bort underleverantörer till vissa 

industrier då de understödjer ej tillåtna delar? 

 Vad är enligt era erfarenheter den stora utmaningen med att bedriva hållbar och 

etisk förvaltning för donationsstiftelser? 

 Kan era produkter generellt uppfylla donationsstiftelsernas specifika krav och 

behov?  

 Saknas något? 

 Skräddarsyr ni lösningar till donationsstiftelser?  

 Hur utvärderas kapitalförvaltningen av stiftelsekapital? 

 Utvärderas förvaltningen ur hållbarhetssynpunkt på något sätt? 

 På vilket sätt rapporterar ni hur förvaltningen går till? Vilka delar inkluderas i en 

rapport till donationsstiftelserna? 

 Hur når ni ut till donationsstiftelserna med hur ni i förvaltningen hanterar 

hållbarhetsfrågan? 

 Skapar ni någon hållbarhetsrapport åt donationsstiftelserna? 

Donationsstiftelsernas påverkan av förvaltningen: 

Vi har varit inne på att det finns olika krav, synpunkter och mål från donationsstiftelsernas 

håll. Nu är vi intresserade av att se hur det kan lösas rent praktiskt. 

 Hur har donationsstiftelsernas mål, krav och förväntningar hanterats i praktiken?  

o Hur har de kunnat vara med och påverka förvaltningen? 

o Är det deras mål, krav och förväntningar som styr era tillgångsval? 

o Hur har de beaktats i era riktlinjer? 

o Finns det en konflikt mellan de olika investerarnas mål om det finns flera 

donationsstiftelser i samma fond? Olika syn på avkastning kontra 

hållbarhet exempelvis? 

o Har det skapat problem på något sätt? 

 Är informationen som ni ger ut tillräcklig för att donationsstiftelserna ska kunna se 

vad som faktiskt händer och hur förvaltningen går till? 

Kostnader/Effekter 

 Tror ni att ni ger upp viss avkastning genom de restriktioner som finns i 

förvaltningen för stiftelsekapitalet? 

I teorin kommer färre valmöjligheter, via restriktioner, leda till att avkastningen sjunker 

alternativt risken stiger vilket är en kostnad. 

 Hur ser avgiftsstrukturen ut för förvaltningen av stiftelsekapital? 

 Har förvaltningsavgifterna stigit på grund av en mer hållbar inriktning? 



 

 Har den lösning ni har valt att använda enligt din uppfattning lett till kostnader i 

form av: 

o Framtagande av mer avancerad policy 

o Kostnader för övervakning av bolag/innehav 

o Utvärderings- och informationskostnad 

o En mer volatil utveckling i portföljen 

o Ökade transaktionskostnader 

 Vilka värden ser ni kan väga upp för de eventuella kostnader som en mer 

komplex/hållbar kapitalförvaltning skapar? 

o Starkare varumärke 

o Ökade investeringar i era produkter 

o Ökad långsiktighet  

o Positiv påverkan på finansiella resultat 

o Möjligheten att driva en förändring i bolag och i samhället 

o Investeringar mer i linje med samhällsvärderingarna 

 

Tack för er medverkan! 

 


