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Förord  
 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort och hjärtligt tack till vår handledare Göran Hägg som varit 

engagerad och stöttat oss under hela uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga 

personer som ställt upp på en intervju och därmed möjliggjort denna uppsats. Slutligen vill vi 

tacka opponenterna i hållbarhetsguppen som bidragit med konstruktiv kritik och uppmuntran.  
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Sammanfattning  
 
Titel: Vad är hållbar fondförvaltning?  

En studie om hur oklarheter gällande hållbarhetsbegreppet påverkar fondmarknaden.  

Författare: Amanda Ringertz och Veronika Wallin  

Handledare: Göran Hägg  

 

Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av hållbara fonder på den svenska marknaden och 

intresset för att investera hållbart ökar. Dock finns det inte någon entydig definition av hållbarhet 

och därmed blir innebörden av ”hållbar fondförvaltning” diffus. Det har i tidigare studier inte 

analyserats hur begreppsproblematiken påverkar den svenska marknadens aktörer och 

fondutbud och det var därför av intresse att undersöka hur aktörer på fondmarknaden ser på 

problematiken och hur den hanteras.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett institutionellt perspektiv undersöka vilka problem och 

möjligheter som oklarheter gällande begreppet ”hållbar fondförvaltning” skapar för svenska 

fondförvaltare och fondbolag i relation till dess kunder. Studien ämnar även analysera hur 

begreppsproblematiken samt informationsasymmetrier mellan fondförvaltare och kund påverkar 

fondutbud och förvaltningsstrategier i relation till hållbarhet. 
 

Genomförande: En kvalitativ metod har används för att besvara studiens syfte. Utifrån tidigare 

forskning gällande hållbarhet och institutionell teori utvecklades en för studien unik analysmodell 

som låg till grund för utformandet av intervjumallar och analys av det insamlade 

empirimaterialet. Totalt genomfördes tio semistrukturerade intervjuer med kapitalägare, 

representanter från svenska fondbolag, en intresseorganisation samt tillsynsmyndighet. 

 

Slutsats: Studien visar att begreppsproblematiken på den hållbara fondmarknaden skapar stora 

informationsasymmetrier mellan fondförvaltare och kunder, vilket innebär att förvaltares 

möjligheter att påvisa kvalitet försvåras.  Då det är svårt för kunder att avgöra kvalitetsskillnader 

finns det utrymme för strategiskt beteende på marknaden och för att minska problematiken kring 

informationsasymmetrier krävs det att det institutionella ramverket utvecklas. 

 

Nyckelord: Fondförvaltning, hållbarhet, begreppsproblematik, informationsasymmetrier, 

institutionell teori.  
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Abstract:  
 

Title: What is sustainable fund management?  

A study about how uncertainties regarding the concept of sustainability affect the fund market.  

Authors: Amanda Ringertz and Veronika Wallin 

Supervisor: Göran Hägg  

 

Background: There is currently a large supply of sustainable funds on the Swedish fund market 

and a growing interest for sustainable investing. However there is no consensus regarding the 

definition of sustainability and therefore the term “sustainable fund management” becomes 

vague. The effects that this conceptual problem has on the Swedish fund management and fund 

markets have not been analysed in previous studies, therefore it was interesting to examine how 

market participants perceive and handle the problem. 

 

Aim: The purpose of this study is to, from an institutional perspective, examine which problems 

and opportunities that uncertainties regarding the concept “Sustainable fund management” 

create for Swedish fund fiduciaries and fund management companies in relation to its clients. In 

addition, the paper aims to analyse how conceptual problems and information asymmetries 

between fund fiduciaries and clients affect fund offerings and investment strategies in relation to 

sustainability.  

 

Completion: To fulfil the aim of this study a qualitative method has been applied. A unique 

model has been created to construct the interview template and to analyse the empirical findings. 

The model was based on previous research regarding sustainability and institutional theory. In 

total, ten semi structured interviews were conducted with asset owners, representatives from 

Swedish fund management companies, one sustainable investment association and Sweden’s 

financial supervisory authority.   

 

Conclusion: The study shows that the conceptual problem on the sustainable fund market 

creates large information asymmetries between fund fiduciaries and customers.  Therefore 

proving fund quality becomes more complex for fund fiduciaries. Due to the fact that it is hard for 

customers to determine differences in quality, there is room for strategic behaviour. In order to 

decrease the problems regarding information asymmetries, the institutional framework needs to 

be developed.  

 

Keywords: Fund management, sustainability, conceptual problems, information asymmetries, 

institutional theory.  

 
 



 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNINGSKAPITEL ................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING ............................................................................. 1 

1.2 SYFTE ................................................................................................................................... 4 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR ............................................................................................................ 4 

1.4 GENOMFÖRANDE  ................................................................................................................. 5 

1.5 DISPOSITION ........................................................................................................................ 6 

2 DEN HÅLLBARA FONDMARKNADEN ............................................................ 7 

2.1 DEFINITIONSPROBLEMATIK.................................................................................................. 8 

2.1.1 Hållbarhetsstrategier ............................................................................................. 8 

2.2 INFORMATIONSASYMMETRIER ........................................................................................... 10 

2.2.1 Transaktionskostnader ......................................................................................... 10 

2.2.2 Ansvarsfördelning ..................................................................................................12 

2.2.3 Strategiskt beteende ............................................................................................... 13 

2.3 FONDBOLAGENS MOTIV TILL ATT ERBJUDA HÅLLBARA FONDER .......................................... 14 

2.4 HUR MINSKAS TRANSAKTIONSKOSTNADER? ........................................................................ 16 

2.4.1 Standardisering......................................................................................................16 

2.4.2 Rekommendation av tredje part ...........................................................................19 

2.4.3 Signalering ..............................................................................................................19 

3 METOD ......................................................................................................... 21 

3.1 VAL AV ÄMNESOMRÅDE ....................................................................................................... 21 

3.2 KVALITATIV STUDIE ............................................................................................................. 21 

3.3 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN ............................................................................................ 22 

3.3.1 Studiens unika modell ........................................................................................... 22 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer .............................................................................. 22 

3.3.3 Intervjumall ........................................................................................................... 23 

3.3.4 Urval ....................................................................................................................... 23 

3.3.5 Förberedelser inför intervjuer ............................................................................. 25 

3.3.6 Beskrivning av intervjuer ..................................................................................... 26 

3.3.7 Dokumentation av intervjuer ............................................................................... 26 



 

3.3.8 Etiska ståndpunkter vid intervjuer  .................................................................... 27 

3.3.9 Sekundärkällor ...................................................................................................... 27 

3.3.10 Bearbetning och Analys av data .......................................................................... 27 

3.4 STUDIENS KVALITET  .......................................................................................................... 28 

3.4.1 Reliabilitet .............................................................................................................. 28 

3.4.2 Validitet .................................................................................................................. 29 

3.5 REFLEKTIONER OCH KÄLLKRITIK  ....................................................................................... 29 

4 EMPIRI ......................................................................................................... 31 

4.1 FONDBOLAG ........................................................................................................................ 31 

4.1.1 Fondbolagens motiv till att erbjuda hållbara fonder ........................................ 32 

4.1.2 Definitionsproblematik ......................................................................................... 33 

4.1.3 Informationsasymmetrier .................................................................................... 35 

4.1.4 Lemonsproblematik .............................................................................................. 36 

4.1.5 Ansvarsfördelning ................................................................................................. 37 

4.1.6 Standardisering..................................................................................................... 38 

4.2 KAPITALÄGARE .................................................................................................................... 41 

4.2.1 Fondbolagens motiv till att erbjuda hållbara fonder .........................................41 

4.2.2 Definitionsproblematik ......................................................................................... 42 

4.2.3 Informationsasymmetrier .................................................................................... 42 

4.2.4 Lemonsproblematik .............................................................................................. 43 

4.2.5 Ansvarsfördelning ................................................................................................. 44 

4.2.6 Standardisering..................................................................................................... 45 

4.3 INTRESSEORGANISATION OCH TILLSYNSMYNDIGHET ......................................................... 47 

4.3.1 Fondbolagens motiv till att erbjuda hållbara fonder ........................................ 47 

4.3.2 Definitionsproblematik ......................................................................................... 49 

4.3.3 Informationsasymmetrier .................................................................................... 49 

4.3.4 Lemonsproblematik .............................................................................................. 50 

4.3.5 Ansvarsfördelning ................................................................................................. 50 

4.3.6 Standardisering...................................................................................................... 51 

5 ANALYS AV DEN HÅLLBARA FONDMARKNADEN  ...................................... 55 

5.1 INFORMATIONSASYMMETRIER ........................................................................................... 55 

5.1.1 Ansvarsfördelning ................................................................................................. 56 



 

5.1.2 Strategiskt beteende .............................................................................................. 57 

5.1.3 Fondbolagens motiv till att erbjuda hållbara fonder ........................................ 58 

5.2 REVIDERAD ANALYSMODELL  ............................................................................................. 62 

5.3 HUR ARBETAR MARKNADEN FÖR ATT MINSKA TRANSAKTIONSKOSTNADER?  ...................... 63 

6 SLUTSATS  .................................................................................................... 69 

6.1 FORSKNINGSBIDRAG ........................................................................................................... 71 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ...................................................................................... 71 

7 KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................... 72 



 

1 

1 Inledningskapitel-"

1.1 Bakgrund+och+Problemformulering++

Merparten av de finansiella institutionerna på den svenska marknaden har implementerat 
hållbarhetspolicys i sina förvaltnings- och finansieringslösningar trots att det idag råder 

avsaknad av en entydig definition av hållbarhet (European Sustainable Investment Forum 
(Eurosif) 2016; Joly, Lake, Reynolds & Saidi 2014). I och med att det inte finns någon 

standardisering av hur man ska definiera begreppet hållbarhet (Finansinspektionen 2016b) 

är det av intresse att undersöka hur definitionsproblematiken påverkar fondförvaltare och 
fondutbud. 

 
Att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika kan innebära svårigheter för kunder eftersom 

det kan finnas skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning. Därmed kan det 
ifrågasättas om kunden är medveten om vad de investerar i (Nilsson, Siegl & Korling 2012). 

På grund av begreppsproblematiken uppstår skillnader i informationstillgång mellan 
kunder och förvaltare i och med att fondförvaltare har mer information om fondens 

hållbarhetsprofil. Därför krävs det att förvaltare och kunder åtar sig högre 

transaktionskostnader vid investeringar i hållbara fonder. Dessa kostnader är enligt 
Williamson (1985) kostnader för exempelvis informationssökande, koordination och 

uppföljning. Kunder behöver söka stora mängder information gällande fonders 
hållbarhetsarbete för att kunna jämföra olika alternativ på marknaden och för att kunna 

särskilja fondalternativens kvalitet. Dessutom ökar förvaltares transaktionskostnader i 
eftersom de måste förklara sitt hållbarhetsarbete för kunder. 

 

De grundläggande problemen som parterna i en affärstransaktion ställs inför är hur 
skillnader i informationstillgång och osäkerheter i kontrakt ska behandlas (Williamson 

1975). Enligt Williamson (1975) kan asymmetrisk information i kombination med 
intressekonflikter leda till opportunistiskt beteende. På grund av informationsasymmetrier 

vet inte den part med mindre information om parten med mer information har incitament 
till att agera strategiskt för egen ekonomisk vinning (Williamson 1975). I en situation med 

informationsasymmetrier mellan förvaltare och kund skulle kunden därmed inte ha 

vetskap om förvaltaren kommer att agera opportunistiskt. Därför är det av intresse att 
undersöka om informationsasymmetrier inbjuder till strategiskt beteende hos 

fondförvaltare. Dessutom menar Akerlof (1970) att det i en situation med begränsad 
information finns risk att kunder inte kan särskilja kvalitet och att produkter av högre 
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kvalitet därmed blir utkonkurrerade av produkter av lägre kvalitet. På fondmarknaden 

skulle det vara tänkbart att fonder med högre ambitioner, som åtar sig högre kostnader för 

att bidra till hållbar utveckling, får svårt att konkurrera med fonder som erbjuder 
lågkostnadsalternativ. 

 
Grundmotiven i företagsverksamhet är att skapa aktieägarvärde och avkastning som 

genererar vinster, vilka både kort- och långsiktigt tillgodoser företagets behov (Friedman 
1970). När ytterligare aspekter, varav hållbarhet är ett av dem, tas i beaktning ställs 

förvaltare inför nya utmaningar.  Det finns ett flertal tidigare studier och forskning som 

belyser varför aktörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Ett hållbart arbete kan enligt 
Blowfield och Murray (2008) leda till en mer konkurrenskraftig position på marknaden, 

vidare finns det enligt Renneboog, ter Horst och Zang (2008) incitament att inkludera 
hållbara strategier på grund av påtryckningar från allmänheten. Utöver påtryckningar från 

samhället och investerares krav finns det enligt Freedman, Purcell, Stiehler & Berrisford 
(2015) ytterligare två anledningar som bidrar till den ökade integrationen av hållbarhet vid 

investeringsbeslut. Dels har antalet fondbolag som undertecknat FN:s principer för 
ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, hädanefter benämnt 

PRI) ökat drastiskt de senaste åren och de måste nu leva upp till åtagandet vid 

investeringsbeslut. Dessutom har mängden tillgänglig information gällande företags 
hållbarhetsarbete ökat, vilket underlättar integration av hållbarhetsaspekter vid 

investeringsbeslut (Freedman m.fl. 2015). Då fondbolagens vinstdrivande syfte ligger till 
grund för verksamheten är det, i den mån det är möjligt, intressant att undersöka deras 

motiv till att erbjuda hållbara fondalternativ. Om det finns möjlighet till strategiskt 
beteende på den svenska fondmarknaden kanske det finns andra motiv som ligger till 

grund för att erbjuda hållbara alternativ. 

 
Att det idag inte finns en entydig definition och välutvecklade mätmetoder för hållbarhet 

(Finansinspektionen 2016b) kan innebära möjligheter för företag, då de kan tillämpa ett 
mer innovativt tillvägagångssätt. Förvaltare kan skapa hållbara produkter utan att 

kreativiteten hämmas på grund av en för snäv definition. Eftersom vad som benämns vara 
hållbart dessutom ständigt utvecklas och förändras menar Finansdepartementet (2016) att 

fasta kriterier för vad som är hållbart skulle begränsa utvecklingen. Enligt 

Finansdepartementet (2016) är det inte lämpligt att begränsa definitionen utan det är 
istället ett ökat informationskrav som krävs, där den enskilde fondförvaltaren redogör för 

sitt hållbarhetsarbete och de metoder som tillämpas. Hur ska en förvaltare kunna visa och 
beskriva sitt hållbarhetsarbete och hur ska kunder kunna förstå fonders hållbarhetsprofil 

om det inte är fastslaget vad som är hållbart och inte?  Trots den ökade mängden tillgänglig 
information råder det enligt Nilsson m.fl. (2012) tveksamhet om informationen är av sådan 



 

3 

kvalitet att den hjälper den private investeraren att bedöma hållbarhetsaspekter vid 

investeringsbeslut. Svårigheten för den private investeraren att tillförlitligt bedöma 

hållbarhetsaspekter anses främst vara ett resultat av att det saknas regler hur 
fondförvaltare tillåts presentera informationen (Nilsson m.fl. 2012).  

 
För att minska informationsasymmetrier mellan kund och fondbolag existerar institutioner, 

som enligt Kasper och Streit (1998) skapar ramverk, i form av regler, som gör det enklare 
att förutse individers beteende. Institutioner skapar därmed en mer pålitlig relation mellan 

individer vilket bidrar till lägre transaktionskostnader i sökandet efter information (Kasper 

& Streit 1998). Den svenska fondmarknadens hållbarhetsarbete formas idag av ett stort 
inslag av självreglering (Finansinspektionen 2016a) vilket innebär att hållbarhetsfrågan 

inte regleras i lagstiftningen. De riktlinjer för hållbarhet som svenska fonder förhåller sig 
till har uppkommit som en följd av att de stora nationella pensionsfonderna (AP-fonderna), 

Svenska kyrkan och försäkringsbolaget Folksam drivit frågan om hållbara investeringar 
(Eurosif 2016). Det finns idag flera intresseorganisationer som arbetar för att driva 

hållbarhetsfrågor inom fondförvaltning och öka jämförbarheten mellan hållbara fonder på 
den svenska marknaden. Genom att arbeta för att företag ska integrera hållbarhetsaspekter 

i sitt arbete och erbjuda verktyg för hållbarhetsrapportering bidrar organisationer som 

Swesif, Fondbolagens förening, Etiska nämnden för fondmarknadsföring (hädanefter 
benämnt ENF) och även PRI, till hållbarhetsutvecklingen på den svenska fondmarknaden 

(Swesif u.å.; Fondbolagens förening u.å.; Fondbolagens förening 2015; PRI Association 
2017).  

 
Det har på senare tid även uppkommit oberoende kvalitetsgranskning med syfte att 

underlätta för investerare att mäta graden av hållbarhet i olika fonder. Ett framträdande 

initiativ är Morningstars hållbarhetsbetyg som lanserades under 2016 (Justice & Hale 
2016) och även Nordisk miljömärkning har tagit fram ett förslag på kriterier för 

miljömärkning av investeringsfonder (Miljömärkning Sverige 2016b). Att det tillkommer 
fler initiativ kan indikera att marknaden fortsatt efterfrågar verktyg som bidrar till ökad 

transparens och underlättar kunders investeringsbeslut. Regeringen rekommenderar 
aktörer att vara anslutna till organisationer som arbetar med frågor gällande hållbarhet och 

hållbar fondförvaltning (Regeringen 2015), men då det endast är en rekommendation kan 

det variera vilka organisationer som fondbolagen väljer att vara anslutna till. Detta gör det 
ännu svårare att särskilja kvaliteten mellan olika fondbolag. Om det finns risk för 

strategiskt beteende kan det krävas tydligare lagstiftning gällande hur hållbarhetsarbetet 
får gå till. 
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Företag är enligt Campbell (2006) mer benägna att arbeta med hållbarhetsfrågor om 

marknaden antingen är reglerad genom lagstiftning alternativt om marknaden är 

självreglerande och det finns icke statliga organisationer som aktivt arbetar för förankring 
av ett effektivt systematiskt förhållningssätt till hållbarhetsfrågor. På grund av rådande 

informationsasymmetrier mellan kund och fondbolag kan det ifrågasättas om ramverket på 
den svenska marknaden är tillräckligt för att minska möjligheterna till strategiskt beteende. 

Saknas det verktyg för att kunna visa på fonders hållbarhetskvalitet? Under 2015 anmälde 
Sveriges konsumenter Skandia Fonder AB för felaktigt marknadsföring av fonder, då 

fondbolaget hävdat att Hållbarhetsprofilen var en kvalitetsstandard (Falk 2015). 

 
Tidigare forskning inom ämnet hållbara investeringar har främst kretsat kring huruvida 

hållbara placeringsalternativ avkastar mer eller mindre än konventionella fonder. Studier 
har även gjorts i syfte att undersöka privata investerares syn på vad hållbara investeringar 

innebär, samt vilka motiv som ligger till grund för privata investerares intresse att investera 
hållbart. Detta trots att det inte råder konsensus gällande begreppet hållbarhet. På grund av 

problematiken kring begreppet ämnar denna studie undersöka och analysera hur aktörer 
på den svenska marknaden ser på problematiken och dess konsekvenser. 

 

1.2 Syfte++
Uppsatsens syfte är att utifrån ett institutionellt perspektiv undersöka vilka problem och 

möjligheter som oklarheter gällande begreppet ”hållbar fondförvaltning” skapar för svenska 

fondförvaltare och fondbolag i relation till dess kunder. Studien ämnar även analysera hur 
begreppsproblematiken samt informationsasymmetrier mellan fondförvaltare och kund 

påverkar fondutbud och förvaltningsstrategier i relation till hållbarhet. 

 

1.3 Forskningsfrågor+

• Vilka följder får avsaknaden av en entydig definition av hållbarhet för förvaltare 
som erbjuder hållbara fonder med avseende på transaktionskostnader?  

• Hur påverkar begreppsproblematiken och informationsasymmetrier förvaltares 
affärsstrategier och affärsmöjligheter? 

• Hur väl hanteras problematiken kring informationsasymmetrier om fondens 
hållbarhetsprofil på fondmarknaden? 

• Hur skulle problematiken kring informationsasymmetrier kunna hanteras bättre 
med avseende på transaktionskostnader? 
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1.4 Genomförande++
Då studien hållbarhetsbegreppet inte nödvändigtvis har samma innebörd internationellt 

har studien avgränsats till den svenska marknaden och dess aktörer. Studien har 
genomförts utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, då varje respondents erfarenhet och 

kunskap varit viktig för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Totalt 
genomfördes tio semistrukturerade intervjuer, sex intervjuer med representanter från 

svenska fondbolag, två intervjuer med kapitalägare från Svenska kyrkan och AP1 samt 

intervjuer med FI och Swesif. Samtliga respondenter valdes för att skapa en översiktlig bild 
över hur den svenska hållbara fondmarknaden fungerar och regleras samt att utifrån olika 

perspektiv fånga upp den problematik som studien ämnar undersöka. Utgångspunkten för 
studien har att med hjälp av institutionell teori undersöka hur problematiken kring 

avsaknaden av tydliga begreppsdefinitioner påverkar fondbolag. Efter genomgång av 
tidigare studier, information från hemsidor tillhörande aktörer på marknaden och relevanta 

teorier konstruerades en analysmodell. Analysmodellen låg sedan till grund för insamlingen 

av empirin och analys av denna.  

 "
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1.5 Disposition++
 
Kapitel 1  

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemställning, syfte samt 
forskningsfrågor. Avslutningsvis sammanfattas studiens genomförande.  

 
Kapitel 2  

I det andra kapitlet introduceras studiens analysmodell som beskriver marknadsläget 
tillsammans med teorier på området. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur 
problematiken gällande avsaknaden av en entydig definition kan hanteras.  

 
Kapitel 3 

Det tredje kapitlet redogör för uppsatsens metod och beskriver tillvägagångssätt för hur 
studien genomförts. 

 
Kapitel 4 

I det fjärde kapitlet presenteras empirimaterialet, utifrån studiens tre respondentgrupper, i 
följande ordning: fondbolag, kapitalägare samt intresseorganisation och tillsynsmyndighet. 
Varje avsnitt inleds med en kort redogörelse för varje respondents erfarenhet och yrkesroll. 

 
Kapitel 5 

I det femte kapitlet analyseras det insamlade empirimaterialet utifrån studiens valda teorier 
och tidigare forskning med utgångspunkt i strukturen för analysmodellen. 

 
Kapitel 6 

I det sjätte kapitlet presenteras studien slutsats, förslag till vidare forskning samt 
forskningsbidrag.  
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2 Den$hållbara$fondmarknaden"

För att skapa en djupare förståelse för problematiken gällande begreppet ”hållbar 
fondförvaltning” har en för studien unik analysmodell skapats efter genomgång av relevant 

litteratur. Detta kapitel inleds med att presentera en överblick av modellen tillsammans 

med en sammanfattande förklaring. Samtliga delar i modellen kommer sedan stegvis 
förklaras tillsammans med tidigare forskning på området och information om den rådande 

marknadssituationen.  

 

 
Figur 1: Egenkonstruerad analysmodell. 

 

Analysmodellen har som utgångspunkt att det finns informationsasymmetrier mellan 
förvaltare och kund. Enligt modellen styr fondbolagets motiv till att erbjuda hållbara fonder 

vilken hållbarhetsstrategi bolaget tillämpar i sitt fondutbud. Modellen gör en enkel 

klassificering av bolags strategier (Fondtorg, Exkludering, Integration, Påverkan). 
Fondbolagets aktivitetsgrad ökar från strategin ”Fondtorg” till ”Påverkan” och högre 

aktivitetsgrad är i denna modell en proxy för högre hållbarhetskvalitet. Med högre 
aktivitetsgrad åtar sig förvaltaren ökade kostnader och då informationsasymmetrier ökar 

med högre aktivitetsgrad åtar sig både fondbolag och kunder ökade transaktionskostnader 
för att informera och söka information. Analysmodellen utgår från att kunden har ett 

grundläggande ansvar att informera sig om fonders hållbarhetsarbete, men när 
aktivitetsgraden och transaktionskostnaderna stiger, ökar fondbolagets ansvar att 

informera kunden om skillnader mellan olika hållbarhetsstrategier."  
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2.1 Definitionsproblematik+

Analysmodellen grundar sig i den identifierade definitionsproblematiken. Begreppet 

”hållbarhet” har implementerats på finansmarknaden i de flesta investeringsverksamheter, 
men i varierande former (Joly m.fl. 2014). Enligt en kartläggning gjord av 

Finansinspektionen, hädanefter benämnt FI, finns det spridning i hur begreppet hållbarhet 
definieras bland aktörer på finansmarknaden (Finansinspektionen 2016a). Trots att 

intresset för hållbara investeringar ökar menar Freedman m.fl. (2015) att missförstånd och 

oklarheter gällande nyckelbegrepp kan utgöra hinder för vidare införande. Enligt PRI finns 
det många exempel på faktorer som ingår i begreppet ESG (Environmental, Social och 

Governance) och vad som kan exemplifieras förändras ständigt. ESG inkluderar bland 
annat klimatförändringar, avskogning, arbetsförhållanden, hälsa, chefslöner och 

korruption, men det finns många fler exempel (PRI u.å.). Det finns dessutom flera sätt att 
inkorporera ESG-aspekter i investeringssammanhang och hur investerare väljer att agera 

varierar brett (PRI u.å.). 

 

2.1.1 Hållbarhetsstrategier0

På grund av definitionsproblematiken möts företag av en mängd faktorer att väga in när de 

bestämmer sig för hur de definierar hållbarhet och på vilket sätt de implementerar 
hållbarhet i sin affärsstrategi (Joly m.fl. 2014). Analysmodellen har som utgångspunkt att 

ett fondbolag kan erbjuda ett fondutbud som representeras av nivåerna ”Fondtorg”, 
”Exkludering”, ”Integration” och ”Påverkan”. Nivån ”Fondtorg” innebär att fondbolaget 

erbjuder ett fondutbud som utgörs av båda hållbara och icke-hållbara fonder. Bland de 
hållbara fonderna kan olika hållbarhetsstrategier tillämpas. Nivån ”Exkludering” innebär 

att fondbolaget, i sitt totala fondutbud, erbjuder fonder som tillämpar strategin 

exkludering. Vid nivån ”Integration” utgörs fondbolagets totala fondutbud av fonder som 
både exkluderar och även integrerar hållbarhetsaspekter. Slutligen innebär den sista nivån 

”Påverkan” att samtliga fonder i bolaget exkluderar, integrerar och påverkar.  

  

Figur 2: Kategorisering av möjliga hållbarhetsstrategier. 
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Den i dagsläget mest förekommande strategin för hållbar fondförvaltning är exkludering 

(Finansinspektionen 2016a; Freedman m.fl. 2015). Exkludering innebär att investerare 

väljer att avstå ifrån investeringar i verksamheter som de finner stötande. Integration är 
även det en hållbarhetsstrategi som används i större utsträckning i dagsläget då denna 

metod blivit allt mer populär under det senaste decenniet och enligt Freedman m.fl. (2015) 
kommer integration vara av större betydelse i framtiden. Denna strategi innebär ett mer 

holistiskt tillvägagångssätt genom att investerare inkorporerar ESG-aspekter vid 
investeringsbeslut (Freedman m.fl. 2015). Det är enligt både privata och institutionella 

investerare viktigare att se på hållbarhet ur ett större perspektiv. De båda grupperna 

uttrycker att de hellre vill belöna hållbarhetsarbete än exkludera verksamheter på grund av 
vissa specifika produkter (Berry & Junkus 2013; van Duuren m.fl. 2016). En tredje strategi 

som Freedman m.fl. (2015) tar upp i sin studie är påverkansinvestering, vilket innebär att 
investeringar görs i syfte att påverka samhället eller miljön positivt.  

 
Samtliga hållbarhetsstrategier har inslag av aktivitet då fondförvaltaren anpassar fondens 

innehav efter strategin. Aktiv fondförvaltning innebär att förvaltare avviker från indexnära 
förvaltning och istället tar positioner baserat på prognoser om framtida utveckling. I och 

med detta innebär aktiv förvaltning ökade kostnader, bland annat kostnader för 

administration, analys, och kostnader på grund av att aktiva portföljer har högre 
diversifierbar risk (Elton & Gruber 1995). Förvaltares kostnader ökar således vid högre 

aktivitetsgrad. Högre aktivitetsgrad innebär i vår analysmodell att fonder är av högre 
kvalitet, det vill säga fonder med högre ambitioner som åtar sig högre kostnader för att 

bidra till hållbar utveckling. Vid ”Exkludering” väljer fondbolaget bort investeringar i, för 
bolaget, icke-hållbara verksamheter. Integration innebär ett mer omfattande arbete då 

strategin tillämpar ett mer holistiskt tillvägagångssätt, vilket innebär en högre 

aktivitetsgrad. Påverkan är den strategi som kräver mest arbete och således högst aktivitet. 

  

Figur 3: Sambandet mellan fondbolags aktivitetsgrad och ökade kostnader. 
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Hur fondbolag väljer att tillämpa hållbarhetsstrategier skiljer sig mellan bolagen. Freedman 

m.fl. (2015) menar att exkludering är subjektivt då vad som klassas som hållbart baseras på 

preferenser som är specifika för varje enskild investerare. Dessutom att det är individuellt 
om man helt vill exkludera en viss verksamhet eller om man tillåter att viss avkastning 

genereras därifrån (Freedman m.fl. 2015). Enligt Joly m.fl. (2014) är det komplicerat att 
mäta investeringars påverkan och Finansdepartementet (2016) menar att mätmetoder 

gällande fonders klimatpåverkan kräver förbättringar. Att hållbarhetsarbetet skiljer sig åt 
mellan olika fonder och fondbolag gör det svårt för kunder att informera sig om fonders 

hållbarhetsarbete. Fondbolag kan tillämpa strategier i olika utsträckning, men jämförandet 

av fonders kvalitet försvåras i och med att det saknas mätmetoder. 

 

2.2 Informationsasymmetrier+
Att fonders hållbarhetsarbete kan skilja sig mycket mellan hållbara fonder gör det svårt för 

kunder att vara fullständigt informerade om fondens hållbarhetsprofil. Då förvaltaren är 

mer medveten om fondens hållbarhetsarbete än kunden, finns det 
informationsasymmetrier mellan förvaltare och kunder. Akerlof (1970) redogör för 

karaktärsdrag på marknader med informationsasymmetrier och belyser svårigheten för 
köpare att analysera kvaliteten hos en produkt när köparen har mindre information än 

säljaren. 

 

2.2.1 Transaktionskostnader0

En hög grad av asymmetrisk information leder enligt Williamson (1975) till ökade 
transaktionskostnader, då det krävs höga kostnader för den part med mindre information 

att finna information eller för motparten att förse med information. Transaktionskostnader 

är kostnader som förekommer i kontraktsrelationer mellan två parter gällande hur handel 
ska ske, exempelvis kostnader för informationssökande, koordination och 

uppföljningskostnader (Williamson 1985). På grund av problematiken kring 
hållbarhetsbegreppet krävs det att kunder och förvaltare åtar sig högre 

transaktionskostnader för informationssökande och informationsgivning gällande fonders 
hållbarhetsarbete före investeringsbeslut. 

 

Med högre aktivitetsgrad inom bolagets fondutbud följer ökad komplexitet och i 
analysmodellen ökar därmed informationsasymmetrier med högre aktivitetsgrad. Med 

större informationsasymmetrier krävs det mer information för att särskilja olika 
hållbarhetsstrategier, ökade kontrollkostnader och risk för strategiskt beteende vilket leder 
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till ökade transaktionskostnader för förvaltare och kunder. Modellen utgår från att det är 

lättare att avgöra kvalitet vid tillämpande av strategin ”Exkludering”, svårare vid 

”Integration” och svårast vid strategin ”Påverkar”. Vid högre aktivitetsgrad behöver fonden 
särskilja sig från tidigare nivå med lägre aktivitet. Exempelvis måste ett fondbolag som 

faller inom kategorin ”Påverkar” redogöra för att fonden gör mer än att tillämpa de tidigare 
strategierna. Att en högre aktivitetsgrad leder till ökade informationsasymmetrier och 

därmed ökade transaktionskostnader illustreras nedan. 

 

 

Figur 4: Sambandet mellan aktivitetsgrad och ökade transaktionskostnader. 

 

Transaktionskostnader påverkas av både mänskliga faktorer i egenskap av begränsad 
rationalitet och opportunism, men också av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet (Williamson 

1975). De flesta komplexa situationer som involverar beslutsfattande påverkas av 
osäkerheter och i situationer där det finns osäkerheter kombinerat med begränsad 

rationalitet kan problem uppstå som leder till ökade transaktionskostnader (Williamson 
1975). Enligt Simon (1982) innebär begränsad rationalitet att beslut fattas utan att samtliga 

möjliga framtida händelser har analyserats. Individer har inte möjlighet att samla och 

hantera all information eller kan vara tids- eller kunskapsbegränsade (Williamson 1975). 
Kunder bör således vara begränsat rationella då de inte har möjlighet att samla och hantera 

all information om fonder och dess hållbarhetsprofil och därmed ökar 
informationsasymmetrierna mellan förvaltare och kund.  
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2.2.2 Ansvarsfördelning0

Det blir svårare för kunden att förstå och analysera fonders hållbarhetskvalitet när 

aktivitetsgraden, och därmed komplexiteten, ökar i kombination med att kunder är 

begränsat rationella. Med ökad komplexitet krävs det därför att förvaltaren tydligare 
förklarar fondens hållbarhetsarbete för att kunna sälja sin produkt. Analysmodellen utgår 

från att kunden har ett ansvar att informera sig om fonders hållbarhetsprofil när bolaget 
erbjuder ett ”Fondtorg”, det vill säga när det i fondutbudet finns både hållbara och icke-

hållbara alternativ och aktivitetsgraden är låg. Om kunden sedan vet att fondbolaget i alla 
sina fonder ”Exkluderar” eller ”Påverkar” övergår istället ansvaret att informera kunden om 

vilken fond som är av högre kvalitet successivt till fondbolaget.  Då är kunden skyddad från 
att välja en fond som inte uppfyller bolagets grundläggande kriterier och behöver inte åta 

sig lika höga transaktionskostnader för att informera sig om att fonden tillämpar strategin i 

det totala fondutbudet.  När komplexiteten och transaktionskostnaderna sedan ökar och 
det blir svårare för kunden att förstå minskar deras ansvar i förhållande till fondbolagets 

eftersom det krävs mer detaljerad information för att kunderna ska förstå 
kvalitetsskillnaderna, vilket illustreras i figuren nedan.  

 

 

Figur 5: Sambandet mellan ökade komplexitet i och med högre aktivitetsgrad och 

ansvarsfördelning för information mellan fondbolag och kund. 
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2.2.3 Strategiskt0beteende0

Asymmetrisk information öppnar för möjlighet till strategisk beteende hos fondförvaltare. 

Williamson (1975) redogör för hur värdefullt det är att ha specifik erfarenhet av något som 

inte andra parten har då det kan leda till strategiska fördelar. I och med att vad som klassas 
som hållbarhet är subjektivt och att förvaltare kan tillämpa strategin ”Exkludering” i olika 

utsträckning (Freedman m.fl. 2015) kan det finnas utrymmer för opportunistiskt beteende 
på marknaden. Opportunism innebär enligt Williamson (1975) ett strategiskt svekfullt 

beteende där parten med mer information är bra på att dölja sina verkliga motiv och 
därigenom kan skapa strategiska fördelar. Parten med mer information förvränger 

sanningen eller lovar saker som inte kommer uppfyllas (Williamson 1975). Att människan 
har en tendens att bete sig opportunistiskt skapar enligt Williamson (1975) 

kontraktsproblem och opportunistiskt beteende försvårar långsiktiga relationer. Det kan 

ifrågasättas om kunder är medvetna om att exempelvis ”Exkludering” kan tillämpas i olika 
grad. Således kan det finnas utrymme för förvaltare att agera opportunistiskt genom att, 

inom ramarna för vad som är tillåtet, tillämpa lägsta möjliga grad av exkludering, men 
prissätta produkten i nivå med en produkt som tillämpar strategin i högre utsträckning.  

 
Om det på fondmarknaden finns utrymme för strategiskt beteende kan det finnas risk för 

vad som kommit att benämnas som lemonsproblematik (Akerlof 1970). Problematiken kan 

uppstå som en följd av opportunism och innebär att kunder i en situation med begränsad 
information inte kan avgöra produkters kvalitet. På grund av svårigheten att avgöra 

kvalitetsskillnader finns det risk att producenter av högkvalitativa produkter behöver sälja 
till reducerat pris och därmed också försvinner från marknaden (Akerlof 1970). Utifrån 

analysmodellen skulle detta innebära att fonder med hållbarhetsstrategin ”Påverkar” har 
störst risk att drabbas av lemonsproblematiken. 

 

En ytterligare typ av strategiskt beteende är imitation som av Montet & Serra (2003) 
beskrivs som en typ av evolutionsspel. Framgångsfullt beteende hos en part påverkar andra 

spelares val av agerande. Om det är svårt för en kund att jämföra kvalitetsskillnader på 
marknaden menar Spence (2002) att de som erbjuder hög kvalitet vill signalera detta till 

kunden. De aktörer som erbjuder låg kvalitet kommer sedan att imitera beteendet hos den 
framgångsrike för att det inte ska gå att skilja på kvaliteten (Spence 2002). Om det finns 

möjlighet till strategiskt beteende på den svenska fondmarknaden är det tänkbart att 
fondbolagen inte bara erbjuder hållbara fonder med hederliga avsikter.  
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2.3 Fondbolagens+motiv+till+att+erbjuda+hållbara+fonder+

Flertalet studier har genomförts i syfte att undersöka företags drivkrafter till att arbeta med 

hållbarhetsfrågor och investerares motiv till att investera hållbart. Enligt Pistoni och 
Songini (2013) är det främsta motivet till att agera hållbart interna drivkrafter. Interna 

drivkrafter beror på företagets, ledningens och ägarnas värderingar och etiska 
ställningstaganden (Pistoni & Songini 2013). Även Campbell (2006) menar att ett företags 

värdegrund kan ligga till grund för ett ytterligare arbete med Corporate Social 

Responsibility, hädan efter benämnt CSR. 

 

De externa motiven till hållbart arbete kan till stor del kopplas till institutionell teori vilket 
förklaras mer ingående i avsnitt 2.4.2 Standardisering. Företag arbetar i större utsträckning 

med hållbarhet om det finns påtryckningar från samhället i form av formella och informella 
restriktioner, statliga rekommendationer och intresseorganisationers närvaro (Campbell 

2006; Pistoni & Songini 2013). Exempelvis menar Campbell att informella uppmaningar 

från intresseorganisationer eller institutionella investerare leder till att företag i större 
utsträckning arbetar med CSR. Dessutom menar Campbell (2006) att företag i större 

utsträckning arbetar med CSR om det finns branschorganisationer som tvingar aktörer att 
interagera. 

 
Ett hållbart arbete kan enligt Blowfield och Murray (2008) leda till en mer 

konkurrenskraftig position på marknaden. En drivkraft till att integrera hållbarhetsfrågor i 

arbetet kan komma från att konkurrenter arbetar med hållbarhetsfrågor (Campbell 2006; 
Blowfield & Murray 2008). Hållbarhetstrenden på kapitalmarknaden har bland annat 

uppkommit på grund av den pågående samhällsdebatten och det ökade intresset för 
hållbara investeringar (Blowfield & Murray 2008). Flertalet representanter från svenska 

fondbolag redogör för de ökade kraven kunder ställer på förvaltarna och belyser hur 
betydelsefullt det är för förvaltarna att möta kraven (Drakenberg 2012). Pistoni & Songini 

(2013) nämner att det ökade intresset för ansvarsfulla investeringar skulle kunna motivera 
investerare till att ta hållbarhetsaspekter i beaktning. Eftersom det grundläggande motivet 

till kommersiell företagsverksamhet är att generera vinst för att säkerställa verksamhetens 

överlevnad (Friedman 1970). Ökad kundefterfrågan skapar även möjligheter för fondbolag 
att erbjuda hållbara fonder enbart för att tjäna pengar. Om det finns risk för strategiskt 

beteende skulle dessutom ohederliga motiv kunna ligga till grund för erbjudandet av 
hållbara fonder. Att arbeta med hållbarhetsfrågor och bidra till hållbar utveckling kan enligt 

Renneboog med flera (2008) däremot vara både värdeskapande samt leda till förbättrat 
rykte för företaget. 

 



 

15 

Joly m.fl. (2014) menar att det finns tre motiv till att investera hållbart; viljan att påverka 

samhället eller miljön positivt, att förbättra sin avkastning genom analys av samhällsrisker 

och miljörisker vid portföljhantering samt motivet att det är en ekonomisk nödvändighet, 
det vill säga att dagens levnadssätt inte är långsiktigt hållbart sett till hur samhällets 

resurser används och hur samhällsklyftor ökar. Studien menar att investerare inte 
nödvändigtvis enbart har ett av dessa motiv utan skulle kunna drivas av samtliga, men 

påpekar också att anledningen till att investera hållbart samt hållbarhetsambitioner skiljer 
sig. Däremot är många ansvarsfulla investerare medvetna om att integrationen av ESG-

faktorer bidrar till hållbar utveckling (Joly m.fl. 2014). 

 
Analysmodellen utgår från att fondbolagets motiv till att erbjuda hållbara fonder styr 

bolagets fondutbud och därmed kvaliteten på fondens hållbarhetsarbete (aktivitetsgraden). 
Det är därför intressant att undersöka fondbolagens motiv och huruvida motiven påverkar 

vilken hållbarhetsstrategi bolaget tillämpar i sitt fondutbud, vilket illustreras i figuren 
nedan. 

 

 

Figur 6: Motivens påverkan på fondbolagens hållbarhetsstrategi. 

 "
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2.4 Hur+minskas+transaktionskostnader?+

Informationsasymmetrier kan minimeras med hjälp av bland annat standardisering, 

kvalitetsgranskning och signalering vilket bidrar till att kunder lättare fattar informerade 
beslut till lägre transaktionskostnader. 

  

Figur 7: Lösningar för att minska transaktionskostnader.  

 

2.4.1 Standardisering0

Problematiken kring informationsasymmetrier på fondmarknaden kan reduceras om 
information standardiseras genom institutioner, vilket förenklar kunders möjlighet att 

analysera och jämföra hållbara fondalternativ. Institutioner beskrivs av North (2006) som 
samhällets spelregler, vilka syftar till att minska osäkerheter på marknaden. Institutioner 

existerar som ramverk bestående av både formella och informella restriktioner. De formella 
restriktionerna är de regler och lagar som skapas av samhället medan de informella 

restriktionerna kan beskrivas som normer och beteenden som omedvetet formats av 

samhället genom sedvänjor, vanor och traditioner (North 1993). De informella 

Standardisering 

Kvalitetsgranskning Signalering 
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institutionerna regleras inte direkt i lagstiftningen utan formas under lång tid som en 

process av samhällsutvecklingen (North 2006).  

 
Institutioner bidrar till effektivare kontraktsrelationer och minskade transaktionskostnader 

eftersom kontrakterande och övervakande underlättas, de har således en viktig roll på 
marknaden (Williamson 1975; Groenewegen, Spithoven & van den Berg 2010). Dessutom 

bidrar institutioner till att minska osäkerheter och underlättar hanteringen av 
intressekonflikter samt motiverar ökat samarbete mellan aktörer på marknaden (Edquist & 

Johnson 1997). Det krävs dock att institutionen är både välkänd och tydligt kan 

kommunicera dess regler för att transaktionskostnader ska minska (Kasper & Streit 1998). 
Det finns idag ett brett utbud av nationella och internationella samarbeten och initiativ för 

hållbarhetsarbete på den svenska marknaden (Finansinspektionen 2016a).  

 

På den svenska fondmarknaden regleras idag inte hållbarhetsfrågan genom lagstiftning och 
det finns således inte formella restriktioner som bidrar till minskade osäkerheter och 

därmed minskade transaktionskostnader. Marknaden präglas istället av självreglering och 
informella restriktioner. Sveriges regering har som mål att underlätta integrationen av 

hållbarhetsaspekter inom det finansiella systemet genom bland annat uppmuntran, 

stimulering och stöd (Regeringen 2015). För att öka hållbarhetsarbetet inom det finansiella 
systemet uppmanar Regeringen bland annat finansiella aktörer att underteckna PRI 

(Regeringen 2015). PRI är som tidigare nämnt FN:s principer för ansvarsfullt investerande 
och dessa utgörs av sex principer gällande hur hållbarhetsfrågor bör integreras vid 

investeringsbeslut. Att underteckna PRI är frivilligt, men de som undertecknar PRI åtar sig 
bland annat att aktivt ta hänsyn till ESG-aspekter i investeringsanalyser, beslutsprocesser 

och ägarpolicys samt att vara delaktig i ett samarbete som bidrar till att principerna följs 

och främjar åtagandet av PRI på finansmarknaden (PRI u.å.).  

 

Det finns idag ett brett utbud av nationella och internationella samarbeten och initiativ för 
hållbarhetsarbete på den svenska marknaden (Finansinspektionen 2016a), däribland 

Swesif som är ett forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar. Det har 
under de senaste åren skett en kraftig medlemsökning inom organisationen, vilket 

indikerar att organisationen kan komma att vara en standard. I januari 2017 lanserade 

Swesif ”Nya Hållbarhetsprofilen” med syftet att förenkla spridningen av hur respektive 
fond arbetar med hållbarhetskriterier i sin förvaltning (Swesif 2017). Hållbarhetsprofilen är 

ett faktablad som beskriver varje fonds hållbarhetsarbete och därmed förenklar jämförelsen 
av fonder med målsättningen att ge ökad transparens. Swesif ansvarar dock inte för 

granskning av informationen utan det är varje enskild aktörs eget ansvar att årligen 
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uppdatera informationen och säkerställa att den är korrekt, vilket skulle kunna innebära 

viss osäkerhet. Endast om det uppdagas att informationen är felaktig kontaktar Swesif 

aktören för att säkerställa att informationen ändras och eventuellt tas faktabladet bort 
(Swesif u.å.). Att Swesif genom Hållbarhetsprofilen samlar information om fonders 

hållbarhetsprofil på ett forum och att fondbolagen redovisar hållbarhetsarbetet utifrån 
samma mall sänker kundens transaktionskostnader då jämförbarheten ökar. I en situation 

där kunden ändå inte förstår och inte heller kan särskilja fonders hållbarhetsarbete kan det 
dock krävas ett tydligare ramverk för hur hållbarhetsredovisning. 

 

Ett ytterligare branschsamarbete är Fondbolagens förening som verkar för en fungerande 
konkurrens på marknaden genom att ta fram riktlinjer som utgör god sed på den svenska 

fondmarknaden (Fondbolagens förening 2017). Föreningens uppdrag och dess 
väletablerade position på marknaden bidrar till minskade osäkerheter på marknaden och 

utgör således en informell riktlinje som leder till minskade transaktionskostnader. 
Föreningen är engagerad i hållbarhetsfrågan genom att bland annat aktivt arbeta för 

spridning av PRI:s principer och som initiativtagare till införandet av redovisningskrav för 
hållbarhetsarbete genom krav på en hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå. 

Hållbarhetsöversikten infördes i föreningens riktlinjer och blev ett krav från och med 

verksamhetsåret 2016 (Fondbolagens förening u.å.). Genom att agera kravställare manar 
Fondbolagens förening branschen till att utveckla hållbarhetsarbetet. Dessutom arbetar 

ENF, en underenhet till Fondbolagens förening, med att säkerställa att fondbolagen tar 
hänsyn till de regler som finns gällande fondbolagens marknadsföring och information. 

Nämnden ger bland annat ut upplysande uttalanden gällande marknadsföring av 
hållbarhet. I det fall ENF bedömer att ett fondbolag, vilket är medlem i fondbolagens 

förening, brutit mot de riktlinjer som förespråkas kan ENF erlägga fondbolaget en 

straffavgift (ENF 2015). Fondbolagens förening kan således bidra till minskade 
informationsasymmetrier genom att verka både övervakande och proaktivt för 

integrerandet av hållbarhetsarbete, vilket kan stärka konsumentens förtroende för att 
hållbara fonder uppfyller sina åtaganden.  

 
Möjligheterna till innovation formas av det institutionella ramverket i samhället, vilket 

både underlättar och bromsar forskning och utveckling. Innovation är i grunden förenat 

med risktagande vilket gör att institutionernas har en viktig roll som instrument för 
stabilitet och säkerhet. Det institutionella ramverket är därmed avgörande för 

organisationer och enskilda individers vilja att investera i produkter under utveckling 
(Edquist & Johnson 1997). Edquist och Johnson (1997) menar vidare att institutionerna, 

för att främja innovation, måste vara flexibla och snabbt kunna anpassas efter den tekniska 
utvecklingen. Rigida institutioner hämmar innovation och det skulle således kunna finnas 
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risk för att striktare reglering hindrar den hållbara utvecklingen genom att inte ge utrymme 

för olika typer av hållbarhetsarbete. Fondbolagens förening betonar vikten av att bibehålla 

självreglering på marknaden eftersom den snabba utvecklingen på hållbarhetsområdet 
leder till ständiga förändringar (Fondbolagens förening 2017), men om det finns risk för 

strategiskt beteende kan det ifrågasättas om det inte behövs tydligare regler och lagstiftning 
för att motverka svekfullt beteende. Edquist och Johnson (1997) menar att rigida 

institutioner vanligen är en konsekvens av att utvecklingen sker snabbare än den 
institutionella anpassningen. Den institutionella förändringen präglas av spårbundenhet, 

vilket innebär att historiska val och gärningar påverkar nutida och framtida, då det är 

kostsamt att bryta tidigare mönster (North 2006). Detta kan i sin tur innebära att 
ineffektiva institutioner fortsätter att existera och spårbundenheten bidrar till minskad 

effektivitet (Groenewegen m.fl. 2010).  

 

2.4.2 Rekommendation0av0tredje0part0

Enligt Williamson (1979) kan tredjepartgranskning bidra till minskade 
transaktionskostnader vid sällan förekommande transaktioner. Det finns idag 

kvalitetsgranskande organisationer som uppkommit i syfte att underlätta för investerare att 
jämföra graden av hållbarhet mellan olika hållbara fonder. I mars 2016 lanserade 

Morningstar ett hållbarhetsbetyg, ”Morningstar Sustainability Rating”. Målsättningen 

med hållbarhetsbetyget är att tillgodose investerare med ett enkelt verktyg för jämförelse av 
olika svenska fonders hållbarhetsarbete (Hale 2016). I syfte att tillfredsställa behovet av 

ytterligare oberoende part som granskar fonders innehåll tar Miljömärkning Sverige i 
samarbete med certifieringsbolaget DNV GL fram en svanenmärkning av aktiefonder 

(Miljömärkning Sverige 2016a; Miljömärkning Sverige 2016b). Miljömärkning Sverige är 
ett statligt ideellt bolag som ansvarar för Svanen (Miljömärkning Sverige u.å.). De krav som 

svanenmärkning ställer på fonder syftar till att minska investeringar som inte kan klassas 

som hållbara men också öka kapitalflödet till fonder med gott hållbarhetsarbete 
(Miljömärkning Sverige 2016a). Miljömärkning Sverige (2016a) menar att en 

svanenmärkning skulle kunna visa att fonden bidrar till hållbar utveckling och därmed vara 
en drivkraft till att förbättra hållbarhetsarbetet inom förvaltningen. 

 

2.4.3 Signalering0

Situationer med asymmetrisk information kan lättare analyseras med hjälp av signalering, 

ett begrepp som enligt Spence (2002) innebär överförande av information från en part med 
mer information till den parten med mindre. Enligt Montet och Serra (2003) signalerar 
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aktören med mer information ett budskap genom sitt agerande till den andra spelaren som 

analyserar agerandet och därefter svarar genom att själv agera. I en situation mellan kund 

och fondförvaltare är det således fondförvaltaren som med mera information signalerar till 
kunden genom att marknadsföra och informera om sin fond och dess hållbarhetsprofil med 

syftet att sälja den till kunden. Det är sedan kunden som kontrollerar agerandet genom att 
besluta sig för att antingen köpa fonden eller avstå.  

 
Signaleringens resultat beror på vilken strategi den första spelaren använder och kan 

antingen leda till en separerande jämvikt eller polande jämvikt. En separerande jämvikt 

innebär att den andra spelaren kan tyda karaktärsdraget hos spelaren med mer information 
(Montet & Serra 2003). På fondmarknaden skulle en separerande jämvikt innebära att 

förvaltare som erbjuder fonder av högre kvalitet kan skicka en signal till kunden som 
urskiljer fonden från mängden då signalen inte kan imiteras av konkurrenter av lägre 

kvalitet. En polande jämvikt innebär däremot att karaktärsdraget hos den spelaren med 
mer information inte kan tydas (Montet & Serra 2003), vilket innebär att signaleringen går 

att imitera. En konsekvens av en polande jämvikt innebär därmed att fonder av högre 
kvalitet inte skulle kunna särskilja sig från mängden och imiteras av konkurrenter.  

 

Hur aktörer har agerat i tidigare situationer kan signalera hur man kommer agera i 
framtiden och i förlängningen kan signalering bidra till längre kundrelationer (Montet & 

Serra 2003). I en situation där kunden efter en genomförd affär anser att fondförvaltaren 
uppfyllt vad som utlovats och därmed agerar hederligt kan kunden komma att genomföra 

fler affärer med samma fondförvaltare. Långsiktiga kundrelationer innebär därmed lägre 
transaktionskostnader både för kund och fondförvaltare i och med att nya kontrakt inte 

måste ingås (Williamson 1975). 

  

 "
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3 Metod"

3.1 Val+av+ämnesområde+

Efter att marknaden för hållbara investeringar undersökts närmare insåg vi att det inte på 
ett enkelt sätt var möjligt att få en uppfattning om vad som skiljer hållbara fonder åt och i 

vilken utsträckning de bidrar till positiv samhällsnytta. Vi bestämde oss därför för att vidare 
undersöka området med avsikt att skapa en djupare förståelse för hur aktörer på 

fondmarknaden ser på problematiken och hur den hanteras. Hållbarhet är brett begrepp 

och definieras olika beroende på vem som tillfrågas och därför ville vi undersöka 
begreppsproblematikens effekter på marknadens fondutbud samt hållbara 

förvaltningsstrategier. Att det idag inte finns någon tvingande reglering för vad som är 
hållbart ansåg vi därför vara en intressant utgångspunkt. 

 

3.2 Kvalitativ+studie++
Då studien syftar till att undersöka otillräckligt besvarade frågeställningar i ett tydligt 

sammanhang, genom att undersöka definitionsproblematikens påverkan på 
fondmarknaden, har en kvalitativ metod lämpat sig (Starrin & Svensson 1994). En 

kvalitativ metod har tillämpats för att få djupare förståelse för begreppsproblematikens 
effekter och hur de hanteras på marknaden (Jacobsen 2002). Enligt Jacobsen (2002) 

lämpar det sig att fokusera på varje enskild uppgiftslämnares erfarenheter och kunskap för 

att erhålla djup i studien. Eftersom det krävdes relevant kunskap och expertis på området 
för att besvara studiens syfte valde vi att intervjua aktörer som var aktiva inom området. 

Richards och Morse (2013) beskriver den kvalitativa forskningen som ett verktyg för att 
belysa situationer som i en kvantitativ studie skulle sakna innebörd. På grund av att 

hållbarhet inte är entydigt definierat innebär ämnets komplexitet att en kvantitativ ansats 
inte skulle besvarat uppsatsens syfte och därmed var den kvalitativa metoden att föredra. 

 
Studien bygger delvis på en deduktiv ansats då empirin samlades in för att se om tidigare 

forskning på området överensstämmer med praktiken (Bryman och Bell 2011). Eftersom 

studien också har ämnat undersöka identifierad problematik på marknaden som inte är 
fastställd i tidigare forskning bygger studien även på en induktiv ansats. Den induktiva 

ansatsen använder istället empirisk data vilken generaliseras för att bekräfta teorin som ett 
resultat av forskningen (Jacobsen 2002). Studien använder således en kombination av 

deduktiv och induktiv ansats, vilket enligt Alvesson & Sköldberg (2008) benämns vara en 
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abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen är en kombination av ett empirisk och teoretiskt 

förhållningssätt och tillåter insamling av ny teori som kan tänkas förklara det insamlade 

materialet (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

3.3 Genomförande+av+studien+

3.3.1 Studiens0unika0modell00

Efter genomgång av litteratur och för studien intressant material utvecklades en unik 
analysmodell ur institutionellt perspektiv. Modellen, som förklarats närmre i kapitel 2, 

sammanfattade för studien intressanta aspekter och visade hur avsaknaden av en entydig 
definition av hållbarhet, samt informationsasymmetrier mellan fondförvaltare och kund, 

påverkar fondutbud och förvaltningsstrategier. Analysmodellen låg till grund för 

utformandet av intervjumallen och användes för att analysera det insamlade 
empirimaterialet.  

 
För att kategorisera fondbolagen efter aktivitetsgrad i fondutbudet användes 

Hållbarhetsprofilens sökfunktion där fondbolagets namn skrevs in. Fonderna som fanns i 
listan jämfördes sedan med bolagets totala fondinnehav som hämtats från respektive bolags 

hemsida. De bolag vars totala fondinnehav inte fanns med på Hållbarhetsprofilen, då 

bolagen erbjöd både hållbara och icke-hållbara fonder, placerades i kategorin ”Fondtorg”. I 
det fall fondbolagets samtliga fonder enligt Hållbarhetsprofilen uttryckte att de ”väljer bort” 

någon typ av verksamhet, föll bolaget inom kategorin ”Exkludering”. Om samtliga fonder 
dessutom ”väljer in” på något sätt placerades fondbolaget i kategorin ”Integration”. Om 

samtliga fonder dessutom ”påverkar” placerades fondbolaget i kategorin ”Påverkan”. 

 

3.3.2 Semistrukturerade0intervjuer00

Studiens empiri samlades in genom intervjuer med intressenter vilka har expertkunskap 

om hållbara investeringar och kapitalmarknaden. Samtliga intervjuer var 
semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun följer en intervjumall som listat 

specifika teman vilka respondenten sedan öppet kan besvara (Bryman & Bell 2011). 
Eftersom begreppsproblematikens effekter på fondmarknaden inte undersökts tidigare var 

respondenternas personliga erfarenheter och åsikter viktiga för att belysa studiens 

problemställning. Således var semistrukturerade intervjuer att föredra framför 
strukturerade intervjuer, då denna typ av intervju ger utrymmer för följdfrågor och 

diskussion (Bryman & Bell 2011). Eftersom studien hade ett tydligt syfte och 
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frågeställningar var en semistrukturerad intervju lämplig (Bryman & Bell 2011). I det fall en 

ostrukturerad intervju genomförts, med endast teman och öppna frågor, hade uppsatsens 

syfte och frågeställning riskerats att inte besvaras. Semistrukturerade intervjuer medför 
även högt ställda krav på god förberedelse för att säkerställa empirins kvalitet genom rätt 

intervjufrågor (Kvale & Brinkmann 2014). För att garantera hög kvalitet hade intervjun en 
tydlig röd tråd och intervjumallen utformades med successiva följd- och kontrollfrågor för 

att förtydliga respondentens ställningstagande. 

 

3.3.3 Intervjumall0

Intervjumallen skapades med utgångspunkt i de områden som lyfts fram i analysmodellen 

vilket gav struktur till intervjun och säkerställde ett visst mått av jämförbarhet och 
förenklade sammanställningen (Bryman 2011). Intervjumallen utformades för att samla 

relevant empiri utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Den var disponerad med 
inledande bakgrundsfrågor för att sedan fortsätta med ämnesspecifika frågor som berörde 

fondbolags hållbarhetsarbete, problematiken kring definitionen, informationsasymmetrier 

och lemonsproblematik. Frågorna avsåg beskriva hur marknaden ser på den problematik 
som identifierats gällande hur begreppet hållbarhet används på marknaden och hur 

fondbolagens transparens påverkas och därmed kunders förståelse för vad de investerar i. 
Avslutningsvis ställdes frågor kring fondmarknadens ramverk för att analysera hur 

effekterna av definitionsproblematiken hanteras på marknaden. 

 

Frågorna utformades på ett så neutralt sätt som möjligt eftersom det var viktigt att frågorna 
inte färgades av våra åsikter (Justesen & Mik-Meyer 2011). Totalt skapades fem 

intervjumallar och strukturen var densamma för samtliga intervjuer, men frågorna 

anpassades efter de olika intressegruppernas position och roll på marknaden. Samtliga 
intervjumallar finns tillgängliga som bilagor (Bilaga 1–5).  

 

3.3.4 Urval00

Eftersom studien syftar till att undersöka begreppsproblematiken inom området 

fondförvaltning valde vi att kontakta personer som arbetade inom ramen för just hållbar 

fondförvaltning, vilket innebär att ett strategiskt urval tillämpats. Enligt (Trost 2010) är ett 
strategiskt urval ofta förekommande i kvalitativa studier. Vi gjorde bedömningen att det var 

intressant att intervjua fondförvaltare och representanter med ansvar för hållbara fonder 
då de kunde bidra med kunskap och information av hur begreppsproblematiken påverkar 

deras verksamhet och det dagliga arbetet. Att dessutom intervjua kapitalägare, 
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tillsynsmyndighet och intresseorganisation gav kompletterade information vilket 

möjliggjorde en representativ beskrivning av marknadens uppfattning av problematiken 

inom studiens begränsade tids- och resursram. Totalt genomfördes tio intervjuer och det 
var vid varje intervjutillfälle en till två representanter som deltog. Respondenterna från 

Företag B intervjuades separat. 

 

Den första kontakten med respondenterna skedde via e-post där vi presenterade studiens 
syfte samt en kortare beskrivning av vilka frågor vi önskade få besvarade. Flera av 

respondenterna svarade direkt att de ville delta. I vissa fall hänvisade oss den initiala 

kontaktpersonen vidare till en annan person inom organisationen som de bedömde var 
bättre lämpad att besvara våra frågor vilket kan liknas vid ett snöbollsurval (Bryman & Bell 

2011). Nedan följer en beskrivning av de olika respondentgrupperna samt hur urvalet i 
respektive grupp har gått till. 

 
Totalt intervjuades sex fondbolag där respondenterna var direkt ansvariga för förvaltningen 

av en hållbar fond alternativt hade insyn i fondbolagets hållbarhetsarbete. Fondbolagen var 
av varierande storlek och arbetade med olika hållbarhetsstrategier vilket skapade en mer 

representativ bild av marknaden. 

 
Tabell 1: Presentation av respondentgruppen fondbolag. 

Fondbolag Respondent Befattning 
Erfarenhet av arbete med 

hållbarhetsfrågor 
(0-3 år) (3-8 år) (8år <) 

Företag A Respondent A1 Hållbarhetsansvarig   x   

  Respondent A2 Ansvarig för institutionell försäljning x     

Företag B Respondent B1 Hållbarhetsanalytiker   x   

  Respondent B2 Förvaltare x     

Företag C Respondent C Chef ansvarsfulla investeringar     x 

Företag D Respondent D Förvaltare   x   

Företag E Respondent E Förvaltare x     

Företag F Respondent F1 Förvaltare   x   

  Respondent F2 Hållbarhetsexpert     x 
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Respondentgruppen kapitalägare består av Svenska kyrkan och Första AP-fonden, vilka 

båda är kapitalägare som haft viktiga roller för att driva utvecklingen av hållbara fonder 

framåt. Det var intressant att inkludera de kunder vars påtryckningar lett till att fonder som 
tar hänsyn till etik och hållbarhet utvecklas och deras erfarenheter bidrog med en 

ytterligare infallsvinkel. 

  
Tabell 2: Presentation av respondentgruppen kapitalägare. 

Kapitalägare Respondent Befattning 
Erfarenhet av arbete med 

hållbarhetsfrågor  
(0-3år) (3-8år) (8år <) 

Svenska kyrkan Gunnela Hahn Head of Responsible 
Investment     x 

Första AP fonden  Nadine Viel Lamare Chef hållbart 
värdeskapande     x 

 

Respondentgruppen intresseorganisation och tillsynsmyndighet representerades av Swesif 

och FI vilka är viktiga aktörer på marknaden för att minska informationsasymmetrier 
genom vägledande definitioner och restriktioner. 

 
Tabell 3: Presentation av respondentgruppen intresseorganisation och tillsynsmyndighet. 

 
Intresseorg. & 

Tillsynsmyndighet Respondent Befattning 
Erfarenhet av arbete med 

hållbarhetsfrågor  
(0-3år) (3-8år) (8år <) 

Swesif Johan Florén Ordförande Swesif      x 

Finansinspektionen  Marie Thorsbrink Senior Finansinspektör     x 

  Catrin Hådén Finansinspektör     x 

 

3.3.5 Förberedelser0inför0intervjuer0

För att minska risken för missförstånd skickades intervjumallen till respondenten via e-

post inför varje intervjutillfälle (Kvale & Brinkmann 2014). Detta för att ge respondenten 

tid att gå igenom syftet samt intervjufrågorna och därmed ha möjlighet att påpeka 
eventuella oklarheter. Inför en semistrukturerad intervju är det särskilt viktigt att 

intervjuaren är påläst för att möjliggöra flexibilitet i intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). 
Följaktligen genomfördes bakgrundskontroller av respektive företags och organisations 

hållbarhetsarbete och verksamhet. Vidare fördjupade vi vår kunskap inom ämnet genom att 
fortsatt undersöka publicerad information. 
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3.3.6 Beskrivning0av0intervjuer00

Respondenten valde själv plats för intervjun eftersom det är viktigt att respondenten 
känner sig trygg (Trost 2010). Samtliga intervjuer, med undantag för den med Respondent 

E, genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Detta innebar att intervjun genomfördes 
på en plats vald av respondenten som denne kände sig bekväm i. Intervjun med 

Respondent E genomfördes istället på ett café nära respondentens arbetsplats efter att 
respondenten föreslagit att vi skulle ses på annan plats. Det sociala samspelet är avgörande 

för resultatet av den semistrukturerade intervjun (Kvale & Brinkmann 2014) och vi 

bedömde det enklare att skapa ett välfungerande samspel vid personliga möten. 

 

Det fanns ingen förutbestämd kvot för antal intervjuer som skulle utföras, 
intervjuprocessen fortsatte istället fram till dess att respondenternas svar i stor 

utsträckning var upprepande (Kvale & Brinkmann 2014).  Efter 10 intervjuer gjordes 
bedömningen att vi hade tillgång till den information som krävdes för att besvara studiens 

syfte och frågeställning. Intervjuerna pågick i genomsnitt i 60 minuter, vilket enligt 

(Andersen 2012) är inom ramarna för vad som är lämpligt vid en personlig intervju. 

 

3.3.7 Dokumentation0av0intervjuer00

För att kunna analysera intervjumaterialet i detalj spelades samtliga intervjuer in genom 
ljudupptagning (Trost 2010). Detta gjordes efter godkännande av samtliga respondenter då 

det är viktigt med tydlig kommunikation (Kvale & Brinkmann 2014). Ljudinspelningen 

förenklade arbetet under intervjuerna då vi mer koncentrerat kunde lyssna på 
respondentens svar och ställa bättre och mer insiktsfulla följdfrågor, eftersom vi inte 

behövde fokusera på att detaljerat anteckna respondentens svar (Bryman & Bell 2011). 
Inspelningsmaterialet transkriberades sedan för att undvika att viktig information 

försummades vilket var en tidskrävande process men bidrog till att materialet inte 
missuppfattades i analysprocessen (Bryman & Bell 2011). Användning av 

inspelningsutrustning kan dock leda till att intervjupersonen känner sig obekväm och 
självmedveten (Bryman & Bell 2011). För att motverka detta tydliggjordes att 

intervjumaterialet skulle hanteras konfidentiellt samt raderas när studien avslutats. Vi 

valde att tillsammans ansvara för intervjuerna och vara närvarande vid samtliga 
intervjutillfällen med syftet att skapa konsekvens och därmed öka objektiviteten (Justesen 

& Mik-Meyer 2011).  
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3.3.8 Etiska0ståndpunkter0vid0intervjuer00

För att säkerställa att studien bibehöll en hög nivå av god forskningsetik och därmed en hög 
kvalitet har Vetenskapsrådets (2002) huvudkriterier tagits i beaktning. Respondenterna 

hade möjlighet att besluta om eventuellt deltagande efter det att villkoren för deltagande i 
undersökningen klargjorts. Vid första kontakt beskrevs studiens ämne och därefter 

skickades intervjumallen ut till respondenterna där syftet och intervjuns upplägg 
tydliggjordes. Inför intervjutillfället tillfrågades respondenten om de ville delta, om 

anonymitet önskades, om intervjun fick spelas in samt om den föreslagna tidsramen var 

passande. Respondenterna informerades även om att intervjumaterialet skulle hanteras 
konfidentiellt för att ge utrymme för respondenterna att utrycka sin åsikt. Samtliga 

respondenter informerades dessutom om deras rätt att granska det transkriberade 
materialet samt att materialet skulle raderas i samband med studiens slut. De uppgifter 

som lämnats i samband med intervjuerna har endast hanterats av studiens författare för 
studiens ändamål vilket även respondenten informerades om inför intervjutillfället. Allt 

detta gjordes för att uppnå Vetenskaparådets krav på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002). 

 

3.3.9 Sekundärkällor00

För att fördjupa oss i ämnet har en stor mängd information samlats in genom 
sekundärkällor, vilket beskrivs som all typ av information som forskaren inte själv samlat in 

och sammanställt (Bryman & Bell 2011). Studiens analysmodell är delvis baserad på teorier 

från utbildningslitteratur och artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter men även 
dokument från nyligen genomförda undersökningar på området, regeringsutlåtanden samt 

verksamhetsbeskrivningar från företags hemsidor.   

 

3.3.10 Bearbetning0och0Analys0av0data0

Efter varje intervjutillfälle lyssnades materialet igenom och transkriberades vilket enligt 

Jacobsen (2002) innebär en komplett registrering. Transkribering underlättar 
analysarbetet vilket motiverade processen (Bryman & Bell 2011). På grund av att studien 

inte ämnade genomföra språkanalys och att muntligt språk kan framstå som ofullständigt 
och svårtolkat, valde vi att inte ordagrant återge intervjun i transkriberingen (Kvale & 

Brinkmann 2014). För att undvika att respondenter tog illa vid på grund av ordval och 
formuleringar valde vi att anpassa vissa citat så att de blev mer lämpade till ett skriftligt 
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format, dock utan att påverka dess innebörd. Detta säkerställdes med hjälp av 

respondentvalidering vilket beskrivs vidare i avsnitt 3.4.1. om reliabilitet. 

 
För att underlätta analysarbetet påbörjades analysen av empirin parallellt med 

transkriberingen (Kvale och Brinkmann 2014). För att på ett systematiskt sätt analysera det 
empiriska materialet, delades materialet upp efter de områden som lyfts fram i 

intervjumallen. Genom att gå igenom det transkriberade materialet för varje enskilt 
område, från samtliga intervjuer, kunde vi sammanställa och formulera empirin med 

konsekvens. Därmed skapades en struktur i empirin vilket underlättade analysen. Den 

sammanställda empirin analyserades sedan utifrån analysmodellen med de valda teorier 
och tidigare forskningen på området vilket innebar att vi kunde dra slutsatser och därmed 

besvara de inledande forskningsfrågorna. 

 

3.4 Studiens+kvalitet+

3.4.1 Reliabilitet0

Ett av de viktigaste kriterierna för samhällsvetenskaplig forskning är reliabilitet vilket 
innebär att studiens resultat skulle vara konsistent vid upprepning av undersökningen. 

Reliabilitet är grundläggande vid kvalitativ ansats då det är intressant huruvida resultatet 
blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman 2011). Bryman och Bell 

(2011) menar att kvalitativ forskning ofta influeras av subjektivitet då forskare har stor 

påverkan på studiens riktning. För att motverka detta intervjuades förvaltare från flera 
olika fondbolag och dessutom kompletterades dessa intervjuer med synvinklar från 

kapitalägare, intresseorganisationer samt tillsynsmyndighet. Detta för att inte studien 
skulle påverkas utav våra val av intervjuobjekt. Dessutom bygger intervjumallen på flera 

öppna frågor vilket ger respondenten möjlighet att styra samtalet och minskar påverkan 
från oss som intervjuare. Däremot kan denna intervjumetod med öppna frågor innebära att 

det är svårare att återupprepa studien. För att minska dessa svårigheter och för att öka 

reliabiliteten har därför de intervjumallar som använts inkluderats i studien och därmed 
kan studien undersökas utifrån samma grunder. Att inkludera intervjumallar bidrar också 

till ökad reliabilitet då frågor kan ställas på samma sätt och i samma ordning (Kvale & 
Brinkmann 2014). För att underlätta för forskare att upprepa genomförandet av studien 

beskrivs även studiens genomförande utförligt. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar också att miljön kan påverka reliabiliteten. För att 
uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har intervjuprocessen sett likadan ut för alla 
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intervjuer, respondenterna har själva fått välja vilken miljö intervjun ska genomföras i och 

de har alla fått tillgång till samma information gällande intervjun före genomförandet. 

Detta för att respondenter ska känna sig bekväma under genomförandet av intervjun. 
Studiens kvalitet ökar då de respondenter som deltagit i intervjuer får ta del av resultaten 

gällande hur deras svar har tolkats för att bekräfta om detta är korrekt uppfattat (Bryman 
2011). Detta kallas respondentvalidering och är något som respondenterna som deltagit i 

vår studie har fått möjlighet att göra för att uppnå objektivitet. 

 

3.4.2 Validitet0

Förutom reliabilitet är också validitet av största betydelse för studiers pålitlighet (Bryman 

2011). Validitet innebär att avgöra huruvida studiens slutsatser är sammanhängande och 
Bryman (2011) belyser begrepp så som intern och extern validitet. Intern validitet bedömer 

resultatens pålitlighet genom att undersöka om orsaksförhållandet mellan variabler är 
hållbart. Vår teori ligger till grund för utformande av syfte och forskningsfrågor vilket Kvale 

och Brinkmann (2014) menar stärker den interna validiteten. Dessutom har studiens 

intervjumall utarbetats efter syfte och forskningsfrågor, samt med stöd från handledare 
som ytterligare part för att säkerställa att studien ska uppnå hög validitet med 

sammanhängande slutsatser. 

 

Extern validitet bedömer huruvida resultat kan generaliseras och användas i sammanhang 
utöver studiens kontext (Bryman 2011). Bryman (2011) menar att detta kan vara 

problematiskt för kvalitativa studier på grund av att dess forskningsmetod ofta utgörs av ett 
begränsat urval. Bryman (2011) menar även att kvalitativ forskning istället fokuserar på 

djup i studien där överförbarhet, huruvida resultat är överförbara till andra miljöer, är av 

väsentlig vikt för att öka studiens tillförlitlighet. För att öka överförbarheten har förvaltare 
från olika bolag intervjuats och dessutom har studien kompletteras med ytterligare 

infallsvinkel genom intervjuer med intresseorganisationer och reglerande organ. Studien 
bygger på användandet av mer än en typ av källa, vilket kallas triangulering, och bidrar 

också till ökad trovärdighet (Bryman 2011).  

 

3.5 Reflektioner+och+källkritik++
Den huvudsakliga kritiken mot metodvalet i denna uppsats är valet av respondenter och 
även valet av källor som använts för framtagandet av analysmodellen. Vår empiri baseras 

på intervjuer med aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågor på fondmarknaden. 
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Respondenterna från fondbolagen har troligtvis en egen uppfattning om hur ramverket bör 

fungera för att deras arbete ska vara så smidigt som möjligt och passa deras verksamhet. 

För att ge en mer holistisk bild av marknadens åsikter och synvinklar har studien därför 
inkluderat andra organisationer. Att det endast är ett fåtal personer som intervjuats från 

respektive aktör innebär en risk för att svaren är personliga och inte representativa för 
företaget, men då de respondenterna haft en sådan position i företaget som inneburit att de 

är väl insatta i hållbarhetsfrågan har detta problem inte varit framträdande. En ytterligare 
risk när intervjuer använts som metod är att respondenterna tolkat frågorna olika. Den 

subjektivitet som finns i uppfattningen av frågorna har minimerats genom att följa en 

intervjumall samt genom följdfrågor som preciserar frågan. 

 

De sekundärkällor som använts för att skapa analysmodellen har till största del bestått av 
litteratur skriven av erkända författare samt refereegranskade artiklar ur vetenskapliga 

tidskrifter. Dessa källor kan anses vara mer tillförlitliga källor då de anses ha data av hög 
kvalitet med representativa urval (Bryman & Bell 2011). Den data som samlats in från 

organisationers hemsidor och publicerade dokument ställer vi oss mer kritiska till och tar i 
beaktning att informationen kan vara upprättad efter organisationens normer (Justesen & 

Mik-Meyer 2011). För att stärka pålitligheten har informationen som hämtas jämförts med 

andra oberoende källor. På grund av att dessa källor nyligen är publicerad och aktuella för 
vår studie anses de vara relevanta och pålitliga.  

  

 "
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4 Empiri"

4.1 Fondbolag+
Företag A: Fristående fondbolag som i dagsläget inte marknadsför sina fonder som 
hållbara. Hållbarhetsarbetet är inte en separat del i investeringsprocessen utan det är 

förvaltaren som gör bedömningen och integrerar hållbarhetsfrågor i förvaltningen. 
Strategierna exkludering, integrering och påverkan tillämpas. Respondent A1 är 

hållbarhetsexpert i företaget och Respondent A2 är ansvarig för institutionell försäljning. 

Företag A ingår i kategorin ”Fondtorg”. 

 

Företag B: En av de svenska storbankerna där det i fondutbudet finns olika nivåer av 
hållbarhet. Det finns en grundnivå för samtliga fonder och sedan finns det fonder vilka har 

en högre nivå. Strategierna exkludering, integrering och påverkan tillämpas. Respondent B1 
är hållbarhetsanalytiker och Respondent B2 är förvaltare. Företag B ingår i kategorin 

”Påverkan”. 

 

Företag C: Fristående fondbolag som arbetar med hållbarhet övergripande i all sin 

verksamhet. Det finns olika hållbarhetsnivåer i fondutbudet och strategierna exkludering, 
integrering och påverkan tillämpas. Respondent C är Chef för ansvarsfulla investeringar. 

Företag C ingår i kategorin ”Exkludering”.  

 

Företag D: Självständig nordisk kapitalförvaltare inom en större utländsk bankkoncern. 
Det finns olika hållbarhetsnivåer i fondutbudet och strategierna exkludering, integrering 

och påverkan tillämpas. Respondent D är förvaltare. Företag D ingår i kategorin 

”Fondtorg”. 

 

Företag E: Hedgefondbolag vars hållbarhetsfonder består av aktier köpta från ett externt 
hållbarhetsindex, där aktier rankas efter ESG-faktorer. Strategierna exkludering och 

integrering tillämpas i fondutbudet. Respondent E är fondförvaltare. Företag E ingår i 
kategorin ”Fondtorg”. 

 

Företag F: En av de svenska storbankerna. Stort fondutbud där strategierna exkludering, 
integration och påverkan tillämpas. Respondent F1 är fondförvaltare och Respondent F2 är 

hållbarhetsexpert. Företag F ingår i kategorin ”Exkludering”. 
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4.1.1 Fondbolagens0motiv0till0att0erbjuda0hållbara0fonder0

 

Tabell 4: Sammanställning av fondbolagens motiv till att erbjuda hållbara fonder.  

 

Det mest framträdande motivet till att samtliga respondenter började utveckla sitt 
hållbarhetsarbete och erbjuda hållbara fonder beskrivs vara kundefterfrågan. Redan innan 

Företag B och F tog fram hållbara fonder erbjöds etiska fonder. Dessa togs fram efter 
påtryckning av en viss typ av kunder som inte vill investera i vad de anser vara oetisk 

verksamhet. En ytterligare anledning till att erbjuda hållbara fonder för både Företag C och 

D grundar sig i att ägarna av bolagen vill att deras företag arbetar med hållbarhetsfrågor. 
Respondent F1 menar att hållbara placeringar ger en ytterligare möjlighet för Företag F att 

differentiera sig från sina konkurrenter.  

 

Både Respondent D och E beskriver att deras företag tog steget att erbjuda hållbara fonder 
för att följa hållbarhetstrenden. Respondent D nämner att de inte vill vara för sent ute då 

kunder och intressenter redan ställer krav på ett annat sätt idag än för några år sedan. 

Respondent E påpekar att ”om de större aktörerna erbjuder hållbara alternativ måste de 
mindre också göra det. Det är inte vi mindre aktörer som driver utvecklingen, men vi ser 

vart den är på väg”. För att kunna sälja sina produkter menar Respondent C att företaget 
aktivt måste arbeta med hållbarhetsfrågan. Respondent E menar att ”det är mer ett 

minimikrav att erbjuda hållbara placeringsalternativ, eller kommer åtminstone bli längre 
fram”. 

 

 

  

Motiv till att erbjuda hållbara fonder 

Företag Kundefterfrågan Profilering Minimikrav Ägarfråga Riskjusterad 
avkastning 

A x       x 

B x       x 

C x   x x   

D x   x x   

E x   x     

F x x     x 
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Enligt Respondent F1 är hållbara placeringar värdeskapande. Respondenter B1 och C 

nämner att de anser att bolag som hanterar hållbarhetsrisker är bra investeringar som 

genererar bra långsiktig och riskjusterad avkastning. Respondent C menar att deras motiv 
till att erbjuda hållbara alternativ kan skilja sig från andras. Respondent C beskriver att: 

 
“Jag vill tro att vi är lite mer framåtblickande, vi tror faktiskt på konceptet att det 

är bra bolag. Andra kanske försöker göra så lite som möjligt eftersom de inte tror 
att hållbarhet påverkar avkastningen positivt, eller kan till och med tro att det är 

dåligt för avkastningen.” 

 
Respondent A1 menar att om ett fondbolag är övertygat om att en särskild 

”hållbarhetsstrategi” levererar högre avkastning åt kunderna skulle den strategin givetvis 
genomsyra samtliga produkter och inte enbart en liten del av fondbolagets produktutbud. 

Respondent A2 instämmer i att om förvaltare tycker att hållbarhet var den viktigaste 
faktorn för att generera bra avkastning, hade förvaltaren inkorporerat hållbarhet i alla sina 

produkter istället för endast i några. Respondent E menar att samtliga företag i branschen 
erbjuder hållbara placeringsalternativ i kommersiellt syfte oberoende om ett bolag förvaltar 

kapital åt kunder som i större eller mindre grad efterfrågar hållbara och etiska placeringar. 

Respondent D menar att andras motiv till att erbjuda hållbara placeringsalternativ grundar 
sig i att det finns ett intresse av att profilera sig som hållbar. Utöver det menar även 

Respondent D att trycket från överstatliga organisationer och ideella intresseorganisationer 
drivit på företag att erbjuda hållbara fonder. 

 

4.1.2 Definitionsproblematik0

Utifrån vårt insamlade intervjumaterial ser vi att flera respondenter (A2, B1, D, F2) menar 
att det råder begreppsproblematik på marknaden. Exempelvis menar respondenterna att 

varje enskild individ har sin egen definition av hållbarhet (D, F2), det finns inte tydliga 

gränser gällande vad som är hållbart eller inte (D, E), det är svårt att mäta investeringars 
påverkan på miljön och samhället (D) och en investering kan vara hållbar ur en synvinkel, 

men inte ur en annan (A2). Flertalet respondenter (A1, A2, D, E) menar även att det inte 
råder samförstånd inom branschen gällande hållbarhetsbegreppet. Hållbarhetsbegreppets 

innebörd tolkas enligt Respondent A2 på många olika sätt och marknaden beskrivs som 
omogen. I och med att bolag, förvaltare och kunder har olika uppfattningar om vad 

hållbarhet innebär och använder sig av olika begrepp, försvåras jämförbarheten mellan 

olika alternativ (B1, D, E). 
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Respondent B1 och D menar att definitionsproblematiken kan leda till att företag påstår sig 

göra mer i sitt hållbarhetsarbete än vad de faktiskt gör. Respondent D menar att det är lätt 
att kalla sig hållbar, eftersom det finns utrymme att spela på begreppets innebörd. Enligt 

Respondent F2 är det ett stort problem att få kunder egentligen vet vad hållbarhet innebär: 

 

 ”Det räcker ofta för privatkunder att det finns en hållbarhetsmärkning, vilket 
skapar problem eftersom företagen då de snarare säljer en känsla än den faktiska 

produkten och det finns stort utrymme för olika aktörer att skapa sin egen 

hållbarhetsdefinition.”. 

 

Ett flertal respondenter (C, E, F1) betonar att flexibilitet i definitionen är bra för hållbara 
fonder. Enligt Respondent A1 gör avsaknaden av en definition att utbudet kan anpassas 

efter vad kunder efterfrågar och Respondent F1 menar att det skapar möjligheter att 
differentiera sig. Enligt Respondent C bidrar en viss flexibilitet till fler lösningar och att fler 

aktörer tar hållbarhet i beaktning om företagen ges möjlighet att skapa sin egen lösning. 
Respondent E menar att en för snäv definition skulle göra det svårare att arbete med 

hållbarhet eftersom begreppet ständigt utvecklas.  

 
Flertalet respondenter (A1, B2, C, D, E) beskriver att det finns skillnader i hur 

definitionsproblematiken hanteras mellan olika företag. Respondent A1 menar att större 
organisationer, med fler anställda och flera avdelningar, har ett större behov av tydliga 

processer och strukturer och därmed antagligen ett större behov av en tydligare definition 
av hållbarhet. Respondent B1 och D redogör för att det är viktigt med tydlighet och 

informationsgivning. Respondent E menar att de köper andras definitioner och är med i 

branschinitiativ för att veta hur andra gör, ”vi är följare snarare än ledare, det råder det 
ingen tvekan om”. Enligt Respondent E har även större organisationer kapacitet att göra en 

mer djupgående hållbarhetsanalys vilket mindre bolag inte har möjlighet att göra. 

 

Enligt Respondent A1 är inte samtliga fonder som marknadsförs som hållbara att beteckna 
som hållbara. Respondenten tycker exempelvis inte att en fond som exkluderar ett visst 

antal branscher per automatik blir en hållbarhetsfond. Det finns nog enligt Respondent A1 

många fonder på den svenska marknaden som är hållbara utan att de marknadsförs som 
hållbarhetsfonder. Respondent B1 anser inte heller att samtliga fonder är hållbara eftersom 

det inte finns någon tydlig definition och därmed blir svårt att avgöra. Respondent D tror 
dock att finansinspektionen säkerställer att fonder som marknadsförs som hållbara 

uppfyller det.  
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4.1.3 Informationsasymmetrier0

Samtliga tillfrågade respondenter anser att det kan ifrågasättas huruvida kunden är 
medveten om vad de investerar i eftersom begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika och att 

det därför finns skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning. Respondent E påpekar 
att det är svårt för kunden att förstå vilken fond som är mer eller mindre hållbar och vad 

hållbarhetsarbetet faktiskt betyder i praktiken, eftersom de flesta aktörer erbjuder hållbara 
produkter som en följd av hållbarhetstrenden. Det är baksidan av att vad som är hållbart 

fortfarande är flytande. Respondent E säger att ”från kundsidan kan jag verkligen förstå att 

det behövs någon form av standardisering”. På grund av att begreppet hållbarhet tolkas 
olika menar Respondent D att det handlar om kundernas förtroende för fondens arbetssätt. 

 
Flera respondenter (A2, B2, C, D, F2) redogör för att det finns skillnader i huruvida kunder 

är informerade mellan olika kundgrupper, där institutionella kunder är insatta och har 
bättre förståelse medan privata investerare har svårare att vara fullständigt informerade. 

Enligt Respondent F2 är förståelsen för hållbarhet bättre hos de professionella kunderna 

och beskriver att det ”ofta för en småsparare räcker att produkten benämns som hållbar 
utan att kunden har satt sig in i hur produkten är hållbar och tagit till sig informationen”. 

Det är enligt Respondent F2 en brist, men menar att det enda företagen kan göra är att se 
till att materialet finns tillgänglig och ge rekommendationer. 

 
Samtliga respondenter använder sig av Hållbarhetsprofilen för att presentera fonders 

hållbarhetsarbete, men utöver det skiljer sig respondenternas tillvägagångssätt för att 
informera kunder. Respondent A1 använder utöver hållbarhetsprofilen även Fondbolagens 

förenings företagsrapport om hållbarhetsarbete för att presentera information om 

hållbarhetsarbete. Företag B och E erbjuder faktablad som redogör för fondens 
hållbarhetsarbete. Företag B redovisar även fondens koldioxidavtryck och både Företag B 

och F utbildar sina rådgivare i hur man arbetar med hållbarhetsfrågor. Det är enligt 
Respondent B1 viktigt att kunskap om hållbarhet inkorporeras i hela organisationen och att 

medarbetare förstår organisationens arbete på olika nivåer. 

 

Respondent B2 menar att specifik information angående förvaltningsmetodiken finns, men 

att i och med att metodiken är en konkurrensfördel kan den inte delas ut till alla kunder 
eftersom andra aktörer då kan investera på samma grundval. Respondent C menar att 

informationen gällande deras fonders hållbarhetsarbete finns tillgänglig, men att det är upp 
till investerarna att ta till sig den. Om inte information finns menar Respondent C att de 

kan ta fram mer information för att tillgodose efterfrågan. Respondent A2 misstänker att 
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det finns olika grad i huruvida företag ger ut information så att kunden är fullständigt 

informerad, då vissa bolag är mer drivande än andra. 

 

4.1.4 Lemonsproblematik0

Samtliga respondenter menar att fonder åtar sig kostnader för att bidra till hållbar 

utveckling eftersom det behövs mer information och anställda med rätt kompentens. 
Respondent A1 anser att fondbolaget tar sig an högre förvaltningskostnader vid analys av 

hållbarhetsfaktorer jämfört med indexnära förvaltning. Enligt Respondent F1 ger 

hållbarhetsaspekter upphov till problem även i indexförvaltning eftersom konsumenten 
förväntar sig att produkten både ska följa index samtidigt som den ska ta hänsyn till 

hållbarhetsaspekter. Det kan på grund av indexnära förvaltning enligt Respondent B1 
finnas en risk att det blir svårt för fonder med högre ambitioner att konkurrera med 

lågkostnadsalternativ. Respondent B1 menar att: 

 

”Eftersom indexfonder är en växande produkt som bygger på att det bland annat 

ska vara låga avgifter, kan det ifrågasätta hur mycket man kan lägga på att vara 
en aktiv ägare av ansvarsfulla investeringar och ha ett engagemang kring olika 

frågor som klimat, vatten, mänskliga rättigheter och samtidigt försöka driva 
utvecklingen”. 

 
Flera respondenter (B1, C och D) menar att det finns möjlighet för fonder som har ambition 

att bidra till hållbar utveckling att urskilja sig från mängden genom att vara tydliga med vad 
hållbarhetsarbetet innebär. Fonder kan även enligt Respondent C särskilja sitt bidrag till 

hållbar utveckling genom sin prissättning. Om kunder däremot är begränsat rationella och 

inte kan se skillnader på kvaliteten och dess kunskap om skillnader mellan aktiv och passiv 
förvaltning är bristande kan det finnas risk för lemonsproblematik. Respondent D menar 

dock att en del aktörer använder sig av enkel marknadsföring som privatkund lättare tar till 
sig, där man till exempel spelar på folks känslor, men som inte visar information om 

fondens kvalitet. Respondent F2 påpekar även att aktörer som gör ett halvdant 
hållbarhetsarbete på sikt kommer att upptäckas och menar således att de bra aktörerna 

därför kommer att kunna ta betalt för sitt arbete. 
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4.1.5 Ansvarsfördelning0

Samtliga respondenter menar att det är företagets ansvar att säkerställa att kunden är 
informerad och att rätt information finns tillgänglig för att kunder ska kunna göra ett 

informerat val av fondinvestering, men att det i slutändan är kunderna själva som ansvarar 
för att ta till sig informationen. Respondent C menar att det är företagens ansvar att vara 

tydliga med vad de menar med hållbarhet, vilket kräver mer arbete och ”en viss pedagogisk 
förmåga”, men att kunden också har en hög grad av ansvar och att de måste vara insatta i 

den produkt de köper, inte minst för att kunna göra jämförelser. Respondent B1 menar att 

det ligger ett större ansvar hos företaget eftersom det är svårt för kunden att vara 
fullständigt informerad, ”det saknas definitioner och om vi har svårt att sätta definitioner 

som jobbar med det här dagligen, hur ska någon som inte alls arbetar med frågan kunna 
förstå och göra ett informerat val?”. Respondent A1 menar att investeringsprodukter 

generellt betraktas som “svåra” produkter för den som inte är insatt och därmed ligger 
informationsansvaret hos fondbolaget. Enligt Respondent A1 skulle arbetet med att just 

förmedla information till kunder underlättas om det fanns tydliga definitioner och 

kvantifierbara mått för hållbarhet. “Det är inte mängden information som är viktigt, utan i 
slutändan är det kunden som behöver läsa och ta till sig informationen”.  

 
När respondenterna tillfrågades om det är företagets ansvar att se till att alla fonder som 

erbjuds uppfyller grundläggande krav på att vara hållbara framkommer det att 
respondenterna (B1, C) anser att det är otydligt vilka hållbarhetskrav som är grundläggande 

och vem som sätter kraven. Respondent C menar att ”det är vårt ansvar att fonder uppfyller 
de krav vi har satt” och Respondent B1 beskriver att det ska finnas en grundnivå för vad 

som är hållbart, men menar att det är upp till varje bolag att göra gränsdragningen. 

Respondent F1 menar att det är viktigt att företaget uppfyller grundläggande krav på 
hållbarhet eftersom det handlar om företagets rykte. Respondent F1 beskriver att Företag F 

har internrevision som granskar att risk följs upp även på hållbarhetskriterier och inte bara 
de finansiella riskerna.  

 
Samtliga respondenter anser att det är fondföretagens ansvar att påverka bolags 

hållbarhetsarbete genom att utöva ägarinflytande. Respondent B1 anser att det är viktigt att 

representera sina kunder genom att aktivt utöva ägarinflytande och påverka både bolag 
som inte sköter sig och bolag som kan vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete. 

Respondenterna uttrycker också att fondbolagens storlek har betydelse för hur stort 
ansvaret är. Enligt Respondent B1 benämner sig vissa fonder ”hållbara” enbart genom att 

exkludera viss verksamhet, men Företag B menar att de har en mer grundlig process för val 
av bolag, och Respondent B1 menar att dessa angreppssätt skiljer sig mycket. Respondent 
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B1 nämner att ”har man kanske inte kapacitet att göra mer så kanske man gör mindre, och 

så kallar man det för hållbart bara för att man ska haka på trenden”. Respondent F1 menar 

att det viktigt och att samtliga stora aktörer i Sverige bedriver aktivt ägarinflytande. 
Respondent A1 menar att “om de största ägarna tar sitt ansvar och för hållbarhetsdialoger 

har de möjlighet att påverka, då de får betydligt starkare gehör jämfört med en enskild 
minoritetsägare”. Även Respondent B2 menar att mindre ägarandel gör det svårare att 

direkt påverka bolagens strategier. På grund av att storleken spelar roll menar Respondent 
D att det handlar om att föra en dialog i den mån fondbolaget kan delge kompetens kring 

hållbarhetsarbete.  

 

4.1.6 Standardisering0

Det finns idag enligt Respondenterna B1 och F1 ett informationsöverflöde vilket kan 

upplevas som överväldigande för kunder, respondenterna tror därför inte att mer 
information efterfrågas. Andra respondenter (A1, A2, C) menar att det finns önskemål om 

tydligare och mer standardiserad information som underlättar fondplacerares beslut, 
framförallt från privatkunder.   

 
Lagstiftaren och FI är idag enligt flera respondenter inte drivande i hållbarhetsfrågan utan 

arbetar reaktivt (A1, E). Respondent E menar att de ser till att förvaltare lever upp till vad 

de lovat men har egentligen inga synpunkter på vad som utlovas. Respondent E menar att: 

 

”Kraven från FI kommer att skärpas vid en eventuell skandal, men så länge det 
fungerar på marknaden kommer FI bara följa efter och öka regleringen efterhand.” 

 
Enligt ett flertal respondenter (A2, B1, B2, C, E) är det inte önskvärt med striktare reglering 

gällande hållbarhetsbegreppet. Respondent A2 menar att det inte bör finnas för tydliga 

ramar för vad som är hållbart utan tror att det istället borde finnas fler definitioner som 
speglar flera dimensioner av hållbarhet och skillnader i kunders preferenser. Respondent E 

menar att branschen aktivt driver hållbarhetsfrågorna på grund av att det är en 
konkurrensfaktor som styr marknaden. Flera respondenter (B2, C) menar även att det är 

konstruktivt att det är marknaden själv som ska hitta lösningar och definitioner. Enligt 
Respondent F1 har FI begränsad kunskap om problematiken kring definitionen av 

hållbarhet. FI har enligt Respondent F1 en helt annan ansats, och ser inte problematiken 
från hur verkligheten ser ut eller hur branschen faktiskt arbetar. 
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På sikt tror Respondent E att lagstiftare och FI kommer att ställa krav på att 

informationsgivningen av hållbarhetsinformation standardiseras. Respondent C är positiv 

till en rapporteringsstandard men önskar att FI arbetar mer holistiskt gällande 
hållbarhetsredovisning. Respondent B1 är positiv till de krav som FI och lagstiftaren ställer 

på företag att beskriva sitt arbete med hållbara investeringar, men menar att det är 
tveksamt om krav på rapportering kommer bidra till att kunder blir mer välinformerade. 

Respondent F1 anser att Regeringen och FI inte har tillräcklig förståelse på området vilket 
gör det väldigt svårt för dem att reglera det. 

 
Tredjepartsgranskning  

Flertalet respondenter (A1, B1, B2, C, E) är positiva till tredjepartsgranskning, men påpekar 

vikten av att granskningen håller hög kvalitet. Respondent E menar att det krävs att tredje 
part som granskar är oberoende för att det ska kunna hjälpa slutkunden. Respondent B1 

och B2 anser att det idag finns brister i metodiken. Enligt Respondent B1 kommer olika 
ratinginstitut fram till olika slutsatser utan att redogöra för brister i tillvägagångssättet. 

Betygen underlättar därför inte för kunder att särskilja hållbarhetsarbetet i olika fonder och 

menar att det är vilseledande att använda sig av lättkommunicerad kundinformation när 
det finns tydliga brister i metodiken. Respondent F1 menar dessutom att det är 

problematiskt att metodiken för att skapa hållbarhetsbetyg etableras över hela världen trots 
att hållbarhetsarbetet skiljer sig kraftigt på olika marknader.  

 
Kvalitetsgranskning har idag enligt flera respondenter (A1, B2, D) inte någon direkt 

påverkan på förvaltningen. Det krävs enligt Respondent B2 att metodiken är tillförlitlig för 

att förvaltningen ska påverkas, vilket den inte är idag. Det finns dock enligt Respondent D 
kunder som tittar på rankning utan att förstå innebörden och använder den som grund för 

sitt investeringsbeslut. Majoriteten av respondenterna (A1, B1, C, E, F2) menar att 
kvalitetsgranskning får effekt på marknadens fondutbud och att det kan vara viktigt för 

fonder att få ett högre betyg. 

 
Riktlinjer på marknaden 

Samtliga respondenter är medlemmar i Swesif och endast en av de tillfrågade 
respondenterna är inte medlem i Fondbolagens förening och har inte undertecknat PRI. 

Flertalet respondenter (B1, C, E, F1) är positiva till initiativ likt Hållbarhetsprofilen där 
förvaltaren kan beskriva hur fonden arbetar med hållbarhet vilket kan underlätta för 

kunden. Respondent B1 anser att det är bra att branschen samarbetar för att göra 
hållbarhetsfrågor mer begripliga för kunder och menar att Hållbarhetsprofilen är att se som 

en gemensam definition eftersom flera aktörer har deltagit för att ta fram den. Medlemskap 
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i intresseorganisationer är enligt Respondent B1 ett sätt att kommunicera fondens 

ambitionsnivå gällande hållbarhetsarbetet. Flertalet respondenter (A1, B1, C) menar att 

branschorganisationer påverkar hur hållbarhetsrapporteringen presenteras och utformas.  

 

Respondent A1 och E menar att hållbarhetsarbetet underlättas av de riktlinjer som formats 
av intresseorganisationer men påtalar ändå att för strikta riktlinjer kan hämma 

utvecklingen av flera dimensioner av hållbarhet. Det är enligt Respondent F1 viktigt att 
försök till standardisering görs av aktörer som kan branschen och produkten eftersom det 

annars blir svårt att göra en korrekt bedömning av vad som utgör ett lämpligt ramverk. 

Respondent C och E menar att marknaden inte är i behov av fler riktlinjer och att riktlinjer 
inte ska komma från små organisationer som driver specifika frågor, utan det krävs ett 

holistiskt synsätt för att riktlinjer ska få effekt. 

 +
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4.2 +Kapitalägare++
Svenska kyrkan: Gunnela Hahn är Head of Responsible Investment på Svenska kyrkan. 

Kyrkan har efterfrågat hållbara placeringsalternativ och ställt krav på utveckling och ökad 
kompetens på området hos de förvaltare de arbetar med. Tidigare har kyrkan främst 

fokusera på negativ screening men finanspolicyn har ändrats till större inslag av positiva 
urvalskriterier som fokuserar på vad kyrkan faktiskt vill investera i.  

 

Första AP fonden (AP1): Nadine Viel Lamare är chef för hållbart värdeskapande. AP1 har 
sedan 2001 som uppdrag från regering och riksdag att ta hänsyn till etik och miljö, utan att 

göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Till en början arbetade AP1 med 
exkludering, men i takt med att fonden årligen utvärderades av finansdepartementet har 

det kommit mer signaler och förväntningar på att AP1 ska arbeta med att integrera 
hållbarhet i analysen. 

 

4.2.1 Fondbolagens0motiv0till0att0erbjuda0hållbara0fonder0

De huvudsakliga motiven till att fondbolag erbjuder hållbara fonder är enligt Hahn det 
mediadrev som uppmärksammade frågan om etisk och hållbar fondförvaltning, även om 

efterfrågan från vissa kundgrupper bidrog till att erbjudandet av hållbara fonder ökade. Viel 
Lamare förklarar att hon inte är insatt i frågan, men tror att motiven endast i liten 

utsträckning grundar sig i konsumenternas intresse för hållbarhet. Viel Lamare menar att 
det idag istället handlar mer om att fondbolag ska erbjuda hållbara fonder eftersom 

konkurrenterna gör det. På det stora hela kommer fondbolag tvingas följa 
hållbarhetstrenden vare sig de vill eller ej, oavsett vilka resurser de har, annars kommer 

inte deras verksamhet överleva eftersom marknaden är konkurrensutsatt. 

 
Hahn menar att det finns skillnader i drivkraften till att företag erbjuder hållbara 

placeringsalternativ och att det förekommer ”greenwash” i branschen, det vill säga att 
fondbolagen utger sig för att ha ett mer miljövänligt arbete än de faktiskt har. Viel Lamare 

är inte insatt i frågan, men tror att det finns skillnader eftersom hållbarhet inte är entydigt 
definierat och menar att:  

 

”För att komma undan lättare kan fondbolag exkludera vissa branscher, vilket i alla 
fall visar att man gör något i frågan, men tror man på att avkastningen påverkas 

positivt när man tar hänsyn till hållbarhetsaspekter så exkluderar man inte 
enbart.” 
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Hahn menar vidare att det är ganska få organisationer som har någon specifik person 

anställd för att arbeta med hållbarhetsfrågor eller tar frågorna på så stort allvar att de sätter 

sig in i dem själva. 

 

4.2.2 Definitionsproblematik0

Hahn menar att hållbarhetsbegreppet inte kan eller bör definieras fullständigt utan att var 
och en måste redogöra för sin definition av hållbarhet och innebörden av begreppet, 

eftersom det rymmer så många aspekter som kräver bedömningar och avvägningar. Viel 
Lamare menar att begreppet hela tiden utvecklas just eftersom det inte finns ett tydligt 

ramverk för hur hållbarhetsbegreppet ska tolkas. Viel Lamare anser att avsaknaden av en 
entydig definition skapar möjligheter och beskriver:  

 

”Vårt uppdrag från riksdagen, att ta hänsyn till etik och miljö, är luddigt. I det fall 
riksdagen tydligt definierat innebörden, vilket de inte kunde då, skulle AP-fonderna 

arbetat efter definitionen och slagit sig till ro, men då fortsätter inte utvecklingen.”  

 

Både Hahn och Viel Lamare påpekar däremot att avsaknaden av en entydig definition gör 
det svårt för kunden. Dock menar Hahn att det inte endast går att ”klicka i hållbarhet” utan 

att det också krävs resonerande, inte minst eftersom även kunderna har olika preferenser 

för olika hållbarhetsaspekter. Enligt Viel Lamare kan fondbolagen hantera 
definitionsproblematiken genom att beskriva sitt hållbarhetsarbete via Hållbarhetsprofilen, 

vilket hjälper kunder att förstå vad de köper.  

 

Hahn menar att eftersom hållbarhet är ett töjbart koncept skiljer sig också hållbara fonders 
profil och ambitionsnivå. Viel Lamare menar att de fonder som marknadsför sig som 

hållbara säkert är hållbara utifrån den definition de valt, men i och med att definitionen av 

hållbarhet är personlig finns det kanske någon som inte håller med. 

 

4.2.3 Informationsasymmetrier0

Enligt Hahn förekommer det informationsasymmetrier på marknaden och det finns brister 
i fondförvaltares hantering av problematiken. Förvaltare måste utbilda både sig själva och 

sina kunder, de måste få djupare förståelse för bolagens hållbarhetsarbete och hållbara 
värdeskapande för att sedan kunna övertyga sina kunder om att hållbarhet är viktigt för den 

långsiktiga avkastningen. Hahn menar dock att kortsiktighet ofta styr både företag och 
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finansbranschen, vilket hämmar utvecklingen av långsiktigt hållbara placeringar. Enligt 

Viel Lamare är det svårt för kund att vara medvetna om vad de faktiskt investerar i, 

eftersom det inte är väldefinierat. 

 

”Några få kunder är välinformerade, men de flesta säger bara att de vill investera i 
en hållbar fond. Jag tror inte ens att tanken på vad det innebär för varje enskild 

kund och vad kunden förväntar sig finns.”  

 

Viel Lamare anser att institutioner generellt sett är bättre informerade än privatpersoner 

eftersom de har bättre kunskap om hållbarhet och hållbara investeringar. Det är enligt Viel 
Lamare viktigt att större institutioner tar en aktiv roll:  

 
”Jag tror det är viktigt att AP1 som en stor motpart ställer krav för att andra ska 

kunna göra det. Vi har en roll att driva på eftersom vi är den aktören vi är. Vi gör 
det inte för att vi är den aktören vi är, utan för att vi själva inte är nöjda med det 

som erbjuds. Men självklart, med den position vi har, och inte bara i Sverige, vet vi 
att vi har ett ansvar att driva utvecklingen om vi vill att någonting ska hända. Och 

det ansvaret försöker vi ta, inte i alla delar men i vissa.”  

 
Det finns idag stora mängder information, men enligt Hahn finns det brister i hur 

informationen utvärderas och av vem. Olika värderingsmodeller ger olika analyser, vilket 
investerare måste vara medvetna om. Det är framförallt i arbetet att inkludera hållbarhet 

som mer standardiserad information efterfrågas, dock är det väldigt svårt att mäta och 
uppskatta investeringars positiva samhällspåverkan och Hahn menar att investeraren ändå 

kommer att behöva ta ställning i frågan. Viel Lamare är positiv till Hållbarhetsprofilen 

eftersom det är någon typ av definition, men menar ändå att kunden inte vet hur bra 
fonden är på att göra det den påstår sig göra, även om de berättar hur en viss fond ser på 

hållbarhet. Därför är Viel Lamare övertygade om att informationen kan vidareutvecklas.  

 

4.2.4 Lemonsproblematik00

Viel Lamare menar att fonder med högre ambitioner, som åtar sig högre kostnader för att 
bidra till hållbar utveckling, kan få svårt att konkurrera med fonder som erbjuder 

lågkostnadsalternativ. För att urskilja sig ur mängden krävs det enligt Viel Lamare en stor 
marknadsföringsinsats från företagen på grund av att konsumentens låga kunskapsnivå.  
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Viel Lamare menar att:  

”Om konsumenten inte är införstådd i vad de köper, vill de inte betala mer för en 

fond om de inte förstår att det finns skillnader i dess hållbarhetsprofil. Det krävs 
mer resurser för att arbeta med påverkan och någonstans måste den kostnaden tas. 

Det finns en risk att en fond som åtar sig högre kostnader inte får tillräckligt med 
kunder för att överleva. Dessutom tar hållbarhetsarbete och påverkan tid, det syns 

inte alltid att det är bra för avkastningen vid kortsiktig utvärdering. Därför är det 
viktigt med lojala kunder”.  

 

4.2.5 Ansvarsfördelning0

Det är enligt Hahn alla stora fondbolag och bankers moraliska skyldighet att informera 

kunden. Framförallt i situationer där det finns ett informationsövertag hos säljaren, vilket 

förekommer i situationer då kunder inte har samma djupgående kunskap om hållbarhet 
som säljaren. Det finns dock kapitalägare som har egna resurser och därmed ställer högre 

krav eftersom de har insyn i kapitalförvaltning och är medvetna om att det går att skapa nya 
produkter. Hahn beskriver vidare att de flesta institutionella kapitalägare inte är medvetna 

om att de kan påverka det utbud som finns för att passa deras individuella behov och 
önskemål. Det är fondbolagets ansvar att leva upp till de åtaganden de förbundit sig att 

göra, men Hahn poängterar att det är upp till den enskilda fonden att bestämma vilket 

ansvar fonden vill åta sig.  

 

Huruvida det är fondbolagets ansvar att aktivt driva hållbarhetsarbete via 
påverkansinvesteringar eller via att utöva ägarinflytande beror enligt Hahn på vad 

fondbolaget förbundit sig till att göra, samt vilket ansvar de vill ta. Viel Lamare menar att 
det beror på företagets resurser och vad de vill uppnå:  

 

”Är du en liten fondförvaltare som inte har vårt namn eller våra resurser, så kanske 
inte påverkansinvesteringar är det smartaste tillvägagångssättet, mindre 

fondförvaltare kanske egentligen ska exkludera istället. Men påverkan är absolut en 
viktig del i din verktygslåda och för oss är den jätteviktig”. 
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4.2.6 Standardisering00

FI och lagstiftaren 

Eftersom hållbarhet är odefinierat blir det enligt Viel Lamare svårt för FI att arbeta 

proaktivt och anpassa tillsynen:  

 

”Att FI nu förväntar sig att förvaltare ska göra stresstester på vilken risk de har 
utifrån ett koldioxidsperspektiv, det beror på att det låter sig göras. Vad gäller 

andra hållbarhetsfrågor, där finns det inte samma möjlighet att göra någonting på 
grund av att det inte finns utvecklade metoder och inte heller databaser, det 

kommer säkert komma längre fram om man bedömer att det är en stor systemrisk. 
En skatt på koldioxid är en stor systemrisk och det är därför det är där man 

börjar.”  

 
Tredjepartsgranskning  

Gällande standardisering på marknaden påpekar Hahn att hållbarhet inte är 
endimensionellt och att det således är svårt att utvärdera graden av hållbarhet och göra det 

jämförbart. Till sakens natur hör att många subjektiva bedömningar och avvägningar måste 

göras och det är därför väldigt svårt att standardisera informationsgivningen. Att 
ratingorganisationer inte heller är oberoende eller helt objektiva anser Hahn vara 

problematiskt. Viel Lamare nämner även att rating innebär problem eftersom den är väldigt 
fyrkantig. Rating går ofta ut på att förvaltare inte ska ha vissa typer av bolag i portföljen och 

värdesätter inte att fondbolag som engagera sig i bolag och aktivt arbeta för att förändra 
bolagen. Exkludering ger bättre betyg än aktivt arbete med att påverka. En rating är en 

förenkling och bygger på en enskild analysansats och det måste kunden förstå, men Viel 
Lamare menar att kunder inte gör det, utan använder sig av rating utan att vara medveten 

om skillnaderna och bristerna. 

 
Viel Lamare menar vidare att fondutbudet på marknaden påverkas av rating som 

exempelvis Morningstars hållbarhetsbetyg. Inget fondbolag vill komma sämre ut än något 
annat och är därmed kommer ratingen påverka portföljens innehav, vilket inte 

nödvändigtvis är bra för hållbar utveckling, beroende på hur det definieras. Hahn är relativt 
skeptisk till de initiativ från tredje part som finns på marknaden, exempelvis Morningstars 

hållbarhetsbetyg som baseras på Sustainalytics hållbarhetsanalys, framförallt eftersom 

deras analys av hållbarhet kan skilja sig en hel del från en mer utförlig analys gjord av 
investerarens eget analysteam. Om då ratinginstitutets analys får någon typ av 

tolkningsföreträde enbart på grund av att aktören är en viktig del av fondmarknaden, utan 
att analysen är bättre, kan det påverka hållbarhetsutvecklingen negativt. 
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Riktlinjer på marknaden  

Viel Lamare ifrågasätter om det behövs fler riktlinjer på marknaden. För 

informationsgivningsinitiativ likt Hållbarhetsprofilen är det bättre om det inte finns många 
alternativ, eftersom det skulle förvirra kunder. Däremot anser Viel Lamare att det är bättre 

om det finns flera alternativ för rating och granskning. Vad gäller Svanenmärkning av 
fonder hoppas Hahn att den kan underlätta för investeraren, men Hahn är tveksam till om 

kvalitetsgranskningen kommer att få genomslag. Hahn tror att det krävs ett möte mellan 
förvaltare och kund så att förvaltningsmetoder och kriterier för portföljallokering kan 

redovisas, vilket den hållbarhetsprofil som Swesif tagit fram är ett exempel på. 

  

 +
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4.3 Intresseorganisation+och+tillsynsmyndighet++

Swesif: Johan Florén är styrelseordförande i Swesif och beskriver att Swesif är en ideell 

organisation som fungerar som ett forum för organisationer som arbetar med hållbara 
investeringar. Det har skett en kraftig ökning av antalet medlemsorganisationer i Swesif 

vilket är en kombination av att hållbarhetsfrågorna blivit viktigare och att allt fler i 
branschen engagerat sig efter att ha upplevt det som obekvämt att inte arbeta med 

frågorna. 

 
Finansinspektionen (FI): FI har som uppdrag från allmänheten; riksdag och regering, att 

bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande 
marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster 

samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Uppdraget regleras i förordningar 
och myndigheten får varje år ett regleringsbrev som specificerar vilket arbete som ska 

utföras. Tillsynen bedrivs utifrån gällande regelverk och därmed begränsas myndighetens 

möjligheter att agera och uttrycka åsikter. Marie Thorsbrink är Senior Finansinspektör och 
Catrin Hådén är Finansinspektör. 

 

4.3.1 Fondbolagens0motiv0till0att0erbjuda0hållbara0fonder0

Enligt Thorsbrink har FI ingen åsikt gällande vilka motiv som i huvudsak gör att företag 

erbjuder hållbara fonder. FI har däremot noterat att efterfrågan uppstod främst på grund 
av att värdeburna organisationer, exempelvis kyrkan, började efterfråga primärt etiska 

investeringar, vilket sedan utvecklats till ökad efterfrågan på produkter som arbetar med 
samtliga ESG-faktorer. Stegvis började sedan andra typer av investerare erbjuda hållbara 

investeringar efter att kunders efterfrågan ökade. Thorsbrink menar även att allt fler bolag 

anser att hållbarhet i framtiden kommer vara en förutsättning för att kunna generera 
avkastning. Enligt Hådén kommer dessutom den successiva ökningen av reglering inom 

hållbarhetsområdet tvinga samtliga aktörer att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter och 
därmed kommer aspekterna inkluderas alltmer i kapitalförvaltningen, men på olika sätt. 

 
Det finns enligt Hådén till viss grad skillnader i fondutbudets profil beroende på vilka motiv 

som ligger bakom företags val att erbjuda hållbara fonder. Det är dock främst en 

konsekvens av vilka förutsättningar företagen har. En långsiktig förvaltare som inte måste 
ta hänsyn till dagliga flöden i lika stor utsträckning, integrerar hållbarhet mer generellt i 

hela verksamheten, medan fondbolag vars kunder har ett kortsiktigt perspektiv i större 
utsträckning tydliggör att de har en hållbar profil. 
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Swesifs styrelseordförande Florén beskriver att man förenklat kan säga att det finns tre 

huvudgrupper av aktörer som erbjuder hållbara fonder. Den första gruppen är 

”idealisterna”, vilka enligt Florén är fonder som bygger på ett urval av investeringar där 
aktören i huvudsak väljer bort vissa branscher som de inte vill investera i eftersom 

verksamheten inte överensstämmer med kundgruppens grundläggande värderingar. Florén 
menar att detta är en drivkraft som finns och givetvis är viktig i kommersiella 

sammanhang. 

 

Den andra gruppen är ”optimisterna” som arbetar efter hypotesen att hänsynstagande till 

hållbarhetsaspekter förbättrar den finansiella prestationen. Förbättringen kan vara i termer 
av bättre riskhantering, bättre avkastning eller någon annan typ av förbättring för 

verksamheten. Hållbarhet ses då endast vara en ny dimension som kapitalförvaltaren tar 
hänsyn till, men att kapitalförvaltningen som sådan inte påverkas. Den tredje gruppen 

benämner Florén som ”aktivisterna”, vilket är den grupp av fondbolag där hållbarhet är en 
del av ägarstyrningen och fondbolagets viktigaste bidrag är att påverka bolagen genom att 

vara en aktiv ägare och driva hållbarhetsutvecklingen framåt. Florén anser att i den mån 
fondbolagen är kommersiella, är efterfrågan den främsta drivkraften i kombination med att 

hållbarhet bidrar positivt till det finansiella resultatet. 

 
Florén anser också att det finns skillnader i fondutbudets profil beroende på företagens 

bakomliggande motiv, men att skillnaderna beror på att branschen inte riktigt vet vad man 
förväntas åstadkomma då det inte finns någon genomtänkt syn på vad hållbar 

fondförvaltning ska leda till samt att det saknas verktyg för att utvärdera om man lyckats 
med sitt hållbarhetsarbete eller inte. Det finns exempelvis hållbarhetsaktiviteter som inte är 

förenliga med förbättrad lönsamhet och om fondens målsättning är att leverera högsta 

möjliga avkastning bör vissa bolag inte inkluderas. På samma sätt kan man bara vara en 
aktiv ägare om man äger, vilket innebär att aktörer som exkluderar branscher inte kan 

påverka särskilda bolag. Det leder till att det finns en tendens att fondbolag gör lite av allt, 
vilket kan innebära att aktörer arbetar med strategier som direkt motverkar varandra 

eftersom de är oförenliga och det minskar företagets bidrag till hållbar utveckling. Enligt 
Florén är det därför viktigt att fondbolagen har en klar uppfattning av vilket deras 

huvuduppdrag är, vad de vill åstadkomma med sin verksamhet och att de är tydliga med 

varför man valt en strategi. Florén tror att det är en mognadsfråga för hela marknaden och 
att det kan krävas nya metoder för att mäta och utvärdera hållbarhet. 
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4.3.2 Definitionsproblematik00

Hållbarhet är enligt Florén ett samlingsbegrepp som saknar stringens och konsistens och 

avsaknaden av en entydig definition skapar således problem eftersom det finns utrymme 

för missförstånd. Thorsbrink anser att fondförvaltare idag försöker vara tydliga med sitt 
hållbarhetsarbete, men att det är problematiskt för konsumenter att förstå eftersom det 

finns olika definitioner och sätt att förklara och beskriva hållbarhet.  

 

Florén tror att otydligheten i begreppsvärlden speglar en otydlighet i praktiken och menar 
en striktare definition inte skulle underlätta problematiken eftersom det inte finns någon 

motsvarighet i verkligheten. Det finns enligt Florén inte samförstånd inom branschen 
gällande hållbarhetsbegreppets innebörd. Att hållbarhetsbegreppet är otydligt har inte i sig 

någon fördel men det finns fördelar med att marknaden tillåter en mångfald, olika 

perspektiv, olika drivkrafter och olika metoder. Florén menar:  

 

”Att olika metoder får utvecklas parallellt, det är gör att det blir någon slags 
evolutionsprocess, som jag tror är väldigt bra, där finns det väldigt mycket 

innovationskraft.”  

 

Det finns enligt Hådén fördelar med att det inte finns tydliga definitioner för hållbarhet 

eftersom företag då kan investera i icke hållbara bolag och genom påverkansinvesteringar 
utveckla hållbarhetsarbetet. FI har inte gjort någon egen gränsdragning av hållbarhet utan 

FI för en dialog med konsumentverket om vad som krävs för att en fond ska få benämnas 
som hållbar. Hådén förklarar att när FI godkänner fonders namn sker en bedömning från 

fall till fall, eftersom fonderna profilerar sig olika i fondbestämmelserna. 

 

4.3.3 Informationsasymmetrier00

Enligt Hådén och Thorsbrink kan det ifrågasättas huruvida kunden är medveten om vad de 
investerar i på grund av att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika och att det därmed kan 

finnas skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning. För att minska 

informationsasymmetrier mellan kund och fondbolag har Swesif enligt Florén arbetat 
mycket med att skärpa formuleringar för att minska tolkningsutrymmet samt öka 

spridningen av Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen bidrar till en förenkling av 
beslutsprocessen för de kunder som anser att hållbarhetsaspekten är den viktigaste 

eftersom kunderna inte behöver ta hänsyn till de finansiella aspekterna av produkten utan 
endast utvärdera hållbarhetsarbetet. Dessutom skapar begreppsproblematiken enligt 
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Florén svårigheter då kunder ofta inte har en egen genomtänkt uppfattning av vad 

hållbarhet innebär för dem. Förtroendet för vad konsumentmakten kan göra i 

hållbarhetsfråga är enligt Florén därmed begränsat och det är därför viktigt med ett 
övergripande systemansvar.  

 
FI har noterat att fondbolagen ger relativt omfattande information om sitt 

hållbarhetsarbete och FI:s slutsats är att informationen i stor omfattning motsvaras av vad 
som framgår i de processer och rutiner som används i förvaltningen samt av fondens 

innehav. De svårigheter och problem som uppmärksammats vad gäller informationsgivning 

är främst kring kol och övriga fossila bränslen samt hur fondbolag redovisar huruvida det 
handlar om förbränning eller utvinning. Hådén menar att FI i sin undersökning 

uppmärksammat tveksamheter i fondbolagens gränsdragning, men tror inte att aktörerna 
vill vilseleda, utan att de snarare själva upplever svårigheter gällande gränsdragningen. Det 

finns enligt Thorsbrink alltid lite utrymme för olika tolkningar, men det är också önskvärt 
eftersom det finns en fortsatt utveckling. Det har i FIs undersökning också framkommit att 

begreppen ”dialog” och ”påverkan” kan vara otydligt för konsumenten. Om ett bolag 
exempelvis bryter mot internationella konventioner kan konsumenten tro att bolaget inte 

ingår i fonden men bolaget behöver inte nödvändigtvis exkluderas om det finns en 

pågående dialog. 

 

4.3.4 Lemonsproblematik0

Enligt Thorsbrink är Lemonsproblematik inte något som uppmärksammats på marknaden. 
Det finns generellt sett inte något entydigt som tyder på att en hållbar fond nödvändigtvis 

behöver vara dyrare, utan avgiften är i större utsträckning är beroende av 
förvaltningsstrategin. Thorsbrink beskriver att:  

 

”Är det något vi snarare sett på fondmarknaden så är det att kunder betalar mycket 
för sina fondplaceringar, ibland orimligt mycket, det skulle tyda på att 

problematiken inte finns just för fonder som vänder sig till konsumenter.” 

 

4.3.5 Ansvarsfördelning00

Kunden har enligt Florén alltid ett ansvar att försöka ta reda på vad den köper, men på 
grund av att det finns kunskapsasymmetrier, vilka är särskilt påtagliga i finansbranschen, 

finns det viss problematik. Även Thorsbrink anser att kunden har ett ansvar för sina 
investeringar och att själv vara informerad, men att det förutsätter att informationen finns 
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tillgänglig och att den är begriplig för kunden. Det är fondbolags och andra 

produktleverantörers ansvar att ta fram korrekt och tydlig information som den 

genomsnittlige kunden kan ta till sig och förstå. Dessutom ställer nya regelverk högre krav 
på produktleverantörer att anpassa sina produkter till sina utvalda kundgrupper.  

 
Utöver kundens ansvar, finns det enligt Florén två nivåer för ansvarsfördelning. Det är 

företagets ansvar att anpassa kommunikationen till mottagaren och förklara vad de menar 
med hållbarhet i det fall de utger sig för att ha en hållbar produkt, men då det finns starka 

ekonomiska intressen kommer det aldrig att räcka att säga att fondbolagen har ett ansvar. 

Ansvaret att skydda privatpersoner ligger därför istället på högre nivå hos den som har det 
övergripande ansvaret för marknaden. FI ställer idag inte några krav på att samtliga fonder 

på marknaden ska vara hållbara, det är enligt Thorsbrink istället en fråga för fondföretagen 
som grundas i hur de förhåller sig till och arbetar med hållbarhet. Det skulle enligt Hådén 

finnas vissa problem om FI skulle kräva att fondföretagen uppfyller grundläggande krav på 
att vara hållbara, då det inte är definierat och således förändras.  

 
FI har ingen åsikt om fondföretags ansvar att aktivt driva hållbarhetsarbete via aktivt 

ägarinflytande, men menar att det är viktigt att fondbolagen inte ger sken av att göra 

någonting som sedan inte uppfylls. FI har enligt Hådén tittat på den interna uppföljningen 
och konstaterat att det ofta finns en inom fondbolaget oberoende part som granskar 

företagets hållbarhetsarbete vilket är positivt. Det är enligt Hådén viktigt att fondföretagen 
utövar aktivt ägarinflytande eftersom det driver utvecklingen framåt. Det finns dock enligt 

både Hådén och Thorsbrink utrymme för företag att i sitt påverkansarbete utge sig för att 
göra mer än det faktiska arbetet. Dock minskar möjligheten att vilseleda enligt Thorsbrink i 

och med det ökade kravet på hållbarhetsredovisning. Branschen arbetar överlag för att 

standardisera redovisningen och bolagen blir allt mer öppna med att förmedla hur de 
arbetar med hållbarhetsfrågor. Enligt Florén är den ekonomiska utdelningen i att hävda att 

man är hållbar och sedan inte arbeta med frågorna relativt begränsad. Florén menar att det 
snarare är tveksamt om ambitiösa aktörer som lägger stora resurser på hållbarhetsfrågan 

får tillbaka sina insatser. 

 

4.3.6 Standardisering00

Thorsbrink förklarar att det i Sverige finns en långtgående tradition av självreglering och att 
aktörerna genom branschorganisationer skapat en välfungerande struktur. Detta innebär 

flera fördelar, inte minst eftersom en branschstandard till skillnad från strikta regelverk 

kan uppdateras och ändras vartefter utvecklingen går framåt. Florén menar att 
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hållbarhetsfrågan är en dynamisk process som pågår i branschen, vilket innebär att både 

lagstiftare och akademiker kommer ligga efter i processen och därför inte kunna lösa några 

problem i förväg. Florén förklarar att: 

 

”Det är viktigt att processen får fortgå och att det finns ett stort mått av 
självreglering som är betydligt mer formbar. När processen på något sätt stannar 

av eller självregleringen stagnerar först då kan det krävas att lagstiftare och 
regering inför ytterligare reglering” 

 

FI har inte tidigare haft något speciellt fokus på att granska just hållbarhetsaspekter i 
fonder och har därmed inte heller uppmärksammat att fonder inte uppfyller sina åtaganden 

för hållbarhetsarbete. Thorsbrink förklarar att FI bedriver en riskbaserad tillsyn genom 
tillsynsavdelningen som analyserar vilka risker som upplevs störst ur olika perspektiv. 

Hållbarhetsaspekter har hittills inte varit någon stor risk och därför inte prioriterats. 
Thorsbrink beskriver att det finns förslag på ytterligare reglering som innefattar krav på 

information i fondfaktablad gällande hur fondbolag integrerar hållbarhetsaspekter i sin 
förvaltning och även varför fonden väljer att inte arbeta med hållbarhetsfrågor. 

 
Tredjepartsgranskning  

Tredjepartsgranskning är enligt Thorsbrink, Hådén och Florén generellt sett alltid bra. 

Hådén menar att det är viktigt att organisationen som sätter upp definitioner och riktlinjer 
är väl insatta och har en god förståelse för verksamheten som utvärderas, och menar därför 

att det kan vara bra att initiativ kommer från branschen. Exempelvis har Svanenmärkning 

av fonder både fördelar och nackdelar, Hådén menar att branschen generellt sett verkar 
positiv till märkningen, men att Svanen har egna hållbarhetsdefinitioner vilka inte är 

anpassade efter fonder. Det är endast ett fåtal fonder som kommer tilldelas 
svanenmärkningen enligt Thorsbrink.  

 
Även om Florén anser att kvalitetsgranskningen principiellt är bra måste den 

vidareutvecklas. Några organisationer försöker ta hänsyn till alla aspekter och strategier, 

men komplexiteten i granskningsmetoden gör att det inte går att tolka den faktiska 
betydelsen av betyget. Andra organisationer utvärderar endast en sak, vilket exempelvis 

Morningstar gjort i viss utsträckning. Det finns enligt Florén även brister i denna metodik, 
framförallt att aktören själv väljer ut aspekter som värderas högre i den slutgiltiga ratingen 

och att vissa aspekter, exempelvis ägarstyrning och påverkan, inte tas hänsyn till och 
därmed inte speglas i betyget.  
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Det är enligt Florén problematiskt om betyget sammanfattas i en konsumentvänlig 

slutsummering som inte på ett enkelt sätt redogör för innebörden och skillnaden mellan 

olika betygssteg. Kunden är inte alltid medveten om bristerna i metodiken, vilket delvis 
beror på att kunderna söker enkelheten som ett betyg ger. Thorsbrink anser att 

Morningstars metodik inte är lättbegriplig och ifrågasätter om hållbarhet överhuvudtaget 
går att ranka med endast fem betygssteg utan anser att begreppet istället borde delas upp, 

så att innebörden blir mer lättbegriplig. Thorsbrink menar att: 

 

”Hållbarhetsbetyg är bra men det är viktigt att det inte krävs att konsumenten 

förstår hela systemet för att skapa en korrekt uppfattning av betygets innebörd”.  

 

Hådén och Thorsbrink menar att kvalitetsgranskande organisationer kommer vara en 
drivkraft för förvaltare att ändra sitt arbete om förvaltare vet att de behöver göra en 

justering för att få högre betyg eller för att erhålla en kvalitetsmärkning. Florén tror att ju 
mer genomslag olika hållbarhetsmärkningar och betyg får hos kunderna desto större blir 

deras påverkan på fondförvaltare och fondutbudet. På grund av att det finns en ekonomisk 
drivkraft i grunden, kommer en produkt med en viss märkning omedelbart uppstå om det 

finns en hög efterfrågan på en typ av produkt. 

 
Riktlinjer på marknaden 

Branschinitiativ på den svenska marknaden bidrar enligt Hådén och Thorsbrink till att 
motverka informationsasymmetrier. Intresseorganisationers riktlinjer driver enligt Hådén 

förvaltare och kunder i rätt riktning. På grund av att hållbarhetsfrågan är under fortsatt 

utvecklingen och att många är engagerade, kan det dock finnas för många 
intresseorganisationer och riktlinjer enligt Hådén. Både Thorsbrink och Florén anser att 

det blir svårare för kunden om det finns för många initiativ och om fondbolagen anslutit sig 
till flera organisationer. Thorsbrink menar att det inte är fel att vara ansluten till flera 

organisationer eller använda sig av fler kvalitetsmärkningar, men menar att det är bättre 
om det finns ett begränsat antal bra standarder som vidareutvecklas. Thorsbrink påpekar 

att ”även om det finns initiativ till standarder är de inte helt utvecklade än, det är ett 

pågående arbete”. Hådén menar att även om förvaltare vill ha standarder så är det 
samtidigt viktigt att inte utvecklingen av begreppen hämmas, genom att det skapas exakta 

definitioner. På den svenska marknaden menar Thorsbrink att det är Swesif och även 
Fondbolagens förening som samlar hela fondbranschen.  

 
Enligt Florén är Morningstar den tredjepartsgranskning som fått mest uppmärksamhet, 

eftersom det är en stark aktör med en tydlig målgrupp. Florén menar också att 
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Hållbarhetsprofilens deskriptiva ansats är bra eftersom den ger information, men det gör 

också att det läggs en större börda på spararen att själv ta ställning till vad som är viktigt. 

Florén menar att det inte är så att marknadens riktlinjer alltid kommer från en aktör som 
vill ge en opartisk bild, utan att det finns andra agendor bakom vilket inte heller är till 

fördel för kunden.  

 
Ytterligare reglering  

Enligt Florén är det idag inte lämpligt att införa ytterligare reglering eller lagstiftning på 

området för att standardisera begreppen. För att lagstiftning ska vara välfungerande krävs 

det att lagstiftning har väldigt lång hållbarhet. ”Ju mer detaljerad och ju mer lagstiftningen 
speglar tidsandan som råder för ögonblicket i en dynamisk utveckling, desto sämre blir 

det”. Tydligare reglering skulle däremot innebära att spelreglerna för företag och 
investerare konkretiserades, vilket skulle vara positivt för marknaden. Florén anser att 

självreglering är det effektivaste sättet att reglera marknaden, men att det inte alltid 
kommer att vara så, utan att det är oundvikligt att det kommer skapas tydligare reglering 

och lagstiftning på området. Det vore enligt Florén bättre om det blir internationella 

standarder och samarbetsgrupper, ”så att inte vi bygger vår egen svenska lösning som inte 
har någonting med resten av världen att göra”.  

 
FI vill bedriva tillsyn och säkerställa att fondbolagen uppfyller sina åtaganden. Enligt 

Hådén är det bra att FI genom att godkänna fondbestämmelserna får en chans att påverka 
innan en fond introduceras. Thorsbrink menar att FI i dagsläget förutom att vara 

involverade i arbetet med kommande regler (fondlagstiftning samt PRIIPs) inte driver 

frågan om ytterligare reglering, eftersom branschen idag gör ett bra arbete i 
hållbarhetsfrågan. 

 
Enligt Thorsbrink kommer det introduceras tydligare regler gällande informationsgivning 

där man bland annat kommer att behöva anpassa informationen mer specifikt efter 
kundgruppen, vilket innebär ökad reglering gällande informationsgivning och inte reglering 

på detaljnivå. Thorsbrink menar att FI kommer att föra en nära dialog med branschen för 

att undersöka om initiativet är tillräckligt. Enligt Thorsbrink är det möjligt att branschen 
sätter standarder på detaljnivå om det finns ett regelverk som ger utrymme för kontinuerlig 

utveckling. Hådén menar att FI inte vill förhindra den fortsatta utvecklingen och menar att 
det är viktigt att anpassa eventuell ytterligare reglering. Det finns reglering på bolagsnivå 

och därför menar Hådén att FI inte ska styra fonderna i för stor utsträckning.   



 

55 

5 Analys'av'den'hållbara'fondmarknaden'"

5.1 Informationsasymmetrier+

Enligt det insamlade empirimaterialet finns det problem gällande hållbarhetsbegreppet och 
det skapar stora informationsasymmetrier mellan förvaltare och privata kunder. Det 

uppstår därmed ökade transaktionskostnader för både förvaltare och kunder på grund av 
informationsgivning och informationssökande, vilket bekräftar utgångpunkten i 

analysmodellen. Det framgår även av empirmaterialet att marknaden är väl medveten om 

den identifierade problematiken och att situationen är komplex. Problematiken leder enligt 
samtliga tillfrågade i studien till att fonders profil och ambitionsnivå skiljer sig åt mellan 

olika fonder. Ett par förvaltare menar dessutom att samtliga fonder som marknadsförs som 
hållbara inte är att beteckna som hållbara. Den hållbara fondmarknaden beskrivs som 

omogen och eftersom det saknas utvärderingsverktyg råder det delade meningar om vad 
hållbarhet innebär och hur en fond borde arbeta med hållbarhet för att få marknadsföras 

som hållbar.  

 

Begreppsproblematiken innebär enligt de intervjuade att det är svårt för kunder att jämföra 

olika fondalternativ på marknaden utan att vara väl insatta i hållbarhetsfrågan. Samtliga 
tillfrågade respondenter från fondbolagen ifrågasätter huruvida kunden är införstådd i vad 

de investerar i. Att kunderna har svårt att särskilja fonders hållbarhetsarbete försvårar 
förvaltarnas möjligheter att skilja sig från mängden och redogöra för sitt hållbarhetsarbete, 

vilket är viktigt på en marknad där det saknas utvärderingsverktyg och där det kan 
ifrågasättas om samtliga fonder som marknadsförs som hållbara faktiskt är det. Enligt 

Simon (1982) är individer begränsat rationella och analyserar inte samtliga möjliga 

framtida händelser innan ett beslut fattas. Då det ur empirimaterialet däremot framgår att 
privata kunder inte är mer insatta än att de nöjer sig med att fonden endast benämns 

hållbar, kan det ifrågasättas om inte kunder är mer än begränsat rationella och till och med 
fattar irrationella beslut. Det blir således svårt för kvalitativa fonder att urskilja sig ur 

mängden, då det krävs stora insatser från fondförvaltaren vid informationsgivning.  

 

Att informationsgivning gällande ”Påverkan” enligt FI är svår för konsumenter att ta till sig 

stödjer att analysmodellen utgår från att ökad aktivitetsgrad och komplexitet i 
hållbarhetsarbetet även ökar informationsbehovet och transaktionskostnaderna. 

Analysmodellen använder aktivitet som en proxy för hållbarhetskvalitet i och med att 
förvaltare åtar sig högre kostnader för att arbeta hållbart ju högre aktiviteten är (Elton & 

Gruber 1995). Det kan däremot kritiseras att förvaltare gör ett bättre hållbart arbete enbart 
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för att de åtar sig högre kostnader då det utifrån intervjustudien är tydligt att begreppet 

hållbarhet inte har samma betydelse för varje enskild individ och att det inte råder 

konsensus inom branschen. Kategorin ”Fondtorg” behöver inte heller vara den strategi med 
lägst aktivitetsgrad då fondbolag kan tillämpa påverkan i stor utsträckning, men ändå 

placeras i kategorin ”Fondtorg” på grund av att fonden inte exkluderar i samtliga fonder.  

 

En fördel med att hållbarhet inte är entydigt definierat är enligt Hådén att fondbolag kan 
investera i bolag, som borde exkluderas, för att istället påverka och förbättra deras 

hållbarhetsarbete. Enligt Florén är ”Exkludering” och ”Påverkan” strategier som direkt kan 

motverka varandra. Bolag som påverkar borde således göra ett bättre hållbarhetsarbete om 
de inte exkluderade utan istället enbart påverkade. Det finns därmed brister i 

analysmodellens klassificering av fondbolagens hållbarhetsstrategier och vi anser att 
aktivitetsgrad inte är en fullständig proxy för hållbarhetskvalitet. Det som ändå indikerar 

att fondens aktivitetsgrad är en proxy för hållbarhetsarbetets kvalitet, är det faktum att 
fondbolag med högre aktivitetsgrad lägger större resurser och har högre ambitioner med 

sitt hållbarhetsarbete. 

 

5.1.1 Ansvarsfördelning0

Det insamlade empirmaterialet indikerar att kunder har ett ansvar att själva skapa sig en 

förståelse för den produkt de köper, men att fondbolagen har ett större ansvar att informera 
kunden. Fondbolagen har ett större ansvar främst på grund av problematiken kring 

hållbarhetsbegreppet och att förvaltare är mer insatta i hållbarhetsfrågan än den 
genomsnittlige kunden. I enlighet med studiens analysmodell bekräftar empirimaterialet 

att förvaltarens ansvar ökar med ökad komplexitet och informationsasymmetrier. Flertalet 
fondbolag redogör för att det är viktigt att ge ut information till kunder och för att kunden 

ska kunna göra ett informerat beslut krävs det enligt Thorsbrink att information finns 

tillgänglig och att kunder förstår den. När fondbolag tillämpar strategier som är svårare för 
kunder att förstå, exempelvis påverkan, krävs det ytterligare insatser från förvaltarens sida, 

då det krävs att förvaltare tar på sig högre transaktionskostnader för att kunder ska kunna 
göra ett informerat val med förståelse för fondens kvalitet.  

 

Studiens analysmodell har som utgångspunkt att kunden har som högst ansvar att 

informera sig om ett fondbolag erbjuder fonder med lägre aktivitetsgrad. Det framkommer 
dock från empirimaterialet att kunden alltid har ett ansvar att ta till sig informationen 

företaget ger ut. Även om ansvaret att ge ut mer information, på grund av att komplexiteten 

ökar, faller på företaget, krävs det likväl att kunden ansvarar för att ta till sig informationen 
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för att veta att bolaget faktiskt tillämpar hållbarhetsstrategin. Således kan modellen 

kritiseras på grund av antagandet att kundens ansvar att informera sig minskar om bolaget 

exempelvis faller inom kategorin ”Påverkar”. 

 

5.1.2 Strategiskt0beteende0

Till följd av att det inte finns en entydig definition av hållbarhet tillåter marknaden flera 
perspektiv och olika metoder vilket skapar utrymme för affärsmöjligheter. Flexibiliteten i 

begreppet värdesätts av förvaltare, då produkter som bättre passar bolagets förutsättningar 
kan skapas. Utifrån empirimaterialet innebär flexibilitet att utbudet kan anpassas efter 

kunders efterfrågan, det ger bolaget möjlighet att differentiera sig och fler fondbolag får 
möjlighet att arbeta hållbart. Dessutom menar kapitalägarna att avsaknaden av en entydig 

definition ger fondbolagen möjligheter att själva driva hållbarhetsutvecklingen, genom att 

utveckla nya definitioner som speglar flera av begreppets många aspekter där förvaltare 
tillåts göra egna avvägningar.  

 
Även om avsaknaden av en entydig definition skapar möjligheter kopplar Williamson 

(1975) informationsasymmetrier med strategiskt beteende, där aktörer kan agera 
strategiskt för egen vinning. Då respondenter menar att det går att spela på begreppets 

innebörd och att det generellt finns ett stort ointresse bland privata kunder finns det 

utrymme för opportunistiskt beteende på marknaden. Flera aktörer menar att en för snäv 
definition skulle hämma utvecklingen, men i och med att det finns risk att förvaltare döljer 

sina verkliga motiv eller förvränger sanningen, kan det krävas att begreppet konkretiseras. 
Definitionsproblematiken leder till att fondbolag kan utge sig för att vara mer aktiva i sin 

strategi än vad som faktiskt är fallet och Hahn menar att opportunistiskt beteende 
förekommer i form av så kallad ”greenwash”. Möjligheter till att agera strategiskt bör dock 

vara begränsade i och med att ENF har som uppgift att säkerställa att fondbolagen ger en 

rättvisande bild av fonden utifrån de regler som finns gällande fondbolagens 
marknadsföring. Det framgår dock att det finns visst utrymme för företag att i sitt 

påverkansarbete utge sig för att göra mer än det faktiska arbetet och det finns därmed 
möjlighet till strategiskt beteende på den svenska fondmarknaden.  

 
Utifrån empirimaterialet framgår det att förvaltare följer trenden av att erbjuda hållbara 

alternativ och försöker efterlikna hållbarhetsarbetet hos framgångsrika förvaltare, vilket 
kan kopplas till imitationsteori (Spence 2002). En möjlig konsekvens av att det finns 

utrymme för strategiskt beteende på marknaden är att fonder av lägre kvalitet imiterar 

arbetssättet hos mer högkvalitativa fonder utan att det går att särskilja dem. Det är inte alla 
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respondenter som menar att en fond som endast exkluderar vissa verksamheter får klassas 

som hållbar. Denna strategi anses vara den enklaste strategin att tillämpa för aktörer som 

vill följa hållbarhetstrenden, men som inte är beredda att lägga större resurser på arbetet.  
Således kanske det är strategiskt beteende som ligger bakom tillämpandet av denna strategi 

och det kan därmed krävas att fondbolagens informationsgivning utvärderas och granskas 
noggrannare, vilket även Hahn poängterar.  

 
Enligt Florén är det tveksamt om ambitiösa fondbolag som lägger stora resurser på 

hållbarhetsfrågan får tillbaka sina insatser och respondenter ifrågasätter hur mycket 

resurser de kan lägga på att vara en aktiv ägare och driva utvecklingen. Marknaden är 
konkurrensutsatt och om kunder inte är införstådda i skillnader mellan olika fonder, är det 

troligt att de inte heller förstår kvalitetsskillnader vilket, i linje med Akerlofs (1970) teori 
om lemonsproblematik, kan leda till att hållbara fonder av högre kvalitet behöver sälja till 

reducerat pris och i slutändan försvinner från marknaden. Även Viel Lamare menar att 
risken för lemonsproblematik finns om kunden har begränsad information. 

Lemonsproblematik har däremot inte setts av FI på marknaden, då kunder generellt är 
villiga att betala mycket för sparprodukter. Det handlar däremot om att kunden ska kunna 

se skillnader för att vara villiga att betala mer för produkter av högre kvalitet. Eftersom 

både Hådén och Thorsbrink ifrågasätter huruvida kunder är medvetna om vad de 
investerar i på grund av att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika anser vi ändå att risken 

för lemonsproblematik finns. Respondenter menar även att kunders begränsade 
rationalitet och okunskap gällande skillnader i hållbarhetsarbete mellan aktiva och passiva 

fonder skulle kunna leda till att aktiva fonder som åtar sig högre kostnader i och med den 
aktiva förvaltningen, får svårt att konkurrera med indexnära förvaltning. 

 

5.1.3 Fondbolagens0motiv0till0att0erbjuda0hållbara0fonder0

På den svenska fondmarknaden är de mest framträdande motiven till att erbjuda hållbara 
fonder externa motiv, då det utifrån empirimaterialet framgår att det främsta motivet är 

den ökade efterfrågan från kund. Detta ger således stöd till tidigare forskning som beskriver 
att motiv till att investera hållbart bland annat grundar sig i samhällets ökade intresse för 

hållbarhet och påtryckningar (Campbell 2006; Pistoni & Songini 2013; Blowfield & Murray 
2008). Utöver det menar även Respondent D att trycket från överstatliga organisationer 

och ideella intresseorganisationer drivit på företag att erbjuda hållbara fonder och Hådén 
menar att ökad reglering på hållbarhetsområdet kommer att leda till att 

kapitalförvaltningen inkluderar hållbarhet allt mer, vilket är ytterligare externa faktor som 

bidrar till att bolag arbetar med hållbarhetsfrågor enligt Campbell (2006) samt Pistoni och 
Songini (2013). Interna drivkrafter, vilka Pistoni och Songini (2013) menar vara de främsta 
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motiven till att agera hållbart, är inte lika framträdande bland förvaltarna. Eftersom 

fondbolagen inte erbjuder hållbara fonder på grund av företagets, ägarnas eller ledningens 

värderingar utan att det främst handlar om en ökad efterfrågan på dessa produkter från 
kund, menar vi att det finns större risk att strategiskt beteende är ett bakomliggande motiv 

till erbjudandet av hållbara fonder.  

 

Då ett hållbart arbete leder till mer konkurrenskraftig position på marknaden menar 
Campbell (2006) samt Blowfield och Murray (2008) att en drivkraft till att integrera 

hållbarhetsfrågor i arbetet uppstår från att konkurrenter arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Detta är något som observerats på marknaden och är i linje med Viel Lamares syn på 
drivkrafterna bakom företagens initiativ, då hon menar att marknaden är så pass 

konkurrensutsatt att fondbolag kommer tvingas följa hållbarhetstrenden oavsett vilka 
resurser de har. Både Respondent D och E beskriver att deras företag tog steget att erbjuda 

hållbara fonder för att följa hållbarhetstrenden och det framgår att flera intervjuade menar 
att erbjudandet av hållbara fonder kan ses som ett minimikrav idag. Om aktörer erbjuder 

hållbara fonder på grund av att det är ett krav kan innebära att det finns risk för att 
fondbolag endast uppfyller den absolut lägsta accepterade nivån, men fortfarande utger sig 

för att ha ett mer omfattande hållbarhetsarbete. Detta på grund av att kravet kommer 

utifrån och att det inte är av eget intresse att erbjuda hållbara fonder. Även om det ät 
möjligt att utnyttja att hållbarhetsbegreppet är diffust, finns det inte utifrån det insamlade 

empirimaterialet några indikationer på att fondbolagen faktiskt utnyttjar detta. 

 

Allt fler bolag anser, enligt Thorsbrink, att hållbarhet i framtiden kommer vara en 
förutsättning för att generera avkastning. Somliga respondenter (B, C, F) menar att de 

erbjuder hållbara fonder för att det bidrar till bättre riskjusterad avkastning, vilket är i linje 

med forskning som menar att ett motiv till att ett erbjuda hållbara motiv kan vara att 
förbättra sin avkastning genom analys av samhällsrisker och miljörisker vid 

portföljhantering (Joly m.fl. 2014; Renneboog m.fl. 2008). Däremot ifrågasätter aktörer om 
fondbolag verkligen anser att hållbarhet är en viktig faktor för att generera bra avkastning, 

då de inte inkorporerar hållbarhet i alla sina produkter. Detta är intressant då det endast är 
en utav de tre fondbolagen, vilka uttrycker att ett motiv till att erbjuda hållbara fonder 

grundas i att hållbarhetsaspekter leder till bättre riskjusterad avkastning, som inkorporerar 

strategin ”Integration” i sitt totala fondutbud (då denna aktör ”Påverkar” och således även 
integrerar). 

 
Precis som Joly m.fl (2014) menar skiljer sig fondbolagens drivkrafter till att investera 

hållbart samt hållbarhetsambitioner åt. Utifrån empirimaterialet är det tydligt att det finns 
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skillnader i fonders strategier och därmed i fonders profil beroende på företagens 

bakomliggande motiv. Enligt Hådén finns skillnader i utbudets profil främst på grund av att 

aktörer har olika förutsättningar och det har utifrån empirimaterialet framkommit att det 
enklaste sättet att kalla sig hållbar är att exkludera. Enligt Florén är exkludering en viktig 

drivkraft i kommersiella sammanhang. Samtliga fondbolagen i denna studie erbjuder 
hållbara fonder i kommersiellt syfte och det är efterfrågan som är den främsta drivkraften i 

kombination med att hållbarhet bidrar positivt till det finansiella resultatet. Däremot 
utrycker endast tre av sex bolag att de anser att hållbarhet bidrar till bättre avkastning. 

Florén menar att skillnader i fondutbudets profil är en följd av att branschen har svårt att 

reda ut vad hållbarhetsarbete ska resultera i, vilket bland annat beror på att det saknas 
utvärderingsverktyg. Enligt Florén är en följd av detta att fondbolag tillämpar flera 

strategier, som till och med kan motverka varandra, vilket framgår av det insamlade 
empirimaterialet. 

 
Tidigare studier menar att två motiv till att investera hållbart är viljan att påverka samhället 

eller miljön positivt samt att hållbarhet är en fråga om ekonomisk nödvändighet (Joly m.fl. 
2014). Ingen av de tillfrågade aktörerna uppger något av dessa motiv ligger till grund för 

deras erbjudande av hållbara fonder. En möjlig förklaring till detta är att fondbolagen 

erbjuder hållbara fonder i kommersiellt syfte där kundernas efterfrågan styr företags 
agerande. 

 
Tabell 5: Sambandet mellan fondbolagens hållbarhetsstrategi och motiv. 

Motiv till att erbjuda hållbara fonder 

Företag & strategi Kundefterfrågan Profilering Minimikrav Ägarfråga Riskjusterad 
avkastning 

A (Fondtorg) x       x 

B (Påverkan) x       x 

C (Exkludering) x   x x   

D (Fondtorg) x   x x   

E (Fondtorg) x   x     

F (Fondtorg) x x     x 

 

Utifrån det insamlade empirimaterialet finns det inga tydliga samband mellan aktörers 

tillämpade hållbarhetsstrategi och vilka motiv som ligger bakom deras erbjudande av 
hållbara alternativ. Detta beror med stor sannolikhet på att de flesta fondbolagen erbjuder 

ett ”Fondtorg”. Motiven hos de bolag som faller inom kategorierna ”Exkludering” och 
”Påverkan” skiljer sig inte från de som erbjuder fondutbudet ”Fondtorg”, då ett motiv som 

förekommer inom alla de tre olika kategorierna är ”bra avkastning” och resterande motiv 
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har inte heller någon påverkan på om bolaget faller inom kategorin ”Fondtorg” eller 

”Exkludering”. Oberoende av vilken hållbarhetsstrategi som tillämpas i fondutbudet är de 

främsta motiven hos samtliga fondbolag externa. Eftersom det är de externa motiven vi 
förknippar med större sannolikhet för strategiskt beteende går det således inte att koppla 

någon enskild hållbarhetsstrategi till strategiskt beteende.  

 

Klassificeringen av fondutbud efter den enkla modellen innebär att det finns stora 
skillnader mellan aktörerna då bolagens hållbarhetsstrategier skiljer sig mycket: 

exkludering förekommer i olika grad, bolagen påverkar inte på samma sätt och vissa fonder 

tar enbart hänsyn till hållbarhetsfrågor och dessa frågor därmed inte är avgörande. 
Dessutom har valet att placera ett bolag inom en kategori baserats på att fondbolagets 

totala utbud ska tillämpa en viss strategi. Inom en viss kategori finns det dock skillnader i 
hur stor utsträckning de olika bolagen tillämpar olika strategier, där vissa bolag endast har 

ett fåtal fonder som inte tillämpar en exempelvis påverkan medan andra bolag inte 
påverkar alls. När vi analyserat vilka strategier bolagen tillämpar kan det också kritiseras 

att hållbart arbete kan skilja sig mellan exempelvis aktiefonder och räntefonder vilket inte 
tas i beaktande då vi utgått från bolagens totala utbud av fonder. 

 

 +
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5.2 Reviderad+analysmodell++

Efter att ha analyserat empirimaterialet har en stor del av den ursprungliga analysmodellen 

bekräftats, men en reviderad analysmodell har skapats för att bättre spegla situationen på 
fondmarknaden. Den ursprungliga analysmodellen utgick från att aktivitetsgraden ökar när 

fonder går från att exkludera till att integrera och slutligen till att påverka, vilket även 
bekräftas av empirimaterialet. Vad som tydliggörs genom analysen är att kategorin 

”Fondtorg” inte nödvändigtvis innebär en lägre aktivitetsgrad än ett bolag som tillämpar 

exempelvis exkludering i sitt totala fondutbud. Det är således inte motiverat att göra 
gränsdragningen att ett ”Fondtorg” har lägst aktivitetsgrad. Det innebär att kategorin 

”Fondtorg” inte finns kvar i analysmodellen utan istället ersätts av kategorin ”ingen 
strategi” som innebär att fondbolaget inte tillämpar hållbarhetsstrategier i sitt fondutbud. 

För att i modellen kunna inkludera fondbolag som i sitt totala utbud erbjuder både hållbara 
och icke hållbara fonder kan det istället vara motiverat att beräkna hur stor del av 

fondutbudet som tillämpar en hållbar strategi och sedan gradera de olika 

hållbarhetsstrategierna efter aktivitetsgrad. På så sätt kan en jämförelse av samtliga 
fondbolag som i någon grad tillämpar en hållbarhetsstrategi möjliggöras. En högre 

aktivitetsgrad, och därmed komplexitet, i hållbarhetsstrategin leder till ökade kostnader 
och transaktionskostnader för förvaltare, vilket också var fastställt i den ursprungliga 

analysmodellen. Empirimaterialet bekräftar att företagens ansvar ökar med högre 
aktivitetsgrad, men då kunden alltid har ett grundläggande ansvar att informera sig och ta 

till sig den information som finns anser vi modellen bör visa på att kundens ansvar att 

informera sig är konstant. Då vi inte finner något stöd i empirimaterialet att fondbolagens 
motiv påverkar val av hållbarhetsstrategi, bör detta samband inte ingå i analysmodellen. 

  

Figur 8: Reviderad analysmodell.  
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5.3 Hur+arbetar+marknaden+för+att+minska+
transaktionskostnader?++

 
Standardisering  

Genom att införa striktare reglering genom lagstiftning eller ytterligare självreglering som, i 

form av institutioner, minskar osäkerheten på marknaden kan informationsasymmetrier 
mellan kund och fondbolag minska och därmed även transaktionskostnaderna (Williamson 

1975; North 2006). Det framgår av empirimaterialet att det vore olämpligt att införa 

striktare reglering genom lagstiftning. Då institutioner måste vara flexibla och 
anpassningsbara för att främja innovation (Edquist & Johnson 1997) är det, eftersom den 

hållbara fondmarknaden är under ständig utveckling, viktigt att marknaden är 
anpassningsbar. På grund av att självreglering är betydligt mer formbar och snabbare kan 

anpassas förespråkar respondenterna självreglering. Det är dessutom tydligt att 
branschorganisationer genom påtryckningar från fondbolagen driver utvecklingen framåt 

och flera respondenter menar att det är konstruktivt att det är fondbolagen själva som ska 
hitta lösningar och definitioner. 

 

Flera respondenter är anslutna till internationella och nationella organisationer som 
arbetat fram riktlinjer för hållbar fondförvaltning och menar att branschinitiativen bidrar 

till att motverka informationsasymmetrier. Ett flertal respondenter påtalar dock att det 
finns risk för att det finns för många riktlinjer på marknaden som inte har välutvecklade 

metoder, vilket är en tänkbar följd av självregleringen. Enligt Thorsbink, Florén och Viel 
Lamare är det bättre om det endast finns ett fåtal bra och välutvecklade 

intresseorganisationer som arbetar för att ta fram standarder på marknaden. Även 

fondbolagen anser att det är fördelaktigt om större organisationer med god förståelse för 
branschen utvecklar standarder. Thorsbrink menar att Fondbolagens förening och Swesif 

samlar branschen vilket indikerar att organisationerna är standarder på marknaden. Detta 
förstärks av att samtliga tillfrågade fondbolag är medlemmar i Swesif och majoriteten är 

även medlemmar i Fondbolagets förening. På grund av att Fondbolagens förening 
uppmanar sina medlemmar till att underteckna PRI är det i förlängningen tänkbart att även 

PRI är att se som en standard. Det indikerar även empirimaterialet då samtliga fondbolag 

som är anslutna till Fondbolagens förening även undertecknat PRI. Genom att 
organisationerna kan klassas som standarder har de blivit informella riktlinjer på den 

svenska fondmarknaden som minskar osäkerheter och således bidrar till minskade 
transaktionskostnader.  
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Samtliga fondbolag använder Hållbarhetsprofilen för att underlätta för kunder att förstå 

och Hållbarhetsprofilen ökar jämförbarheten fonder emellan vilket leder till minskade 

transaktionskostnader. Kapitalägarna menar dock att informationen i Hållbarhetsprofilen 
inte är fullständig och att det saknas värderingsfunktioner som förklarar hur väl fonden 

arbetar med respektive hållbarhetsaspekt, vilket gör att det fortfarande finns 
informationsasymmetrier och Hållbarhetsprofilen tillåter fortfarande visst utrymme för 

strategiskt beteende. Att Swesif inte heller ansvarar för att granska informationen, utan det 
är fondförvaltarens ansvar att säkerställa att informationen uppdateras årligen och är 

korrekt ger ytterligare utrymme för strategiskt beteende. Eftersom kunder dessutom i 

större utsträckning inte fattar rationella beslut kan det också ifrågasättas om informationen 
på Hållbarhetsprofilen verkligen är tillräcklig för att enkelt jämföra hållbara fonder. 

 
För att minska möjligheterna till strategiskt beteende kan det krävas att det utvecklas nya 

metoder och verktyg för att underlätta för kunder att informera sig. Då det krävs en välkänd 
organisation med tydliga ramverk för att minska transaktionskostnaderna (Kasper & Streit 

1998) är det på den svenska fondmarknaden, med utgångspunkt i empirimaterialet, troligt 
att organisationer som Swesif eller Fondbolagens förening, som har förtroende både från 

fondbolagen och FI, leder den fortsatta utvecklingen. Att det är sannolikt att utvecklingen 

av standarder på detaljnivå även i fortsättningen sker genom branschorganisationer 
stämmer överens med North (2006) teorier om spårbundenhet. Det är inte troligt att en ny 

oberoende organisation skulle accepteras av branschen då det utifrån empirimaterialet 
varit tydligt att externa organisationer inte har fullständig förståelse för hur branschen 

arbetar och hur problematiken påverkar förvaltare och kunder. I och med att marknaden 
präglas av spårbundenhet är det tänkbart att välkända kapitalägare, som tidigare varit med 

och drivit hållbarhetsutvecklingen, fortsätter ställa höga krav och på så sätt bidrar till att 

minska informationsasymmetrier. 

 

Reglering på begreppsnivå är utifrån empirimaterialet inte önskvärt då hållbarhet är ett 
samlingsbegrepp som innefattar flera dimensioner och flera respondenter menar att 

införandet av reglering på begreppsnivå skulle hämma utvecklingen. Flexibiliteten i 
begreppet gör att olika fondbolag kan anpassa sitt hållbarhetsarbete efter sin verksamhet 

vilket i grunden är positivt, men eftersom flexibilitet även innebär större 

informationsasymmetrier mellan kund och fondbolag kan det krävas tydligare 
gränsdragningar för att minska transaktionskostnaderna. Att branschen inte är helt eniga 

om begreppets innebörd och att fondbolagen utrycker att varje enskilt bolag bör använda 
en egen definition, gör det tydligt att kundens förmåga att förstå försämras och att 

utrymmet för opportunism blir större. Utan ett existerande regelverk är möjligheterna för 
FI att agera och uttrycka åsikter begränsad, vilket kan indikera att tydligare lagstiftning är 
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motiverat för att skydda konsumenten. Det finns dock problematik med att införa 

lagstiftning, det krävs enligt Florén från Swesif att lagstiftningen har väldigt lång hållbarhet 

för att fungera och att konkretisera ett begrepp som kontinuerligt utvecklas skulle således 
snarare innebära en risk för att ineffektiv reglering införs vilket hämmar 

hållbarhetsutvecklingen. Ur ett transaktionskostnadsperspektiv skulle det däremot vara 
bättre att införa reglering på begreppsnivå för att minska utrymmet för opportunism. 

 
Sannolikheten för att striktare reglering på begreppsnivå införs är att betrakta som liten, 

Thorsbrink från FI menar att reglering på detaljnivå inte är aktuellt utan att det istället 

kommer introduceras tydligare regler för informationsgivning så att informationen bättre 
anpassas efter olika kundgrupper. Om informationen blir enklare för kunder att ta till sig 

minskar transaktionskostnaderna för kunder och förvaltare och det blir lättare för 
förvaltare att påvisa fondens kvalitet. I och med att informationsasymmetrierna minskar, 

minskar även utrymmet för opportunism. Fondbolagens tillvägagångssätt för att hantera 
definitionsproblematiken och problematiken kring informationsasymmetrier skiljer sig i 

dagsläget. Flera respondenter menar att det är viktigt att fondbolagen är tydliga i sin 
informationsgivning. Det framgår ändå att det är svårt för konsumenter att förstå trots att 

fondförvaltare försöker vara tydliga och det krävs således tydligare standarder för hur 

hållbarhetsrapporteringen bör gå till. Införandet av lagstiftning på området skulle även 
göra det möjligt för FI att bedriva tillsyn och därför anses reglering gällande kundanpassad 

informationsgivning vara positivt. 

 
Tredjepartsgranskning 

Eftersom det utifrån empirimaterialet däremot är tydligt att kunder inte heller tar till sig 
informationen förvaltare ger ut kanske det inte räcker med ett ökat krav på 

informationsgivning utan att det är enklare lösningar som krävs för att skilja på fonders 
kvalitet. Genom att ge ett enkelt betyg eller märkning som särskiljer kvalitetsskillnader 

mellan olika fonder sänker tredjepartsgranskning transaktionskostnader för både kund och 
förvaltare. Det framgår i empirimaterialet att respondenterna är positiva till 

tredjepartsgranskning, men att metodiken i de granskningsverktyg som tillämpas idag inte 

är tillräckligt välutvecklad. Thorsbrink från FI ifrågasätter om det är möjligt att utvärdera 
hållbarhet genom rankning eftersom det finns uppenbar problematik med att mäta en 

strategis faktiska hållbarhetsbidrag. För att minska informationsasymmetrier och möjlighet 
till opportunistiskt beteende behöver mätmetoder utvecklas. Att exempelvis 

påverkansarbete inte inkluderas i alla kvalitetsbetyg är problematiskt då det är en av 
hållbarhetsstrategierna som i störst utsträckning bidrar till hållbar utveckling.  
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Det är inte endast negativt att olika ratinginstitut kommer fram till olika slutsatser på 

grund av skillnader i metodiken, Viel Lamare från AP1 menar exempelvis att det är bra med 
flera betyg eftersom det fångar upp flera perspektiv. Problematiken ligger i att med fler 

initiativ krävs det ytterligare insatser från kunden för att förstå skillnaderna och särskilja 
den tredjepartsgranskning som är mest användbar utifrån deras preferenser, vilket innebär 

högre transaktionskostnader. Det finns dessutom en risk för att fondbolag som bidrar till 
hållbar utveckling i högre grad, genom att exempelvis påverka, får ett lägre betyg om 

metodiken inte tar hänsyn till en viss hållbarhetsstrategi. Detta innebär ökade 

transaktionskostnader för dessa fonder eftersom de måste rättfärdiga fonden genom att 
förklara fondens hållbarhetsarbete och motivera varför den bidrar till hållbar utveckling i 

större utsträckning. 

 

Enligt respondenterna påverkas marknadens fondutbud av hållbarhetsbetyg från 
exempelvis Morningstar och det framkommer att det finns incitament för att ändra 

förvaltningen för att erhålla högre betyg. Eftersom kunderna efterfrågar förenklingar och 
fondbolagen främst erbjuder fonder på grund av kundefterfrågan är det således inte 

förvånande att betyget påverkar förvaltningen. Om förvaltare anpassar sin förvaltning 

utefter betyget standardiseras förvaltningen vilket borde leda till minskade 
transaktionskostnader. På grund av att betyget inte tar hänsyn till alla hållbarhetsstrategier 

ger det dock inte en fullständig indikation om fondens kvalitet. Kunder måste informeras 
om problematiken och det kan därför krävas att det införs tydligare märkningar som 

särskiljer olika hållbarhetsstrategier eller olika betyg för olika strategier. Sådana 
märkningar skulle kunna erbjudas av oberoende tredje part. 

 
Signalering 

Eftersom bolagen via Hållbarhetsprofilen kan ge ut information om fondens 

hållbarhetsarbete och därmed göra det möjligt för kunder att identifiera kvalitetsskillnader 
hos fondbolagen leder denna signal i viss grad till en separerande jämvikt (Spence 2002; 

Montet & Serra 2003). Dock finns det inte information om hur väl fonder uppfyller vissa 

strategier. Då vi utifrån empirimaterialet sett svårigheter i att exempelvis konkretisera vad 
påverkan innebär och att det saknas mätmetoder för denna strategi finns det fortfarande 

visst utrymme för att imitera denna signal. Då Swesif inte kontinuerligt granskar fondens 
information i Hållbarhetsprofilen, utan det är upp till fondbolagen att uppdatera och 

säkerställa att den är korrekt, begränsas inte möjligheterna till strategiskt beteende och 
imitation som leder till polande jämvikt. 
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Morningstars hållbarhetsbetyg skapar en separerande jämvikt, där kunden kan skilja på 

kvalitet mellan olika alternativ. Det enda sättet konkurrenter av lägre kvalitet kan imitera 

denna signal och erhålla samma betyg är om fondens uppsättning ändras och därmed 
bättre speglar metodikens syn på kvalitet. Utifrån empirimaterialet framkommer det att det 

finns incitament för att göra ändringar i portföljsammansättningen för att erhålla bättre 
betyg, men om fonden således ändrar portföljsammansättningen och erhåller samma betyg 

är fonderna av lika kvalitet. Däremot framgår det av empirimaterialet att metodiken inte tar 
hänsyn till alla aspekter och inte rättvist bedömer fonders kvalitet, således är inte detta 

nödvändigtvis en signal som hjälper kunden att analysera kvalitet. Däremot, om fonder 

enbart exkluderar och det är av intresse att särskilja kvalitet på fonder som enbart tillämpar 
denna strategi skulle detta betyg vara mer accepterat inom branschen. 

 
Svanenmärkning kommer enligt Thorsbrink enbart erhållas av ett fåtal fonder på 

marknaden, då merparten inte lever upp till dess kriterier. Således kan märkningen leda till 
en separerande jämvikt. Däremot innebär märkningen problem om dess definitioner av 

hållbarhet inte är anpassad efter fonder, vilket Hådén menar på. Dessutom ifrågasätter 
Hahn om märkningen kommer få genomslag och tror snarare att det krävs ett möte mellan 

kund och förvaltare för att påvisa fondens kvalitet. Det kan därför ifrågasättas om 

märkningen verkligen leder till en separerande jämvikt. Enligt empirimaterialet finns det 
inte en viss ranknings- eller märkningsmetodik som bättre avgör fonders kvalitet. Därmed 

kan det krävas andra signaler på marknaden som mer högkvalitativa fonder kan använda 
sig av för att skilja sig från mängden. 

 
Utifrån intervjustudien framkommer det att det är viktigt med förtroende och 

kundrelationer, på grund av begreppssvårigheterna och att det är svårt att skilja sig från 

mängden trots ett bra hållbarhetsarbete. Aktörer kan genom sitt agerande signalera hur de 
kommer att agera i framtiden och således erhålla långsiktiga kundrelationer och lägre 

transaktionskostnader (Montet och Serra 2003). Därför är det viktigt att förvaltare med 
höga ambitioner är tydliga med sitt hållbarhetsarbete och arbetar på ett bra sätt som 

stämmer överens med dess kunders förväntningar för att erhålla kunders långsiktigt 
förtroende. Fondbolag kan således genom att erbjuda hög kvalitet under längre perioder 

minska transaktionskostnader, både för sig själva och dess kunder, om ett förtroende för 

fondens kvalitet skapas.  

  

 "
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6 Slutsats'"

På grund av att avsaknaden av en entydig definition tillåter stora skillnader i fonders 
hållbarhetsarbete skapas väldiga informationsasymmetrier mellan förvaltare och kund. Det 

innebär att förvaltares möjlighet att påvisa kvalitet och urskilja sig ur mängden försvåras.  

För att kunna visa på fondens hållbarhetskvalitet krävs det att fondbolag och förvaltare åtar 
sig högre transaktionskostnader i form av att ge ut information för att visa på fondens 

hållbarhetskvalitet. Problematiken kring begreppet leder dessutom till att fondbolagen har 
ett ökat ansvar att informera kund.  

 
Eftersom det finns flexibilitet i begreppet skapas möjligheter för fondbolag att ta fram 

produkter som är bättre anpassade efter bolagets förutsättningar och kunders efterfrågan. 

Däremot leder begreppsproblematiken i kombination med informationsasymmetrier till att 
aktörer i viss utsträckning kan utge sig för att göra mer än fondens faktiska 

hållbarhetsarbete, vilket skapar utrymme för opportunistiskt beteende på den svenska 
fondmarknaden. Det finns dessutom visst utrymme för fonder av lägre kvalitet att imitera 

kvalitativa fonder utan att det går att särskilja dem.  

 

Då kunder inte på ett enkelt sätt kan skilja fonders hållbarhetskvalitet och det finns 
utrymme för strategiskt beteende, finns det risk att förvaltare inte kan ta betalt för att vara 

mer aktiva i sitt hållbarhetsarbete. Om det inte kommer en lösning på hur mer kvalitativa 

fonder kan urskilja sig ur mängden finns det risk att de fonder som tillämpar mer aktiva 
hållbarhetsstrategier i längden blir utkonkurrerade. Fondbolagens erbjudande av hållbara 

fonder grundar sig främst i den stora kundefterfrågan. Att externa motiv är mer 
framträdande än interna värderingar ökar risken för att strategiskt beteende är ett 

bakomliggande motiv till erbjudandet av hållbara fonder. 

 

Den svenska hållbara fondmarknaden präglas idag av självreglering. Det är i stor 

utsträckning branschen som skapar riktlinjer och standarder, vilka bidrar till att minska 
informationsasymmetrier mellan förvaltare och kunder. Som en följd av självregleringen 

tillåts dock många olika definitioner och riktlinjer som inte har välutvecklade metoder. För 
att minska transaktionskostnader är det bättre om det endast finns ett fåtal välutvecklade 

riktlinjer som med fördel utvecklas av större organisationer med god förståelse för 
branschen. 

 

Det finns ett antal organisationer som kan klassas som standarder, vilka minskar 
osäkerheter på marknaden och således bidrar till minskade transaktionskostnader. På den 
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svenska fondmarknaden finns det dock fortfarande stora informationsasymmetrier och 

därmed utrymme för strategiskt beteende. Det krävs därför att nya verktyg utvecklas och 

denna utveckling borde drivas av branschorganisationer och i viss utsträckning även 
kapitalägare. 

 
Reglering på begreppsnivå är inte önskvärt, men eftersom flexibiliteten i begreppet innebär 

stora informationsasymmetrier och risk för opportunism krävs det tydligare 
gränsdragningar för att minska transaktionskostnader. Reglering på begreppsnivå skulle 

således kunna vara motiverat för att minska transaktionskostnader, men det är inte 

sannolikt att det införs då aktörer på marknaden menar att det skulle hämma 
hållbarhetsutvecklingen. Införandet av reglering som tvingar fondbolagen att anpassa sin 

informationsgivning efter olika kundgrupper kommer leda till att information blir enklare 
för kunder att ta till sig och således minska informationsasymmetrierna på marknaden.  

 
Det saknas fortfarande verktyg på marknaden som enkelt hjälper kunder att särskilja 

kvaliteten på fonders hållbarhetsarbete. Branschen är positiv till granskning från tredje 
part, men för att minska transaktionskostnader och utrymme för opportunism krävs det att 

granskningsmetodik och mätmetoder förbättras. För att motverka den negativa effekten av 

att outvecklade mätmetoder får effekt på marknaden är det troligt att det krävs nya verktyg 
och märkningar som utvärderar olika hållbarhetsstrategier för att fånga upp flera olika 

dimensioner av hållbarhet, vilka bör utvecklas av oberoende tredjepartsorganisationer. 

 

Det finns idag begränsade möjligheter för hållbara fonderna att signalera kvaliteten i sitt 
hållbarhetsarbete. För att särskilja fonders kvalitet kan det därför krävas att det utvecklas 

ytterligare verktyg. Det är dock möjligt för fondbolag att genom ett långsiktigt bra 

hållbarhetsarbete signalera att de även i framtiden kommer att erbjuda kvalitativa fonder, 
och skapas ett långsiktigt förtroende mellan förvaltare och kund minskar även 

transaktionskostnaderna.  

 

Vi drar slutsatsen att marknaden idag är uppmärksam på att det finns problematik kring 
informationsasymmetrier mellan förvaltare och kund, men att verktygen för att minska 

problematiken inte är tillräckligt utvecklade. Det pågår ett nära samarbete mellan 

fondbolagen och FI vilket är positivt för att stärka konsumentskyddet. Eftersom den 
hållbara fondmarknaden utvecklas är det viktigt att regering och FI fortsatt ställer höga 

krav för att driva branschen framåt. För att minska informationsasymmetrierna och 
utrymme för opportunistiskt beteende krävs det därför att ett fåtal, standarder med 

välutvecklade metoder och stöd från bransch och myndighet utvecklas.  
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6.1 Forskningsbidrag+
Studiens ämne motiveras genom att det inte finns tidigare forskning som analyserar hur 

begreppsproblematiken påverkar den svenska marknadens aktörer och fondutbud. Studien 
bidrar till att skapa en bättre bild av de problem och möjligheter som uppstår till följd av 

avsaknaden av en entydig definition på en marknad som tillåter olika tillvägagångssätt för 
att förvalta hållbart. Studien belyser den problematik som förekommer på marknaden på 

grund av oklarheter gällande hållbar fondförvaltning och hur problematiken påverkar 

förvaltare och även öppnar upp för strategiskt beteende. Dessutom har studien skapat en 
bild av hur ramverket för hållbar fondförvaltning fungerar. Därför är uppsatsen av intresse 

för aktörer på den svenska fondmarknaden så som fondbolag, branschorganisationer, 
kvalitetsgranskande organ, myndigheter och lagstiftare.  

 

6.2 Förslag+till+vidare+forskning+++
Vi anser att det finns utrymme för vidare forskning på området på grund av begreppet 

ständigt utvecklas och att utvecklingen leder till marknadsförhållandena förändras. Denna 
studie har bland annat redogjort för de informationsasymmetrier som finns mellan 

fondförvaltare och kunder på den hållbara fondmarknaden. Fondbolagen ger idag ut stora 
mängder information angående sitt hållbarhetsarbete och fondmarknaden arbetar för att 

standardisera informationsgivningen för att underlätta för kunden att ta till sig 

informationen. För att tydliggöra hur konsumenter uppfattar och använder tillgänglig 
information från olika informationskällor, skulle det vara av intresse att ur ett 

konsumentperspektiv vidare undersöka vilka informationskällor kunder grundar sina 
investeringsbeslut på. Vidare forskning inom detta område skulle således kunna bidra med 

ökad förståelse för de brister som finns i dagens informationsgivning. 
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Bilaga 1 – Intervjumall Fondbolag 

Intervjumall – Fondbolag  

Bakgrund  

Beskriv er roll i företaget?  

Vad är er yrkeserfarenhet inom finansbranschen?  

Hur ser er erfarenhet av hållbarhetsarbete/hållbar fondförvaltning ut? 

 

Hållbarhet och fondutbud 

Vad var det som gjorde att ert företag tog steget att erbjuda hållbara placeringsalternativ? 

Berätta om ert utbud av hållbara fonder  

Vilka är era huvudsakliga anledningar till att erbjuda hållbara placeringsalternativ? 

Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att andra företag erbjuder hållbara 

placeringsalternativ? 

Finns det skillnader i fondutbudets profil beroende på vilka motiv som ligger bakom företags val 

att erbjuda hållbara placeringsalternativ? 

 

Problematik kring hållbarhet 

Definitionsproblematik 

Vi ser idag att hållbarhetsbegreppet tolkas olika och det saknas en entydig definition. 

• Anser ni att avsaknaden av entydig definition skapar problem? 

• Anser ni att avsaknaden av entydig definition skapar möjligheter? 

• Hur hanterar ert företag detta? 

• Hur hanterar andra företag detta? 

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta?  

 

På den svenska marknaden finns ett stort antal fonder som kallar sig hållbara. 



• Anser ni att alla fonder som marknadsför sig som hållbara är att beteckna som hållbara 

fonder?  

 

Ansvarsfördelning 

Hur ser ni på ansvarsfördelningen mellan er och kunden vid investeringar i hållbara fonder? 

• I vilken grad anser ni att det är kundens ansvar att själv vara informerad om hållbara 

investeringar och utifrån detta göra ett informerat val av fondinvestering? 

• I vilken grad anser ni att det fondföretagets/ert ansvar att informera kunden om hållbara 

investeringar så att kunden kan göra ett informerat val av fondinvesteringar? 

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets/ert ansvar att se till att alla fonder som 

erbjuds uppfyller grundläggande krav på att vara hållbara? 

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets/er uppgift att aktivt driva hållbarhetsarbete 

via påverkansinvesteringar och/eller via att utöva ägarinflytande? 

 

Problematik kring informationsasymmetri 

Att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika kan innebära svårigheter för kunder, det kan finnas 

skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning och därmed kan det ifrågasättas om kunden 

är medveten om vad de investerar i.  

• Håller ni med om detta? 

• Hur arbetar ni för att tillgodose kunder med rätt information angående 

hållbarhetsaspekter före deras investeringsbeslut? 

• Hur hanterar andra företag problematiken kring informationsasymmetrier? 

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta? 

Finns det önskemål om tydligare och mer standardiserad information som underlättar 

fondplacerares beslut? 

 

Lemonsproblematik  

Ett känt dilemma inom ekonomi är att kunder i en situation med begränsad information inte kan 

avgöra produkters kvalitet, därmed finns en risk att producenter av högkvalitativa produkter 

behöver sälja till reducerat pris. Detta kan leda till att produkter av högre kvalitet försvinner från 

marknaden. På fondmarknaden skulle det vara tänkbart att fonder med högre ambitioner, som 

åtar sig högre kostnader för att bidra till hållbar utveckling, kan få svårt att konkurrera med 

fonder som erbjuder lågkostnadsalternativ. 

• Vad är er syn på problematiken?  



• Finns det möjlighet för fonder som har ambition att bidra till hållbar utveckling att 

urskilja sig från mängden? 

• Hur hanterar ert företag detta? 

• Hur hanterar andra företag detta? 

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta? 

 

Standardisering 

Det finns idag kvalitetsgranskande organisationer, exempelvis Morningstars hållbarhetsbetyg. 

Vad har ni för syn på att tredje part utvärderar, bedömer och eventuellt rankar hållbarhet? 

Det finns flertalet organisationer som arbetat fram riktlinjer för hur företag ska arbeta för hållbar 

utveckling. Är ni anslutna till några nationella och/eller internationella intresseorganisationer 

som verkar för hållbar fondförvaltning? 

• Om ja, vilka?  

• Hur påverkar det er förvaltning och ert fondutbud? 

• Har ni, vid investeringsbeslut, krav på att bolag följer vissa riktlinjer? 

 

Vad är er uppfattning gällande befintliga riktlinjer för hållbar fondförvaltning? 

Anser ni att det finns riktlinjer som kan ses som standard idag?  

 

Tack för er medverkan! 

 

  



Bilaga 2 – Intervjumall Svenska kyrkan 

Intervjumall – Svenska kyrkan  

Bakgrund  

Vad är er roll på Svenska kyrkan?   

Hur ser er erfarenhet av hållbarhetsarbete/hållbar fondförvaltning ut?  

Hållbarhet och fondutbud  

Vad var det som gjorde att Svenska kyrkan efterfrågade hållbara placeringsalternativ? 

Hur arbetar Svenska kyrkan med hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen? 

Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att fondbolag/banker erbjuder hållbara 

fonder?  

Finns det skillnader i fondutbudets profil beroende på vilka motiv som ligger bakom företags val 

att erbjuda hållbara placeringsalternativ?  

 

Problematik kring hållbarhet  

Definitionsproblematik  

Vi ser idag att hållbarhetsbegreppet tolkas olika och det saknas en entydig definition.  

• Hur hanterar fondförvaltare definitionsproblematiken?  

• Hur hanterar ni på Svenska kyrkan definitionsproblematiken?    

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta?  

o Bra 

o Mindre bra 

o Behov av nya åtgärder 

• Anser ni att det finns samförstånd inom branschen om hållbarhetsbegreppets innebörd?  

På den svenska marknaden finns ett stort antal fonder som kallar sig hållbara.  

• Anser ni att alla fonder som marknadsför sig som hållbara är att beteckna som hållbara 

fonder? 

 

Ansvarsfördelning  

Hur ser ni på ansvarsfördelningen mellan förvaltare och kund vid investeringar i hållbara fonder. 



• I vilken grad anser ni att det är kundens ansvar att själv vara informerad om hållbara 

investeringar och utifrån detta göra ett informerat val av fondinvestering?  

 

• I vilken grad anser ni att det fondföretagets ansvar att informera kunden om hållbara 

investeringar så att kunden kan göra ett informerat val av fondinvesteringar?  

 

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets ansvar att se till att alla fonder som erbjuds 

uppfyller grundläggande krav på att vara hållbara?  

 

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets uppgift att aktivt driva hållbarhetsarbete 

via påverkansinvesteringar och/eller via att utöva ägarinflytande?  

 

Problematik kring informationsasymmetri  

Att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika kan innebära svårigheter för kunder, det kan finnas 

skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning och därmed kan det ifrågasättas om kunden 

är medveten om vad de investerar i. 

• Håller ni med om detta?  

• Hur hanterar fondförvaltare problematiken kring informationsasymmetrier?  

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta?  

o Bra 

o Mindre bra 

o Behov av nya åtgärder 

Finns det önskemål om tydligare och mer standardiserad information som underlättar 

fondplacerares beslut?  

Lemonsproblematik   

Ett känt dilemma inom ekonomi är att kunder i en situation med begränsad information inte kan 

avgöra produkters kvalitet, därmed finns en risk att producenter av högkvalitativa produkter 

behöver sälja till reducerat pris. Detta kan leda till att produkter av högre kvalitet försvinner från 

marknaden. På fondmarknaden skulle det vara tänkbart att fonder med högre ambitioner, som 

åtar sig högre kostnader för att bidra till hållbar utveckling, kan få svårt att konkurrera med 

fonder som erbjuder lågkostnadsalternativ.  

• Vad är er syn på problematiken?   

• Finns det möjlighet för fonder som har ambition att bidra till hållbar utveckling att 

urskilja sig från mängden?    

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen problematiken?  

o Bra 



o Mindre bra 

o Behov av nya åtgärder  

 

Standardisering  

Det finns idag kvalitetsgranskande organisationer, exempelvis Morningstars hållbarhetsbetyg. 

Vad har ni för syn på att tredje part utvärderar, bedömer och eventuellt rankar hållbarhet?  

• Hur ser ni på den här typen av initiativ från marknaden?   

• Kan kunder lättare särskilja fondens bidrag till hållbar utveckling med hjälp av 

kvalitetsgranskning?  

• Hur påverkas fondutbudet på marknaden av kvalitetsgranskande organisationer?  

 

Det finns flertalet organisationer som arbetat fram riktlinjer för hur företag ska arbeta för hållbar 

fondförvaltning. (T.ex. PRI, Swesif (Hållbarhetsprofilen), Fondbolagens Förening) 

• Vad är er uppfattning gällande befintliga riktlinjer för hållbar fondförvaltning?  

o Är de tydliga?   

o Vad anser ni om antalet riktlinjer?   

• Bidrar organisationernas riktlinjer till att motverka informationsasymmetrier? 

• Anser ni att det finns riktlinjer som kan ses som standard idag?   

o Hur ser ni på fonder som inte följer dessa riktlinjer?   

 

Tack för er medverkan!  



Bilaga 3 – Intervjumall AP1 

Intervjumall – Första AP fonden  

Bakgrund   

Vad är er roll på AP1?  

Vad är er yrkeserfarenhet inom finansbranschen?  

Hur ser er erfarenhet av hållbarhetsarbete/hållbar fondförvaltning ut?  

Hållbarhet och fondutbud  

Hur arbetar AP1 med hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen? 

Vad var det som gjorde att AP1 efterfrågade hållbara placeringsalternativ? 

Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att fondbolag/banker erbjuder hållbara 

fonder?  

Finns det skillnader i fondutbudets profil beroende på vilka motiv som ligger bakom företags val 

att erbjuda hållbara placeringsalternativ?  

 

Problematik kring hållbarhet  

Definitionsproblematik  

Vi ser idag att hållbarhetsbegreppet tolkas olika och det saknas en entydig definition.  

• Anser ni att avsaknaden av en entydig definition skapar problem? 

• Anser ni att avsaknaden av en entydig definition skapar möjligheter? 

• Hur hanterar ni på AP1 definitionsproblematiken?  

• Hur hanterar andra förvaltare definitionsproblematiken?  

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta?  

• Anser ni att det finns samförstånd inom branschen om hållbarhetsbegreppets innebörd?  

På den svenska marknaden finns ett stort antal fonder som kallar sig hållbara.  

• Anser ni att alla fonder som marknadsför sig som hållbara är att beteckna som hållbara 

fonder? 

 

• I vilken grad anser ni att det är fondföretaget/er uppgift att aktivt driva hållbarhetsarbete 

via påverkansinvesteringar och/eller via att utöva ägarinflytande?  



 

Problematik kring informationsasymmetri  

Att begreppet ”hållbarhet” tolkas olika kan innebära svårigheter för kunder, det kan finnas 

skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning och därmed kan det ifrågasättas om kunden 

är medveten om hur deras kapital förvaltas/vad de investerar i.  

• Håller ni med om detta?  

• Hur arbetar ni för att tillgodose kunder med rätt information angående 

hållbarhetsaspekter?  

• Hur hanterar andra företag problematiken kring informationsasymmetrier? 

• Hur hanterar lagstiftaren och finansinspektionen detta?  

Finns det önskemål om tydligare och mer standardiserad information som underlättar för 

fondplacerare?  

 
Standardisering  

Det finns idag kvalitetsgranskande organisationer, exempelvis Morningstars hållbarhetsbetyg. 

Vad har ni för syn på att tredje part utvärderar, bedömer och eventuellt rankar hållbarhet?  

• Hur ser ni på den här typen av initiativ från marknaden?   

• Kan kunder lättare särskilja fondens bidrag till hållbar utveckling med hjälp av 

kvalitetsgranskning?  

• Hur påverkas fondutbudet på marknaden av kvalitetsgranskande organisationer?  

 

Det finns flertalet organisationer som arbetat fram riktlinjer för hur företag ska arbeta för hållbar 

fondförvaltning.   

• Vad är er uppfattning gällande befintliga riktlinjer för hållbar fondförvaltning?  

o Är de tydliga?   

o Vad anser ni om antalet riktlinjer?   

• Bidrar organisationernas riktlinjer till att motverka informationsasymmetrier? 

• Anser ni att det finns riktlinjer som kan ses som standard idag?   

o Hur ser ni på fonder som inte följer dessa riktlinjer?   

 

Tack för er medverkan!  



Bilaga 4 – Intervjumall Swesif  

Intervjumall Swesif  

Bakgrund   

Vad är er roll inom Swesif?   

Vad är er yrkeserfarenhet inom finansbranschen?   

Hur ser er erfarenhet av hållbarhetsarbete/hållbar fondförvaltning ut?  

Hållbarhet och fondutbud  

Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att företag erbjuder hållbara fonder?  

Finns det skillnader i fondutbudets profil beroende på vilka motiv som ligger bakom företags val 

att erbjuda hållbara placeringsalternativ?   

Problematik kring hållbarhet  

Definitionsproblematik  

Vi ser idag att hållbarhetsbegreppet tolkas olika och det saknas en entydig definition.  

• Anser ni att avsaknaden av entydig definition skapar problem?  

• Anser ni att avsaknaden av entydig definition skapar möjligheter?  

• Hur hanterar fondförvaltare definitionsproblematiken?  

• Hur hanterar ni på Swesif definitionsproblematiken?    

• Anser ni att det finns samförstånd inom branschen om hållbarhetsbegreppets innebörd?  

På den svenska marknaden finns ett stort antal fonder som kallar sig hållbara.  

• Vad är er erfarenhet av marknadsföringen av hållbara fonder? 

• Har ni på Swesif upplevt att det funnits problem i hur hållbara fonder profilerat sig i sin 

marknadsföring? 

• Anser ni att alla fonder som marknadsför sig som hållbara är att beteckna som hållbara 

fonder? 

 

  



Ansvarsfördelning  

Hur ser ni på ansvarsfördelningen mellan förvaltare och kund vid investeringar i hållbara fonder. 

• I vilken grad anser ni att det är kundens ansvar att själv vara informerad om hållbara 

investeringar och utifrån detta göra ett informerat val av fondinvestering?  

• I vilken grad anser ni att det fondföretagets ansvar att informera kunden om hållbara 

investeringar så att kunden kan göra ett informerat val av fondinvesteringar?  

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets ansvar att se till att alla fonder som erbjuds 

uppfyller grundläggande krav på att vara hållbara?  

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets uppgift att aktivt driva hållbarhetsarbete 

via påverkansinvesteringar och/eller via att utöva ägarinflytande?  

 

Problematik kring informationsasymmetri  

Att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika kan innebära svårigheter för kunder, det kan finnas 

skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning och därmed kan det ifrågasättas om kunden 

är medveten om vad de investerar i.   

• Håller ni med om detta?  

• Vad är era erfarenheter av informationsgivningen från förvaltare om hållbara fonder?  

• Vilka svårigheter/problem har uppmärksammats? 

• Hur anser ni att fondförvaltare hanterar problematiken kring informationsasymmetrier? 

• Hur arbetar Swesif för att fondplacerare ska göra ett informerat val av hållbara fonder? 

• Hur arbetar ni för att säkerställa att förvaltare tillgodoser kunder med rätt information 

angående hållbarhetsaspekter före deras investeringsbeslut? 

• Vad gör Swesif / vad har Swesif möjlighet att göra för att förhindra 

strategiskt/opportunistiskt beteende från fondbolagens sida? 

 

Finns det önskemål om tydligare och mer standardiserad information som underlättar 

fondplacerares beslut?  

 

Lemonsproblematik   

Ett känt dilemma inom ekonomi är att kunder i en situation med begränsad information inte kan 

avgöra produkters kvalitet, därmed finns en risk att producenter av högkvalitativa produkter 

behöver sälja till reducerat pris. Detta kan leda till att produkter av högre kvalitet försvinner från 

marknaden. På fondmarknaden skulle det vara tänkbart att fonder med högre ambitioner, som 

åtar sig högre kostnader för att bidra till hållbar utveckling, kan få svårt att konkurrera med 

fonder som erbjuder lågkostnadsalternativ.  

• Har Swesif observerat dessa problem i marknaden? 



• Finns det möjlighet för fonder som har ambition att bidra till hållbar utveckling att 

urskilja sig från mängden?   

• Hur hanterar fondförvaltare detta?  

• Vilka möjligheter har Swesif att motverka/förhindra att lemonsproblematik uppkommer?   

 

Standardisering  

Det finns idag kvalitetsgranskande organisationer, exempelvis Morningstars hållbarhetsbetyg. 

Vad har ni för syn på att tredje part utvärderar, bedömer och eventuellt rankar hållbarhet?  

• Hur ser ni på den här typen av initiativ från marknaden?   

• Kan kunden lättare särskilja fondens bidrag till hållbar utveckling med hjälp av 

kvalitetsgranskning?  

• Hur påverkas fondutbudet på marknaden av kvalitetsgranskande organisationer?  

• Hur påverkas konsumenten av kvalitetsgranskade organisationer? 

 

Det finns flertalet organisationer som arbetat fram riktlinjer för hur företag ska arbeta för hållbar 

fondförvaltning.  

• Vad är er uppfattning gällande befintliga riktlinjer för hållbar fondförvaltning?  

• Hur påverkar befintliga riktlinjer förvaltare och kunder?  

 

Vilket anser ni vara det effektivast sättet att reglera marknaden för hållbara fonder? 

Anser ni att det finns riktlinjer som kan ses som standard idag?   

• Hur ser ni på fonder som inte följer dessa riktlinjer?  

• Anser ni att ambitionsnivån med hållbarhetsarbetet skiljer sig?  

• Är det svårare för kunden att analysera dessa fonders hållbarhetsprofil? 

 

Tack för er medverkan!  



Bilaga 5 – Intervjumall FI 

Intervjumall – Finansinspektionen  

Bakgrund 

Vad är er roll på Finansinspektionen?   

Vad är er yrkeserfarenhet inom finansbranschen?   

Hur ser er erfarenhet av hållbarhetsarbete/hållbar fondförvaltning ut?  

Hållbarhet och fondutbud  

Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att företag erbjuder hållbara fonder?  

Finns det skillnader i fondutbudets profil beroende på vilka motiv som ligger bakom företags val 

att erbjuda hållbara placeringsalternativ?   

Problematik kring hållbarhet  

Definitionsproblematik  

Vi ser idag att hållbarhetsbegreppet tolkas olika och det saknas en entydig definition.  

• Anser ni att avsaknaden av entydig definition skapar problem?  

• Anser ni att avsaknaden av entydig definition skapar möjligheter?  

• Hur hanterar fondförvaltare definitionsproblematiken?  

• Hur hanterar ni på finansinspektionen definitionsproblematiken?    

• Anser ni att det finns samförstånd inom branschen om hållbarhetsbegreppets innebörd?  

På den svenska marknaden finns ett stort antal fonder som kallar sig hållbara.  

• Vad är er erfarenhet av marknadsföringen av hållbara fonder? 

• Har ni på Finansinspektionen upplevt att det funnits problem i hur hållbara fonder 

profilerat sig i sin marknadsföring? 

• Anser ni att alla fonder som marknadsför sig som hållbara är att beteckna som hållbara 

fonder? 

 

 

  



Ansvarsfördelning  

Hur ser ni på ansvarsfördelningen mellan förvaltare och kund vid investeringar i hållbara fonder.  

• I vilken grad anser ni att det är kundens ansvar att själv vara informerad om hållbara 

investeringar och utifrån detta göra ett informerat val av fondinvestering?  

• I vilken grad anser ni att det fondföretagets ansvar att informera kunden om hållbara 

investeringar så att kunden kan göra ett informerat val av fondinvesteringar?  

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets ansvar att se till att alla fonder som erbjuds 

uppfyller grundläggande krav på att vara hållbara?  

• I vilken grad anser ni att det är fondföretagets uppgift att aktivt driva hållbarhetsarbete 

via påverkansinvesteringar och/eller via att utöva ägarinflytande?  

 

Problematik kring informationsasymmetri  

Att begreppet ”hållbara fonder” tolkas olika kan innebära svårigheter för kunder, det kan finnas 

skillnader i hållbara fonders innehav och inriktning och därmed kan det ifrågasättas om kunden 

är medveten om vad de investerar i.   

• Håller ni med om detta?  

• Vad är era erfarenheter av informationsgivningen från förvaltare om hållbara fonder?  

• Vilka svårigheter/problem har uppmärksammats? 

• Hur anser ni att fondförvaltare hanterar problematiken kring informationsasymmetrier? 

• Hur arbetar FI för att fondplacerare ska göra ett informerat val av hållbara fonder? 

• Hur arbetar ni för att säkerställa att förvaltare tillgodoser kunder med rätt information 

angående hållbarhetsaspekter före deras investeringsbeslut? 

• Vad gör FI /vad har FI möjlighet till att göra för att förhindra strategiskt/opportunistiskt 

beteende från fondbolagens sida? 

 

Finns det önskemål om tydligare och mer standardiserad information som underlättar 

fondplacerares beslut?  

Lemonsproblematik   

Ett känt dilemma inom ekonomi är att kunder i en situation med begränsad information inte kan 

avgöra produkters kvalitet, därmed finns en risk att producenter av högkvalitativa produkter 

behöver sälja till reducerat pris. Detta kan leda till att produkter av högre kvalitet försvinner från 

marknaden. På fondmarknaden skulle det vara tänkbart att fonder med högre ambitioner, som 

åtar sig högre kostnader för att bidra till hållbar utveckling, kan få svårt att konkurrera med 

fonder som erbjuder lågkostnadsalternativ.  

• Har finansinspektionen observerat dessa problem i marknaden? 



• Finns det möjlighet för fonder som har ambition att bidra till hållbar utveckling att 

urskilja sig från mängden?   

• Hur hanterar fondförvaltare detta?  

• Vilka möjligheter har Finansinspektionen att motverka/förhindra att lemonsproblematik 

uppkommer? (Hur arbetar ni för att produkter med högre ambitioner inte ska försvinna 

från marknaden?)  

 

Standardisering  

Det finns idag kvalitetsgranskande organisationer, exempelvis Morningstars hållbarhetsbetyg. 

Vad har ni för syn på att tredje part utvärderar, bedömer och eventuellt rankar hållbarhet?  

• Hur ser ni på den här typen av initiativ från marknaden?   

• Kan kunden lättare särskilja fondens bidrag till hållbar utveckling med hjälp av 

kvalitetsgranskning?  

• Hur påverkas fondutbudet på marknaden av kvalitetsgranskande organisationer?  

• Hur påverkas konsumenten av kvalitetsgranskade organisationer?  

• Ser ni några brister i metodiken?  
Det finns flertalet organisationer som arbetat fram riktlinjer för hur företag ska arbeta för hållbar 

fondförvaltning.  

• Vad är er uppfattning gällande befintliga riktlinjer för hållbar fondförvaltning?  

• Hur påverkar befintliga riktlinjer förvaltare och kunder?  

Vilket anser ni vara det effektivast sättet att reglera marknaden för hållbara fonder? 

Anser ni att det finns riktlinjer som kan ses som standard idag?   

 

Tack för er medverkan! 
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