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Förord 
 
Inledningsvis vill vi tacka Jonas Hallgren vars insatser som handledare möjliggjort denna 

uppsats. Vidare vill vi rikta ett stort tack till alla de respondenter som ställt upp på de 

intervjuer som legat till grund för studien. Slutligen vill vi också rikta ett hjärtligt tack till 

Jonas Lindmark på Morningstar som bidragit med datamaterial och information som varit 

till stor hjälp. 
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Sammanfattning 

Titel: Hållbara fonder - Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom 

Författare: Fredrik Boberg och Viktor Lindgren 

Handledare: Jonas Hallgren 

Nyckelord: Attitude-behaviour gap, hållbarhet och fonder 

Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste 

åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan 

tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar 

komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. Indikationer visar 

att det kan råda en skillnad mellan andelen människor som är intresserade av att investera 

hållbart och de som faktiskt gör det.  

 

Syfte: Syftet med studien är att slå fast huruvida det råder ett attitude-behaviour gap på 

marknaden för hållbara fonder. Vidare ämnar uppsatsen att uppskatta storleken på 

fondförmögenheten som finns i svenska hållbara fonder, detta för att få en bättre bild av 

marknaden och dess omfång. Till sist vill uppsatsförfattarna på villkoret att det råder ett 

attitude-behaviour gap undersöka de faktorer som kan tänkas föranleda det. 

 

Genomförande: För att kunna genomföra studien och besvara dess frågeställningar har 

två kvantitativa samt en kvalitativ metod använts. De kvantitativa delarna har genomförts 

med dels en enkät för att slå fast huruvida det finns ett attitude-behaviour gap samt 

databaser med fonddata där syftet har varit att slå fast mängden kapital som finns allokerat 

till svenska hållbara fonder. Den kvalitativa delen har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade-intervjuer med främst privatpersoner men också en expert på området.  

 

Slutsats: Studien har slagit fast att det råder ett attitude-behaviour gap på svenska 

marknaden för hållbara fonder. Vidare har slutsatsen dragits att det ej går att fastslå 

mängden kapital placerat i svenska hållbara fonder, detta med motiveringen att 

definitionsproblematiken och brist på vedertagna tredjepartsmärkningar gör det alltför 

osäkert. Slutligen har studien kommit fram till en rad olika faktorer som ligger till grund 

för attitude-behaviour gapet, bland dessa framträder oro kring avkastning, 

definitionsproblematik, kunskap och information som de mest avgörande. 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Abstract 

Title: Sustainable mutual funds - A possible attitude-behaviour gap and the reasons 

behind 

Authors: Fredrik Boberg and Viktor Lindgren 

Supervisor: Jonas Hallgren 

Keywords: Attitude-behaviour gap, sustainability and mutual funds  

Background: The interest in sustainable mutual funds and the supply of them has rapidly 

grown in Sweden during the last years. It is previously known that there is a problem with 

the definition of what a sustainable mutual fund is, which adds a layer of complexity to 

the market. Indications shows that there might be a discrepancy between the number of 

people that are interested in sustainable mutual funds and those who buys them. 

 

Purpose: The aim with this study is to determine whether an attitude-behaviour gap exists 

on the market for sustainable mutual funds. Furthermore, the study intends to estimate 

the amount of capital invested in the Swedish market for sustainable funds, that is to 

broader the perspective of the market and its size. Finally, if there is an existing attitude-

behaviour gap, the authors want to examine the factors behind the gap. 

 

Completion: To be able to carry out the study, both quantitative and qualitative methods 

have been used. The quantitative parts were made with both a survey to determine 

whether there is an attitude-behaviour gap and data collection concerning the amount of 

capital allocated to Swedish sustainable mutual funds. The qualitative part has been 

carried out with the help of semi-structured interviews with mainly private savers but also 

an expert in the field. 

  

Conclusion: The study has established that there is an attitude-behaviour gap in the 

Swedish market for sustainable funds. Furthermore, the conclusion has been drawn that 

it is not possible to determine the amount of capital invested in Swedish sustainable 

mutual funds, the reason being that the definition problem and the lack of accepted third-

party labels make it too uncertain. Finally, the study has come up with several different 

factors that form the underlying reasons of the attitude behaviour gap, concerns about 

yield, definition problems, knowledge and information as the most crucial. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt kommer att behandla delarna bakgrund och problemformulering där 

uppsatsförfattarna ämnar ge en initial inblick till ämnet och dess problem. Vidare följer 

syftet och frågeställningarna i ett avsnitt där dessa motiveras och förklaras. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Hållbarhet är en av de mest framträdande trenderna i dagens samhälle. Fenomen som 

skolstrejk för miljön, det återanvända klädesplagget som årets julklapp 2018 och 

mikrofinansiering till entreprenörer i utvecklingsländer är exempel på hur samhället styrs 

i en mer hållbar riktning. Anledningarna till det ökande intresset är många, men främst är 

det oron för klimatet och människans påverkan på den pågående globala uppvärmningen. 

För att påvisa jordens befolknings överkonsumtion ytterligare har Global Footprint 

Network (2019) infört den så kallade Earth Overshoot Day som översatt till svenska blir 

”den ekologiska skuldens dag” vilket är dagen då årskvoten förbrukats av vad jorden 

årligen kan producera i naturresurser. Denna inträffade den första augusti 2018 för hela 

världen och i Sverige var det ännu sämre då den inträffade redan den fjärde april 2018 

(Global Footprint Network, 2019). Detta är ett av flera försök till att belysa att flertalet 

hållbara förändringar behöver genomföras för att möjliggöra ett fortsatt liv på jorden. 

Miljö är dock inte det enda perspektivet som det talas om i dagens hållbarhetsdiskussion, 

ofta används termen ESG vilket står för environment, social och corporate governance 

(Sjöström, 2014). Närmare beskrivet är environment den ekologiska hållbarheten enligt 

KTH (2019) vilket innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra och kan i 

vardagligt språk kallas för miljöaspekter. Social innefattar individens välbefinnande där 

rättvisa, fattigdom och hälsa ligger i fokus enligt Sjöström (2014). Det tredje begreppet 

är corporate governance och innefattar strukturer och institutioner till exempel 

motverkande av korruption och för rösträtt (KTH, 2019). ESG-begreppet fick 

genomslagskraft i och med Brundtlandrapporten som kom 1987 på beställning av Förenta 

nationerna (Svenska FN-förbundet, 2016). Den dåvarande norska statsministern Gro 

Harlem Brundtland ledde en kommission vars uppgift var att utveckla strategier för 

miljöarbetet i världen. 
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Denna trend och intresse för hållbarhet har även spillt över till finansvärlden och 

fondbolagen, då tidningen Dagens industri (2018) rankar hållbarhetstrenden som den allra 

hetaste inom finans i dagens läge. Majoriteten av de stora aktörerna på fondmarknaden 

erbjuder hållbara fonder som alternativ i sitt utbud där fonderna arbetar utifrån ett ESG-

perspektiv. Enligt tidningen Affärsvärlden (2019) så har utbudet av antalet fonder som 

utger sig för att vara hållbara ökat explosionsartat de senaste åren. Fonder är en stor 

marknad där den totala svenska fondförmögenheten uppgick till 3797 miljarder kronor i 

december 2018 enligt SCB (2019a). Fonder är något nästan varje enskild person är 

investerad i, antingen direkt genom eget sparande eller indirekt genom premiepensionen. 

Idag sparar totalt sett 98 procent av det svenska folket i fonder, bortser man från 

premiepensionen är det 74 procent av befolkningen som sparar i fonder enligt Pettersson, 

Helgesson och Hård af Segerstad (2009).  

 

Även om begreppet hållbara fonder är väldigt hett just nu, är inte principen en ny 

företeelse. Både Sjöström (2014) och Sparkes (2001) förklarar att hållbara fonder har sitt 

ursprung i etiska fonder som härstammar från kyrkan. Där handlar investeringsprocessen 

om att man ska undvika och exkludera saker som inte anses etiskt rätt (Sjöström, 2014). 

Exempel på exkluderade områden kan vara vapen, alkohol, spel och tobak. Den 

exkluderande strategin som etiska fonder använt sig av återfinns som en av 

huvudstrategierna i dagens hållbara fonder, men där hållbara fonder använder sig av 

ytterligare två stycken huvudstrategier, inkludering och påverkansinvesteringar, enligt 

McCann, Zeltner, Haefele och Anstey (2015). De olika strategierna för hållbar 

fondförvaltning kommer närmare förklaras i studiens teori och referensram. 

 

Trots att hållbara fonder är på stark frammarsch är området inte oproblematiskt. Ringertz 

och Wallin (2017) fastslår att det råder en definitionsproblematik för hållbara fonder, det 

finns ingen etablerad definition av vad en hållbar fond är. Som ett led i att försöka lösa 

problemet kom Regeringen (2015) med en rekommendation att aktörer på 

fondmarknaden skulle ansluta sig till intresseorganisationer för hållbara fonder, dock är 

en rekommendation inte tvingande och det är också valfritt att välja vilken organisation 

man vill ansluta sig till, därför anser Ringertz och Wallin (2017) att problematiken 

kvarstår. Finansinspektionen (2016) har valt att låta finansbranschen på egen hand besluta 

över vad ordet hållbarhet ska betyda. Detta har i sin tur lett till att branschens 
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huvudorganisation Fondbolagens Förening (2019a) lämnat över makten till varje enskild 

medlem att på egen hand bestämma de olika placeringsreglerna som ska gälla för 

respektive aktörs hållbara fonder. Fondbolagens förening (2019a) påpekar dock vikten av 

att underlätta informationen om hur det hållbara arbetet genomförs gentemot kunden. Det 

enda kravet som i dagsläget ställs är att de ska redovisa detta enligt Fondbolagens 

föreningens (2019a) regler och standard för hållbarhetsinformation. 

 

Flertalet försök att komma till bukt med definitionsproblematiken och underlätta 

informationssökandet för kunden har gjorts genom att flera organisationer och företag har 

introducerat en kvalitetsstämpel eller gradering på fondutbudet. En tredjepartsgranskning 

som går i god för fondens hållbarhetsarbete. En märkning som tagits fram är svanen-

märkta fonder där den statliga organisationen Miljömärkning Sverige står bakom. Denna 

märkning innebär att fonderna strikt använder en exkluderande investeringsstrategi. 

Bland de villkor Miljömärkning Sverige (2019a) satt upp för Svanenmärkningen återfinns 

att fonden ska avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt 

problematiska.  

 

Morningstar (2018a) är en annan stor aktör som tillsammans med företaget Sustainalytics 

har gett fonder ett hållbarhetsbetyg. Detta kallar man för Morningstar Sustainability 

Rating och i slutet av 2018 införde Morningstar (2018a) nya kriterier och regler för hur 

detta betyg beräknas och ges. Märkningen går ut på att analysera fondernas innehav och 

gradera dem utifrån ett ESG-perspektiv. 

 

Bland privatspararna kan man se en indikation på den hållbara trenden genom ett stort 

intresse för hållbara fonder. Sju av tio tillfrågade enligt en undersökning gjord av Kantar 

Sifo på uppdrag av Swedbank (2017) uppgav att de skulle kunna tänka sig att investera i 

hållbara fonder. I samma undersökning framgick det dock att endast 25% någon gång 

hade investerat i en hållbar fond. Denna diskrepans mellan de som kan tänka sig att 

investera och de som faktiskt gör det kan vara ett tecken på att det råder ett vad Vermeir 

och Verbeke (2006) benämner som attitude-behaviour gap. Begreppet attitude-behaviour 

gap är när det råder en skillnad mellan en konsuments intention och dess faktiska 

handling. Swedbanks (2017) undersökning antyder att en betydligt mindre del av 

konsumenterna som uttrycker ett intresse faktiskt agerar på sin intention och genomför 
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ett köp av hållbara fonder. Det kan alltså finnas faktorer som sätter stopp för 

konsumenterna att omvandla sitt intresse till handling. Studien ämnar göra en egen 

undersökning för att vetenskapligt kunna validera Swedbanks (2017) resultat och därmed 

fastslå om det råder ett attitude-behaviour gap. En ytterligare intressant aspekt är mängden 

kapital som är investerat i hållbara fonder då valideringen av Swedbankundersökningen 

(2017) visar andelen sparare som investerar i hållbara fonder, inte hur mycket av sitt 

kapital de investerar eller hur stort deras kapital är. I statistiken från Swedbanks (2017) 

Kantar Sifo-undersökning redovisas en person med hundra kronor investerat i en hållbar 

fond likadant som en person med en miljon sparat i en hållbar fond. Mängden kapital 

investerat i hållbara fonder hade därför varit en intressant siffra som kompletterar 

undersökningen för en mer holistisk bild av fondmarknaden med fokus på hållbara 

fonder. Vidare om ett attitude-behaviour gap kan bekräftas ämnar studien undersöka de 

bakomliggande orsakerna, om det finns hinder, barriärer eller andra faktorer som stoppar 

fondsparare från att investera i hållbara fonder. 

 

Tidigare forskning på området hållbara fonder har fokuserat på definitionsproblematiken 

(Ringertz och Wallin 2017) och flertalet studier med hållbara fonders avkastning i relation 

till traditionella fonder har genomförts (Leite och Cortez, 2018, Basso och Funari, 2012). 

Forskning kring attitude-behaviour gap har bland annat gjorts gällande hållbara 

mejeriprodukter (Vermeir och Verbeke 2006). Därför ämnar denna studie med en annan 

infallsvinkel undersöka huruvida det råder ett attitude-behaviour gap hos den svenska 

fondspararen gällande hållbara fonder. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka om det råder ett attitude-behaviour gap hos den 

svenska privatspararen gällande övergången från intention till handling vid köp av 

hållbara fonder. Vid ett rådande attitude-behaviour gap ämnar studien utforska 

bakomliggande orsaker som skapar det nämnda attitude-behaviour gapet. Vidare vill 

denna studie granska hur stor del av det svenska fondkapitalet som är investerat i hållbara 

fonder för att ytterligare öka insikten om hur marknaden för hållbara fonder ser ut. För 

att kunna uppfylla detta syfte har nedanstående frågeställningar formulerats. 
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- Råder det ett attitude-behaviour gap gällande köp av hållbara fonder hos den 

svenska privatspararen? 

- Hur stor del av det totala svenska fondkapitalet är investerat i hållbara fonder? 

- Om det råder ett attitude-behaviour gap, vilka är de bakomliggande orsakerna? 

 

Den första frågeställningen ämnar validera Swedbanks Kantar Sifo-undersökning och 

dess resultat som indikerar på att ett potentiellt attitude-behaviour gap kan existera. Detta 

görs genom att genomföra en egen enkätundersökning. För att ytterligare visualisera 

bilden av fondmarknaden ämnas det att med hjälp av tredjepartsgranskningar och 

fondernas anspråk på att vara hållbara, undersöka hur stor del av det totala svenska 

fondkapitalet som är investerat i hållbara fonder. Efter detta ska det också explorativt 

undersökas vad som ligger till grund för det potentiella attitude-behaviour gapet mellan 

vilja och utförande när det kommer till att investera i hållbara fonder. För att kunna 

besvara frågeställningarna på ett adekvat vis så kommer uppsatsen använda sig av tre 

olika studier. Detta gör uppsatsen till ett mycket omfattande arbete där tre olika metoder 

och studier kommer vävas ihop till en uppsats. 

 

1.3 Tänkt bidrag 

Denna studie och dess ämne motiveras av uppsatsförfattarna med att det sedan tidigare 

inte finns någon forskning på huruvida det råder ett attitude-behaviour gap på marknaden 

för hållbara fonder. Det finns således heller ingen forskning som tidigare kartlagt de 

eventuella faktorer som kan ligga bakom och orsaka detta gap. Med denna studie ämnade 

uppsatsförfattarna således att slå fast huruvida ett attitude-behaviour gap existerar och om 

så är fallet blotta kunskapsgapet och de faktorer som potentiellt sett orsakar det. Detta 

samtidigt som studien också ger en bild av marknadens storlek och omfattning i dagsläget. 

Denna studie torde således vara av intresse för de aktörer som agerar på säljsidan för 

hållbara fonder för hur de i framtiden ska kunna locka till sig ytterligare kunder och 

slutligen överbrygga det rådande attitude-behaviour gapet. Vidare menar författarna att 

en studie likt denna också borde vara intressant för alla som har ett intresse i att få världen 

att röra sig i en mer hållbar riktning med hjälp av hållbara investeringar. 
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1.4 Avgränsning 

För att göra studien hanterbar har den avgränsats till att endast fokusera på marknaden 

för svenskregistrerade fonder. Vidare har studien avgränsats till att omfatta endast 

personer som är 18 år eller äldre. Givetvis kan även personer under 18 besitta kunskap 

som skulle vara relevant och bidragande till studien, men då de som är över arton generellt 

sett har större möjlighet till sparande ligger fokus på dessa. Studien har avgränsats till att 

studera fenomenet utifrån privatpersoners perspektiv och deras syn på det eventuella 

attitude-behaviour gapet. Under studiens gång intervjuades visserligen en 

kapitalrådgivare, men detta var endast tänkt som ett sätt att få ytterligare tyngd och nyans 

till det som uppkommer i intervjuerna från privatpersonerna. Anledningen till att främst 

privatpersoners syn på fenomenet undersökts beror delvis på begränsad tid men också det 

faktum att det är dem som problematiken berör och således torde dessa besitta den största 

kunskapen på ämnet. Vidare menar uppsatsförfattarna att denna avgränsning möjliggör 

för en djupare förståelse för denna sidas syn på problematiken än vad som hade fåtts med 

en bredare undersökning där fler perspektiv vävts in. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och andra vetenskapliga teorier och 

modeller som uppsatsförfattarna anser vara relevanta för att i slutändan på ett adekvat 

vis kunna besvara de frågeställningar som formulerats. Dessa kommer att användas som 

beståndsdelar i metodavsnittet och efter det även i analys- och slutsatsavsnittet. 

 

2.1 Hållbar profilering 

För att kunna redovisa de fonder som profilerar sig som hållbara har Morningstar skapat 

en kategori som de kallar ”Socially conscious” (Charles Schwab, 2019). De fonder som 

redovisas här följer kriterierna som Morningstar har angivit. Dessa baseras dels på om det 

i fondbestämmelserna för den enskilda fonden finns en tydlig avgränsning av 

placeringsinriktningen eller förvaltningen med inriktning på ESG, miljö, mänskliga 

rättigheter, religiösa åsikter eller liknande (Charles Schwab, 2019). 

 

2.2 Morningstars hållbarhetsranking 

Många försök har gjorts av olika aktörer för att på sitt eget sätt definiera och gradera vad 

hållbara fonder är. Ett av de mest framstående försöken står analysföretaget Morningstar 

bakom som 2016 lanserade sin Sustainability Rating (Morningstar, 2018a). Detta innebär 

att de med hjälp av olika metoder som utgår från ESG-kriterierna beräknar fram och ger 

varje fond ett hållbarhetsbetyg mellan 0–100, där betyget anger hur hållbar en fond är 

relativt andra inom samma kategori (Morningstar, 2018a). Processen som används för att 

räkna ut hållbarhetsbetyget på en fond utgörs av tre på varandra följande steg. Denna 

metodik presenteras nedan. 

 

Morningstars portföljhållbarhetsbetyg: 

För att beräkna portföljhållbarhetsbetyget används både kvalitativa och kvantitativa 

metoder där analysen först och främst görs grundligt på varje enskild aktie som ingår i en 

fonds portfölj (Morningstar, 2018b). För att analysera aktierna utgår man från ESG-

kriterierna där varje enskild del E, S och G betygssätts individuellt och får poäng beroende 

på hur bra ett företag presterar i varje kategori (Morningstar, 2018b). Dessa delar vägs 

sedan samman till ett övergripande ESG-betyg för aktien som helhet där varje del väger 
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olika tungt beroende på branschen som företaget och aktien är verksam inom 

(Morningstar, 2018b). 

  

Efter att detta gjorts sätts det totala hållbarhetsbetyget på portföljen i två steg där det första 

steget innebär att man räknar ut vilket som är portföljens totala ESG-betyg, vilket man 

beräknar med hjälp av de sammanvägda ESG-betygen för varje enskild aktie som finns i 

portföljens innehav (Morningstar, 2018b). För att sedan kunna räkna ut portföljens totala 

hållbarhetsbetyg tas det också hänsyn till diverse kontroverser och händelser som 

omgärdar portföljens innehav och som kan tänkas påverka negativt ur en 

hållbarhetsaspekt (Morningstar, 2018b). Dessa händelser kan enligt Morningstar (2018b) 

vara allt från miljöolyckor, bedrägerier eller diskriminering utförd av företag i portföljens 

innehav. Detta vägs sedan samman och registreras mot vad som är normalt i branschen 

som företaget verkar på och därefter justerar man för detta (Morningstar, 2018b). När 

detta gjorts räknas portföljhållbarhetsbetyget slutligen ut genom att det genomsnittliga 

hålbarhetsbetyget för fondens innehav subtraheras med de eventuella kontroverser som 

kan omgärda portföljen i form av tidigare nämnda skandaler (Morningstar, 2018b). När 

portföljens hållbarhetsbetyg är uträknat får den ett betyg mellan 0–100 där allt över 50 

enligt Morningstar (2018b) är hållbart då det är över medel. 

 

Morningstars historiska portföljhållbarhetsbetyg: 

Denna del av beräkningarna går ut på att genomsnittet för de senaste tolv månaderna av 

det sedan tidigare uträknade portföljhållbarhetsbetyget beräknas och viktas (Morningstar, 

2018b). Detta görs för att man ska se hur hållbar portföljen är över tid och att de senare 

betygen ska väga tyngre än de äldre, vilket således ger det historiska 

portföljhållbarhetsbetyget (Morningstar, 2018b). Här redovisas betyget också på skalan 

0–100 och det är detta betyg som senare i studien kommer att användas. 

 

2.3 Svanenmärkning 

Svanenmärkningen instiftades 1998 av den statligt ägda organisationen Miljömärkning 

Sverige AB (2019b). Syftet var att på ett enkelt sätt kunna guida konsumenter till att köpa 

produkter som klarar av de tuffa krav som organisationen ställer gällande miljö, hälsa och 

kvalitet och som hjälper till att bidra till ett mer hållbart samhälle (Miljömärkning 

Sverige, 2019b). Genom att dela ut svanenmärkningen vill man enligt Miljömärkning 



 
 

 

9 
 

Sverige (2019b) också direkt påverka företag att minska sin miljöpåverkan vid produktion 

och försäljning. I början återfanns märkningen främst på produkter likt papper och 

batterier men har idag vuxit till att omfatta över tiotusen produkter och tjänster 

(Miljömärkning Sverige, 2019b). 

 

Som ett led i trenden där allt fler människor efterfrågar möjligheten att kunna investera i 

hållbara fonder har svanenmärkningen också rört sig in på detta område och från och med 

år 2017 erbjuder man nu flertalet svanenmärkta fonder, både svenska och utländska 

(Miljömärkning Sverige, 2019c). Ytterligare en anledning till att man gett sig in på detta 

område är enligt Miljömärkning Sverige (2019c) att åtta av tio sparare som är intresserade 

av att placera sitt kapital hållbart efterfrågar en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och 

följer upp kraven, detta enligt en undersökning som Miljömärkning Sverige år 2017 lät 

utföra i samarbete med Kantar Sifo. Syftet med de Svanenmärkta fonderna är att den som 

förvaltar fonden med hjälp av dess kapital ska kunna påverka företagen i dess innehav att 

utvecklas i en riktning som är mer hållbar, och genom att äga dessa svanenmärkta fonder 

kan alltså privatpersoner också vara med att indirekt påverka företagen (Miljömärkning 

Sverige, 2019c). För att åtnjuta svanenmärkningen måste fonderna uppfylla en rad olika 

krav och på Miljömärkning Sveriges (2019c) egna hemsida kan man läsa att fonderna 

måste agera på följande vis: 

 

- Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är 

särskilt problematiska. 

- Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och 

prioritera de bättre företagen. 

- Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och 

årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete. 

- Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete 

gentemot företagen i portföljen. 

 

Det ska vidare sägas att en Svanenmärkt fond per automatik inte innebär att alla företag i 

fonden är hållbara eller saknar utmaningar och problem, detta då kraven på fonden istället 

syftar till att påverka företag, marknader och branscher mot en mer hållbar riktning 

(Miljömärkning Sverige, 2019c). Organisationen är också noggrann med att påpeka att 
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märkningen inte är någon som helst garanti för fondens avkastning eller risken som den 

medför (Miljömärkning Sverige, 2019c). 

 

2.4 Definitionsproblematiken 

I dagsläget finns inga lagar och regler som avgör vad en hållbar fond är för något. 

Finansdepartementet (2017) på regeringens vägnar hämtar sin definition av hållbarhet 

från Brundtlandkommissionens rapport, men har inte lagstadgat någon definition av vad 

en hållbar fond ska leva upp till. Det Finansdepartementet (2017) föreslog i sin 

lagrådsremiss var ett informationskrav, där varje förvaltare som exponeras mot icke-

professionella investerare ska förmedla informationen angående ESG-perspektiven på ett 

för mottagaren förståeligt sätt, vilket fastställdes av Riksdagen (2017). I 

Finansinspektionens (2018) tillsynsrapport ansåg de att regelverket för 

informationskravet fungerade väl och att den rådande självregleringen var passande för 

branschens aktuella situation.  

 

Det finns inte heller någon etablerad branschpraxis utan Fondbolagens förening (2019a) 

har vidarebefordrat ansvaret till fondbolagen att själva fastställa hur deras 

hållbarhetsfonder ska utformas med hänsyn till redovisning av arbetet med ESG-aspekter. 

Fondbolagens förening (2019b) är dock en så kallad “network supporter” till det FN-

stöttade initiativet Principles of Responsible Investments (2019) förkortat PRI, där alla 

svenska fondbolag har skrivit under på de sex principerna som PRI består av. Principerna 

rör arbetet med ESG-aspekter och det gemensamma arbetet för främjandet av PRI mellan 

aktörerna som skrivit under. PRI kan dock mer ses som generella riktlinjer än tydliga 

direktiv för det hållbara arbetet.  

 

Att denna begreppsproblematik existerar kring definitionen av hållbara fonder slår också 

Ringertz och Wallin (2017) fast i sin studie. Där kom de fram till att den skapar 

informationsasymmetrier mellan fondförvaltare och de potentiella kunderna, vilket gör 

det svårare för den säljande sidan att visa på kvaliteten i produkten, vilket då också 

försvårar för kunder att uppleva kvalitetsskillnader (Ringertz och Wallin, 2017). Detta 

menar Ringertz och Wallin (2017) kan leda till att det på marknaden uppstår ett 

opportunistiskt beteende där aktörer försöker kapitalisera på förvirringen kring 

definitionsproblematiken genom så kallad greenwashing, vilket innebär att ohållbara 
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fonder lyfts fram som hållbara. Vidare förklarar Ringertz och Wallin (2017) att försök till 

att underlätta för konsumenten har gjorts genom tredjepartsgranskningar, men att inget 

av försöken fått riktig bärkraft och blivit etablerat. 

 

2.5 Hållbara fondförvaltningsstrategier 

En bidragande orsak till definitionsproblematiken är att det finns ett flertal olika strategier 

för arbetet inom hållbara fonder (Sjöström, 2014). De olika strategierna kan vara 

motsägelsefulla, vad som är hållbart enligt en strategi kan gå emot vad en annan strategi 

anser hållbart. Enligt McCann m.fl. (2015) finns det flertalet olika strategier för arbete 

med hållbara fonder, vilka sedan har grupperats i tre huvudstrategier, exkludering, 

inkludering och direktpåverkansinvesteringar.  

 

Exkludering: 

Den exkluderande strategin är traditionellt sett den vanligaste strategin vid hållbar 

fondförvaltning, vilket den är än idag (McCann m.fl. 2015). Den bygger på att du väljer 

bort investeringsområden byggt på dina personliga preferenser om vad du anser är rätt, 

en negativ screening av marknaden. De personliga exkluderingspreferenserna kan byggas 

på flera olika grunder såsom etiska, religiösa eller vad den personliga åsikten om hållbart 

är. Vanligast är att företag eller hela branscher som handlar med specifika varor såsom 

tobak, vapen och alkohol väljs bort, men det kan också vara företag verksamma i vissa 

länder som anses inte följa standarder för mänskliga rättigheter eller krav på humana 

arbetsvillkor (McCann m.fl., 2015).  

 

Inkludering: 

I denna strategi kombineras traditionell finansanalys med ESG-analys av de potentiella 

företagen fonden planerar investera i. Både det finansiella och det hållbara perspektivet 

blir viktigt för investeraren enligt McCann m.fl. (2015). Att leva upp till den standard PRI 

förutsätter är ett exempel på att integrera ESG-perspektivet i sitt fondförvaltande enligt 

Freedman, Purcell, Stiehler och Berrisford (2015). Istället för en negativ screening som 

användes vid exkluderingsstrategin hävdar Freedman m.fl. (2015) att fondförvaltaren 

använder sig av en positiv screening, där företag som gör bra ifrån sig hållbarhetsmässigt 

och finansiellt väljs ut. En populär strategi är “bäst-i-klassen” där de ledande företagen 

inom olika branscher baserat på ESG-prestationer investeras i (Freedman m.fl., 2015). 



 
 

 

12 
 

 

Direktpåverkansinvestering: 

Denna kategori åsyftar investeringar som kan ge direkt positiv påverkan på områden inom 

ESG (McCann m.fl., 2015). Projektspecifika investeringar inom exempel skola, sjukvård, 

hållbar energi eller mikrofinansiering, i utvecklingsländer som såväl moget utvecklade 

längder enligt Brundin, Lidén och Nacksten (2017). Vidare förklarar Brundin m.fl. (2017) 

att skillnaden mot filantropi är att fonden inte lämnar över ägandet av projektet och att 

investeringarna också förväntas ge avkastning.  

 

Ytterligare strategier: 

Utöver de tre huvudstrategierna menar McCann m.fl. (2015) att det finns ytterligare 

strategier som kan implementeras i huvudspåren. Ett exempel är aktieägarengagemang, 

där investeringen görs för att kunna påverka det valda bolagets inifrån, styra det i en 

hållbar riktning som man själv anser är bäst. Detta görs genom att aktivt delta på 

bolagsstämmor och där utnyttja sin rösträtt (McCann m.fl., 2015). Är investeringen 

tillräckligt stor kan man skaffa sig en plats i styrelsen och därmed öka sitt inflytande över 

bolagets agerande. Denna strategi med ett aktivt engagemang i bolagen man investerar i 

har ökat i popularitet bland hållbarhetsfondförvaltare de senaste åren (Freedman m.fl. 

2015). Vidare finns det fonder som jobbar utifrån specifika hållbarhetsteman som 

vattenbrist, klimatförändringar, utbildning eller jämställda bolagsstyrelser. Utifrån det 

valda hållbarhetstemat investerar fonden sin portfölj i bolag som de anser håller en viss 

standard eller försöker göra det situationen bättre inom temats problematik (McCann 

m.fl., 2015). 

 

2.6 Rationella investeraren 

Fama (1970) lade grunden för den effektiva marknadshypotesen förkortat EMH, som går 

ut på att alla beslut på aktiemarknaden tas rationellt med avsikt att maximera 

avkastningen. Aktiepriset är ett resultat av all tillgänglig information om bolagets värde. 

Om Famas (1970) teorier stämmer skulle inte hållbara fonder finnas om inte de levererade 

lika eller överavkastade gentemot övriga fonder. Flertalet studier har gjorts som går emot 

Famas teori om den rationella investeraren, Statman (2005) drar slutsatsen att 

investeraren är och har alltid varit påverkad av känslor och kognitiva biaser. Auger, 

Burke, Devinney och Louviere (2003) påvisade att kunder är beredda att betala ett högre 
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belopp om produkten är etiskt korrekt producerad. Beal, Goyen och Phillips (2005) 

utvecklar resonemanget som talar emot EMH och anser att investeraren motiveras av fler 

aspekter än bara finansiella, där icke-monetär avkastning och social förändring kan skapa 

ett adderat värde genom en personlig glädje för investeraren som kan väga upp en icke 

maximerande avkastningsstrategi. Nilsson (2009) bygger vidare på Beal m.fl. (2005) teori 

och kategoriserar spararen i tre fack gällande motivationsfaktorer för att investera i 

hållbara fonder, den som prioriterar finansiell avkastning före den hållbara aspekten, den 

som sätter den hållbara aspekten före finansiell avkastning och den tredje kategorin som 

ser vikten av en kombination av hållbart sparande och finansiell avkastning. 

 

2.7 Attitude-behaviour gap 

Attitude-behaviour gap eller value-action gap som det också kallas är när det finns en 

diskrepans mellan en persons tankar, värderingar och dess faktiska handlande. Denna 

diskrepans kan föreliggas av flertalet olika orsaker. Vermeir och Verbeke (2006) 

presenterar en modell av konsumentens köpbeteende i relation till hållbara 

mejeriprodukter baserad på Jager´s (2000) avhandling Modelling consumer behaviour. 

Utöver ett allmän positiv attityd till hållbarhet anser Vermeir och Verbeke (2006) att det 

finns tre avgörande faktorer för att intentioner ska övergå till handling. Utöver de tre 

faktorerna nämner Vermeir och Verbeke (2006) individens vanebeteende som en 

bidragande faktor till gapet mellan tanke och handling. Att det kan vara svårt att överge 

ett inrutat köpmönster för något nytt. 

 

Den första faktorn som tas upp är de personliga värderingarna. De personliga 

värderingarna fungerar som motivation för att uppnå individers mål eller behov. Är de 

personliga åsikterna och värderingarna starka och det råder en hög känslomässig 

intensitet för ämnet hållbarhet kan de stimulera köpbeteendet i en hållbar riktning. Vidare 

säger Vermeir och Verbeke (2006) att om engagemanget för hållbarhet är högt är 

personen beredd att lägga ner mer tid och ansträngning i köpbeslutet, vilket innebär att 

graden av engagemang påverkar en persons vilja att dyka djupare i informationssökandet. 

Detta betyder att en högre grad av engagemang oftast innebär att personer tar längre tid 

på sig för att underbygga sitt köpbeslut (Vermeir och Verbeke, 2006).  
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Utöver de personliga värderingarna kan även samhällets värderingar spela roll för 

övergången från intentioner till handling (Zavestoski, 2001, Lane och Potter, 2007, 

Kotler, Armstrong och Parment, 2011). Kotler m.fl. (2011) anser att individen påverkas 

både av sociala grupper den tillhör, men också av grupper den inte tillhör men kommer i 

kontakt med och inspireras av. Grupperna individen inte tillhör kallar Kotler m.fl. (2011) 

för referensgrupper som ofta styrs av opinionsledare som har ett stort socialt inflytande 

över andra. Zavestoski (2001) beskriver att individen kan ha en självuppfattning som 

består av egna och andras perspektiv på hur individen ska agera gentemot andra aktörer i 

det sociala spelet, genom detta skapas en personlig identitet. Detta kan ge resultatet att 

om samhället har en stark norm att individen ska konsumera hållbart kan den normen 

också integreras i den egna självuppfattningen. Detta för att individen enligt Zavestoski 

(2001) och De Pelsmacker, Driesen och Rayp (2005) vill bli sedd i en positiv bemärkelse 

av både andra och av sig själv. Individens konsumtion är ett sätt att bli sedd i ett positivt 

sammanhang, då konsumtionen är ett sätt uttrycka sig och visa vem man är. Dessa teorier 

sträcker sig långt tillbaka i tiden med Veblens (1899) The theory of the leisure class, där 

Veblen menar på att människors ekonomiska beteenden bygger på samhällsnormer, där 

man försöker klättra i samhällshierarkin genom att konsumera dyrare varor som är vanligt 

förekommande bland grupper högre upp i hierarkin. Dessa teorier står sig även hundra år 

senare i det moderna samhället med Grewal, Stephan och Coleman (2019) som anser att 

vi signalerar vår identitet gentemot omvärlden genom vår konsumtion. 

 

Även om individen har bilden av sig själv som en hållbar konsument är det ändå inte alltid 

så att intentionen att vara hållbar övergår till handling. En deltagare i Zavestoskis (2001, 

s. 176) undersökning uttrycker problematiken på följande vis: 

“I´d always had these deep-seated feeling about protecting the earth, 

and here I was burning gasoline up and down the freeway and paying 

someone to clean my huge house. That was my life, and that´s not who 

I am.” 

Även fast deltagaren var väl medveten om problematiken och hade bilden av sig själv att 

vilja skydda planeten var inte motivationen tillräckligt hög för att ändra sitt beteende. 

Zavestoski (2001) hävdade att om denna inkonsekvens mellan självuppfattning och 

handling uppstod var inte dessa värderingar tillräckligt centrala för personens identitet. 
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Den andra faktorn som Vermeir och Verbeke (2006) adresserar är information och 

kunskap, eller avsaknaden av den som kan leda till osäkerhet. Det är av största relevans 

att det finns tydlig och trovärdig information för att underlätta för kunden att ta ett beslut 

i köpprocessen enligt sina preferenser (Vermeir och Verbeke, 2006). Nilsson (2010) 

stämmer in på samma linje och säger att även om det finns en stor mängd information 

måste den vara av rätt kvalitet för att konsumenten ska ha möjlighet att ta till sig 

informationen. Hedström, Svedsäter och Gärling (2009) menar på att den genomsnittlige 

fondköparkunden har allmänt dålig kunskap om hur den finansiella marknaden fungerar. 

När ett ytterligare komplext lager adderas genom hållbarhet borde kunskapsnivån sjunka 

ytterligare då Koellner, Weber, Fenchel och Schloz (2005) anser att konsumenten har en 

limiterad förmåga att ta till sig svår och omfattande mängd information. Ju mindre 

kunskap kunden har eller ju mer komplex informationen är, desto större osäkerhet skapas 

inför köpbeslutet anser Vermeir och Verbeke (2006) vilket kan leda till att kunden avstår 

köp. Osäkerhet kan också skapas genom att när kunden inte har förmågan att själv avgöra 

fördelar och tvingas sätta sin tilltro till antingen leverantören eller en utomstående 

tredjepartsmärkning som tillstyrker produktens kvalitet. 

 

Den sista faktorn som Vermeir och Verbeke (2006) tar upp är utbud, tillgänglighet och 

uppfattad effekt av köpet hos konsumenten. Olika kunder har olika preferenser om vad 

de föredrar för attribut i produkten, erbjuds inte ett utbud som stämmer överens med 

kundens efterfrågade preferenser kan det leda till att kunden avstår köp enligt Vermeir 

och Verbeke (2006). Vidare förklarar Vermeir och Verbeke (2006) att tillgängligheten 

syftar till hur lätt kunden har att hitta rätt produkt enligt sina önskemål både med hänsyn 

till hållbarhet och pris. Hur de säljande aktörerna väljer att exponera produkten påverkar 

också kunden (Vermeir och Verbeke, 2006). Om erbjudandet inte läggs på bordet kan det 

vara så att kunden inte är medveten om att produkten är tillgänglig att köpas. Så även om 

motivationen är hög för en viss produkt kan avsaknaden av ett matchande utbud eller låg 

tillgänglighet göra att kunden till slut avstår. Vidare anser Vermeir och Verbeke (2006) 

att hur kunden uppfattar effektiviteten på sitt val av produkt kan vara avgörande för 

köpbeslutet. Om kunden upplever att valet av hållbar mejeriprodukt inte får någon effekt 

på den totala hållbarheten kan den avstå köpet och välja något annat. 
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För att på ett enkelt och pedagogiskt sätt visa på hur ett attitude-behaviour gap uppstår så 

har Vermeir och Verbeke (2006) valt att illustrera det hela med en modell. Denna 

presenteras nedan och visar hur de tre faktorerna samspelar för att skapa ett attitude-

behaviour gap. 

 

Figur 1: Egenkonstruerad modell byggd på Vermeir och Verbeke (2006, s. 172) 

 

2.8 Adaptionsprocessen 

Enligt Kotler och Armstrong (2013) går konsumenter igenom fem steg på vägen till att ta 

till sig en ny produkt. Dessa är medvetenhet, intresse, utvärdering, test och anpassning. 

Vidare beskriver Kotler och Armstrong (2013) att människor tar olika lång tid på sig att 

avverka dessa steg för att slutligen ta till sig en produkt. Dessa delas in i innovatörer, 

tidiga accepterare, tidig majoritet, sen majoritet samt eftersläntrare, där kategorierna 

beskriver hur snabb man är på att ta till sig en ny produkt. Kotler och Armstrong (2013) 

nämner också en rad olika faktorer som kan påverka ifall en person tar till sig en produkt 

och hur lång tid det i sådana fall tar. Dessa är följande: 

 

- Relativ fördel: Till vilken grad en produkt framstår överlägsen jämfört med 

andra redan existerande produkter. 

-  Kompabilitet: Till vilken grad en produkt matchar värderingarna och 

erfarenheterna hos de potentiella kunderna. 

- Komplexitet: Till vilken grad produkten är svår att begripa och använda. 

- Delbarhet: Till vilken grad produkten är lätt att ta del av. 

- Kommunicerbarhet: Till vilken grad det går att kommunicera resultaten som 

fås av att använda produkten. 
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Andra karaktäristiska faktorer som Kotler och Armstrong (2013) tar upp som påverkande 

för adaptionstakten är saker som initiala kostnader för användning, risk, osäkerhet samt 

social acceptans. Råder det tveksamheter kring dessa kan det också föranleda att 

processen avstannar eller tar längre tid. 
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3 Metod 

Metodavsnittet i denna studie syftar till att presentera och argumentera för de olika val 

och tillvägagångssätt som studien använt sig av för att samla in empiri och välja lämpliga 

teorier. Den inledande delen berör insamlingen och bearbetningen av den kvantitativa 

delen av studien och därefter följer den kvalitativa delen av studien där dess 

genomförande beskrivs utförligt del för del. 

 

3.1 Metodavsnittets utformning 

För att kunna besvara de tre frågeställningarna har både kvantitativ samt kvalitativ metod 

använts i denna studie. Metodavsnittet kommer således vara uppdelat i två separata delar 

där den ena behandlar den kvantitativa delen av studien och den andra den kvalitativa. 

Anledningen till detta är att uppsatsen först med hjälp av en egen kvantitativ studie ämnar 

att vetenskapligt fastslå om det faktiskt råder ett attitude-behaviour gap samt med 

ytterligare en kvantitativ datainsamling kartlägga hur stor del av det svenska fondkapitalet 

som är placerat hållbart. Den kvantitativa delen av studien utfördes innan den kvalitativa 

med anledning av att den kvantitativa delen syftar till att slå fast de antaganden som den 

kvalitativa delen bygger på, nämligen om det finns ett attitude-behaviour gap som sedan 

kvalitativt går att undersöka djupare. Således var denna ordningsföljd nödvändig för att 

studien skulle kunna genomföras på ett vetenskapligt förankrat vis. För att sedan kunna 

gå vidare och undersöka det misstänkta attitude-behaviour gapet gällande vilja och att 

faktiskt köpa hållbara fonder användes som tidigare nämnts en kvalitativ 

forskningsmetod. Trots att den kvalitativa delen av undersökningen delvis är beroende av 

att den kvantitativa delen görs först och påvisar ett attitude-behaviour gap, så menar 

uppsatsförfattarna dock att dessa två avsnitt ska ses som separata delar. Dessa bedrivs 

separat och oberoende av varandra fram tills det att de används för att stötta varandra i 

analys och slutsats. Därför definieras det i uppsatsen som att det bedrivs både en 

kvantitativ studie med deduktiv ansats och en kvalitativ studie med en induktiv ansats. 

Enligt Bryman och Bell (2013) passar den deduktiva ansatsen bättre vid kvantitativ metod 

medan den kvalitativa utförs bäst med en induktiv ansats. Dessa val av metoder och 

ansatser kommer att diskuteras vidare och motiveras ytterligare i den kvantitativa 

respektive kvalitativa delen av uppsatsen. 
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3.2 Kvantitativ del 

Den kvantitativa delen av undersökningen består av två delar. Den första delen har gjorts 

med hjälp av en enkätundersökning och redovisas först. Syftet med den är att genom en 

undersökning av människors attityder till hållbara fonder validera problematiken som 

uppsatsen bygger på, nämligen om det råder ett attitude-behaviour gap. Efter detta följer 

en kvantitativ insamling av data där målet är att utifrån olika definitioner av hållbara 

fonder kartlägga mängden kapital som finns placerat i dem. Detta görs för att ge 

ytterligare en nyans till hur marknaden för hållbara fonder ser ut. 

 

3.2.1 Enkätundersökning av intresse för hållbarhet 

För att kunna validera den undersökning som frågeställningarna och problematisering i 

studien bygger på gjordes en egen undersökning. Detta gjordes för att se om det 

överhuvudtaget fanns en grund och ett problem att bygga studien kring. Undersökningen 

som studien hämtade inspiration från var gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank 

(2017). Det undersökningen gjorde gällande var att sju av tio privatpersoner uppgav sig 

vara intresserade av att investera i hållbara fonder (Swedbank, 2017). Det visade sig dock 

i samma undersökning att enbart en av fyra privatpersoner som har ett intresse av att 

investera hållbart också någon gång har gjort det (Swedbank, 2017). Detta gav som 

tidigare nämnt upphov till frågan huruvida det råder ett attitude-behaviour gap och idéen 

till att i så fall undersöka de eventuella bakomliggande orsakerna till detta gap. 

Kommande avsnitt redogör djupare för hur undersökningen gått till samt hur insamlad 

data analyserats och tolkats. 

 

- Har du investerat i en hållbar fond någon gång? 

- Kan du tänka dig att spara i hållbara fonder? 

- Skulle du kunna tänka dig att investera i tobaksindustrin? 

 

Den första frågar ämnar undersöka hur många som tidigare investerat i en hållbar fond. 

Den andra frågan syftar till att se hur många som kan tänka sig investera i hållbara fonder. 

Tredje och sista frågan är en kontrollfråga, med syftet att etablera huruvida allmänheten 

ser negativt på tobak eller inte ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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3.2.2 Forskningsdesign 

För att kunna validera att Swedbanks (2017) Kantar Sifo-undersökning hade någon bäring 

bestämdes det att den skulle försöka upprepas med hjälp av en kvantitativ 

enkätundersökning. Designen på denna delen av studien är en fallstudie vilket David och 

Sutton (2016) definierar som djupgående studier av specifika enheter så som individer, 

organisationer eller samhällen. Detta gäller också i denna studie där fallet anses vara de 

svenska fondspararna. För ett syfte likt detta passar den kvantitativa metoden utmärkt då 

den enligt Bryman och Bell (2013) lämpar sig när man vill mäta och kvantifiera något. 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att kvantitativ forskning är bra då man vill kunna 

generalisera fenomen genom att tolka den data man samlat in, vilket också är syftet med 

denna del av studien då viljan är att den ska spegla hela populationens åsikter någorlunda 

väl. Ansatsen som använts är deduktiv då den enligt Bryman och Bell (2013) används när 

data samlas in för att bekräfta tidigare studier och undersökningar. Detta är just det som 

eftersträvas i denna del av studien och anledningen till att denna ansats och metod 

använts.  

 

Valet av enkät som metod grundade sig i att den är ett effektivt verktyg att använda då 

den är både lätt att distribuera till en stor mängd människor samt ger tydliga och 

kvantifierbara svar. I denna studie distribuerades enkäten till olika communityn och 

grupper på diverse Facebooksidor. Anledningen till varför enkäten spreds i flera olika 

grupper på Facebook var främst det faktum att det möjliggör att nå ett stort antal 

människor samt att få en demografisk spridning på de svarande som blir mer representativ 

för populationen som helhet. Enligt David och Sutton (2016) lämpar sig en 

internetbaserad enkät när man annars skulle ha svårt att nå hela spektret av populationen 

eller få en geografisk spridning på de svarande, vilket enkäten också har underlättat för i 

denna studie. Tekniken som användes för att göra urvalet kan först och främst beskrivas 

som ett icke-sannolikhetsurval då uppsatsförfattarna själva identifierat de grupper och 

communityn på Facebook som de anser kunna hjälpa till med att få en bra demografisk 

spridning på respondenterna. Detta lämpar sig enligt David och Sutton (2016) när 

populationen är spridd eller svår att undersöka på grund av brist på tid eller pengar. 

Enkäten delades sedan ut med förhoppning om att så många som möjligt i dessa grupper 

skulle svara. Urvalets storlek definierades inte på förhand men målet var att samla in så 

pass många svar att det med hjälp av ett statistiskt konfidensintervall gick att dra generella 
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slutsatser på populationen som helhet. En tumregel som uppsatsförfattarna utgått ifrån 

var dock den som David och Sutton (2016) tar upp där de menar på att urvalet bör vara 

större än 30 för att man ska kunna dra statistiska slutsatser kring ingående variabler.  

 

David och Sutton (2016) skriver att det är viktigt att ha tydliga och genomtänkta frågor i 

en enkät och att frågorna ska vara systematiskt uppbyggda och testade innan enkäten delas 

ut. Annars menar David och Sutton (2016) att det blir omöjligt för forskaren att samla in 

tänkt data eller för den delen förklara hypoteser eller relationer. För att undvika detta har 

denna studie sett till att formulera frågorna så pass snävt och noga att de blir lätta för 

respondenterna att följa och tolka samtidigt som de tydligt besvarar de frågor som 

uppsatsskrivarna vill undersöka. Huruvida, ska det sägas att det i denna undersökning inte 

har varit komplext att konstruera enkäten då den enbart bestod av tre frågor, vilket gör att 

utrymmet för feltolkning av frågorna minskade. Enkätens tre frågor var av den slutna 

karaktären med endast ja eller nej som svarsalternativ. Fördelen med detta är enligt David 

och Sutton (2016) att frågorna kan besvaras snabbt, vilket enligt dem är bra då personer i 

allmänhet är mer villiga att delta om undersökningen går snabbt. Vidare menar David och 

Sutton (2016) att analysen underlättas när svaren är slutna då det blir lättare att koda och 

tolka dem. Det finns dock nackdelar med slutna svar enligt David och Sutton (2016) vilket 

bland annat kan vara att respondenten tvingas välja ett svarsalternativ som denne 

egentligen inte helt håller med om då denne begränsas av de på förhand givna 

svarsalternativen. 

 

3.2.3 Bearbetning och analys av data från enkätundersökning 

När behövd data samlats in återstod två saker att göra. Den ena var att tolka den, vilket 

var tämligen lätt då enkäten endast bestått av tre stycken frågor vars alternativ utgjordes 

av ja eller nej. Dessa tolkades utifrån ansatsen att uppsatsförfattarna ville klargöra hur 

många av respondenterna som någon gång hade investerat i hållbara fonder samt hur 

många som kunde tänka sig att göra det. Dessa kunde sedan jämföras med Kantar Sifo-

undersökningen för att se om dessa matchade varandra någorlunda väl vilket då skulle 

innebära att ett attitude-behaviour gap kunde fastslås. Det andra som skulle göras var att 

statistiskt säkerställa säkerheten i undersökningen. Detta gjordes som ett led i att 

uppehålla och säkerställa kvaliteten i uppsatsen genom att ytterligare statistiskt 

kontrollera precisionen i enkätundersökningen. För att göra detta användes en 
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binomialfördelningsfunktion, detta är enligt Bowerman, O´Connell och Koehler (2004) 

lämpligt för att kunna fastslå resultaten i en studie med en viss signifikansnivå. Eftersom 

denna studies undersökning jämfördes med Kantar Sifo-undersökningen (Swedbank, 

2017) så användes den studiens resultat som sannolikhet i binomialfördelningstestet som 

denna studie genomförde. Sannolikheten p, sattes således till 0,7 på grund av att 70% 

svarade sig villiga att investera i hållbara fonder i Kantar Sifo-undersökningen 

(Swedbank. 2017). Detta gjordes för att kunna formulera en nollhypotes som skulle kunna 

förkastas för att statistiskt säkerställa fynden i enkäten. Binomialfördelningstestet 

utfördes på samtliga frågor för att statistiskt säkerställa enkätsvarens signifikans. Följande 

nollhypotes formulerades utifrån föregående nämnda antaganden. 

 

𝐻0: ≤ 0,7 

𝐻1: > 0,7 

 

3.2.4 Beräkning av storlek på hållbart fondkapital 

En av de tre frågeställningarna som formulerades gick ut på att kartlägga mängden kapital 

som återfinns i hållbara fonder. Anledningen till att detta gjordes var att det ansågs kunna 

ge en nyanserad bild av hur sparandet i hållbara fonder såg ut i avseende på omfattning 

och storlek. Detta genom att utifrån olika definitioner av hållbara fonder kartlägga 

storleken på förmögenheten i dessa, relativt sett till den totala mängden kapital som 

återfinns i alla sorters svenska fonder. För att ytterligare nyansera bilden av den svenska 

marknaden för hållbara fonder kunde de siffror som fåtts fram i studiens 

enkätundersökning på hur många som säger sig ha investerat i hållbara fonder ställas i 

paritet med mängden kapital som återfinns i hållbara fonder utifrån olika definitioner på 

hållbarhet. Med detta kunde en fingervisning av hur stor del av det totala fondkapitalet 

som människor som placerar hållbart utgör fås.  

 

Som tidigare nämnts i bakgrund och referensram har det gjorts flertalet försök att införa 

märkningar eller rankingar av fonder och av vad som egentligen är hållbart. I denna studie 

har det använts tre olika sätt för att beräkna totala mängden hållbart kapital, varav två 

stycken är oberoende betyg eller märkningar från en tredje part. De klassifikationer som 

valts att använda i denna studie var de som uppsatsskrivarna efter efterforskningar 

kommit fram till var mest prominenta och framstående på den svenska marknaden. Först 
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och främst så användes den simplaste definitionen, det vill säga att en lista på alla svenska 

fonder som utgav sig för att vara hållbara. Vidare valdes också den betygsskala som 

Morningstar skapat som nästa metod för att definiera en fonds hållbarhet. Hur dessa betyg 

beräknas redogörs närmare för i referensramen. Den tredje metoden som togs fram var 

Svanenmärkningen och de fonder som erhållit den. Anledningen till att tre olika 

tillvägagångssätt används är för att kunna ge en mer nyanserad bild av situationen på den 

svenska marknaden för hållbara fonder och se om märkningarna överensstämmer 

någorlunda väl med varandra. I de tre följande avsnitten presenteras metodiken bakom 

varje definition. 

 

3.2.4.1 Fonder som profilerar sig som hållbara 

Denna metod för att räkna ut andelen hållbart placerat kapital av den totala 

fondförmögenheten var baserad på att enkom ha med alla de fonder som profilerade sig 

som hållbara. För att kunna genomföra detta behövdes först en lista på alla svenska fonder 

med en hållbar profilering konstrueras. Detta insåg uppsatsförfattarna med tiden 

svårigheterna med, detta då det var svårt att hitta alla dessa fonder bland de hundratals 

som fanns registrerade i Sverige. För att lösa detta kontaktades företaget Morningstar som 

med sin stora databas hade tillgång till listor på alla fonder som hade en uttryckt hållbar 

profilering samt mängden kapital som varje fond hade i besittning. När listan på dessa 

fonder hade erhållits kunde resterande beräkningar genomföras. Mängden kapital som 

fanns i dessa fonder adderades samman till en klumpsumma som sedan dividerades med 

det totala svenska fondkapitalet vilket gav hur stor andel som utgjordes av hållbart 

placerat kapital enligt denna definition. 

 

3.2.4.2 Morningstars hållbarhetsranking 

För att få tillgång till fondbetyg från Morningstar kontaktades återigen Jonas Lindmark 

bolagets analyschef för den svenska fondmarknaden. Från Lindmark erhölls då data som 

innehöll samtliga ca 700 svenska fonder samt storleken på deras fondförmögenhet. Vidare 

bifogade Morningstar också de hållbarhetsbetyg som de räknat fram för fonderna i 

samarbete med företaget Sustainalytics. Värt att notera är att det som tidigare nämnts är 

så att alla fonder med ett hållbarhetsbetyg över 50 enligt Morningstar ska räknas som 

hållbara, vilket därför också valts att följa i denna studie. För att kunna behandla denna 
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data och fastslå hur stor andel av det totala fondkapitalet som är placerat i hållbara fonder 

genomfördes sedan följande operationer i nedan angivna ordning:  

 

- Fonderna sorterades först efter hållbarhetsbetyg från högst till lägst värde. 

- När fonderna sorterats på hållbarhetsbetyg drogs gränsen för vad som räknas 

som hållbart vid 50 och allt under detta sållades bort. 

- När de hållbara fonderna med 50 eller högre i betyg sorterats ut beräknades 

värdet av den totala fondförmögenheten som återfinns i dessa hållbara fonder ut 

genom att addera samtliga av dessa fonders förmögenheter till en klumpsumma. 

- För att kunna ställa mängden hållbart kapital i paritet till den totala svenska 

fondförmögenheten adderades sedan summan av samtliga svenska fonders 

förmögenheter samman. Därefter dividerades den totala hållbara 

fondförmögenheten med den totala svenska fondförmögenheten vilket visade 

hur stor andel av det totala svenska fondkapitalet som är investerat i hållbara 

fonder då man använder Morningstars Sustainability rating.  

 

3.2.4.3 Svanenmärkning 

Den sista definitionen som använts är Svanenmärkningen av hållbara fonder. Som 

tidigare nämnts i referensramen är kraven hårdare och antalet ingående fonder betydligt 

färre än i Morningstars Sustainability rating. Tillvägagångssättet för att beräkna hur stor 

del det totala svenska fondkapitalet som är placerat i hållbara fonder enligt 

Svanenmärkningen byggde på samma antaganden som ovan. De fonder som erhållit 

svanenmärkningen fanns klart och tydligt angivna på deras hemsida och var således lätt 

att erhålla. När detta var gjort kunde uppsatsförfattarna med hjälp av listan över svenska 

fonder som erhållits från Morningstar också se hur stora fondförmögenheter dessa fonder 

hade i besittning. Därefter beräknades den andelen av totala fondförmögenheten som är 

hållbart placerad. Detta genom att dividera totala förmögenheten hos de svanenmärkta 

fonderna med den totala svenska fondförmögenheten. 

 

3.2.4.4 Bearbetning och analys av data 

När data samlats in för fonderna enligt de tre definitionerna återstod arbetet med att 

analysera den. Detta renderade i upprättandet av ett spann där andelen av de olika 

kapitalmängderna för de tre definitionerna ingick. Spannet skapades med avsikt att 
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uppskatta hur stor andel kapital som kan tänkas återfinnas beroende på vald definition 

och märkning samt för att ge en tydlig översikt av situationen. Efter detta tolkades och 

analyserades resultatet vilket redogörs för senare i empiri och analysavsnittet. 

 

3.3 Kvalitativ del 

Denna del av studien, som är dess huvuddel grundar sig i att på djupet undersöka 

individuella personers tillvägagångssätt och tankeverksamhet i en beslutsprocess. I detta 

fall gällande att gå från tanke till handling i frågan om att investera i hållbara fonder eller 

inte och vilka orsaker som kan finnas till det observerade attitude-behaviour gapet. Med 

det i beaktning gör sig ett kvalitativt tillvägagångssätt sig mycket lämpligt i just denna 

studie. Detta då kvalitativ forskning enligt David och Sutton (2016) med ord kan hjälpa 

till att plocka fram data som uttrycker känslor, värderingar och attityder till ett fenomen. 

Vidare beskriver David och Sutton (2016) den kvalitativa forskningsstrategin som 

induktivistisk, konstruktivistisk och tolkande i sina svar. Detta passade en studie likt 

denna bra då den på ett explorativt vis ämnade att utforska ett område genom att kartlägga 

människors attityder och inställningar till ett fenomen, detta genom muntlig 

kommunikation i form av intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) är nackdelen med 

kvalitativa studier att de oftast inte är generaliserbara på hela populationer. Detta var dock 

inget problem för denna studie då den syftar till att försöka förstå ett fenomen och olika 

nyanser av det, snarare än att kvantifiera något. Som nämnts tidigare är ansatsen som 

tagits till denna studie induktiv. David och Sutton (2016) menar att denna forskning 

passar då man vill utforska ett område djupare. Detta var som tidigare nämnt syftet med 

studien och därmed föll detta val sig synnerligen naturligt. 

 

3.3.1 Forskningsdesign  

För kunna gå vidare med studien behövdes en forskningsdesign väljas. Detta är enligt 

David och Sutton (2016) nödvändigt för att kunna skapa sig en ram för insamling och 

analys av data. Efter en del diskussion kring vilken design som var lämpligast för studien 

föll till slut valet på en fallstudie. Detta definierar David och Sutton (2016) som 

djupgående studier av specifika enheter så som individer, organisationer eller samhällen. 

Vidare menar David och Sutton (2016) att en fallstudie ej måste utföras under 

kontrollerade omständigheter och skiljer sig från till exempel enkätundersökningar då de 

inte nödvändigtvis ämnas att användas i jämförande syfte, utan snarare för att få en 
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djupare förståelse för specifika fall där det finns en kunskapslucka. Denna utformning 

passade studien utmärkt då målet var att kartlägga ett outforskat fenomen genom att 

undersöka människors attityder och beteende kring intresse och köp av hållbara fonder. 

Fallet i denna fallstudie var således den delen av svenska populationen som är medvetna 

om hållbara fonder och som uppger sig kunna vara intresserade att under vissa 

förutsättningar investera i det. Studiens fall utgjordes av flera olika individer och en 

expert på området vilket ger en invändning att det skulle kunna ses som flera olika fall 

studeras, men enligt uppsatsförfattarna är det endast ett fall då alla dessa individer är 

kopplade till ett och samma fenomen, nämligen hållbara fonder. Detta menar också 

Denscombe (2018) inte är något problem då denne faktiskt hävdar att en fallstudie kan 

bestå av intervjuer med flertalet individer.  

 

3.3.2 Urval 

Denna studies fokus låg på att kartlägga ett område som var relativt outforskat och där 

storlek och omfattning av populationen var okänd. Med anledning av detta användes ett 

icke-sannolikhetsurval i arbetet med att sålla fram potentiella intervjupersoner. Detta 

menar David och Sutton (2016) är lämpligt då det råder svårigheter att identifiera alla 

potentiella fall i populationen samt när det är brist på tid eller pengar. Motsatsen till detta 

är enligt David och Sutton (2016) sannolikhetsurval vilket innebär att varje fall i 

populationen har lika stor chans att bli vald. Då hela populationen dock inte var känd 

vilket bland annat förklaras av brist på information kring vilka som äger fonder, kunde 

således heller inte denna metod användas på ett lämpligt sätt. Vidare var syftet med denna 

studie inte att dra slutsatser som är generellt applicerbara på hela populationen utan bara 

ge en fingervisning av hur helhetsbilden för populationen kan se ut. Därför hävdar 

uppsatsförfattarna att ett urval baserat på icke-sannolikhet kan hjälpa till att besvara detta 

på ett adekvat vis. 

 

Det fortsatta urvalet gjordes genom en kombination av flera olika vetenskapligt 

etablerade strategier tillhörande tillvägagångssättet icke-sannolikhetsurval. Anledningen 

till detta var att uppsatsförfattarna kände att användandet av flera strategier kombinerat 

skulle hjälpa till att mejsla fram ett urval som passade de uppsatta respondentkriterierna 

på bästa vis. Först och främst användes ett bekvämlighetsurval för att genomföra grunden 

till urvalet. Detta säger Bryman och Bell (2013) är när man till exempel väljer de som 
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fanns tillgängliga på ett smidigt sätt vid tillfället då studien utfördes. Nackdelen med detta 

menar David och Sutton (2016) är att det inte blir generellt applicerbart på populationen 

i sin helhet. Enligt David och Sutton (2016) måste man också vara uppmärksam vid 

användandet av denna teknik då den kan leda till att urvalet bara tar med ett enskilt kluster 

ur populationen eller blir generellt snedvridet. I detta fall har bekvämlighetsurvalet inte 

inneburit att första bästa person från gatan som matchar kriterierna har valts ut till studien. 

Istället har det inneburit att urvalet delvis baserats på uppsatsförfattarnas personliga 

ingångar till olika och spridda sociala kretsar, vilket resulterat i tillgång till respondenter 

av olika kön, ålder och social status. Efter detta har både ett kvot-, selektivt- samt 

snöbollsurval följt för att ytterligare sålla fram de fall ur populationen som matchar de 

uppsatta kriterierna och demografiska målen Att detta gjorts utöver det initiala 

bekvämlighetsurvalet menar uppsatsförfattarna gör att den risk som medförs av att bland 

annat urvalet blir snedvridet och klusterartat minskar. Då uppsatsförfattarna 

ursprungligen kommer från olika orter, har relativt olika sociala umgängen och spridd 

ålder kunde det redan från start göras ett urval som gjorde att dessa populationer skiljde 

sig från varandra. Detta gav en god spridning rent geografiskt och på den demografiska 

variabeln ålder, vilket förhoppningsvis torde ha motverkat de eventuella riskerna med 

bekvämlighetsurval. 

 

För att ytterligare kunna nå de personer som passade de uppställda kriterierna användes 

ett kvoturval. Detta innebär enligt David och Sutton (2016) att det identifieras egenskaper 

hos populationen som ska uppfyllas för att en individ ska väljas ut som ett fall ur den. 

Detta kan vara saker som ålder och kön där syftet är att efterlikna målpopulationen så gott 

som möjligt. Fördelen med detta säger David och Sutton (2016) är att man kan göra 

jämförelser mellan till exempel män och kvinnor eller olika åldrar. David och Sutton 

(2016) tar dock upp svårigheten med att känna till populationens alla egenskaper och att 

vissa egenskaper då kan uteslutas ur urvalet. För att genomföra detta i denna studie sattes 

de demografiska faktorerna ålder och kön upp. Detta gjorde att det eftersträvades en 

fördelning på 50/50 mellan män och kvinnor då det enligt Statistiska Centralbyrån råder 

liten skillnad mellan antalet män och kvinnor i Sverige och att fördelningen är nära 50/50 

(SCB, 2019b). Vidare sattes det upp tre åldersspann som var 18–30, 31–50 samt 51 och 

äldre där det aspirerades på att ha lika många representanter ur varje ålderskategori, om 

dessa var möjliga att hitta, vilket de i efterhand visade sig vara då hela kvoten fylldes. 
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Anledningen till dessa gränser är att personer i sitt liv går igenom olika faser där sparandet 

är olika stort och med olika syften beroende på vart i livet man befinner sig, ofta kopplat 

till inkomst och yrkesockupation. Detta gör det intressant att ha med lika representation 

från varje kategori då det möjliggör att det går att göra vissa jämförelser mellan dessa. 

Den naturliga undre gränsen för att medverka i studien blev 18 år, detta då man blir 

myndig i Sverige först då. Att det inte finns någon övre gräns motiveras med det enkla 

faktum att man kan spara i fonder oavsett ålder. Med hjälp av kvoturvalet uppnåddes 

ytterligare en naturlig spridning i både ålder och kön vilket därmed minskade risken för 

snedvridet urval. 

 

De sista stegen i urvalsprocessen utgjordes av både selektivt urval och till viss del också 

av snöbollsurval. Selektivt urval beskriver David och Sutton (2016) som fördelaktigt då 

forskaren har en bra bild och uppfattning om vilka personer som kan lämpa sig för 

ämnesområdet. I detta fall har båda uppsatsförfattarna haft tillgång till flertalet olika 

kretsar som har bedömts kunna besitta viss kunskap på ämnet och därmed vara intressanta 

för studien. Om personerna möter de demografiska kraven har dessa sedan tillfrågats om 

de har erfarenhet av fonder och hållbara fonder och kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju på ämnet. Valet av respondenter är extremt viktigt att tänka över för en studies 

generaliserbarhet och överförbarhet enligt Bryman och Bell (2013) och därför beaktades 

även detta i denna studie. Som tidigare nämnts hade uppsatsförfattarna på grund av sina 

olika åldrar, umgängeskrets och ursprung i Sverige tillgång till flertalet olika sociala 

kretsar och dessa nyttjades flitigt för att få en stor spridning och undvika att 

respondenterna skulle komma ur samma kluster. Det selektiva urvalet användes också när 

den respondenten som kom från säljarsidan som ansågs vara expert på området valdes ut 

för intervju. Anledningen till det var att det i denna studie var uppenbart för 

uppsatsförfattarna att de ville samtala med en privatrådgivare, detta då det är de som står 

på säljarsidan och träffar privatpersonerna dagligen och därmed bör ha god inblick i deras 

tankegång och process. Dessa söktes upp genom att kontakta bankerna i Linköping och 

den enda av dessa som svarade sig villiga att ställa upp intervjuades. Att det bara gjordes 

en intervju från denna sida motiveras med dels att endast en bank svarade, men också det 

faktum att den enbart var tänkt som komplement till de intervjuer som gjordes med 

privatpersonerna och därför behövdes ej fler än en. 
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Som nämnt i ovanstående stycke användes också ett snöbollsurval i vissa fall för att hitta 

lämpliga respondenter utanför uppsatsförfattarnas egna närmaste sociala kretsar, som 

skulle kunna vara insatta i ämnet. Detta beskrivs av David och Sutton (2016) som ett bra 

sätt att identifiera en delvis dold population och en informell teknik som bygger på socialt 

nätverkande för att vinna tillträde till efterfrågad population. Detta kan enligt David och 

Sutton (2016) ge ett skevt urval då det speglar de sociala nätverken hos deltagarna och är 

svårt att göra generaliserbart. Vidare anser uppsatsförfattarna att dessa risker delvis 

elimineras med hjälp av tidigare tillämpade metoder som sett till att det fåtts en stor 

spridning redan innan snöbollsurvalet görs och därmed bör det ej påverka så mycket. 

Detta ses dock inte som något problem för denna studie då dess huvudsakliga mål ej är 

att göra studien generellt tillämpar på hela populationen, utan bara ämnar ta upp nyanser 

av vad som kan gälla för den. Med detta finns en medvetenhet hos uppsatsförfattarna om 

att vidare och djupare forskning krävs för att generaliserbarhet skulle vara möjligt, och 

väljer också därför att enbart försöka bidra med nyanser och medvetenhet kring frågan 

för att förhoppningsvis sporra till vidare forskning. 

 

3.3.3 Intervjustruktur 

Denna studie har utförts på främst privatpersoner, men även en bankanställd med stor 

kunskap och erfarenhet av branschen rörande hållbara fonder samt som har en daglig 

kundkontakt. Den empiriska insamlingsteknik som har använts för att förskansa 

nödvändig information och åsikter från dessa individer är i samtliga fall intervjuer. För 

att kunna utforska de underliggande orsakerna kring diskrepansen mellan vilja och 

utförande gällande hållbara investeringar har denna kvalitativa delen av studien utförts 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta ger enligt David och Sutton (2016) 

möjligheten till större djup och mer personlig detaljrikedom i svaren då möjligheten till 

att utveckla svar samt att ställa följdfrågor finns. Strävan är här enligt David och Sutton 

(2016) att låta intervjuobjektet berätta sin historia och då i större grad bestämma 

intervjuns flöde beroende på riktningen som svaren tar. Detta passade en studie likt denna 

perfekt då orsakerna till fenomenet var höljt i dunkel, vilket mängden nyanser som gick 

att få ut i en semistrukturerad intervju hjälpte till att skingra och belysa. Nackdelen med 

de öppna svaren i en mindre strukturerad intervju är att de ej blir så pass kvantifierbara 

som en intervjustruktur med mer slutna frågor, vilket gör en sådan struktur mer numeriskt 

kvantifierbar (David och Sutton, 2016). Då syftet i denna studie dock låg åt det mer 
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explorativa hållet där meningen med intervjuerna var att utforska flera olika och för 

uppsatsförfattarna okända bakomliggande orsaker till ett fenomen, så fanns heller inte 

behovet av att kunna kvantifiera svaren i någon större utsträckning. Viktigt att tänka på 

är enligt David och Sutton (2016) att ju mindre strukturerad och ju mer flexibel en intervju 

är desto mer måste den ansvarige för intervjun arbeta under den, vilket också leder till att 

man måste vara rigoröst förbered vid användandet av denna teknik. 

 

3.3.4 Mall till intervjuer 

Målet med skapandet av den intervjumall som användes var att den skulle ha både en viss 

struktur, men samtidigt vara öppen nog för att låta respondenten svara så fritt och 

obehindrat som möjligt. För att kunna strukturera en intervju som lyckas att samla in 

tillräckligt med empiri för att besvara syftet och frågeställningarna menar David och 

Sutton (2016) att det är viktigt att identifiera de teman som intervjun kan baseras kring 

och utgöra dess struktur. Med detta i beaktningen konstruerades intervjun så att den följer 

de olika teman som berör de olika delarna som studien ville undersöka, men som 

samtidigt ger utrymme för personliga utlägg och följdfrågor. För att underlätta för både 

intervjuaren och intervjuobjektet försökte dessa teman följa en röd tråd vilket gör att 

intervjuerna är lätt att förstå och följa med i samtidigt som den knyts ihop på ett bra sätt. 

För att inte skapa en situation där frågorna i intervjun var ledande eller färgade av egna 

preferenser lades stor vikt vid hur formuleringen på frågorna skulle vara. För att undvika 

detta menar David och Sutton (2016) att det är bra att göra en testintervju då den dels ger 

intervjuaren en uppfattning om intervjun besvarar frågeställningarna, men också då 

intervjuaren kan få feedback från respondenten på hur denne upplevt intervjun. Detta var 

något som det togs fasta på och därför genomfördes det en testintervju med en 

privatperson innan den stora empiriinsamlingen började. Detta gav värdefull kritik och 

gjorde att intervjufrågorna och dess följd kunde justeras så att de bättre besvarade 

frågeställningarna som ämnades att undersökas.  

 

3.3.5 Förberedelse och genomförande av intervjuer 

Då uppsatsförfattarna ville ge intervjuobjekten chansen att förstå vad intervjun skulle 

handla om och vilka teman den skulle beröra skickades intervjumallen med kort bakgrund 

ut till respondenterna på förhand. Detta gav dem möjligheten att på förhand fundera på 

några av de teman och frågor som intervjun innehöll och kanske då komma med djupare 
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insikter. Detta menar Brinkmann och Kvale (2015) också minskar risken för att det ska 

uppstå eventuella missförstånd eller tveksamheter hos intervjuobjektet rörande intervjuns 

fokus och innehåll. För att intervjun skulle fortlöpa smidigt och friktionsfritt förberedde 

sig intervjuaren rigoröst, detta då David och Sutton (2016) menar att det är extra viktigt 

vid en semistrukturerad intervju då det gäller att intervjuaren kan navigera och lotsa 

intervjun från start till mål. Vid intervjun med den bankanställde som anses vara expert 

på området hållbara fonder applicerades det en stor noggrannhet rörande att undersöka 

hur banken för tillfället arbetar med hållbarhet samt om de gjort några tidigare uttalanden 

på området som var värt att fokusera extra på. Detta för att kunna få till en innehållsrik 

diskussion med många nyanser. 

 

Intervjuerna med privatpersonerna genomfördes på liknande vis varje gång. Det var 

samma intervjumall som bas och platsen valdes med avsikt i att skapa en lugn och 

avslappnad miljö för att respondenten skulle känna sig trygg, samt att inga andra störande 

moment skulle uppstå. Detta är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt då störande moment 

och buller försämrar både inspelningskvalitet samt potentiellt sett intervjuobjektets 

förmåga att svara. Detta då Bryman och Bell (2013) menar att intervjupersonen kan vara 

rädd för att det den säger hörs till andra utanför eller att denne helt enkelt störs av ljuden. 

Intervjuerna utfördes till den utsträckningen att uppsatsförfattarna ansåg sig ha uppnått 

en mättnad och fått tillräckligt med svar för att kunna besvara frågeställningen. Detta 

samtidigt som de uppsatta urvalskriterierna efterföljdes med målet att urvalet någorlunda 

skulle spegla populationens fördelning i ålder och kön. 

 

3.3.6 Intervjudokumentation 

För att säkerställa att ingen information gick förlorad så dokumenterades alla intervjuer 

med en ljudinspelning. Detta för att uppsatsförfattarna i efterhand ska kunna gå tillbaka 

och åter lyssna på intervjun, då enligt Bryman och Bell (2013) det i en kvalitativ studie 

inte bara är viktigt vad respondenten säger utan hur de säger det. En ytterligare fördel 

med att spela in intervjun är enligt Bryman och Bell (2013) att det under intervjuns gång 

kan läggas fokus på att lyssna på respondenten och komma med följdfrågor istället för att 

behöva anteckna respondentens svar. Dalen (2007) menar att det är viktigt att 

uppsatsförfattarna själva transkriberar intervjuerna då det ger en unik chans att lära känna 

sin egen data. Vidare säger Bryman och Bell (2013) att inspelningsutrustningen kan få 
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intervjupersonen ur balans för att de är oroliga för att intervjun sparas för eftervärlden att 

lyssna. Detta försökte motverkas genom att informera om konfidenshanteringen av det 

inspelade materialet och att så fort godkänt betyg var uppnått skulle filerna raderas. Efter 

varje intervju var genomförd transkriberades intervjun för att underlätta analysarbetet och 

att lättare kunna identifiera teman i intervjuerna (Bryman och Bell, 2013). 

 

3.3.7 Etiska ståndpunkter 

För att hålla en hög nivå på forskningsetiken i studien har Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer följts. De bygger på att medverkande i studien inte ska åsamkas 

fysisk eller psykisk skada, inte heller bli förödmjukade eller kränkta. För att stävja detta 

har Vetenskapsrådet (2002) instiftat fyra huvudkrav för att säkerställa individskyddet. 

Respondenterna i denna studie har innan intervjun fått studiens syfte och intervjumallen 

skickade till sig för att på så sätt uppfylla Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. 

Vidare har uppsatsförfattarna tydligt informerat respondenterna att intervjuerna sker 

frivilligt och att respondenten på eget initiativ kan avbryta intervjun när respondenten 

önskar vilket är i linje med Vetenskapsrådets (2002) andra huvudkrav, samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet bygger på att information som samlas in ska lagras på ett säkert 

sätt och personer som medverkar i studien ska ges anonymitet. Studien har följt 

universitetets riktlinjer för GDPR för att säkerställa konfidensen gällande lagringen av 

intervjuer. Den insamlade empirin kommer att raderas när ett godkänt betyg uppnås i 

studien. I studien har minsta möjliga mängd information om respondenterna redovisats 

för att det inte ska finnas möjlighet för utomstående att identifiera respondenterna. Till 

sist kommer den insamlande empirin endast användas i denna studies forskningsändamål 

vilket är enligt nyttjandekravet, Vetenskapsrådets (2002) fjärde och sista huvudkrav. 

 

3.3.8 Studiens kvalitet 

För att säkerställa studiens kvalitet finns det enligt Bryman och Bell (2013) två olika 

vägar att gå för en kvalitativ studie. Reliabilitet och validitet som används i kvantitativa 

studier fokuserar på mätning vilket inte är huvudsyftet i en kvalitativ uppsats. Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan begreppen reliabilitet och validitets innebörd alterneras för 

att bättre anpassas till en kvalitativ studie där mindre fokus läggs på mätningsområdet. 

Uppsatsförfattarna har dock valt att bekräfta studiens kvalitet med de alternativa 

begreppen som Bryman och Bell (2013) listar för kvalitativa studier, trovärdighet och 
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äkthet. Trovärdighet bryts ner i de fyra underkategorier tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. Dessa listas nedan. 

 

Tillförlitlighet 

Då en kvalitativ studie inte har för avsikt att visa en generaliserbar bild av verkligheten 

utan den individuella respondentens verklighet blir begreppet tillförlitlighet av största 

betydelse (Bryman och Bell, 2013). Vidare anser Bryman och Bell (2013) att 

tillförlitligheten kan säkerställas genom respondentvalidering, där resultatet av studien 

bekräftas av respondenten så att uppsatsförfattarna inte misstolkat respondentens syn på 

verkligheten. För att säkerhetsställa tillförlitligheten i denna studie har alla respondenter 

fått en möjlighet att ta del av det individuella intervjumaterialet och resultatet för att 

bekräfta sina svar eller möjligheten att justera och addera till intervjun. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till hur resultatet av studien skulle stå sig i ett annat sammanhang 

eller att studien skulle visa samma resultat om den genomfördes igen. Kvalitativa studier 

fokuserar mer på djupet på en mindre undersökningsgrupp vilket gör att man går miste 

på bredden som vanligtvis är fokus vid kvantitativa studier. Enligt Bryman och Bell 

(2013) ligger fokus för överförbarhet i en kvalitativ studie på att tillgodose läsaren med 

fylliga eller täta redogörelser vilket möjliggör för läsaren att själv bedöma möjligheten 

att implementera studiens resultat i andra kontexter. 

 

Pålitligt 

För att stärka trovärdigheten i denna underkategori anser Bryman och Bell (2013) att 

studien ska utföras med ett granskande synsätt. Detta åstadkoms genom att redovisa alla 

moment i studien. Detta har genomförts genom att ha dokumenterat, redovisat och 

motiverat hela tillvägagångssättet i studien. Pålitligheten styrks ytterligare genom 

opponeringsgrupperna som kontinuerligt under arbetets gång granskat studien och dess 

tillvägagångssätt. Med sin granskning fungerar opponeringsgrupperna som ”revisorer” 

som enligt Bryman och Bell (2013) anses styrka pålitligheten i studien. 
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Bekräftelse 

Denna underkategori handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att forskarna inte ska låta 

sina egna personliga värderingar påverka resultatet av studien. Forskarna ska agera under 

god tro och inte medvetet styra resultat och slutsats. Detta har tagits i ständig åtanke under 

studiens genomförande, där valet av till exempel semistrukturerade intervjuer gjorts med 

tanke att respondenten ska få tala fritt istället för att svara på ledande frågor. Detta för att 

hålla största möjliga objektivitet genom hela studien. 

 

Äkthet 

Under kategorin äkthet tar Bryman och Bell (2013) tar upp flertalet kriterier som rör 

studiens autenticitet och förmåga att skapa en rättvis bild. Bryman och Bell (2013) påvisar 

vikten av att studien hjälper respondenterna att dels förstå sin egen situation bättre och ge 

dem verktyg för att kunna förbättra den egna situationen och även förstå andra personers 

tolkning av verkligheten. Detta försöker studien uppnå genom att besvara sina 

frågeställningar och därmed bringa klarhet i studiens problematik. 

 

3.3.9 Analys av empiri från intervjuer 

På ämnet kvalitativ analys menar David och Sutton (2016) att det ej finns en tydlig 

skillnad mellan insamling av data och dataanalys vid användandet av metoden. Delarna 

vävs ofta in i varandra när man använder sig av explorativa forskningsmetoder, vilket ger 

möjligheten att konstant kunna jämföra de senaste resultaten med preliminära svar som 

fåtts ur tidigare omgång av resultat. Detta resulterar enligt David och Sutton (2016) att 

forskaren under studiens gång kan förskjuta och skifta fokus för att kunna undersöka nya 

saker och fenomen som uppkommit. Detta passade studien utmärkt då de 

semistrukturerade intervjuerna under processens gång gav upphov till flera nya 

intressanta spår som då kunde följas upp i nästa intervju. De intervjuer som genomfördes 

i denna studie spelades in och transkriberades ner i textform för att underlätta 

analysarbetet så mycket som möjligt. Dessa transkriberingar har sedan sammanfattats och 

kortats ner för att underlätta analysarbete men också för att kunna skickas ut till 

intervjupersonerna så att de kan bekräfta att uppsatsförfattarna uppfattat dem korrekt. 

 

För att kunna tolka den insamlade teorin användes något som kallas för kodning. David 

och Sutton (2016) skriver att man vid kodning försöker identifiera gemensamma teman 
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såsom ord, uttryck eller innebörder i insamlad data. Varje gång dessa teman förekommer 

får de en tagg, dessa kan sedan jämföras genom att man kollar på alla ställen där taggen 

förekommer. Detta är enligt David och Sutton (2016) ett bra sätt att reducera ner stora 

mängder data och tillåter forskare att ta fram de centrala delarna och dra paralleller mellan 

dem. För att underlätta kodningsarbetet menar David och Sutton (2016) att man bör skapa 

en kodningsram som innehåller de kategorier som ska vara med. Denna kan utvecklas 

både innan och under arbetets gång. I detta arbete skapades under arbetets gång en enkel 

ram där det identifierades ett antal teman som var intressanta. Med hjälp av ramen kunde 

sedan intervjuerna brytas ner i teman som paralleller och slutsatser kunde dras från. 

Kodningsramen var också här till stor hjälp då den adderade struktur till arbetet med att 

utröna de viktigaste temana från empirin. Denna metod har enligt uppsatsförfattarna 

bidragit till att analysen kunnat genomföras på vetenskapligt och metodiskt sätt vilket har 

renderat i att det har kunnat plockas ur flertalet insiktsfulla saker från den insamlade 

empirin. 

 

3.3.10 Metodkritik 

Metodavsnittet har noggrant försökt att redogöra för det tillvägagångssätt och de 

strategier som har använts i studien. Det är trots det viktigt att nyansera de beslut som 

tagits genom att lyfta fram alternativa tillvägagångssätt och motivera varför dessa inte 

använts, eller alternativt är olämpliga att använda för att uppfylla studiens syfte. Detta 

säger även Rienecker och Jörgensen (2014) som menar att man bör ställa sig frågor kring 

de metodval som gjorts under studiens gång. Först och främst användes en kvalitativ 

metod till denna del av studien. Att ersätta denna med en kvantitativ metod ser författarna 

som en omöjlighet då det området som studien ämnade att undersöka var nytt och relativt 

outforskat. Hade en kvantitativ metod använts hade det varit svårt att skapa till exempel 

en enkät då svarsalternativen hade behövt vara formulerade av uppsatsförfattarna själva. 

Detta hade resulterat i att studien hade baserats på uppsatsförfattarnas fördomar och 

uppfattning om vad som låg till grund för diskrepansen mellan vilja och utförande när det 

kommer till att investera i hållbara fonder. Studien hade i detta fall inte lyckats att uppfylla 

sitt mål att upptäcka de okända nyanserna och anledningar som ligger bakom fenomenet. 

 

En annan del som går att diskutera är den metod som urvalet skett utifrån. I studien 

användes det egentligen flera olika metoder som stöttade varandra så att de renderade i 
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ett icke-sannolikhetsurval som uppsatsförfattarna menar på ett adekvat sätt hjälper till att 

besvara frågeställningarna. De använda metoderna var en variant av bekvämlighetsurval, 

kvoturval samt ett visst snöbollsurval. Dessa renderade i att det kunde hittas lämpliga 

kandidater med både god demografisk och geografisk spridning. Det ska dock sägas att 

det finns andra alternativ likt det sannolikhetsurval och dess olika varianter som David 

och Sutton (2016) beskriver. Dessa andra alternativ menar David och Sutton (2016) ger 

ett mer generaliserbart resultat då de urvalet sker på ett mer strategiskt och slumpmässigt 

vis. I denna studie lämpade sig detta dock inte då populationen och dess omfattning var 

okänd. Hade det gått att få tag i listor över populationen hade ett sannolikhetsurval varit 

att föredra då det hade eliminerat risken för ett skevt urval samt gjort studien mer 

generaliserbar. Då generaliserbarhet dock inte är huvudsyftet med denna studie menar 

författarna dock att detta inte är något större problem och att det urvalet som gjorts sett 

till att ge ett bra och spritt urval. 

 

De intervjuer som genomfördes hade en semi-strukturerad karaktär där en viss mall 

följdes, men utöver det fick samtalet flöda relativt fritt. Anledningen till detta var att 

uppsatsförfattarna ville få till stånd ett samtal där nyanser och åsikter som vanligtvis inte 

skulle kommit ut fick framträda. De alternativ som finns till denna metod är att antingen 

ha en betydligt striktare frågemall som följs eller att ha en ännu mer öppen och mindre 

manusstyrd intervju. Det första alternativet valdes bort då uppsatsförfattarna menade på 

att svaren skulle styras alltför mycket av frågornas karaktär och inte ge utrymme för 

djupare svar och insikter. Att ha en ännu mer öppen intervju valdes också bort med 

anledning av att den skulle kunna svänga bort alldeles för mycket från ämnet och att 

svaren skulle bli svåra att analysera och kategorisera. Majoriteten av de intervjuer som 

utfördes ägde rum ansikte mot ansikte med undantag för fyra stycken som utfördes via 

telefon på grund av geografiska och logistiska skäl. Alternativet till denna metod hade 

varit att köra alla intervjuer via telefon. Detta menar dock uppsatsförfattarna hade lett till 

sämre resultat då man inte alls får samma samspel och interaktion som vid ansikte mot 

ansikte, vilket märktes vid de fyra intervjuer som gjordes via telefon. Där blev det svårare 

att notera ifall respondenten uppfattat frågan korrekt och hur denne reagerade på den. 

Med detta i beaktning var således personliga intervjuer ansikte mot ansikte att föredra. 

David och Sutton (2016) tar dock upp vissa nackdelar med ansikte mot ansikte som till 

exempel det faktum att svaren kan ändras beroende på vem som intervjuar och att det då 
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kan framträda en så kallad intervjuareffekt. Detta har dock försökt att förebyggas genom 

diverse åtgärder som rigorösa förberedelser kring att skapa en stämning och miljö där 

respondenten känner sig trygg i att besvara de frågor som ställs. Telefonintervjuer hade 

möjligtvis kunnat rendera i en bättre geografisk spridning på de svarande, men med det 

faktum att uppsatsförfattarna upplevde dessa intervjuer som sämre och att det redan hade 

uppnåtts en god geografisk spridning ansågs ej denna fördel väga över för detta alternativ. 

 

Den metod som användes för tolkning och analys av data var innehållsanalys med 

kodning och tematisering där de olika svaren bröts ned och delades in i kategorier och 

underkategorier. Här fanns det andra alternativ som hade kunnat användas. En av dessa 

är diskursanalys som enligt David och Sutton (2016) motsätter sig en mekanisk 

nedbrytning till mått och siffror. Till skillnad mot innehållsanalys kodar diskursanalys 

utefter data, istället för att tvinga på den koder, vilket vissa menar ökar validiteten hos 

koderna. I detta fall har dock uppsatsförfattarna valt innehållsanalysen då den anses på 

ett enkelt vis bryta ner data till ett antal kategorier som sedan kan användas för att 

gruppera den och dra slutsatser utifrån, vilket denna studie genomfört och dragit stor nytta 

av. 

 

3.3.11 Källkritik 

Denna studie har haft som praxis att alltid förhålla sig kritiskt till de sekundärkällor som 

använts för att bygga studiens bakgrund och referensram.  De källor som har varit 

relevanta har granskat noggrant där endast de artiklar, böcker och organisationer som 

utstrålar tillförlitlighet har valts ut. Detta har spillt över i att det i så stor utsträckning som 

möjligt använts förstahandskällor och verkligen betrodda upphovsmän. I de fall där en 

organisation stått bakom en hemsida eller fakta har alltid dess motiv att skriva 

informationen tagits i beaktning. Detta har sedan legat till grund för de avväganden som 

har behövts göras kring huruvida källor ändå går att använda utan att det riskerar 

partiskhet. Ett sådant fall är användandet av Morningstarrankingen och 

Svanenmärkningen som användes till främst den kvantitativa delen. Här kan det 

argumenteras för att dessa bör användas försiktigt då de båda är två organisationer som 

driver en agenda. Morningstar är en organisation som drivs i vinstdrivande syfte men är 

ett tungt och etablerat namn inom branschen och står bakom mycket högkvalitativa data 

över både traditionella och hållbara fonder. Det sättet som ratingen från Morningstar 
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används i studien gör att det nödvändigtvis heller inte är något problem att en 

vinstdrivande aktör står bakom den. Detta då den används för att visa på mängden kapital 

som återfinns i hållbara fonder beroende på vilken definition som används. Således är 

detta bara en av många definitioner och det lyfts tydligt fram i studien att den inte är något 

facit av hållbara fonder, utan bara en tänkbar definition. Detsamma gäller för 

Svanenmärkningen, som visserligen ska vara en statligt oberoende organisation men som 

driver en väldigt hård miljölinje i de flesta frågor vilket kan ifrågasättas när man kollar 

på skillnaderna i hållbarhetskriterier kontra de från andra märkningars kriterier. Med detta 

i beaktning har således författarna betänkt dessa potentiella problem men gjort 

avvägningen att det ej spelar någon roll vilka motiv dessa aktörer har då målet bara är att 

belysa problematiken med de olika definitionerna. Då blir det således en nödvändighet 

att ta hjälp av privata aktörer då finansinspektionen som tidigare nämnts har lagt ut 

makten till att definiera vad en hållbar fond är till aktörerna själva. 

 

En stor del av empirin till denna studie kommer från de intervjuer som genomförts under 

studiens gång. Detta skulle potentiellt sett kunna ledan till både subjektivitet och 

snedvridna svar till följd av intervjuns utformning. Vidare skulle detta kunna innebära att 

respondenterna inte avslöjar allt de tycker då respondenterna kan känna sig obekväma 

eller att frågorna ej ger utrymme till ett utvecklat svar. Att detta ska ske har försökt 

undvikas genom dels intervjuns utformning men också det faktum att anonymitet utlovats 

med förhoppning att respondenten ska bli mer bekväm i att diskutera ämnen som kan 

anses känsliga. En annan risk som finns är att respondenternas svar skulle kunna 

misstolkas av uppsatsförfattarna och därmed bli missrepresentativa. För att undvika detta 

har det skickats ut respondentvalideringar där respondenterna fått bekräfta att de 

uppfattats korrekt under intervjun. 
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4 Empiri 

Empiriavsnittet i denna studie kommer att vara uppdelat i två olika delar där det första 

avsnittet berör de kvantitativa delarna. Därefter redovisas huvuddelen av studien som 

utgörs av den kvalitativa delen. Anledningen till denna uppdelning är att 

uppsatsförfattarna vill göra det enkelt för läsarna att följa studiens gång en simpel och 

kronologisk ordning, men också det faktum att de kvantitativa och kvalitativa studierna 

har bedrivits som två olika och därför ej ska blandas ihop. 

 

4.1 Kvantitativ empiri 

Den kvantitativa delen är som tidigare nämnd i metodavsnittet även den uppdelad i två 

delar. Den som presenteras först är den enkätundersökning som genomförts vars syfte var 

att undersöka hur många som har investerat i hållbara fonder eller är intresserade av att 

göra det med syfte i att exponera ett eventuellt attitude-behaviour gap. Nästa del som 

följer efter det är en kvantitativ datainsamling som syftar att undersöka mängden kapital 

allokerat till hållbara fonder per olika definitioner och klassificeringar. 

 

4.1.1 Undersökning av attitude-behaviour gap 

Enkätundersökningen som skickades ut innehöll tre olika frågor med ja eller nej som enda 

svarsalternativ. Dessa var formulerade på följande vis: 

 

- Har du investerat i en hållbar fond någon gång? 

- Kan du tänka dig att spara i hållbara fonder? 

- Skulle du kunna tänka dig att investera i tobaksindustrin? 

 

Enkäten delades ut i flertalet noggrant utvalda Facebookgrupper och låg öppen för svar i 

sju dagar innan den stängdes. Under denna tiden lyckades den samla in svar från 180 

personer, vilket var ett tillräckligt stort stickprov för att en stor statistisk säkerhet skulle 

uppnås. De svar som enkäten gav upphov till redovisas i nedan följande tabeller: 
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Tabell 1: Egenkonstruerad tabell över enkätsvar 

 

Som man kan beskåda ovan uppger 33,3% av de tillfrågade att de någon gång har 

investerat i en hållbar fond. Intressant att notera att i den Kantar Sifo-undersökning som 

det refereras till i studiens bakgrund var svaret på den frågan att 25% någon gång hade 

investerat i en hållbar fond (Swedbank, 2017). Enkäten gav vidare siffran att hela 89,4% 

av de deltagande skulle kunna tänka sig att spara i hållbara fonder. I undersökningen 

utförd av Kantar Sifo gav motsvarande fråga svaret att 70% kunde tänka sig att spara i 

hållbara fonder (Swedbank, 2017). På enkätens sista fråga som gjorde gällande om den 

svarande skulle kunna tänka sig att investera i tobaksindustrin så var svaren väldigt jämnt 

fördelade mellan ja och nej. Pendeln svängde dock över något till ja-sidan där 52,2% 

uppgav kunna tänka sig att investera i tobaksindustrin kontra 47,8% för nej-sidan. De 

binomialfördelningstest som gjordes visade att man kunde förkasta nollhypotesen på den 

första och andra frågan på 95% signifikansnivå. Den tredje frågan rörande tobaksindustrin 

gick dock inte att statistisk fastslå med vald signifikansnivå. Med detta gjort anses 

enkätens två huvudfrågor som ämnade validera Kantar Sifo-undersökningen vara 

statistiskt säkerställda. 

 

4.1.2 Storlek på hållbar fondförmögenhet 

I referens- och metodavsnittet beskrevs de tre olika klassificeringarna som använts vid 

beräknandet av mängden kapital placerat i svenska hållbara fonder. I detta avsnitt 

presenteras resultaten för varje del för sig och sammanfattas på slutet. Nedan följer 

tabeller på resultaten för varje klassificering: 

  

 

 

Har du investerat i 

en hållbar fond 

någon gång? 

Kan du tänka dig 

spara i hållbara 

fonder? 

Skulle du kunna 

tänka dig investera 

i tobaksindustrin? 

Ja 33,3% 89,4% 52,2% 

Nej 66,7% 10,6% 47,8% 
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Tabell 2: Egenkonstruerad tabell över fonder som profilerar sig hållbart. 

 

Som det går att beskåda i tabellen ovan uppgår kapitalet för de svenska fonder som 

profilerar sig som hållbara till ca 887 miljarder kronor vilket utgör 21,9% av den totala 

svenska fondförmögenheten. Antalet fonder som profilerar sig som hållbara uppgick i 

skrivande stund till 156 av de totalt 726 svenskregistrerade fonderna, vilket innebär att de 

utgör cirka 21%. Värt att notera är att utav de 156 fonderna som profilerar sig som 

hållbara så har endast 89 av dem ett hållbarhetsbetyg över 50, vilket är Morningstars gräns 

för vad som räknas som hållbart eller ej. Detta innebär vidare att 33 fonder har ett betyg 

som är lägre än 50 men ändå profilerar sig som hållbara. De resterande 34 fonderna som 

saknas för att totalsumman ska bli 156 uppfyller inte de krav som krävs för att få ett 

hållbarhetsbetyg av Morningstar och kan således heller inte räknas med. För de fonderna 

som profilerar sig som hållbara är snittbetyget för de 122 stycken som innehar en 

Morningstar Ranking 52,2 vilket innebär att de i snitt är över gränsen för vad som räknas 

som hållbart. Detta kan jämföras med snittet för de 570 svenska fonder som ej profilerar 

sig som hållbara vilket landar på 51,2 vilket också per definition räknas som hållbart. 

 

Tabell 3: Egenkonstruerad tabell över fonder enligt Morningstarranking. 

Fonder med hållbarhetsbetyg över 50 

Summa kapital i fonder med över 50 i betyg 1922 miljarder kr 

Andel av totala fondkapitalet 47,3% 

Antal fonder med över 50 i betyg 314 st 

Utger sig ej som hållbar men har över 50 i betyg 225 st 

 

I tabellen ovanför redovisas mängden kapital som anses vara hållbart baserat på 

Morningstars hållbarhetsbetyg. Detta innebär att endast de fonderna med över 50 i betyg 

Fonder som profilerar sig som hållbara 

Totalt kapital hållbar profil 887 miljarder kr 

Andel av totala fondkapitalet 21,9% 

Antal fonder med hållbar profil 156 st 

Hållbarhetsbetyg över 50 89 st 

Hållbarhetsbetyg under 50 33 st 

Saknar hållbarhetsbetyg men har hållbar profil 34 st 
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är med i urvalet. Detta ger en fondförmögenhet som är hållbart placerad på ungefär 1900 

miljarder kronor vilket motsvarar 47,3% av den totala svenska fondförmögenheten. 

Antalet fonder som har över 50 i hållbarhetsbetyg uppgick till 314 av de totalt 726 

svenskregistrerade fonderna, det vill säga cirka 44%. Intressant att beskåda här är det 

faktum att hela 225 fonder har ett hållbarhetsbetyg över 50 utan att profilera sig som 

hållbara. Snittet för de svenska fonder som har ett hållbarhetsbetyg är 51,5 vilket innebär 

att svenska fonder i snitt har ett högre betyg än 50 och då per definition är hållbara. 

 

Tabell 4: Egenkonstruerad tabell över svanenmärkta fonder. 

Svanenmärkta fonder kapitalstorlek 

Antal svanenmärkta fonder 17 st 

Totalt kapital svanenmärkta fonder 66 miljarder kr 

Andel av totalt fondkapital som är svanenmärkt 1,6% 

Genomsnittligt Morningstarbetyg på svanenfonder 53,9 

 

Denna sista tabell visar de svenska fonder som har erhållit svanenmärkningen som en 

hållbarhetsstämpel på sina fonder. Dessa är 17 totalt till antalet och för att få erhålla 

svanenmärkningen måste fonden uppfylla en rad villkor, dessa redogjordes noggrannare 

för i referensramen. Storleken på den Svanenmärkta fondförmögenheten uppgår till cirka 

66 miljarder kronor vilket utgör 1,6% av den totala svenska fondförmögenheten. Av de 

17 Svanenmärkta fonderna innehar 13 av dessa ett Morningstarbetyg. Snittbetyget på 

dessa är 53,9 och endast två fonder får ett betyg som är lägre än 50, och därmed ohållbart 

enligt Morningstars definition.  

 

4.2 Kvalitativ empiri 

Detta avsnitt kommer att redogöra för studiens kvalitativa intervjuer och deras resultat. 

Avsnittet delas in i rubriker efter de teman som empirin berör. Dessa är de teman som 

har identifierats ligga bakom eller föranleda attitude-behaviour gapet. 

 

4.2.1 Respondentens definition av hållbarhet 

En inledande fråga som ställdes var hur respondenterna själva skulle definiera ordet 

hållbarhet och vad det innebar för dem. Anledningen till detta var att uppsatsförfattarna 

ville se huruvida det redan här rådde skillnader när hållbarhet mer allmänt diskuterades. 
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Här blev det snabbt tydligt att det var svårt att skapa en enhetlig definition av begreppet 

utifrån respondenternas svar, detta då buden var många och relativt spridda. Intervjuerna 

gav trots allt några enhetliga teman som förekom i de flesta svaren. De teman som var 

återkommande i respondenternas svar kring hållbarhet var först och främst fokus på 

miljöaspekten samt någon form av långsiktigt tänkande kring en vara eller process. Det 

var alltså så att de flesta fastnade på E när det kom till de olika ESG-aspekterna. Några 

av de svarande lyfte även S där de tog upp saker såsom rättvisa arbetsvillkor för anställda 

och human behandling av djur. Värt att notera är att endast en av respondenterna tog med 

G i sin definition av vad hållbarhet är. 

 

4.2.2 Avkastning 

Ett genomgående tema i flertalet av intervjuerna och något som många utav 

respondenterna bottnade i var frågan kring avkastningen. Attityderna och inställningarna 

till ämnet var dock något spridda om man beaktar alla de tolv intervjuerna som 

genomfördes. En attityd som delades av många som intervjuades var en oro gällande 

avkastningen och huruvida den skulle kunna mäta sig med den från traditionella fonder. 

Många kände en osäkerhet och trodde att de skulle behöva ge avkall på viss avkastning 

till förmån för att kunna investera i hållbara fonder, detta medans andra var mer säkra på 

det. Respondent tre som var säker på att avkastningen skulle vara sämre hade följande att 

säga om sin syn på avkastningen hos hållbara fonder och dess potential. ”Jag tror ju att 

det kommer ge lite sämre avkastning för de får ju en mindre marknad att röra sig på”. 

Här för respondenten resonemanget att på grund av att hållbara fonder i många fall har 

begränsade möjligheter rörande vad de får investera i därför borde de teoretiskt sett inte 

kunna prestera lika bra. Som ett exempel tar respondent tre upp följande exempel. ”Till 

exempel när oljepriset var högt och oljebolagen tjänade massor av pengar, en sådan 

bransch skulle man ju inte kunna investera i idag även om den ger bra avkastning”.  

 

Att åsikten att man skulle behöva göra en del avkall på avkastning när man investerar i 

hållbara fonder existerar var även något som uppkom i den intervju som gjordes med 

SEB. Konrad Sundström som är private banker på SEB i Linköping sade följande om 

hans upplevelse av kunders inställning till avkastningen hos hållbara fonder.  
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”Ja det kan nog finnas, att man tror att väljer man hållbara placeringar 

så måste man ge upp eller göra lite avkall på avkastningen, så det tror 

jag och det upplever jag själv också”.  

Det framkom samtidigt andra åsikter i några intervjuer där respondenterna sade sig tro att 

hållbara fonders avkastning kanske inte nödvändigtvis var lika bra nu, men att de trodde 

på den över tid då de menade att hållbarhet borde löna sig i det långa loppet. Ett exempel 

på detta är följande där respondent elva svarar på en fråga huruvida denne tror att 

avkastningen är sämre eller inte för hållbara fonder.  

”Det kan ju vara så men det kommer ju förändra sig tror jag ju för sig 

att på sikt handlar det om att företag ska överleva på sikt, det börjar 

bli en framgångsfaktor att satsa på hållbarhet, det kan vara tvärtom på 

sikt tror jag”.  

Denna åsikt delas till stor del också av respondent tio som sade följande om saken. ” Så 

jag tror att kanske inte i början men när det blir mer etablerat i så fall så skulle det 

sannolikt ge bättre avkastning än en som inte var miljöcertifierad”. Dessa personer har 

alltså en tro att det på sikt faktiskt är mer lönsamt med hållbara fonder.  

 

Som tidigare nämnt ställde sig många av respondenterna tveksamma till huruvida 

avkastningen hos hållbara fonder skulle kunna hålla jämna steg med den från traditionella 

fonder. Detta till trots behöver det nödvändigtvis inte innebära att man inte skulle kunna 

tänka sig att investera i det. Tvärtom uppgav stor del av respondenterna att de till och med 

kunde tänka sig att offra viss avkastning till förmån för det hållbara, ofta med 

motiveringen att det var för en god sak. Följande citat kommer från respondent ett som 

sade sig vara villig att avstå viss avkastning vid investering i hållbara fonder.  

” Jag tänker nog dels att det inte handlar om så jättemycket, att jag inte 

investerar så jättemycket pengar i aktier och i och med att jag inte 

investerar alla mina fonder i gröna så känns det inte som att det 

kommer ge en så jättestor skillnad för mig och då känner jag att det är 

en uppoffring jag kan göra för jag tycker vår planet är viktig. Så jag 

känner att det inte är så jättemycket jag offrar för en ganska så stor 

viktig sak.”.  
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Respondenten motiverar likt många andra respondenter i studien att just miljöaspekten 

och det goda som de upplever i en hållbar fond skulle kunna vara värt att ta en marginellt 

lägre avkastning för. 

 

Exakt hur stor avkastning respondenterna skulle vara villiga att offra för att investera i en 

hållbar fond har ingen av dem riktigt kunnat slå fast. I flera intervjuer har respondenterna 

dock beskrivit det som att det endast är en marginell andel avkastning som man skulle 

kunna tänka sig att avstå. För att addera till detta så har de allra flesta till slut också bottnat 

i att deras primära mål med investeringar faktiskt är att tjäna pengar och därför så ligger 

deras huvudfokus ändå där. Respondent sex som sade sig vara villig att avstå viss 

avkastning hade följande att säga om saken.  

”Ska jag investera i en hållbar fond så ska den ju prestera bra...jag vill 

ju ej investera mina pengar i något bara för att det är hållbart...då kan 

jag ju göra det på annat sätt som att köpa mer miljövänliga produkter 

och såna saker om jag vill lägga pengar på det jag tänker ju inte köpa 

något bara för att det är hållbart det ska ju vara en bra fond för det är 

ju det jag kollar på när jag ska investera för jag vill ju ha 

avkastningen”.  

Denna respondent menar således att även om denne kan tänka sig att avstå marginell 

avkastning, är avkastningen ändå väldigt central och inget denne vill offra enkom för att 

något är hållbart, utan en fonds prestation är också väldigt viktigt. På frågan gällande 

avkastningens vikt och huruvida man skulle kunna tänka sig att offra delar av den för att 

investera hållbart fanns det även de som svarade nej. Respondent sju uttryckte följande 

på frågan. ”Nej det tror jag inte, jag väljer ju kanske inte fonder som inte är hållbara men 

det ska ge hög avkastning ändå”. Denna respondent satte alltså avkastningen främst, även 

om denne dock försökte ta viss hållbarhet i beaktning i sitt investerande. Respondent fyra 

svarade följande på frågan huruvida denne skulle kunna tänka sig lägre avkastning för att 

investera hållbart. ” Jag tror inte att jag med facit i hand hade gjort det, om jag hade vetat 

svart på vitt att det här kommer generera sämre avkastning”. Denna respondent kunde 

inte tänka sig att ta en sämre avkastning även om denne trodde att det i framtiden kunde 

löna sig med hållbara fonder. 
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4.2.3 Information och kunskap 

Alla respondenter fick frågan om de kände till hållbara fonder, samtliga svarade att de 

gjorde det. För de flesta tog dock kunskapen slut där, de hade hört begreppet men de flesta 

respondenter visste inte exakt vad det var eller kunde nämna någon hållbar fond. Några 

stycken av respondenterna nämner att de inte vet om sina nuvarande fonder är hållbara 

eller inte, att de inte mötts av den informationen. 

  

Genomgående bland respondenterna är att de upplever en avsaknad av 

hållbarhetsinformation. De anser sig inte ha tillräcklig tillgång till önskad information för 

att väga in hållbarhetsperspektivet i sitt köpbeslut. Respondent tio uttrycker att det enda 

denne kommit i kontakt med på sin plattform för att köpa fonder är en märkning som 

indikerar om fonden har ett lågt koldioxidutsläpp, inga andra indikatorer finns inom det 

hållbara spektret. De flesta av respondenterna efterlyser en lättillgänglighet av 

information, att informationen kommer till respondenten snarare än att respondenten själv 

aktivt ska behöva söka upp informationen. De blir som respondent tio, begränsade till hur 

plattformen de handlar fonder på valt att presentera hållbarhetsinformationen. 

Respondent ett utvecklar detta vidare och säger att denne inte kommit i kontakt med 

hållbara fonder i det publika rummet mer än någon enstaka gång, men skulle vilja lära sig 

mer och att det tydligare presenterades hållbar information vid valet av fonder. Då 

respondent ett inte kunde hitta någon hållbar information med sin enklare undersökning 

av fonder baserade respondenten istället sitt investeringsbeslut på de fonder som 

respondenten först kom i kontakt med och med tanke om geografisk diversifiering. 

  

Anledningen till att flera av respondenterna eftersökte en lättillgänglighet av 

hållbarhetsinformation var att de inte upplevde sig ha kunskapen eller tiden för att 

undersöka fonderna själva. Som tidigare nämnts skulle respondent ett vilja lära sig mer 

om hållbara fonder innan hållbarhetsaspekten vägdes in i beslutsprocessen. Detta var 

något som även delades av respondent tolv som också upplevde sig behöva läsa på mer 

om de olika alternativen på fondmarknaden, respondenten sa “jag känner mig väldigt 

dåligt påläst”. Respondent nio ansåg sig inte ha kunskapen för att samla in information 

för att göra en tillfredsställande bedömning, respondenten nämnde även att den bristande 

kunskapen kunde bero på ett bristande engagemang. Både respondent nio och tio trodde 
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att informationssökandet var för omfattande och svårt och respondent tio sade att den 

trodde det var svårt för ”en vanlig person”. 

  

Tidsaspekten togs upp av både respondent fyra och fem som ansåg det problematiskt att 

insamlandet av information var alldeles för tidskrävande och något som var svårt att hinna 

med som privatsparare. Problematiken med informationssökandet tillstyrks av intervjun 

med SEB där Konrad Sundström anser att många av de som väljer fonder gör det för att 

slippa informationssökandet för att de saknar kunskapen, tiden eller engagemanget. Att 

situationen är motsägelsefull, att man väljer fonder för någon annan ska välja åt en. 

  

Både respondent ett och två uttryckte en oro över att hållbara fonder var ett relativt nytt 

fenomen och att tillräcklig information inte fanns tillgänglig eller hade haft tiden att 

etablera sig hos respondenten. Respondent två angav att avsaknaden av finansiell 

historisk bakgrund ökade osäkerheten kring hållbara fonder och var en anledning till att 

valet föll på ”dom gamla vanliga som var med tidigare”. Respondent ett kände sig 

tveksam inför hållbara fonder då information om exakt vad det innebar och att fenomenet 

var nytt och inte etablerat för respondenten. På frågan om respondenten var mer försiktig 

för investeringsbeslutet i fonder var avgörande för framtida liv svarade respondenten, 

”Mm, precis i och med att det är ett så pass nytt fenomen och att man faktiskt investerar 

pengar så känns det lite läskigt, en risk.” 

  

Vad som ofta eftersöktes av respondenterna gällande informationen om hållbara fonder 

var att den skulle presenteras för dem på ett enkelt sätt, enkelt att hitta och enkelt att 

begripa. Respondent sex ansåg att det skulle underlätta med information om den 

presenterades ”…på en aggregerad nivå utan att behöva gå på djupet på allting”, vilket 

leder vidare in på nästa punkt om tredjepartsgranskningar som kan underlätta 

informationssökandet. 

 

4.2.4 Tredjeparts-granskning/märkning 

En naturlig övergång från informationssökandefaktorn i intervjuerna blev ofta att 

undersöka respondenternas inställning till en tredjepartsgranskning, att en tredjeparts 

gjorde informationssökandet och granskningen åt respondenten då flertalet av 

respondenterna upplevde informationssökandet som problematiskt. Där respondenten 
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kunde sätta sin tilltro till en hållbarhetsstämpel istället för att genomföra undersökningen 

själv av tilltänkta fonder att investera i. Den generella uppfattningen från respondenternas 

svar var att ytterst få hade kommit i kontakt med någon form av hållbar 

tredjepartsgranskning på fonder tidigare. Det som framkom under intervjuerna var att de 

hållbara märkningar respondenterna kommit i kontakt med var vad bankerna och andra 

fondmäklare presenterade på sina plattformar. 

  

När respondenterna fick tredjepartsgranskning beskrivet för sig visade det sig att 

majoriteten av fick en positiv inställning till en tredjepartsmärkning av hållbara fonder. 

Respondenterna såg fördelar i att en tredjepartsgranskning sätter en kvalitetsstämpel på 

fonden vilket skulle underlätta respondenternas informationssökande. Respondent fyra 

ansåg att en tredjepartsgranskning skulle reducera arbetsinsatsen för att kunna göra ett 

genomtänkt köpbeslut ”Så att man själv inte behöver göra den djupa researchen på varje 

bolag utan att man kan lita på deras kredibilitet”. Flera av respondenterna upplevde 

fördelar med att tredjepartsgranskingen skulle göra det undersökandet arbetet åt dem, då 

de av flertalet olika faktorer inte kunde eller ville göra det själv. 

  

En av de vanligaste faktorerna som adresserades när tredjepartsgranskning nämndes 

under intervjuerna var tidsaspekten. Flertalet respondenter ansåg sig inte ha den tiden som 

krävdes för att granska fonder innan sina köpbeslut. Respondent fem svarade följande på 

frågan om sin inställning till tredjepartsgranskning  

”Det hade helt klart gjort det lättare för en att investera i det, lägga 

tiden och göra research om en fond som privat investerare, som inte 

har det som heltidsjobb, den tiden har man oftast inte att lägga ner”  

Respondent fem anser att arbetet som krävs för att kunna göra ett genomtänkt köpbeslut 

är för omfattande och kräver alldeles för stor tidsåtgång för att respondenten i form av 

privatsparare i fonder ska kunna åta sig den uppgiften. Respondent sex var inne på samma 

linje och ansåg en tredjepartsmärkning hade stora fördelar då arbetet var för omfattande 

då ”en fond kan ju äga hur mycket som helst egentligen så det är ju ej så lätt att kolla 

vartenda företag”. 
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En ytterligare faktor var att ett fåtal respondenter ansåg sig inte ha den ekonomiska 

kunskapen eller tillräcklig kunskap om hållbarhet för att kunna granska fonder. 

Respondent nio sa på frågan om inställning till en tredjepartsgranskning att ”Så det tror 

jag på att generellt sett behöver vi någon som gör den här grundläggande researchen åt 

oss” Respondent ansåg alltså att en tredjepartsgranskning hade bättre kunskap inom 

ämnet hållbara fonder än den genomsnittlige spararen inklusive respondenten själv och 

därmed kunde en tredjepartsmärkning bistå med en bättre granskning av en hållbar fond 

jämfört med den egna analysen. 

  

Även om majoriteten var positivt inställda till en tredjepartsgranskning framkom vissa 

förbehåll från några av respondenterna. Åsikter om hur tredjepartsgranskningar skulle 

utformas uttryckets. Det vanligaste som eftersöktes var en enhetlighet hos 

tredjepartsmärkningarna, respondent sex sade ”så finns det något sådant som alla rättade 

sig efter vore det jättebra” och respondent fem skulle kunna tänka sig att använda 

tredjepartsmärkning ”Om det hade funnits en stämpel som varit verifierad och vedertaget 

i branschen”. Denna diskussion om ett etablerat ramverk som alla 

tredjepartsgranskningar efterföljde förde oftast intervjun tillbaka till problemet med 

definitionen av vad en hållbar fond är, detta diskuteras i ett senare stycke i detta kapitel. 

  

Vidare efterfrågade respondenter tydlighet och enkelhet hos tredjepartsmärkningen, 

åsikter om vem som stod bakom märkningen framfördes också. Respondent tre uttryckte 

viss skepticism mot att tredjepartsgranskningar kan ha en egen agenda och respondenten 

skulle hellre se en statlig aktör bestående av forskare och sakkunniga. Inne på samma spår 

om egen agenda var respondent fyra som eftersökte en tyngd bakom märkningen. En FN-

ledd organisation gavs som förslag från respondent fem, där respondenten framhävde 

vikten av att tredjepartsgranskningen finansierades av oberoende källor genom bidrag 

eller bistånd.    

  

Den generellt positiva inställningen till tredjepartsgranskning bekräftades under intervjun 

med SEB där Konrad Sundström ansåg att efterfrågan på tredjepartsgranskning från sina 

kunder var hög men där han också belyste problematiken med att sätta en stämpel på ett 

komplext ämne som behandlar så många aspekter. 
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Ett mindre antal av respondenterna hade en negativ inställning till tredjepartsmärkningen, 

de såg inga fördelar att någon annan gjorde granskningen åt dem och de negativt inställda 

respondenterna ansåg att man i så fall skulle behöva granska och undersöka vad de olika 

tredjepartsgranskningarna stod för. Även här kom definitionsproblematiken på tal då både 

respondent åtta och elva ansåg att det fanns för många olika tredjepartsmärkningar och 

att de arbetade och representerade olika hållbarhetsperspektiv. Respondent åtta uttryckte 

en skepsis och ansåg att det fanns för många märkningar och det ledde till ökad förbrylling 

snarare än att det hjälpte och uttryckte sig som följande angående tredjepartsmärkning: 

 ”Ja alltså, alla dessa märkningar som finns på saker. Om man 

verkligen vill veta att man köper rätt frukt eller har investerat i rätt 

fond som går hand i hand med det man tycker så måste man ju anlita 

en detektiv för att kolla upp sådant, oavsett om den har en märkning 

eller Morningstar-rakning.”  

 Även respondent elva ansåg att det fanns för många olika märkningar och sa ”Det blir 

samma som med livsmedel, det blir en ren djungel”. Respondenten såg hellre att varje 

fond tydligare deklarerade sitt hållbarhetsarbete, tydligt punktat med kriterier där det 

bockades för vilka kriterier som uppnåddes inom fonden. Respondent tolv var positiv till 

en tredjepartsgranskning även om respondenten likt de negativt inställda också ansåg att 

det blev en förskjutning av problemet, att respondenten istället för att undersöka fonden 

fick undersöka vad tredjepartsmärkningen står för. Respondent tolv ansåg att när 

respondenten undersökt och hittat en tredjepartsmärkning som matchade de egna 

preferenserna behövdes det inte göra någon mer undersökning. Vidare var respondent sju 

neutralt inställd till tredjepartsgranskning, denne uttryckte sig inte negativt men såg inga 

uppenbara fördelar med en tredjepartsmärkning. 

 

4.2.5 Förtroende 

Ett ämne som berördes ur flera olika synvinklar under intervjuerna var förtroende. Det 

var förtroende för fonder, aktören som säljer fonder och förtroendet för 

tredjepartsgranskningen av fonder. Respondent ett underströk vikten av att kunna lita på 

fonden, att den verkligen var hållbar som den utgav sig för att vara. Respondent sju kände 

ett förtroende för fonder, att de som utgav sig för att vara hållbara levde upp till det 

anspråket. Respondenten antog att detta granskades och behövde därmed inte ytterligare 
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försäkra sig om kredibiliteten. Respondent tre återkopplade till definitionsproblematiken 

och att aktörer själva fick avgöra vad de marknadsför som hållbart 

”Så att det är ju mycket mer att man försöker profilera sig som en 

hållbar fond. Man kan ju inte åka dit på någonting då det inte finns 

definitioner, det är klart det låter bättre att man har en hållbar fond, 

marknadsföring och allt sådant ser ju befolkningen det som mer 

attraktivt.”  

Vidare var respondent tio skeptisk till bankerna som försäljare av hållbara fonder, då 

respondenten ansåg att bankerna i första hand arbetade för sin egen vinning och att 

kundens intressen kom i andra hand. Respondenten uttryckte tveksamhet kring att 

bankerna framhävde att fonder var hållbara och ansåg angående detta att det inte alltid 

gick att lita på bankerna. Konrad Sundström på SEB hade förståelse för att skepticism 

mot bankerna förekom och såg fördelar i tredjepartsgranskning för att öka kredibiliteten 

hos hållbara fonder. 

 

Flertalet synpunkter på tredjepartsgranskningarnas utformande uttrycktes under 

intervjuerna. Respondent två, tre, fyra och nio tog upp oberoende, opartiskhet och 

kredibilitet som viktiga faktorer för att kunna känna förtroende för 

tredjepartsgranskningar. Respondent tre hade synpunkter på hur finansieringen av 

tredjepartsmärkningen skulle genomföras ”En oberoende som ej finansieras av företagen 

själva som många av analyshusen gör utan istället finansieras med bidrag eller bistånd”. 

Detta ansåg respondenten skulle öka förtroendet och tyngden bakom 

tredjepartsmärkningen. FN och en statlig granskning föreslogs av respondenterna som 

lämpliga kandidater att stå bakom granskningarna vilket skulle ge en tyngd och 

trovärdighet. Respondent fyra tog upp Fairtrade-märkningen som ett dåligt exempel och 

var kritisk till försäljningen bakom märket, att agendan bakom märkningen kunde 

ifrågasättas, att de för ut ett budskap för att främja sina mål. Respondenten ville hellre se 

en statlig tredjepartsgranskning. Respondent åtta gick ännu längre i sin brist på förtroende 

till tredjepartsmärkningar och ansåg att om man skulle vara riktigt nitisk i sitt granskande 

skulle man behöva göra undersökningen själv. 
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4.2.6 Definitions- och matchningsproblematik 

Samtliga av respondenterna uppgav under intervjuerna att de någon gång hade hört talats 

om hållbara fonder. En del uppgav dock att trots att de hört talas om hållbara fonder som 

fenomen var de ändå osäkra på den exakta definitionen och exakt vad den innebar. 

Respondent tre sammanfattade sin kunskap i ämnet på följande vis. ”Jag har ju hört 

begreppet förut, men som du påtalade har jag aldrig hört någon definition eller vad det 

skulle vara egentligen”. Bilden av att kunskapen är låg gällande exakt vad en hållbar fond 

innebär förstärks ytterligare av följande citat från respondent nio.  

”Jag har hört talas om dem, men jag tänker så att utifrån min definition 

finns det kanske en djupare analys av vad det egentligen är. Ja jag har 

hört talas om det, men inte så hundra exakt så jag vet vad det är”.  

Här uppger respondenten alltså att denne har hört talats om hållbara fonder men att det 

råder oklarhet för denne exakt vad det är och hur det fungerar. 

 

Som ett ytterligare lager till respondenternas svårigheter att förstå exakt vad hållbara 

fonder innebär uppdagades det en problematik kring matchning av preferenser. Med det 

menas hur väl utbudet av de hållbara fonderna matchar respondenternas egen syn på 

hållbarhet. Det ska dock sägas att endast ett fåtal av respondenterna hade kommit så pass 

långt i sina efterforskningar på ämnet att de kommit i kontakt med detta. Respondent två 

som kommit relativt långt i sina efterforskningar på hållbara fonder svarade följande på 

frågan om respondenten tycker att utbudet av hållbara fonder ej passar dennes preferenser. 

”Precis och för att göra den matchningen så krävs det så mycket egen energi så att det 

inte just nu är lönt för min del”. Denna respondent menar att denne inte lyckats hitta en 

fond som matchar preferenserna och att det skulle krävas för mycket jobb att göra det. 

Andra som inte kommit så här långt i informationssökandet lyfter dock matchning av 

preferenser som en viktig fråga. Detta beror främst då på att de i dessa fall har specifika 

saker de brinner för som de vill se att fonden avstår eller motverkar. Respondent nio 

berättade följande. 

 ”Om det är så att de här fonderna som man då investerar i kan 

garantera att man faktiskt har… jag tänker ju främst på miljön då, 

miljötänk. Att det sliter mindre på vår natur och värld”.  
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Vidare lyfte respondent nio fram mer konkreta exempel på saker som skulle göra att 

dennes preferenser matchades. ”Förutom det här med miljön tänker jag att det här med 

hållbarhet i en vidare bemärkelse och det gäller mina investeringar så har det ju även 

hur man behandlar människor och djur till exempel”. Här tar respondenten alltså upp 

behandlingen av människor och djur som något som måste garanteras för att denne ska 

kunna tänka sig att investera i hållbara fonder. Respondent ett sade följande om saken. 

“Jag skulle inte investera i något bara för att det är hållbart utan det är många andra 

faktorer som också måste vara bra”. 

 

I intervjun med Konrad Sundström på SEB sades följande angående vilka preferenser och 

incitament kunder vanligtvis har när de ska investera i hållbara fonder. ”Ja det vanliga är 

väl att man inte vill placera i bolag eller verksamheter som är dåliga för planeten i någon 

form...kanske framför allt klimatet eller mänskliga rättigheter och sådana saker”. I 

samma intervju utvecklades sedan det resonemanget och på frågan hur han bedömde 

kunskapsnivån rörande hållbara fonder hos de som efterfrågade det svarade den SEB-

anställde följande.  

”Jag tror att den generella kunskapsnivån gällande fonder inte är så 

hög...fonder är ju något som många från början väljer för att man vill 

ha en förvaltare som tar beslut vilka aktier som ska köpas och inte 

köpas så det kanske ligger lite i sakens natur att man vill låta någon 

annan välja placeringar åt en och då kanske man mer bara vill veta 

vissa grundkriterier och vad man inte har med i fonden men jag tror 

inte att det är så många som läser in vad man faktiskt investerar i och 

vad det gör för skillnad rent hållbarhetsmässigt”.  

Här framkommer det att kunskapen kring hållbara fonder kanske inte är så hög och oftast 

bottnar i en vilja i vissa saker som man vill eller inte vill ha med i fonden, mycket likt de 

svar som uppkommit i dennas studies andra intervjuer med privatpersoner. På frågan 

huruvida det rådde svårigheter i att matcha kunder preferenser med hållbara fonder gavs 

följande svar av Konrad Sundström.  

”Ja, jag skulle ju säga det att hållbarhet är en svår definition och ett 

svårt ämne så när jag säger att man kanske inte har så bra kunskap i 

grunden så innebär det ju att jag kanske också har det och då tror jag 
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att det finns ett hinder som rådgivare i att ta upp frågan vad betyder 

hållbarhet för dig till exempel att då kanske inte jag känner mig trygg 

med att beroende på vad kunde svara i att kunna presentera bra 

lösningar och det är så komplext också så att det gäller nog de flesta 

inte bara bankkunder utan att vi alla behöver bli lite bättre på att lyfta 

frågan”.  

Här framkommer det att denne tycker att det är komplext att definiera hållbarhet då det 

är ett flyktigt begrepp som varierar från person till person och att frågan måste lyftas mer 

för att underlätta matchningen för enskilda kunders preferenser. 

 

4.2.7 Förvaltningsstrategier 

I väldigt många utav de intervjuer som genomfördes uttrycktes det som tidigare nämnts 

en vilja att främst välja bort saker som respondenterna ej ansåg hållbara. Detta kunde vara 

allt från olja och tobak till djurplågeri och odrägliga mänskliga arbetsvillkor. Detta 

bekräftades i intervjun med SEB där frågan huruvida exkludering var vanligast att 

efterfråga fick följande svar från Konrad Sundström. ”Ja det skulle jag nog säga...när jag 

träffar kunder som tar upp det själv så är det nog framförallt att de vill exkludera olika 

sorters verksamheter snarare än att lägga till”. Detta föranledde naturligt att frågan 

gällande vilken förvaltningsstrategi som respondenterna skulle föredra att de hållbara 

fonderna skulle använda sig av ställdes. Här presenterades då strategierna som 

inkludering, exkludering, påverkansinvesteringar och aktieägarengagemang med 

medföljande förklaringar till vad de i stora drag innebar. Den strategi som flest 

efterfrågade innan detta var som sagt den exkluderande sorten där man ville välja bort 

saker. I flera fall ökade stödet för inkludering och aktieägarengagemang markant, eller i 

vissa fall en kombination av strategierna när de presenterades för respondenterna. Det 

fanns dock fortfarande de som främst ville utesluta saker vilket exemplifieras av 

respondent nio. ”Det var en svår fråga, rent generellt tänker jag mitten-alternativet för 

mig, när jag skulle investera ifrån min okunskap och ointresse så är det en lättare variant 

med att exkludera”. Denne respondent tycker således att en exkluderande vore lättast att 

ta till sig och föredrar därför denna.  

 

I andra ringhörnan finns de som istället talar om en inkluderande strategi som den de 

skulle föredra. Respondent fyra sade följande.  
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”Jag tror till exempel inte på att investera i dom här gamla oljebolagen 

och sånt med syfte förändra utan kanske mer att man stöttar innovativa 

bolag som kommer med alternativa lösningar till exempel innovation 

inom energi och andra drivmedel”.  

Här vill respondenten att fonden i sin portfölj ska inkludera bolag som kommer med nya 

och innovativa lösningar istället, samtidigt som denne uttrycker viss vilja att exkludera 

oljebolag och dylikt. Respondent sex gav följande svar. ”Den ska aktivt jobba mot en 

hållbar...inte det där med exkluderande utan med aktieägarengagemang”. Vidare 

utvecklar respondent sex sitt resonemang rörande aktieägarengagemang på följande vis.  

”Ja, om jag då verkligen vet att det ej kommer fortsätta, många företag 

kan ju inte ställa om bara sådär det fattar ju jag också, det tar ju 

tid...men blir det bättre det vill säga aktivt arbete mot att bli bättre då 

kan jag lätt investera i den”.  

Med detta kan man alltså säga att respondenternas attityd till vilken strategi de föredrar 

verkar förändras en del när de får flera förvaltningsstrategier presenterade för sig. Ett 

sammanhängande tema kring förvaltningsstrategierna var dock att kunskapen gällande att 

dessa existerar generellt sett var väldigt låg och de flesta enbart hade exkluderande 

strategier i åtanke när de tänkte på hållbara fonder i allmänhet. 

 

4.2.8 Samhällstryck 

Vid frågor gällande respondenternas intresse eller engagemang för hållbara fonder 

svarade respondent åtta “Mindre intresserad än man bör vara”. Respondent elvas svar 

var liknande “...man borde ju engagera sig i de här frågorna mer”. När respondenterna 

ombads utveckla sitt resonemang var den upplevda samhällsnormen den bidragande 

orsaken till att respondenterna ansåg att de borde vara mer intresserade och engagerade. 

Även om det bara var respondent åtta och elva som tydligt formulerade dessa tankar, 

uppfattade uppsatsförfattarna tendenser och drag av liknande resonemang från flertalet 

andra respondenter. Detta uppfattades ligga latent hos respondenterna utan att de för den 

delen uttryckte detta verbalt i intervjuerna. 
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4.2.9 Vanebeteende 

Respondent elva uttryckte sig som följande angående inställningen till sin fondportfölj. 

”Jag skulle ha svårt att engagera mig i det bara. Dessutom byter jag 

inte fonder så ofta, satsar på den kollektion jag har nu och bygger på 

den. Då finns det ingen anledning att gå in och titta på massa nya 

fonder hela tiden” 

 

Respondent elva har alltså gjort sitt val tidigare i livet och på grund av bristande 

engagemang inte intresset för att byta sina fonder i dagsläget. Respondent nio och tolv 

uttrycker liknande tankar att valet gjordes en gång i tiden och sen har placeringarna 

lämnats orörda. Detta på grund av en kombination av okunskap och ointresse hos 

respondenten. 

 

4.2.10 Uppfattad kundeffektivitet  

Respondent två uttrycker tveksamhet till hållbara fonder då det kan vara svårt att se den 

positiva effekten som uppnås. Respondenten anser att den positiva nyttan är alldeles för 

diffus vilket ger känslan att inget har förändrats om respondenten väljer en hållbar fond 

över en icke hållbar fond. Liknande tankar uttrycks av respondent sex där respondenten 

önskar se ett aktivt arbete för hållbarhet i fonden om respondenten ska investera i. Står 

fonden bara för ett passivt arbete genom exkluderingsstrategin anser respondenten att hen 

kan få effektivare användning av sitt kapital genom andra tillvägagångssätt “Då kan jag 

ju göra det på annat sätt som att köpa mer miljövänliga produkter”. Respondent sex vill 

uppleva att investeringen ger en tydlig hållbar effekt. 
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5 Analys 

Detta analysavsnitt kommer likt metod- och empiriavsnittet att vara uppdelat i en 

kvantitativ och en kvalitativ del. Detta med förhoppningen att uppsatsen blir tydlig och 

lätt för läsaren att följa och ta del av. Dock kan delarna vävas in i varandra i de fall där 

det behövs. Den inledande delen behandlar den kvantitativa studien och därefter tar den 

kvalitativa vid. För att genomföra analysen kommer resultaten från empirin jämföras med 

tidigare forskning och kopplas till relevant teori. 

 

5.1 Kvantitativ analys 

Den första delen av analysen kommer kretsa kring enkätundersökningen och dess 

resultat. Efter detta följer en analys av den data som samlats in angående hållbara 

fonders förmögenhet enligt de olika klassificeringarna. 

 

5.1.1 Undersökning av attitude-behaviour gap 

Syftet med att undersöka privatpersoners inställning till hållbara fonder grundade sig i att 

kunna fastslå resultaten i den undersökning som studien hämtat inspiration från och 

klargöra huruvida det råder ett attitude-behaviour gap eller inte. Undersökningen hade 

gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank (2017) och utfördes på bankens egna 

kunder. Som tidigare nämnts fann denna studie i sin egna enkätundersökning att 33,3% 

av de svarande någon gång hade investerat i hållbara fonder. Detta innebär att resultatet 

kommer relativt nära de 25% som uppgav detta i Kantar Sifo-undersökningen (Swedbank, 

2017). På frågan huruvida enkät-respondenterna kunde tänka sig att investera i en hållbar 

fond svarade 89,4% att de kunde tänka sig att göra det. I Kantar Sifo:s undersökning var 

svarsfördelningen på samma fråga 70% till favör för ja-sidan (Swedbank, 2017). En 

möjlig anledning till skillnaderna i att intresset och andelen som har investerat i en hållbar 

fond ökat kan vara ett bevis på den positiva trenden som råder i samhället gällande 

hållbara fonder. Denna studie är gjord två år efter Swedbanks (2017) Kantar Sifo-

undersökning, och att skillnaderna kan bero på att hållbara fonder har blivit mer etablerat 

och populärt under två års tid. 

 

Försöket att replikera undersökningen av Kantar Sifo gav som man kan beskåda ovan, 

inte exakt samma utfall som den ursprungliga. Huruvida var skillnaderna inte nämnvärt 



 
 

 

60 
 

stora och förhållandena mellan de som hade investerat hållbart och de som var 

intresserade av det var ungefär lika stort i undersökningarna. Huvudmålet med 

enkätundersökningen var inte heller att få ett identiskt resultat. Syftet var istället att se 

huruvida denna undersökning skulle visa på den diskrepans som uppsatsförfattarna hade 

noterat i Kantar Sifo-undersökningen. Detta tycktes enkäten ge upphov till då den 

uppvisar en stor skillnad i antalet personer som har investerat i en hållbar fond kontra de 

som uppger sig intresserade av det. Således lyckades enkäten samla in den data som 

behövs för att kunna dra slutsatsen kring huruvida det finns en skillnad mellan antalet 

människor som är intresserade av att investera hållbart och de som faktiskt gjort det.  

 

Något som stack ut i enkäten var att trots att intresset för att investera hållbart fanns hos 

89,4% av respondenterna så visade sig fortfarande 52,2% kunna tänka sig att investera i 

tobaksindustrin. Detta trots att tobaksindustrin traditionellt sett brukar lyftas som en 

ohållbar industri och något som oftast exkluderas från en hållbar fonds innehav. Att så är 

fallet förvånar dock inte uppsatsförfattarna då det sedan tidigare är etablerat av bland 

annat Ringertz och Wallin (2017) att det råder en definitionsproblematik gällande 

hållbara fonder. Med detta i beaktning skulle det kunna innebära att en knapp majoritet 

av respondenterna inte ser tobaksindustrin som något ohållbart. Alternativt till detta att 

det likt i intervjuerna som genomförts i studien är så att de flesta tänker på främst miljön 

när det kommer till hållbara fonder och därför inte kopplar tobak dit. Exakt vad det beror 

på är trots allt svårt att slå fast men det som är säkert är att denna inkonsekvens beskriver 

hur individuellt hållbarhet är och hur mycket det kan skifta från person till person. 

 

5.1.2 Storlek på hållbar fondförmögenhet 

Nedan visas en sammanställd tabell över resultatet på datainsamlingen över hållbara 

fondförmögenheter enligt angivna klassificeringar: 

 

Tabell 5: Egenkonstruerad tabell över fondförmögenhet 

Klassificering Fondförmögenhet Andel av totala fondförmögenheten 

Svanenmärkning 66 miljarder kr 1,6% 

Hållbar profil 887 miljarder kr 21,9% 

Morningstarbetyg 1922 miljarder kr 47,3% 
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Här kan man se att spannet som fås vid användandet av de olika klassificeringarna blir 

väldigt stort. Den minsta andelen kapital återfinns hos de svanenmärkta fonderna där de 

står för 1,6% av det totala svenska fondkapitalet. De fonder som har en hållbar profil står 

för 21,9% av fondförmögenheten. Detta kan jämföras med fondkapitalet som återfinns i 

de enligt Morningstarbetygen hållbara fonderna som uppgår till hela 47,3%. Detta innebär 

att beroende på vilken klassificering som används kan spannet sträcka sig från låga 1,6% 

till höga 47,3% vilket ger en skillnad på hela 45,7% mellan högsta och lägsta. 

  

Beskådar man den tidigare gjorda enkätundersökningen visar den att 33,3% av de som 

svarade uppgav att de investerat i hållbara fonder, samtidigt var siffran på den frågan 25% 

i Kantar Sifos undersökning (Swedbank, 2017). Beroende på hur dessa investerat sitt 

kapital innebär det således att det teoretiskt sett skulle kunna utgöra allt mellan 1,6% och 

47,3% av det totala fondkapitalet. De observationer som gjorts i den kvalitativa delen av 

studien visar på att kunskapen om tredjepartsmärkningarna och deras existens är väldigt 

låg generellt sett. Detta föranleder uppsatsförfattarna att tro att det är mest troligt att 

privatpersoner investerar hållbart baserat på huruvida en fond profilerar sig som hållbar 

eller ej. Därför kan det också vara rimligt att den hållbara profilen är den mest använda 

vid val av fonder av dessa tre. Skulle så vara fallet innebär det att dessa 33,3% som 

investerar hållbart står för cirka 21,9% av den totala fondförmögenheten. Detta går 

huruvida inte att vetenskapligt slå fast utan är bara tänkt som ett tankeresonemang för att 

måla en bild av hur marknaden för hållbara fonder kan tänkas se ut och hur omfattande 

den är. Vidare visar de skillnader som fås i mängden kapital beroende på vald definition 

ytterligare på den rådande definitionsproblematiken som bland annat Ringertz och Wallin 

(2017) fastslagit. Att mängden hållbart kapital fluktuerar mellan 1,6% och 47,3% 

beroende på vald definition och tredjepartsmärkning är givetvis problematiskt och något 

som kan ställa till det för privatpersoner när de försöker investera hållbart. 

 

5.2 Kvalitativ analys 

Nedan följer den kvantitativa analysen och dess olika delar. Dessa delar följer samma 

indelning som de punkter som togs upp i empirin. Här analyseras dessa och kopplas till 

relevant teori. 
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5.2.1 Respondentens definition av hållbarhet 

Som tidigare nämnts i empirin fanns det ingen samstämmighet hos respondenterna kring 

hur de själva definierade begreppet hållbarhet. Det deras svar hade gemensamt var ett 

fokus på miljöaspekten samt att de flesta menade att det handlade om något slags 

långsiktigt tänk, men utöver det skiljde sig svaren rejält. Redan här kan man ana att ett 

sådant problem kring att finna en samstämmighet kring begreppets innebörd kan 

överföras till en problematik rörande vad exakt en hållbar fond är. Detta syns också i det 

faktum att varken riksdagen eller finansinspektionen har slagit fast en tydlig definition av 

vad en hållbar fond är, utan har lämnat det upp till varje enskild aktör att själv bestämma 

vad de kallar en hållbar fond och hur den förvaltas. Det är alltså lätt att tro att begreppet 

hållbarhets flyktighet och svårbestämdhet inte underlättar situationen rörande hållbara 

fonder och privatpersoners uppfattning av dem. Detta kan återigen kopplas till den 

definitionsproblematik som tas upp av Ringertz och Wallin (2017) där de observerat detta 

problem även mer direkt mot hållbara fonder och problematiken i att inte kunna slå fast 

en definition av det. 

 

5.2.2 Avkastning 

Ett ämne som återkom i nästan alla intervjuer som gjordes var avkastningen, både 

gällande hållbara fonder och generellt kring investeringar. Många av respondenterna sade 

att deras primära syfte med investeringar givetvis var att tjäna pengar och var i viss 

utsträckning skeptiska till huruvida hållbara fonder kunde leverera tillräckligt god 

avkastning. Ett exempel på detta är följande citat från respondent tre ”Jag tror ju att det 

kommer ge lite sämre avkastning för de får ju en mindre marknad att röra sig på”. Här 

menade respondenten att denne trodde på en sämre avkastning till följd av ett mindre 

investeringsutbud för hållbara fonder, en inställning som delades av flera respondenter. 

Gällande om detta stämmer eller ej råder det delade meningar, men om man som tidigare 

nämnt utgår från att Famas (1970) teori om effektiva marknadshypotesen stämmer, 

innebär det att hållbara fonder inte skulle finnas om inte de levererade lika eller 

överavkastade gentemot övriga fonder. Det Fama (1970) menar med den effektiva 

marknadshypotesen är att alla beslut som tas på aktiemarknaden är rationella och avser 

att maximera avkastningen. Med detta i åtanke och om man beaktar det faktum att flera 

utav respondenterna ställde sig skeptiska till avkastningen, skulle detta kunna vara en stor 

anledning till att många avstår att investera hållbara fonder då de avser att maximera sin 
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avkastning. Detta exemplifieras av respondent fyra som sade följande om att ta en sämre 

avkastning för att investera hållbart ”Jag tror inte att jag med facit i hand inte hade gjort 

det, om jag hade vetat svart på vitt att det här kommer generera sämre avkastning”. En 

annan intressant aspekt som Kotler och Armstrong (2013) lyfter är att 

adaptationsprocessen till en ny produkt kan hämmas om det är svårt för konsumenten att 

se den relativa fördelen som produkten ger kontra andra redan befintliga produkter. Detta 

är något som kan relateras till de genomförda intervjuerna där det som tidigare nämnts 

uppgavs viss skepsis mot avkastningen hos hållbara fonder jämfört med den som kunde 

genereras från traditionella fonder. Att en sådan inställning existerar skulle således alltså 

kunna leda till att adaptionsprocessen till hållbara fonder bromsas in eller avstannar hos 

de individer som uttryckt den, just för att de har svårt att se eller ens tro på den relativa 

fördelen gentemot traditionella fonder. På detta tema lyfter Kotler och Armstrong (2013) 

också fram upplevd risk och osäkerhet som två faktorer som kan hindra takten som 

konsumenter tar till sig nya produkter. Något som i detta fall skulle kunna kopplas till just 

den risk och osäkerhet som uttrycktes av flera av respondenterna kring avkastningen som 

ges av hållbara fonder.  

 

En åsikt som drar i motsatt riktning är den som Statman (2005) lägger fram där denne 

menar att investeraren är, och alltid har varit påverkad av känslor och kognitiva biaser. 

Detta byggs på av Auger m.fl. (2003) som påvisade att kunder är beredda att betala ett 

högre belopp om produkten är korrekt etiskt producerad. Liknande teman var något som 

också framkom i flertalet av de intervjuer som genomfördes. Där svarade några av 

respondenterna att de kunde tänka sig att avstå avkastning eller betala högre avgifter för 

något som de ansåg vara bra för allmännyttan, oftast exemplifierat av miljön. Detta säger 

även Beal m.fl. (2005) vars resonemang talar emot effektiva marknadshypotesen och 

anser att investeraren motiveras av fler aspekter än bara den finansiella. De exempel som 

lyfts fram av Beal m.fl. (2005) är icke-monetär avkastning och social förändring som de 

menar kan skapa ett adderat värde genom en personlig glädje för investeraren som kan 

väga upp en icke maximerande avkastningsstrategi. Ett exempel på detta som gavs i 

intervjuerna av respondent ett är följande  

”Jag tänker nog dels att det inte handlar om så jättemycket, att jag inte 

investerar så jättemycket pengar i aktier och i och med att jag inte 

investerar alla mina fonder i gröna så känns det inte som att det 
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kommer ge en så jättestor skillnad för mig och då känner jag att det är 

en uppoffring jag kan göra för jag tycker vår planet är viktig. Så jag 

känner att det inte är så jättemycket jag offrar för en ganska så stor 

viktig sak.”.  

Denna respondent är alltså beredd att avstå viss avkastning för en viktigare sak, nämligen 

miljön.  

 

Med ovanstående stycke i beaktning kan man tänka sig att fler personer ändå skulle 

investera i hållbara fonder, detta då flertalet av respondenterna uppgett hur viktig till 

exempel miljön är för dem och att de skulle vara beredda att betala mer för att vara 

skonsammare mot den. En anledning till att många säger sig villiga att avstå viss 

avkastning eller betala högre avgift skulle dock kunna bero på att de inte vågar säga rakt 

ut att avkastningen är viktigast. Detta då det enligt de rådande samhällsnormerna kan 

anses oetiskt att välja avkastning framför det som anses etiskt korrekt och därför väljer 

en del respondenter att svara det enligt samhällsnormerna mer korrekta svaret. En annan 

sak som förstärker detta intryck var att respondenterna ofta hade svårt att sätta en siffra 

på hur mycket avkastning de skulle kunna tänka sig att offra, men i de flesta fallen blev 

svaret att det var marginellt. De var alltså inte beredda att offra en så stor del av 

avkastningen, vilket möjligtvis kan indikera att de inte är så intresserade av det som de 

säger, huruvida är detta omöjligt att slå fast. 

 

Nilsson (2009) som har byggt vidare på Beal m.fl. (2005) teori kategoriserar spararen i 

tre fack gällande motivationsfaktorer för att investera i hållbarhet. Dessa kategorier är 

enligt Nilsson (2009) den som prioriterar finansiell avkastning före den hållbara aspekten, 

den som sätter den hållbara aspekten före finansiell avkastning och den tredje kategorin 

som ser vikten av en kombination av hållbart sparande och finansiell avkastning. Kopplar 

man detta till de intervjuer som genomförts i denna studie hamnar samtliga respondenter 

antingen i den första eller tredje kategorin. Den kategorin som ser vikten i en kombination 

av avkastningen och hållbarhet var klart störst och kan exemplifieras av följande citat från 

respondent sex  

”Ska jag investera i en hållbar fond så ska den ju prestera bra...jag vill 

ju ej investera mina pengar i något bara för att det är hållbart...då kan 
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jag ju göra det på annat sätt som att köpa mer miljövänliga produkter 

och såna saker om jag vill lägga pengar på det jag tänker ju inte köpa 

något bara för att det är hållbart det ska ju vara en bra fond för det är 

ju det jag kollar på när jag ska investera för jag vill ju ha 

avkastningen”.  

Denna respondent faller alltså in i kategori tre enligt Nilssons (2009) modell då denne 

respondent kräver en kombination av både hållbarhet och god avkastning för att investera 

hållbart. I kategori ett föll både respondent fyra och sju då dessa fokuserade primärt på 

avkastningen och mer såg hållbarheten som en bonus. Respondent sju hade följande 

resonemang på frågan om denne kunde tänka sig att ge avkall på avkastningen ”Nej det 

tror jag inte, jag väljer ju kanske inte fonder som inte är hållbara men det ska ge hög 

avkastning ändå”. Intressant att notera är att det som tidigare nämnts inte fanns någon 

som föll in i andra kategorin enligt modellen som Nilsson (2009) presenterade. Det verkar 

alltså vara så att respondenterna antingen enbart bryr sig om avkastningen eller att man 

ser nyttan i en kombination av god avkastning och hållbarhet. Att det ligger till på detta 

vis gör således att både Fama (1970) och dennes teori om att alla investerare är rationella, 

samt Auger m.fl. (2003) teori som säger att kunder är beredda att betala ett högre belopp 

om produkten är korrekt etiskt producerad, båda visar på bäring i denna studie. 

 

5.2.3 Information och kunskap 

Information är en av två pelare i den andra faktorn som Vermeir och Verbeke (2006) tar 

upp i sin modell kring förekomsten av ett attitude-behaviour gap. Bland våra respondenter 

var alla bekanta med termen hållbara fonder, men en djupare kunskap saknades generellt. 

Redan i den initiala frågan kunde en informationsbrist upptäckas då ett fåtal av 

respondenterna sa att de inte visste om deras innehavda fonder var hållbara eller inte, då 

de inte kommit i kontakt med sådan information. Vid närmare efterfrågning framkom det 

att majoriteten av respondenterna upplevde en avsaknad av hållbarhetsinformation. Detta 

skapar enligt Vermeir och Verbeke (2006) en osäkerhet kring köpprocessen vilket kan 

vara en möjlig faktor till att intentioner inte övergår till handling. 

 

Genomgående efterfrågades lättillgänglig information som respondenten själv besparades 

leta upp. Från respondenternas sida önskades det att information kring hållbarhet 

presenterades vid valet av fonder. Flertalet respondenter nämnde att det var deras 
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plattformar för handel som informationssökandet var begränsat till. Detta kan tolkas som 

ett bristande engagemang från respondenternas sida att inte ta sig utanför plattformen för 

att införskaffa information kring hållbara fonder. Ett potentiellt scenario är ju att 

plattformen faktiskt tillhandahåller viss hållbarhetsinformation men hållbarhetsfrågan 

inte är så central för respondenten så den påstådda avsaknaden egentligen är ett bristande 

engagemang. Detta är spekulationer från uppsatsförfattarna, men scenariot skulle stödjas 

av Zavestoskis (2001) teori om att individen kan ha en självuppfattning om sina 

intentioner men handlingen talar för något annat. En annan vinkel på problemet kan vara 

som Nilsson (2010) anser att den information om hållbara fonder som finns tillgänglig i 

dagens läge inte är anpassad för den genomsnittlige spararen. Så även om det finns 

information är den inte av rätt kvalitet och därmed kan inte respondenterna ta in den. 

 

En annan aspekt som två av respondenterna uttryckte var att de själva saknade kunskapen 

att få fram tillfredsställande information. Kunskap är den andra pelaren som Vermeir och 

Verbeke (2006) nämner i den andra faktorn som kan leda till ett attitude-behaviour gap. 

Kunskapsnivån om hållbara fonder uppfattades av uppsatsförfattarna under intervjuerna 

som begränsad hos respondenterna, vilket stödjs av Hedström m.fl. (2009) som anser att 

den generella kunskapsnivån hos den genomsnittlige fondköparen är låg. Detta får 

medhåll av Koellner m.fl. (2005) som påstår att konsumenten är begränsad i sitt 

mottagande av komplex information, vilket fondsparande tillsammans med 

hållbarhetsaspekten kan räknas till. Respondent tolv uttryckte den egna avsaknaden av 

kunskap i klartext “Jag känner mig väldigt dåligt påläst”. Även respondent nio ansåg sig 

ha för dålig kunskap inom ämnet, vilket även respondenten trodde var fallet för de flesta 

fondsparare. Den bristande kunskapen är också något som ökar osäkerheten enligt 

Vermeir och Verbeke (2006). 

 

Vidare angavs tidsaspekten ofta som en försvårande faktor för informationssökandet av 

respondenterna. Även om kunskapen fanns ansåg några respondenter att det skulle vara 

för tidskrävande att genomföra en undersökning av de olika alternativen till 

fondinvestering. Detta ledde naturligt till att information som presenteras med enkelhet 

och lättillgänglighet eftersöktes av en stor del av respondenterna, vilket går i linje med 

vad Vermeir och Verbeke (2006) förespråkar för att kunden ska kunna ta ett genomtänkt 

beslut i köpprocessen. 
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En ytterligare aspekt som två av respondenterna nämnde var faktumet att hållbara fonder 

var en relativt ny företeelse jämfört med traditionella fonder. Avsaknaden av längre 

historisk information gjorde respondent två tveksam. Detta indikerar att avsaknaden av 

information om historisk avkastning och hur den hållbara fonden stått sig över tid 

gentemot andra fonder, gjorde att respondentens val föll på traditionella fonder som 

respondenten kunde benchmarka historiskt mot konkurrenter. Denna tankebana går att 

koppla till att respondenten inte kommit så långt i adoptionsprocessen enligt Kotler och 

Armstrong (2013). Respondenten ser inte den vad Kotler och Armstrong (2013) kallar 

relativa fördelen, respondenten kan inte jämföra den nya produkten med den gamla. 

Respondent ett var också osäker då denne ansåg hållbara fonder vara en ny företeelse. 

Hållbara fonder var för respondenten inte etablerat i det offentliga rummet vilket gjorde 

respondenten tveksam inför att fullfölja intentionen till köp. Detta resonemang kan 

kopplas till Kotler m.fl. (2011) teori om att individen påverkas av olika sociala grupper. 

I detta fall kan det vara att hållbara fonder inte etablerats i de sociala grupperna som 

respondenten kommer i kontakt med. Respondenten verkar eftersöka en bekräftelse som 

enligt Kotler m.fl. (2011) kan inhämtas hos opinionsledare i referensgrupper varifrån 

respondenten förskansar sitt informationsunderlag för beslut i köpprocessen för fonder. 

Avsaknaden av bekräftelse kan vara den avgörande faktor som föranlett att respondent 

ett inte gått vidare med sin intention om köp av hållbara fonder. Vidare ansåg respondent 

ett att fonder representerade en stor del av säkerheten i respondentens framtida liv i form 

av pension och eget sparande, och därmed var ett för stort beslut att ta baserat på 

otillräckligt etablerad information i respondentens tycke. Detta kan vara förståeligt och 

även om respondenten tänker hållbart i många avseenden, är inte konsekvenserna av att 

till exempel välja ekologisk mjölk över vanlig mjölk något som går att jämföra med ett 

beslut som kan få stor inverkan på pensionen. Respondents oro över vad resultatet skulle 

bli om respondenten investerade i hållbara fonder går att hänvisa till teorin om 

adaptionsprocessen, där Kotler och Armstrong (2013) säger att om resultatet av den nya 

produkten inte är kommunicerbart tar det längre tid innan konsumenter tar till sig en ny 

produkt. Då skulle det alltså innebära att hållbara fonder fortfarande är en för ny produkt 

för respondent ett och respondenten behöver mer tid för att ta till sig produkten. 
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5.2.4 Tredjeparts-granskning/märkning 

Endast en liten del av respondenterna kände till eller hade kommit i kontakt med 

tredjepartsmärkningar innan intervjuerna ägde rum. En majoritet av respondenterna fick 

dock en positiv inställning till tredjepartsgranskning när fenomenet beskrevs för dem. De 

ansåg att en tredjepartsmärkning skulle lösa problemen kring kunskap och information 

som Vermeir och Verbeke (2006) nämner som kritiska faktorer i kundens köpbeslut. Vad 

som kunde uppfattas från respondenterna var en viss naivitet, att de flesta respondenter 

endast såg fördelar med en tredjepartsmärkning. Positiviteten till tredjepartsmärkning är 

dock något som talar för att det är just en enkel lösning som efterfrågas av respondenterna. 

Att de inte vill, kan eller har tid för att sätta sig in i begreppet hållbara fonder. Detta går 

också i linje med vad Vermeir och Verbeke (2006) förespråkar, nämligen att konsumenter 

behöver tydlig och enkel information som underlättar i köpbeslutet. De fördelar som 

respondenterna såg var att en tredjepartsmärkning minskar respondentens tidsåtgång för 

att granska fonder och att en tredjepartsgranskning har möjligheten att göra ett bättre och 

grundligare arbete än respondenten själv. 

 

Några av respondenterna gick längre i sitt resonemang och ifrågasatte hur en 

tredjepartsgranskning skulle se ut och vem som skulle stå bakom den. Ytterligare 

önskemål från respondenterna om tredjepartsmärkningar var att det skulle finnas en 

samstämmighet och en uttalad branschstandard. Detta var också synpunkten hos dem som 

initialt var kritiska till tredjepartsmärkning. De negativt inställda ansåg att 

definitionsproblematiken endast skulle förskjutas till tredjepartsmärkningen istället för 

hos fondaktörerna. Respondenten skulle istället för att undersöka fonden behöva 

undersöka vad tredjepartsmärkningen stod för. Detta kan i sin tur kan vara komplext, även 

om märkningen i slutändan är förenklad och anpassad för kunden hos 

tredjepartsgranskningarna, kan uträkningar och resonemanget bakom de olika betygen 

säkert anses som komplexa och svårförståeliga för den genomsnittliga slutkunden. Denna 

komplexitet är något som Koellner m.fl. (2005) anser att konsumenter har svårt för att 

processa. Detta skulle få respondenten att hamna i samma situation som med 

fondaktörerna, det vill säga stå i valet mellan att själv samla in information eller sätta sin 

tilltro till annan part. Denna situation bekräftar vad Ringertz och Wallin (2017) anser, att 

utan en tydlig definition eller branschstandard av vad en hållbar fond är skapas det 

informationsasymmetrier på marknaden vilket är negativt för slutkunden. Vidare anser 
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Ringertz och Wallin (2017) att dagens försök till tredjepartsmärkningar i Sverige inte är 

tillräckligt utvecklade och etablerade. Detta styrks av denna studiens intervjuer då 

majoriteten inte känner till eller har kommit i kontakt med någon tredjepartsgranskning. 

De få respondenter som hade kommit i kontakt med tredjepartsmärkning ansåg att det 

fanns för många av dem, att ingen av tredjepartsmärkningarna var den etablerade normen. 

 

Även fast respondenterna gick olika långt i sitt resonemang indikerade svaren från 

respondenterna att efterfrågan på en enkelhet, tydlighet och lättillgänglighet var stor, 

vilket också Vermeir och Verbeke (2006) anser sänker osäkerheten i köpprocessen hos 

respondenterna vilket ökar chansen att respondenterna fullföljer sina intentioner till 

handling. 

 

5.2.5 Förtroende 

Vermeir och Verbeke (2006) anser att det vid avsaknad av kunskap och information som 

är grundläggande för förmågan att kunna avgöra fördelar i en produkt gör att kunden 

istället måste sätta sin tilltro till och få ett förtroende för aktören som erbjuder produkten. 

Hur stort detta förtroende är blir avgörande för den osäkerhet kunden känner, vilket i sin 

tur påverkar chanserna till att ett köp sker eller inte (Vermeir och Verbeke, 2006). Ett 

flertal respondenter uttryckte sig skeptiska i olika förtroendesituationer, där respondent 

tre såg det som problematiskt att aktörerna själva sätter definitionen på hållbarhet och 

menade att detta kan ge incitament för greenwashing då det hållbara arbetet inte bedöms 

av någon extern part. 

 

Även respondent tio var inne på samma bana, att bankerna som vinstdrivande aktörer 

sätter sig själva i första hand och kunden sekundärt, att det skulle vara lönsamt att 

marknadsföra fonder som hållbara men att respondenten inte litade på om det i 

verkligheten efterföljdes. Dessa två exempel indikerar att respondenterna i fråga är 

misstänksamma mot bankernas verkliga agendor, respondenterna tror att bankens 

vinstdrivande syfte går i första hand och att bankerna kan tumma på etik och moral för 

att öka lönsamheten. Detta stöds till viss del av Ringertz och Wallin (2017) som anser att 

definitionsproblematiken skapar möjligheter till opportunistiskt beteende hos 

fondutgivare i form av greenwashing. Det som bör tilläggas är att under samma tidsperiod 

som intervjuerna genomfördes briserade negativa nyheter kring svenska storbankers 
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inblandning i penningtvätt, vilket möjligtvis kan påverkat respondenterna till att ha en 

mer negativ inställning och lägre förtroende för banker i allmänhet. Konrad Sundström 

på SEB hade viss förståelse för misstänksamheten, då han som förvaltare sitter på två 

stolar där han dels representerar kundens intresse och samtidigt säljer bankens produkter.  

 

När frågan om tredjepartsgranskning besvarades av respondenterna ledde det vid ett par 

tillfällen vidare till hur granskningarna ska se ut för att etablera ett förtroende hos 

respondenterna. Faktorer som oberoende och opartisk uttrycktes för att respondenterna 

skulle känna förtroende för tredjepartsmärkningarna. Konkreta förslag på 

tredjepartsgranskningar som skulle inge förtroende gavs av respondenterna, där FN och 

svenska staten nämndes. Detta indikerar på att det kan finns en misstro mot dagens 

leverantörer av tredjepartsgranskning. Vermeir och Verbeke (2006) säger att trovärdig 

information är av största relevans för kunden i sitt köpbeslut, vilket troligtvis är 

anledningen till att respondenterna vänder sig till större välkända och redan etablerade 

organisationer som de känner förtroende till och känner sig kunna lita på. 

 

5.2.6 Förvaltningsstrategier 

Något som både framkom och blev tydligt i intervjuerna var att kunskapen hos 

respondenterna gällande de olika förvaltningsstrategierna som McCann m.fl. (2015) tog 

upp för hållbara fonder, generellt sett var låg. Detta förstärktes också i intervjun med 

Konrad Sundström på SEB som berättade att kunder nästan uteslutande enbart var 

medvetna om den exkluderande strategin. Det verkar alltså råda en stor brist på 

information och kunskap om hur hållbara fonder egentligen förvaltas och de alternativ 

som finns till den traditionella exkluderingsstrategin. Vermeir och Verbeke (2006) säger 

att information och kunskap, eller avsaknaden av den är en faktor som kan leda till 

osäkerhet vid köp. Det är av största relevans att det finns tydlig och trovärdig information 

för att underlätta för kunden att ta ett beslut i köpprocessen enligt sina preferenser 

(Vermeir och Verbeke, 2006). Till detta kan man lägga det faktum att Hedström m.fl. 

(2009) säger att den genomsnittlige fondspararen har allmänt dålig kunskap om hur den 

finansiella marknaden fungerar. När ett ytterligare komplext lager adderas genom 

hållbarhet kan man naturligt då dra slutsatsen att detta leder till att kunskapsnivån sjunker 

ytterligare. Detta säger som tidigare nämnt också Koellner m.fl. (2005) som hävdar att 

konsumenter är begränsade i hur mycket komplex information de kan mottaga, vilket 
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förslagsvis också går att härleda till fondsparande i kombination med hållbarhet, detta då 

mängden informationslager ökar. Med detta i beaktning torde det rimligtvis kunna vara 

så att en bristande kunskap gällande hur en hållbar fond kan arbeta leder till att många 

avstår från att investera i dem. 

 

Intressant att beakta är att när de olika förvaltningsstrategierna presenterades för 

respondenterna, var många väldigt positivt inställda till dem och menade att de trodde 

mer på dessa än den traditionella exkluderingsstrategin. Många föredrog här en slags 

inkluderande strategi där de ville se satsningar på nya och innovativa bolag som erbjöd 

alternativa lösningar, istället för att annars likt det traditionella sättet exkludera till 

exempel oljebolag. Respondent fyra sade följande om saken  

”Jag tror till exempel inte på att investera i dom här gamla oljebolagen 

och sånt med syfte förändra utan kanske mer att man stöttar innovativa 

bolag som kommer med alternativa lösningar till exempel innovation 

inom energi och andra drivmedel”.  

Denna åsikt delades av flera som sade sig föredra en sådan strategi. Denna trend beskriver 

också Freedman m.fl. (2015) som säger att strategin där man med ett aktivt engagemang 

i bolagen man investerar i försöker påverka dem i en mer hållbar riktning faktiskt ökat i 

popularitet bland hållbarhetsfondförvaltare de senaste åren. Detta föranleder 

uppsatsskrivarna att tro att en ökad kunskap hos fondköparna kring de olika strategierna 

och dess innebörd skulle kunna leda till fler köp då deras osäkerhet och preferenser skulle 

kunna mötas på ett bättre sätt, vilket enligt Vermeir och Verbeke (2006) är en viktig 

förutsättning för köp. 

 

5.2.7 Definitions- och matchningsproblematik 

Vid empiriinsamlingen framkom det som tidigare nämnt att alla respondenter var bekanta 

med hållbara fonder på ett eller annat sätt. Nivån på respondenternas kunskap om hållbara 

fonder var dock spridd men de flesta hade en relation till det som innebar att de kände till 

begreppet och hållbara fonders existens, men inte så mycket mer. Nivån på kunskapen är 

alltså i de flesta fall väldigt ytlig, detta trots att respondenterna i hög utsträckning uppger 

sig kunna tänka sig att investera i det. En förklarande anledning till att kunskapen gällande 

hållbara fonder stannar på en väldigt basal nivå kan vara det som lyftes i intervjun med 
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Konrad Sundström på SEB. I denna intervju berättade denne att han upplevde att den 

generella kunskapen hos människor rörande fonder och fondmarknaden är låg. Detta 

styrks också av Hedström m.fl. (2009) som hävdar att den genomsnittlige 

fondköparkunden har allmänt låg kunskap om hur den finansiella marknaden fungerar. 

Med detta i beaktning är det logiskt att tro att kunskapsnivån sjunker ännu mer när 

ytterligare en komplex variabel i form av hållbarhet adderas till ekvationen, vilket går helt 

i linje med Koellner m.fl. (2005) åsikt att personer har svårt att ta till sig för mycket 

komplex information. Detta stödjer också de fynd i intervjuerna som visade på en låg 

kunskapsnivå gällande hållbara fonder och hur de fungerar. Denna kunskapsbrist kan 

enligt Vermeir och Verbeke (2006) föranleda att det uppstår ett attitude-behaviour gap. 

Anledningen till detta är att ju mer komplex en vara är samt ju lägre kunskap kunden har 

kring den så ökar osäkerheten och därmed risken för att denne avstår att köpa en produkt 

(Vermeir och Verbeke, 2006). Med detta i beaktning torde således denna 

definitionsproblematik kunna vara en bakomliggande orsak till att attitude-behaviour 

gapet existerar. Lägg därtill att Kotler och Armstrong (2013) i sin teori rörande 

adaptionsprocessen till nya produkter tar upp just komplexitet hos en produkt som en 

faktor som kan hindra denna process. Detta skulle således också vara ytterligare ett 

argument som förstärker intrycket av att definitionsproblematiken och den komplexiteten 

som respondenterna upplevt kring hållbara fonder kan föranleda ett attitude-behaviour 

gap. Att denna definitionsproblematik kommer upp är heller inte förvånande för 

uppsatsförfattarna då den redan fastslagits av Ringertz och Wallin (2017) i deras studie 

där de menar att den kan leda till problematik mellan sälj- och köpsidan gällande hållbara 

fonder. 

 

Att matcha kundernas preferenser av hållbarhet var också något som framkom vara en 

svår uppgift i intervjun med Konrad Sundström på SEB. Denne berättade i intervjun att 

de flesta inte hade några speciella preferenser utöver viljan att välja bort vissa saker som 

de inte ansåg vara hållbara, vilket går hand i hand med det faktum att de flesta 

respondenter som tidigare nämnt efterfrågar en exkluderande fondförvaltningsstrategi. 

Detta menade Konrad Sundström på SEB innebar att det var viktigt att ta upp ämnet med 

kunderna och verkligen gå till botten med vad de hade för hållbarhetspreferenser och 

avkastningskrav. Han beskrev svårigheten med att lyfta frågan i följande citat  
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”Ja, jag skulle ju säga det att hållbarhet är en svår definition och ett 

svårt ämne så när jag säger att man kanske inte har så bra kunskap i 

grunden så innebär det ju att jag kanske också har det och då tror jag 

att det finns ett hinder som rådgivare i att ta upp frågan vad betyder 

hållbarhet för dig till exempel att då kanske inte jag känner mig trygg 

med att beroende på vad kunde svara i att kunna presentera bra 

lösningar och det är så komplext också så att det gäller nog de flesta 

inte bara bankkunder utan att vi alla behöver bli lite bättre på att lyfta 

frågan”.  

Han menar alltså att det är svårt att matcha preferenser då det kan förekomma en 

kunskapsbrist hos både rådgivare och kund. 

 

Av de intervjuade respondenterna var det endast några som hade tagit sig tillräckligt långt 

i processen för att ha en viss kunskap om utbudet på hållbara fonder och hur det matchade 

deras egna preferenser och syn på hållbarhet. Respondent två sade att denne inte riktigt 

hittat någon fond som passade och sade följande på frågan om det var för mycket jobb att 

hitta rätt fond ”Precis och för att göra den matchningen så krävs det så mycket egen 

energi så att det inte just nu är lönt för min del”. För denne respondent är det alltså 

alldeles för mödosamt att göra matchningen för att denne ska orka engagera sig. Att detta 

skulle kunna vara en potentiell faktor till att personer inte fullföljer sin vilja eller intention 

att investera i hållbara fonder och leda till ett attitude-behaviour gap tar också Vermeir 

och Verbeke (2006) upp. De säger att utbudet och tillgängligheten är något som påverkar 

huruvida det kan ske en matchning eller inte mellan kund och säljare (Vermeir och 

Verbeke, 2006). Detta utvecklar Vermeir och Verbeke (2006) med att säga att 

utbudsfaktorn påverkas av matchningen av befintliga produkter och kundens preferenser, 

samtidigt som tillgängligheten syftar till hur lätt kunden har att hitta rätt produkt enligt 

sina önskemål med avseende på hållbarhet och pris. Detta skulle således kunna vara en 

problematisk faktor i detta sammanhang då det tidigare i studien etablerats att det råder 

delade meningar kring vad just hållbarhet är och kunders personliga preferenser skiljer 

sig åt. Vermeir och Verbeke (2006) säger också på samma ämne att motivationen att 

investera i hållbara fonder kan vara hög men att det inte spelar någon roll i slutändan om 

det saknas ett matchande utbud eller råder låg tillgänglighet. Även detta kan överföras på 

situationen som upplevts i denna studie då många respondenter som tidigare nämnt har 
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visat vilja och motivation att investera i hållbara fonder och där vissa likt respondent två 

avstått då denne inte var nöjd med utbudet. Även detta belyser i Kotler och Armstrong 

(2013) där dessa beskriver kompabilitet som en avgörande faktor i adaptionsprocessen. 

Enligt Kotler och Armstrong (2013) innebär komplexitet till vilken grad en produkt passar 

värderingarna och erfarenheterna hos till den potentiella kunden. Med detta i beaktning 

förstärks intrycket av att den dåliga matchningen av preferenser kan föranleda ett attitude-

behaviour gap.  

 

Att det råder problem kring definitionen av hållbara fonder samt matchningen av 

preferenser menar slutligen uppsatsförfattarna också går att härleda till den delen av 

uppsatsen som tog upp respondenternas generella syn och definition av hållbarhet. Redan 

här rådde det delade meningar från person till person vad hållbarhet innebär för dem. 

Detta menar uppsatsförfattarna också är något som faller in på dessa områden och 

försvårar arbetet med att finna en enhetlig definition samt matcha kunders preferenser 

med utbudet, just med anledning av hur skiftandet begreppet hållbarhet i sig är. 

 

5.2.8 Samhällstryck 

Två av respondenterna ansåg sig ha ett för lågt intresse och engagemang i 

hållbarhetsfrågan än vad respondenterna tyckte att övriga samhället krävde. Svaren 

formulerades att de upplevde att de borde öka sitt engagemang för att möta dagens 

rådande samhällsnorm ur deras upplevda perspektiv. Samhällets värderingar eller från 

respondentens sida upplevda värderingar från samhället kan enligt Zavestoski (2001) och 

Lane och Potter (2007) påverka övergången från intention till handling. Att 

respondenterna känner att de borde öka sitt engagemang i de hållbara frågorna kan 

förklaras av att de vill uppfattas positivt och att deras identitet ligger i linje med övriga 

aktörer i det sociala spelet (Zavestoski, 2001, De Pelsmacker m.fl., 2005). Detta resulterar 

i en positiv inställning till konsumtion av hållbara fonder hos respondenten för att enligt 

Veblen (1899) och Grewal m.fl. (2019) skapar individen en identitet genom sitt 

konsumtionsmönster. Vidare förklarar Zavestoski (2001) att om det stannar vid intention 

och inte övergår till handling kan det bero på att värderingarna gällande hållbara fonder 

inte är tillräckligt centrala för respondenternas identitet. Tendenser och drag av liknande 

resonemang upplevde uppsatsförfattarna även under intervjuer en del av de övriga 
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respondenterna. Detta kan möjligen ligga latent hos flertalet respondenter, och även om 

de inte kan uttrycka det själva kan det vara något som påverkar respondenterna. 

 

5.2.9 Vanebeteende 

Utöver de tre huvudkategorierna av anledningar till uppkomst av attitude-behaviour gap 

angav Vermeir och Verbeke (2006) ett inövat köpbeteende som en möjlig orsak. Denna 

faktor har identifierats hos tre av respondenterna. Även om urvalet är för litet för att dra 

några generaliserande slutsatser kring, kan det vara intressant att notera att alla tre 

respondenterna återfinns i ålderskategorin 51 år och uppåt. Detta kan tänkas bero på att 

ju längre tid man haft ett köpmönster desto svårare blir det att bryta det och testa något 

nytt. Detta föranleder uppsatsförfattarna att tro att respondenterna i de yngre kategorierna 

därför kan vara mer öppna för att byta riktning i sitt fondsparande då de inte på samma 

sätt är fast i gamla vanor. Respondenterna som var fast i gamla vanor förklarade sitt 

bristande engagemang med att det var för ansträngande att sätta sig in i något nytt och 

därmed en bidragande orsak till att inte göra omplaceringar i sina fonder. En möjlig 

förklaring till det bristande engagemanget kan således vara att man i dessa fall haft sina 

fonder under en sådan lång tid av sitt liv och att dessa fungerat väl och därför inte vill 

byta. En annan möjlig anledning kan vara att respondenterna inte har så långt kvar tills 

till exempel pension och när pengarna ska användas och att man därav inte finner någon 

nytta för hållbarheten i att ändra om sitt sparande. 

 

5.2.10 Uppfattad kundeffektivitet  

Den upplevda konsumenteffektiviteten adresserades av två respondenter, vilket ingår i 

Vermeir och Verbekes (2006) tredje faktor. Respondent två ansåg att den positiva 

effekten av att investera i en hållbar fond var för diffus, vilket kan vara förståeligt då du 

aldrig har något fysiskt i handen vid ett köp av en hållbar fond. Detta till skillnad mot när 

respondenten till exempel står i mataffären och väljer mellan ekologisk och vanlig mjölk. 

Detta resonemang styrks av Kotler och Armstrong (2013) som anser att 

kommunicerbarhet av produktens resultat är av stor vikt för att kunden ska ta till sig en 

produkt. Detta var också resonemanget från respondent sex som sade att om respondenten 

inte upplevde en hållbar effekt från ett eventuellt fondköp så kunde respondenten istället 

köpa miljövänliga produkter, vilket respondenten ansåg resultera i en bättre och mer 

konkret hållbar effekt. 
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5.2.11 Avslutande analys 

De punkter som ovan i analysen tagits upp är alla faktorer som spelar in i att skapa det 

påvisade attitude-behaviour gapet. För att på ett tydligare vis illustrera hur de samspelar 

för att skapa detta gap har vi valt att placera in dem i Vermeir och Verbekes (2006) modell 

som visar på hur olika faktorer skapar ett attitude-behaviour gap.  

 

Figur 2: Egenkonstruerad modell inspirerad av Vermeir och Verbeke (2006, s. 172) 

 

Som det kan ses i modellen så täcks alla de punkter som har identifierats i studien in i 

modellens områden. Detta gör att det med stor tydlighet går att påvisa att alla dessa 

punkter tillsammans föranleder attitude-behaviour gapet. Till skillnad från Vermeir och 

Verbeke (2006) som har placerat vanebeteende utanför modellen så har uppsatsförfattarna 

valt att lägga in den under första faktorn, detta då de menar att vanebeteendet beror på 

bristande motivation och engagemang och således också bör falla in där. Vidare så har 

punkten avkastning placerats under både information och kunskap samt 

beteendekontrolls-faktorn. Resonemanget bakom det är att en del av respondenterna 

upplevde att de saknade information och kunskap gällande estimera skillnaden på 

avkastning gentemot traditionella fonder. Hos andra respondenter var uppfattningen mer 

bestämd att hållbara fonder avkastade sämre eller som vissa respondenter trodde bättre i 

det långa loppet. Vid en bestämd uppfattning så faller avkastningsfrågan in under 

respondenternas preferenser istället för avsaknad av kunskap och information. 
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Som avslutning i studiens analysavsnitt vill uppsatsförfattarna belysa de eventuella 

skillnader som uppstått mellan kvotgrupperna i form av ålder och kön. Först och främst 

så kunde studien inte på något vis urskilja några skillnader i attityder mellan könen i 

någon av studiens delar. Den enda demografiska iakttagelse som gjorts och är som värd 

att nämna är att uppsatsförfattarna tycker sig ha noterat ett visst vanebeteende hos de äldre 

respondenterna i kategorin 51 och äldre. Dessa individer verkade ha ett mer vanebaserat 

beteende när det kom till sina placeringar, detta då de ofta uttryckte att de gjort sina val 

för länge sedan och därefter låtit dem vara, då de menade att det hade fungerat väl. Det är 

dock svårt att dra några generella eller statistiska slutsatser kring detta då urvalet är så 

pass litet, även om det är en intressant iakttagelse att göra. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar i den ordningsföljd som de presenterades i studiens 

inledning. 

 

6.1 Råder det ett attitude-behaviour gap gällande köp av hållbara fonder hos 

den svenska privatspararen? 

Den enkät som gjordes för att undersöka historik gällande köp av hållbara fonder samt 

inställningen till dem gav ett resultat som låg någorlunda i linje med den tidigare Kantar 

Sifo-undersökningen (Swedbank, 2017). Denna studies enkät sade att 33,3% hade 

investerat i hållbara fonder och att 89,4% kunde tänka sig att investera i dem. Även om 

resultatet inte blev exakt samma som de 25% och 70% som framkom i Kantar Sifo-

undersökningen (Swedbank, 2017) så indikerar det ändå samma sak, nämligen att det 

råder en diskrepans mellan antalet människor som vill investera hållbart och de som 

faktiskt gör det. Därmed anses Kantar Sifo-undersökning (Swedbank, 2017) som den 

kvalitativa delen av uppsatsen hämtat inspiration från vara validerad och att det således 

finns ett underlag för att undersöka ett rådande attitude-behaviour gap. Vidare så visade 

det sig att över hälften av respondenterna kunde tänka sig att investera i tobaksindustrin, 

vilket är intressant då 89,4% utgav sig villiga att investera i hållbara fonder. Slutsatsen av 

detta är att alla inte ser tobaksindustrin som ohållbar. Denna enkla fråga hjälper enligt 

uppsatsförfattarna till att på ett mycket simpelt men effektivt vis belysa hur flyktigt och 

individuellt begreppet hållbarhet är och belyser således återigen den rådande 

definitionsproblematiken. 

 

6.2 Hur stor del av det totala svenska fondkapitalet är investerat i hållbara 

fonder? 

Denna studie har kommit fram till att storleken på den svenska hållbara 

fondförmögenheten är svår att fastslå. Detta beror på den tidigare nämnda anledningen 

att det råder delade bud kring hur en hållbar fond ska definieras och vilka kriterier den 

ska uppfylla. Med anledning av detta valde denna uppsats att redovisa de två vanligaste 

klassificeringarna Morningstarbetyget och svanenmärkningen samt en enklare variant där 

alla fonder som deklarerade sig som hållbara togs med. Detta gav ett spann från 1,6% till 

47,3% av hur stor del av det totala fondkapitalet som var hållbart placerat. Med detta i 
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beaktning har slutsatsen dragits att det beroende på definitionen som används ger enorma 

skillnader i mängden kapital. Denna skillnaden i mängden kapital som fås beroende på 

vald hållbarhetsdefinition förstärker också bilden av att det råder en 

definitionsproblematik. Därför menar uppsatsförfattarna att det mest rimliga i dagens läge 

är att fortsatt gå på linjen att de fonder som utger sig för att vara hållbara också är det och 

att mängden hållbart kapital då uppgår till 21,9% av det totala fondkapitalet. Detta menar 

uppsatsförfattarna iallafall bör gälla tills det att det uppstår en tillräckligt etablerad 

standardisering av begreppet hållbara fonder. Man ska dock ha i beaktning att många utav 

de fonder som profilerar sig som hållbara inte är det enligt Svanenmärkningen eller 

Morningstar-rankingen. Därför bör man även beakta de fonder som utger sig som hållbara 

med viss försiktighet, oavsett att denna uppsats för tillfället rekommenderar att följa 

denna definition i brist på bättre alternativ. 

 

6.3 Om det råder ett attitude-behaviour gap, vilka är de bakomliggande 

orsakerna? 

Det är sedan tidigare klart att den kvantitativa enkätundersökning lyckades slå fast och 

bekräfta det som på förhand endast var spekulationer, nämligen att det råder ett attitude-

behaviour gap mellan att ha en vilja att investera i hållbara fonder och att faktiskt göra 

det. Med hänsyn till detta har studien dykt djupare i fenomenet för att försöka kartlägga 

potentiella faktorer som kan ligga till grund för detta gap. Detta har renderat i att studien 

har frambringat en rad olika faktorer i och omkring processen rörande köp av hållbara 

fonder som uppsatsförfattarna menar föranleder eller ligger till grund för detta attitude-

behaviour gap. De faktorer som studien genom dess intervjuer har bottnat i är flera och 

ger sig tillkänna i olika former och sammanhang. Huruvida ska det dock sägas att även 

om dessa faktorer ger uttryck i olika former så tenderar de ändå att ha mycket gemensamt 

och bottna i samma grundläggande orsaker.  

 

Den mest konkreta faktorn som framträtt under studien är att majoriteten av 

respondenterna hade en viss rädsla kring att avkastningen ska vara sämre jämfört med 

den från traditionella fonder, vilket således gör det till en stor bidragande orsak till 

attitude-behaviour gapet. Trots detta uppgav respondenter viss vilja att göra avkall på 

avkastning för hållbarhetens skull, men detta är något som uppsatsförfattarna tror till stor 

utsträckning uttrycks för att det kan anses vara det rätta enligt rådande samhällsnormer. 
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Problematiken rörande definitionen av hållbara fonder har också varit något som 

respondenterna uttryckt tydlig kritik och frustration mot. Detta är något som adderar 

ytterligare komplexitet till ett ämne som människor redan har dålig förståelse av, 

nämligen fondmarknaden. Komplexiteten kan vara anledningen till att respondenterna 

upplever en avsaknad av information av bra kvalitet. Definitionsproblematiken adderar 

alltså en komplexitet vilket enligt Vermeir och Verbeke (2006) är en faktor som 

traditionellt sett kan föranleda ett attitude-behaviour gap. Att det råder en generellt sett 

låg kunskap har också blivit tydligt under studiens gång då respondenterna i de flesta 

fallen har låg kunskap som oftast stannar på en aggregerad nivå, vilket också troligtvis är 

en bidragande faktor till att människor inte går från vilja till handling. De saknar helt 

enkelt den kunskap som behövs för att göra det jobb som krävs när det gäller 

informationssökande och matchning av preferenser. Vidare tycker sig uppsatsförfattarna 

ha upptäckt att många respondenterna kanske inte har ett intresse eller vilja som är 

tillräckligt stark för att de faktiskt ska agera och köpa hållbara fonder, vilket också stöds 

av teorin. Anledningen till detta kan vara att de personligen inte bryr sig så mycket som 

de säger, men då det är ett känsligt ämne där ofta pressen från samhället spelar in så 

uppger man en större vilja än vad som faktiskt finns, detta för att passa in i samhället och 

inte sticka ut.  

 

För att ytterligare förstärka att de punkter som framträtt i intervjuerna är saker som kan 

föranleda ett attitude-behaviour gap, har dessa passats in i modellen som Vermeir och 

Verbeke (2006) presenterar. Detta visade på ett tydligt sätt hur alla dessa punkter passade 

in i någon faktor och således kan man också slå fast att alla punkter på ett eller annat sätt 

kan skapa ett attitude-behaviour gap enligt Vermeir och Verbekes (2006) modell. Värt att 

notera är att även om alla faktorer i modellen täcks in så är andra faktorn information och 

kunskap den som absolut flest punkter placeras i. Därav kan slutsatsen dras att 

avsaknaden av information och kunskap är den mest bidragande orsaken till attitude-

behaviour gapet. 

 

Till sist vill uppsatsförfattarna poängtera att dessa faktorer förmodligen inte enskilt 

orsakar detta attitude-behaviour gap. Snarare så samverkar dessa i olika varierande 

kombinationer från person till person och ger i och med detta upphov till detta gap mellan 

vilja och utförande. 
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6.4 Vidare forskning 

Uppsatsförfattarna menar att denna studie har lagt en god grund för fortsatt forskning på 

ämnet hållbara fonder. Detta i och med att den har etablerat att det råder ett attitude-

behaviour gap gällande att vara intresserad av hållbara fonder och att faktiskt investera i 

dem, samt utöver det kartlagt en mängd bakomliggande faktorer. Med detta i beaktning 

rekommenderar uppsatsförfattarna att fortsatt forskning ska fokusera på hur de faktorer 

som i studien lyfts fram som orsaker till det rådande attitude-behaviour gapet kan 

elimineras eller underlättas för att i framtiden främja ökad handel av hållbara fonder. 
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Bilaga 1 - Intervjupersoner 

Intervjuperson 1  Kvinna  18–30 

Intervjuperson 2  Man  18–30 

Intervjuperson 3  Man  31–50 

Intervjuperson 4  Man  18–30 

Intervjuperson 5  Man  31–50 

Intervjuperson 6  Kvinna  18–30 

Intervjuperson 7  Kvinna  31–50 

Intervjuperson 8  Kvinna  31–50 

Intervjuperson 9  Kvinna  51+ 

Intervjuperson 10  Man  51+ 

Intervjuperson 11  Man  51+ 

Intervjuperson 12  Kvinna  51+ 

 

Konrad Sundström, private banker på SEB 
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Bilaga 2 – Intervjumall 

Vi skriver vår examensuppsats på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Vår studie 

berör begreppet hållbara fonder där vi avser undersöka en potentiell skillnad mellan vilja och 

agerande gällande köp av hållbara fonder och potentiella barriärer och hinder som stävjar handel. 

Deltagande i denna studie sker helt frivilligt och kan när som helst avbrytas på respondentens 

begäran. Det insamlade materialet kommer behandlas konfidentiellt, presenteras anonymt i studien 

och följa universitetets och vetenskapsrådets riktlinjer. Inspelningar kommer endast användas i 

denna studie och kommer raderas så fort uppsatsen blivit godkänd. 

 

Mallen är till för att lägga en grund för intervjun för att sedan förhoppningsvis leda till djupare 

diskussioner rörande ämnet hållbara fonder. Beräknad intervjutid ca 15–30 minuter. 

 

Demografi: 

● Kön: Man, kvinna, övrigt/föredrar inte svara 

● Ålderskategori: 18–30, 31–50, 51+ 

● Yrke/sysselsättning 

 

Intresse av hållbarhet: 

● På en skala 1–10 (där 1 är lågt och 10 högt), hur intresserad är du av privatekonomi? 

- Sparar du i fonder eller aktier? 

- Har du gjort ett aktivt val med ditt pensionssparande? 

- Sköter du ditt sparande i egen regi främst eller använder du dig av 

privatrådgivare/förvaltare eller liknande? 

● På en skala 1–10 (där 1 är lågt och 10 högt), hur mycket inkluderar du hållbarhet i din 

vardag? (Exempel: Källsortering, köper ekologiskt, tar ej bilen i onödan) 

- Spiller detta även över i dina ekonomiska beslut? 

Definitionsproblematiken 

Hållbara fonder är idag en het trend på fondmarknader runt om i världen. Detta till trots så finns 

det för tillfället inget etablerat ramverk för vad som får kallas hållbart och det är upp till varje aktör 

att själv bedöma vad de kallar hållbart.  

● Hur skulle du definiera hållbarhet? Vad är hållbart för dig? 

 

 

Hållbara fonder 

● Känner du till hållbara fonder? 

- Om ja, har du någon gång investerat i det? 

Om ja, (Har investerat i hållbara fonder) hur grundade du ditt beslut? 

Om har, (investerat hållbart) Hur stor del av ditt sparade kapital är placerat 

hållbart? 
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- Om nej, (Om ej investerat i hållbara fonder), är det något som du skulle kunna 

tänka dig att göra eller är intresserad av? 

Om intresserad, Varför har det ej blivit av? (Beroende på om personen ens sparar i fonder) 
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Bilaga 3 – Figurlista och tabellista 

Figur 1: Egenkonstruerad modell byggd på Vermeir och Verbeke (2006, s. 172) 

Figur 2: Egenkonstruerad modell inspirerad av Vermeir och Verbeke (206, s. 172) 

 

Tabell 1: Egenkonstruerad tabell över enkätsvar 

Tabell 2: Egenkonstruerad tabell över fonder som profilerar sig hållbart. 

Tabell 3: Egenkonstruerad tabell över fonder enligt Morningstarranking. 

Tabell 4: Egenkonstruerad tabell över svanenmärkta fonder. 

Tabell 5: Egenkonstruerad tabell över fondförmögenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


