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Förord 
 
Denna uppsats som behandlar ämnet etiska fonder är skriven vid Handelshögskolan Baltic 

Business School i Kalmar, under vårterminen 2008. Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng 

och ingår i kursen Företagsekonomi C med inriktning ekonomistyrning. 

 

Ett stort tack riktas till de personer som valt att ställa upp på intervjuer, dessa har bidragit till 

att uppsatsen blivit mer innehållsrik och förhoppningsvis gynnar det Er som läsare. Jag vill 

också tacka min handledare Thomas Karlsson, som kommit med givande idéer och 

synpunkter under arbetets gång. 

 

Innan arbetet med den här uppsatsen startade, hade jag som mål att få kunskap om etikens 

plats i den ekonomiska världen. För mig är målet uppfyllt, och jag hoppas och tror att även Ni 

som läsare kommer att kunna bilda er egen uppfattning om vad etik egentligen innebär. 

 

Handelshögskolan BBS, 2008-05-27 

 

Martin Ohlström 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel:  Etiska fonder – en oetisk historia? 
 
Författare:  Martin Ohlström 
 
Handledare: Thomas Karlsson 
 
Ämne:  Företagsekonomi 61-90hp, VT 2008 
 
Bakgrund:  Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att investera pengar i så 

kallade etiska fonder. Det är fonder som inte investerar i vissa branscher inom 

exempelvis tobak, alkohol och vapen. Begreppet etik är dock svårdefinierat och 

har olika betydelser för olika personer. Det är därför upp till varje enskilt 

fondbolag att utifrån sitt eget perspektiv investera i de företag som inte anses 

vara oetiska av just dem.  

 

Syfte: Studien ämnar analysera de etiska fonderna på den svenska marknaden och 

deras placeringsriktningar, för att sedan diskutera om det är möjligt att 

standardisera begreppet etik inom fondmarknaden. Syftet är också att diskutera 

huruvida det är möjligt investera i en etisk fond med gott samvete. 

 

Metod: Undersökningarna som gjorts är av det kvalitativa slaget, och insamlandet av 

data har skett via litteratur, Internet, intervjuer samt tidningsartiklar. Intervjuer 

har gjorts med representanter från fondbolag och analysföretag, samt med 

forskaren Joakim Sandberg som lagt fram en avhandling inom ämnet etiska 

fonder. 

 

Slutsatser: En fond kan klassificeras som etisk endast om den enskilda konsumenten eller 

individen godkänner de etiska placeringskriterierna, och därmed ställer sig 

bakom fondbolagets syn på etik. Fondbolagen menar att vapen, alkohol, tobak, 

pornografi och spelverksamhet representerar vad den breda allmänheten anser 

som oetiskt. Tills dess att exempelvis snabbmatsbranschen anses vara ett större 

hot mot mänskligheten, får nog dessa affärsområden representera det som en 

typisk etisk fond tar avstånd från. Slutsatsen är också att det blir svårt att 

investera i en etisk fond med gott samvete, i hopp om att fonden tar avstånd från 

det som investeraren betraktar som oetiskt. 
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1. Inledning 
 

nledningen på den här vetenskapliga uppsatsen syftar till att förstå bakgrunden till det 

ämne som ska behandlas. Vidare ges en kortfattad problemdiskussion där frågor, som 

förhoppningsvis ska besvaras senare i uppsatsen, tas upp till diskussion. Slutligen ges en 

kortare problemformulering, syfte med uppsatsen samt information om vilka avgränsningar 

som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 
 
Att spara i fonder är idag Sveriges vanligaste sparform, då 85 procent av Sveriges befolkning 

mellan 18 och 74 år sparar i fonder på ett eller annat sätt. Det hela började för cirka 20 år 

sedan när allemansfonderna blev populära investeringsobjekt, och ur dessa har det senare 

utvecklats nya typer av fonder. En av anledningarna till det stora intresset för fonder idag 

beror på det nya pensionssystemet där 73 procent av svenska folket sparar sina pengar i de så 

kallade PPM-fonderna.1 

 

Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att investera pengar i så kallade etiska 

fonder. Det är fonder som inte investerar i vissa branscher inom exempelvis tobak, alkohol 

och vapen. För bara några år sedan fanns det på den svenska marknaden bara ett fåtal etiska 

fonder, idag finns det upp emot 100 stycken som var och en har en uttalad policy att inte 

stödja så kallade ”oetiska investeringar”.2 

 

Media förser oss dagligen med reportage och bilder från krigshärjade områden i Mellanöstern 

och på svältande barn i Afrika. Även miljöfrågor har fått allt större betydelse i vårt samhälle, 

vilket har gjort att allt fler väljer att ta ett etiskt ställningstagande till det som händer på vår 

jord. Näringslivet har börjat förstå fördelarna med att börja använda begrepp som ”socialt 

ansvar” i sin marknadsföring, och för att locka till sig aktiekapital räcker det idag inte med att 

bara presentera en god lönsamhet. 

 

                                                
1 www.aktiespararna.se 
2 www.fairtradecenter.se 

I 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Etik handlar om vad vi tycker är rätt och fel, men det som är rätt för en person behöver inte 

nödvändigtvis betyda samma sak för någon annan.3 Det finns idag ingen lagstiftning om vad 

som inom fondvärlden ska betraktas som oetiskt. Istället är det fondbolagen själva utifrån 

deras egna värderingar som sätter upp riktlinjer för vad som ska klassas som gott och ont.4 

 

Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF), gjorde på Konsumentverkets begäran under 

2004, ett vägledande uttalande som skulle klargöra vad god branschsed för etiska fonder 

egentligen innebär. Uttalandet styrker teorin om att etik är ett svårdefinierat begrepp, då 

nämnden inte kunde peka ut vilka placeringar som skulle betraktas som oetiska. Istället 

beslöts det att det är upp till varje enskilt fondbolag att utifrån sitt eget perspektiv investera i 

de företag som inte anses vara oetiska av just dem.  

 

I och med att efterfrågan på etiska fonder har ökat samtidigt som definitionen av vad som är 

en etisk fond är oklar, ställs det allt högre krav på hur fondbolagen marknadsför sina fonder. 

Det måste enligt ENF finnas tydlig information om vad fonden har för policy angående olika 

investeringsobjekt, och kunden ska kunna förstå den strategiska bakgrunden till varför vissa 

investeringar har gjorts. 

 

Ett av problemen som kan uppstå vid marknadsföringen av fonderna är avgränsningarna av de 

etiska perspektiven. Fondförvaltarna måste ta ställning till om även underleverantörer, kunder 

och dotterbolag ska ses som en del av den verksamhet fonden ska investera i. Några 

fondförvaltare väljer att enbart fokusera på moderbolagets verksamhet, men trots en 

marknadsföring som påvisar det etiska, finns det risk att det indirekt investeras pengar i 

oetiska verksamheter.5  

 

Många fondbolag som tillhandahåller etiska fonder har valt att utesluta investeringar i företag 

som exempelvis bryter mot internationella barnkonventioner. Problemet är att uteslutningen 

sker först efter att ett fall uppmärksammats av exempelvis media eller myndigheterna. Av de 

tusentals företag som bryter mot de internationella konventionerna, är det endast ett par av 

                                                
3 Svensson & Wingborg (1993) 
4 www.fondbolagen.se 
5 www.fondbolagen.se 
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dessa som döms i domstol. Följderna av detta blir att många fondbolag i sin marknadsföring 

av fonderna inte kan garantera att barnarbete inte utförs i företagen.6 

 

Klimat- och miljöfrågor är i dag mycket uppmärksammat inom media och politiken, och 

debatten om hur vi bäst värnar om vår planet är i full gång. Ursprungligen räknades bland 

annat investeringar i vapen, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet till det oetiska, 

men numera kan även investeringar i exempelvis fossila bränslen ses som oetiskt av vissa. 

Nästintill alla företags verksamheter har en påverkan på miljön, vare sig det är ett oljebolag 

som bidrar till växthuseffekten eller ett livsmedelsföretag som använder genmodifierade 

tillsatser vid produktionen. Nyligen fick bland annat de statliga AP-fonderna, som har uttalade 

etik- och miljöpolicies, kritik för att stora investeringar gjorts i företag som använder sig av 

fossil energi och teknik.7 

 

Jonas Lindmark, analyschef på det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar, skriver 

i en krönika:   

 

” Påståenden att flertalet energikällor är oetiska faller på de orimliga konsekvenserna. Om 

man underkänner både fossila bränslen och kärnkraft, då blir det omöjligt för övriga företag 

att bedriva sin verksamhet, för Sverige klarar sig inte på bara vattenkraft och vindkraft. 

Därmed är det löjligt att påstå att alla våra andra energikällor är onda.”8  

 

Att det råder delade meningar om vad etik inom företagsvärlden egentligen innebär är 

uppenbart, och detta leder fram till min huvudsakliga problemformulering för den här 

uppsatsen. 

1.3 Problemformulering 
 
! Vad definierar egentligen en etisk fond? 
 
! Är det möjligt att investera i en etisk fond med gott samvete? 

  

                                                
6 www.fairtradecenter.se 
7 miljoaktuellt.idg.se 
8 www.morningstar.se 
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1.4 Syfte med uppsatsen 
 
Studien ämnar analysera de etiska fonderna på den svenska marknaden och deras 

placeringsriktningar, för att sedan diskutera om det är möjligt att standardisera begreppet etik 

inom fondmarknaden. Syftet är också att diskutera huruvida det är möjligt investera i en etisk 

fond med gott samvete. 

1.5 Avgränsningar – Ett nödvändigt ont 
 
Idag finns det ett stort antal fondbolag, både internationellt och i Sverige. Det blir därför 

nödvändigt att avgränsa den här uppsatsen genom att bara inrikta sig på vissa företag inom 

den svenska marknaden. På grund av det stora utbudet av etiska fonder är det lämpligt att 

endast ett fåtal av Sveriges fondbolag granskas. Det läggs heller ingen fokus på avkastning 

eller jämförelser mot traditionella fonder. 
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2. Tillvägagångssätt 
 

 detta kapitel presenteras vilka metoder som använts för att kunna framställa uppsatsen, 

samt vilken vetenskaplig grundsyn författaren har valt. Det ges även information om hur 

insamlandet av data har gjorts, och vilken typ av källor som varit mest behjälpliga. 

Avslutningsvis ger författaren sin syn på källkritik och diskuterar huruvida källorna i denna 

uppsats bör granskas kritiskt. 

2.1 Metodikens grunder 
 
När en uppsats av större dignitet ska skrivas är det viktigt att val av samhällsvetenskaplig 

metod görs med omsorg. Utan ett väl utarbetat metodavsnitt blir det svårt både för läsare och 

författare att få en översikt över all den information som tillgodogörs. Vetenskapen skiljer på 

empiriska- och teoretiska studier, där de empiriska studierna fokuserar mer på författarens 

egen empiriska forskning och analys. De teoretiska studierna riktar istället in sig på vad andra 

redan studerat inom området, och författaren försöker då utveckla och analysera detta genom 

en ny infallsvinkel.9 Det har under de senaste åren gjorts ett antal studier och analyser av 

etiska fonder, kanske på grund av att det är ett väldigt aktuellt ämne.  Därför anser jag att det 

är lämpligt att skriva den här uppsatsen genom en kombination av teoretiska och empiriska 

studier, och förhoppningsvis ska detta kunna ge ny kunskap inom ämnet.  

 

Undersökningarna som gjorts är av det kvalitativa slaget, en mycket vanligt förekommande 

metod inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Datainsamlingen ska resultera i en 

djupare förståelse av problemet som studeras, utan att använda sig av statistik och 

matematik.10 Visserligen skulle även vissa kvantitativa studier kunna göras och på så sätt 

bidra med ny kunskap, men jag anser att de avgränsningar som gjorts inte tillåter detta. Jag 

har valt att avgränsa min studie till att inte fokusera på fondernas avkastning och jämförelse 

med traditionella fonder. Skulle jag valt att inkludera dessa områden i min uppsats kunde 

kvantitativa undersökningar blivit aktuella. 

                                                
9 Trost (2002)   
10 Andersen (1998) 

I 
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2.2 Ansats och vetenskaplig grundsyn 
 
Det finns i huvudsak tre olika metoder att relatera empiri och teori med varandra. Den 

induktiva ansatsen utgår från den empiriska forskningen och drar slutsatser från detta. 

Motsatsen är den deduktiva ansatsen, som istället använder teoretiska slutsatser för att se om 

dessa stämmer med empirin, eller med andra ord verkligheten.11 Den abduktiva ansatsen 

bygger på en kombination av de två tidigare, då det visat sig att det är svårt att skilja på de två 

huvudansatserna. Ofta används både teori och empiri för att kunna dra slutsatser, och då är 

abduktionsansatsen lämplig att utgå från.12 

 

Jag har i min studie valt att arbeta utifrån den abduktiva forskningsansatsen, då denna lämpar 

sig väl vid fallstudier.13 Min forskning består av både empiriskt och teoretiskt material, och 

genom att använda den abduktiva forskningsansatsen kan jag göra en mer nyanserad tolkning 

av studiens resultat.  

 

I problemdiskussionen framgick det att det finns olika sätt att se på begreppet etik. Intressant 

är då att jag utgår från det hermeneutiska synsättet, som innebär att jag efter arbetets gång ska 

få en ökad förståelse av problemet kring definitionen av de etiska fonderna och på så sätt 

kunna göra min egen tolkning. Att jag får göra en egen tolkning är en förutsättning i det här 

ämnet, eftersom etik behandlas på ett subjektivt sätt och lämnar stor plats till diskussion. Det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att mina slutsatser är de enda rätta, utan beroende på vilka 

värderingar som ligger till grund för tolkningarna kan det finnas flera olika sätt att se på 

problemen kring de etiska fonderna.14 

 

Det positivistiska synsättet används främst inom den naturvetenskapliga forskningen, och har 

som främsta syfte att vetenskapligt förklara istället för att tolka olika problemställningar.15 

Detta är en samhällsvetenskaplig studie som inte avser att resultera i en specifik och objektiv 

förklaring till varför etik anses subjektivt, utan istället läggs fokus på tolkning och reflektion 

och detta motiverar till att använda det hermeneutiska synsättet. 

                                                
11 Andersen (1998) 
12 Patel & Davidson (2003) 
13 Patel & Davidson (2003) 
14 Lundahl & Skärvad (1999) 
15 Andersen (1998) 
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2.3 Val av undersökningsmetod och undersökningsobjekt 
 
Utöver befintlig teori och tidigare studier har även fallstudier gjorts för att kunna göra 

ytterligare tolkningar och analyser inom området. Begreppet fallstudie kan definieras som en 

undersökning där endast en eller ett fåtal fall studeras och granskas. Metoden används flitigt 

vid undersökningar av organisationer och institutioner på grund av dess förmåga att kunna 

hantera många undersökningsvariabler samtidigt. Ofta innebär detta att antalet 

undersökningsobjekt måste reduceras, men resultatet blir ofta en väl genomförd 

undersökningsprocess.16 Jag har valt att studera fondförvaltarna KPA Pension samt Swedbank 

Robur, som är två av de största i Sverige inom förvaltning av etiska fonder. Jag har också 

intervjuat Jakob Konig som är analytiker på GES Investment Services, ett företag som har 

många av Sveriges fondbolag som kunder, och som genomför analyser ur ett etiskt perspektiv 

av företag.  Jag har också valt att intervjua civilekonomen Joakim Sandberg som nyligen lagt 

fram en doktorsavhandling vid Göteborgs Universitet inom ämnet etiska fonder. Motivet till 

detta är att intervjumaterialet från de olika fondförvaltarna riskerar att bli subjektivt, och 

därför kan det vara intressant med några kommentarer från en oberoende källa. 

 

Då detta är en kvalitativ studie, är det svårt att göra slumpmässiga urval av studieobjekt. 

Istället ska urvalet baseras på kriterier som bidrar till att uppfylla det ursprungliga syftet med 

studien.17 Urvalet skedde genom att först studera samtliga svenska fondförvaltares 

produktsortiment. Långt ifrån alla har valt att erbjuda etiska fonder i sitt sortiment, därför 

försvann ett tiotal fondförvaltare i den första utsållningen. Därefter valde jag att närmare 

analysera hur mycket användbart material, angående de etiska fonderna, de olika förvaltarna 

lagt ut på sina hemsidor. Mitt generella intryck var att förvånansvärt lite information om de 

etiska fonderna fanns att tillgå. Till sist skickades intervjuförfrågningar till de fondförvaltare 

som fanns kvar i urvalsprocessen, och de som kunde tänka sig att ställa upp på intervju är de 

två företagen jag valt att studera, Swedbank Robur samt KPA Pension. 

 

                                                
16 Andersen (1998) 
17 Holme & Solvang (1997) 
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2.4 Primärdata 
 
Primärdata kallas den data som forskaren och dennes eventuella medhjälpare själva samlar 

in.18 I denna uppsats består primärdata av intervjuer med två representanter från två olika 

fondförvaltare, samt en intervju med en representant från ett analysföretag. Jag har även 

intervjuat forskaren Joakim Sandberg, som lagt fram en doktorsavhandling inom ämnet etiska 

fonder. Ett motiv till att använda intervjuer i forskningssammanhang är värdet av kontakter 

med nyckelpersoner som kan ge priviligerad information.19 Mitt motiv till att använda 

intervjuer som primärdata, är att försöka få svar på mer övergripande frågor som inte besvaras 

i fondförvaltarnas faktabroschyrer och dylikt. Förberedelserna inför intervjuerna bestod av att 

studera fondbolagens hemsidor för att få mer kunskap om förvaltarna och deras utbud av 

etiska fonder. Sedan kontaktades representanterna via e-post, där jag som författare 

presenterade mig och syftet med min uppsats.  

 

Intervjufrågorna skickades via e-post några dagar innan själva intervjuerna. Anledningen till 

detta var att förbereda för en mer djupgående diskussion, istället för en traditionell utfrågning. 

Utformningen av själva intervjun baserades på ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Det 

innebär att jag som intervjuare i förväg har sammanställt en lista med frågor som ska 

besvaras, men den som blir intervjuad har stora möjligheter att utveckla sina egna synpunkter, 

som kanske inte alltid ligger inom de ursprungliga frågeformuleringarna. Genom att använda 

den här metoden blir svaren mer öppna och det finns mer plats till diskussion.20 Intervjuerna 

genomfördes via telefon och e-post, och telefonintervjuerna spelades in för att efteråt kunna 

sammanställa det som sagts och återge detta på ett korrekt sätt i uppsatsen.  

2.5 Sekundärdata  
 
Sekundärdata delas vanligtvis upp i tre kategorier, nämligen processdata, forskningsdata och 

bokföringsdata. Processdata produceras löpande i samhället av framförallt media. Det kan 

vara i form av TV-program, tidningsartiklar, rapporter, dokument med mera. Bokföringsdata 

består av företagsredovisningar, befolkningsregister och andra typer av registreringsdata. Till 

sist finns även forskningsdata, vilket är data som samlats in av andra forskare. Mycket tid kan 

sparas in genom att använda redan befintlig data, men det krävs även primärdata som ska 

                                                
18 Andersen (1998) 
19 Denscome (2000) 
20 Denscombe (2000) 
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syfta till att ge forskningen nya infallsvinklar.21 Högskolebiblioteket i Kalmar har varit den 

största källan till sekundärdata. Där har högskolans elektroniska sökmotor använts för att hitta 

aktuell litteratur. Stadsbiblioteken i Kalmar och Göteborg har också fungerat som 

komplement till min sekundärdata, främst inom metodavsnittet. 

 

Tidigare uppsatsarbete har gjorts inom ämnet etiska fonder, och dessa har till viss del givit 

inspiration till min egen studie. Dessa härstammar inte från Handelshögskolan BBS, utan har 

gjorts av studenter vid andra högskolor i Sverige. Elektroniska källor hämtade från Internet 

har varit till stor hjälp vid insamlandet av data. Att kombinera etik och fonder är relativt nytt, 

vilket har medfört att det inte finns tillräckligt med information om detta i skriven litteratur. 

Ytterligare ett motiv till att använda elektroniska källor är den snabba utvecklingen på den 

finansiella marknaden. Det som sägs idag kan vara förlegat imorgon, därför har Internet ett 

försprång gentemot skriven litteratur på just det området. 

2.6 Validitet 
 
För att referensramen ska överensstämma med de empiriska data som hämtats, krävs en hög 

validitet. Validitetsbegreppet definierar hur pass giltig och relevant vissa delar av studien 

måste vara för att nå en hög tillförlitlighet. Rent konkret innebär detta att resultatet av en 

studie ska stödja det som förs fram i de teoretiska referensramarna.22 

 

Validiteten i den här studien betraktas som hög, då de personer som intervjuats har haft 

mycket god kunskap inom de områden som frågorna gällde. Genom att välja intervjuobjekt 

med direkt samband till ämnet har jag kunnat få svar på frågor utan vilseledande 

mellanhänder. Det aktuella ämnet etiska fonder kan ses som kontroversiellt, och några av de 

tänkta objekten i min fallstudie ville inte ställa upp på intervju, särskilt inte en muntlig sådan. 

Intervjuer skulle kunna ske med fondansvariga på banker i Kalmarregionen, men jag anser att 

detta skulle sänka studiens validitet, då dessa inte personligen är ansvariga för förvaltningen 

av fonderna. Banker och fondförvaltare har all övergripande fondverksamhet förlagd till 

huvudkontoren i Stockholm, där den dagliga förvaltningen sker.  

 

                                                
21 Halvorsen (1992) 
22 Halvorsen (1992) 
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2.7 Ett källkritiskt tänkande 
 
En förutsättning för att en studie ska bli lyckad är att använda sig av tillförlitliga källor. Stor 

vikt bör också läggas på att kritiskt granska och kontrollera dessa källor för att tillgodose 

validitetskraven. Det är också en fördel om litteraturen som används är relativt ny eftersom 

denna anses mer tillförlitlig än äldre litteratur.23 Källkritik behöver inte nödvändigtvis vara 

negativ, utan det egentliga syftet är att försöka få en uppfattning huruvida källan håller 

tillräckligt hög standard för att kunna användas i en vetenskaplig studie.24  

 

Jag har hämtat mina källor från fyra huvudområden: Litteratur, tidningsartiklar, intervjuer 

samt Internet. Litteraturen har främst använts inom uppsatsens metodavsnitt samt inom vissa 

delar av teoriavsnittet. Kritik kan riktas mot aktualiteten i vissa av böckerna, då några av dem 

skrevs i början på 1990-talet. Författarna är i allmänhet väl insatta de aktuella ämnena, och 

många av dem är professorer eller forskare på högre nivå. Det bör också beaktas att vissa av 

böckerna som använts är så kallade läroböcker, vars författare har sammanställt information 

från andra författare. Dessa böcker betraktas ofta som sekundärdata, och det som sägs i 

originalverken kan förvanskas och förändras. Jag har valt att begränsa mina källor till endast 

svensk litteratur, undantaget en källa, dels för att jag valt att avgränsa studien till att bara 

omfatta svenska fonder, men även för att undvika översättningar. En översättning kan 

nämligen vara vilseledande och är bara en tolkning av vad originaltexten berättar.25 

 

Tidningsartiklar som källor har använts i mindre utsträckning. I media har etik och moral 

inom näringslivet väckt stor uppmärksamhet, och det finns en mängd journalistiskt material 

att tillgå. Vissa av artiklarna har jag valt att sortera in under ett eget kapitel i den här 

uppsatsen, för att ge läsaren mer kunskap i ämnet. Det finns vissa risker med att använda 

tidningsartiklar som källor, då journalisterna som skriver för olika tidningar inte har någon 

skyldighet att ge olika perspektiv, och det är sällan som fakta och källor granskas kritiskt. 

Många av tidningarna är inte oberoende, utan politik och ekonomi kan tvinga dem till att 

vinkla materialet som publiceras.26 

 

                                                
23 Holme & Solvang (1997) 
24 Trost (2002) 
25 Trost (2002) 
26 Trost (2002) 
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Intervjuerna som gjorts klassas som primärdata, en pålitlig form av källa. Jag har i den mån 

det varit möjligt haft muntlig kontakt med de intervjuade. En e-post intervju begränsar 

informationsutbytet då kommunikationen är ensidig. Detta kan innebära att jag som forskare 

inte får tillgång till all den information som intervjupersonen tillhandahåller.27 

Telefonintervjuer har en högre tillförlitlighetsgrad än intervjuer via e-post, men kritik kan 

riktas mot att det inte går att utröna om den intervjuade visar några tecken på att denne inte 

skulle tala sanning. Data från en intervju i allmänhet kan drabbas av den så kallade 

intervjuareffekten, vilket innebär att data baserar på vad människor säger och inte vad de gör. 

Med andra ord stämmer inte handling och uttryck överens, och detta påverkar givetvis 

informationskvaliteten negativt.28  

 

Internet betraktas av många som en källa av mindre tillförlitlig karaktär. I min studie har jag 

hämtat mycket information från de olika fondförvaltarnas hemsidor. Dessa källor anses vara 

något subjektiva, eftersom det handlar om vinstdrivande företag. Dock har många oberoende 

organisationer lämnat mycket värdefull information på Internet, såsom Finansinspektionen 

och Förenta Nationerna. I övrigt har Internet använts framförallt i syfte till att hitta relevant 

teori på mitt område. Jag som författare har tagit hänsyn till att endast söka information på 

accepterade hemsidor, och genom detta undvikit hemsidor med alltför stor kommersiell 

påverkan. 

 

Till sist vill jag även kommentera etikens plats bland det källkritiska tänkandet. Etik är ett 

subjektivt och komplext begrepp, vilket gör det oundvikligt att även jag som författare har en 

tolkning av vad etik innebär för mig. Denna tolkning kommer till viss del att genomsyra 

uppsatsen, men jag har självklart gjort allt jag kunnat för att framställa min studie på ett 

korrekt och objektivt sätt. 

                                                
27 Grönmo (2006) 
28 Denscombe (2000) 
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3. Teoretisk referensram 
 

 följande avsnitt förs en fördjupad diskussion om begreppet etik samt vilka typer av etiska 

fonder som marknaden tillhandahåller. Vidare behandlas de teorier och rättskällor som är 

relevanta för studien och dess empiriska material. Val av referensram har genom en 

urvalsprocess medfört att författaren funnit nedanstående material mest lämpat till denna 

studie. 

3.1 Etikens grunder 
 
Slås ordet etik upp i Nationalencyklopedin hittas följande förklaring: ”Med etik avses den 

teoretiska reflektionen över mänskliga värderingar och deras grund.”29 Etik handlar dock 

även om att främja det gemensamma bästa, och att handlingar som bygger på fria val innebär 

ett individuellt etiskt ansvar. Ofta används begreppen etik och moral synonymt med varandra, 

men moral betecknar hur vi i praktiken lever och uppför oss mot varandra, medan etiken får 

representera moralens teoretiska värdegrund.30 

 

Begreppet etik brukar delas in i tre huvudområden. Den deskriptiva etiken försöker att 

identifiera och avbilda moraliskt eller omoraliskt beteende, och beskriver empiriska 

värdekonflikter och värdesystem. Ett konkret exempel på deskriptiv etik kan vara en 

vetenskaplig studie av hur människor i varierande åldrar ställer sig till etiska problem.31 

 

Den normativa etiken är, förutom att den är beskrivande, även föreskrivande och 

bestämmande. Med andra ord behandlar den normativa etiken hur vi borde uppträda mot 

varandra och mot omgivningen. En normativ frågeställning skulle kunna vara om vuxna 

människor generellt sätt har bättre etiska värderingar än barn, och i så fall på vilka grunder? 

Syftet med den normativa etiken är att den ska försöka finna riktlinjer för hur en person bör 

handla i framtiden. 32 

 

Den sista huvudformen av etik kallas metaetik, och är en reflektion över själva etiken som 

helhet. Metaetiken studerar de begrepp som används inom etiken och vad de egentligen 

                                                
29 Nationalencyklopedin (1991) 
30 Brytting (2005) 
31 Brytting (2005) 
32 Brytting (2005) 

I 



Etiska fonder – en oetisk historia? 

- 18 - 

innebär. En metaetisk frågeställning kan se ut som följande: Är det sant att det är fel att döda? 

Detta försöker metaetiken besvara.33 Etiska frågor kan tolkas olika och besvaras på varierande 

sätt. Det finns i huvudsak fyra olika vägar att gå för att försöka förklara etiken. Dessa 

benämns konsekvensetik, pliktetik, dygdeetik och diskursetik. 

3.1.1 Konsekvensetik 
 
Konsekvensetik innebär en strävan efter att finna ett handlingsalternativ som ska ge största 

möjliga positiva konsekvenser. Dessa handlingar kan värderas, efter hur goda konsekvenserna 

blir.34. Människor vars handlingar syftar till att bidra till hela mänsklighetens välbefinnande 

förespråkar den så kallade etiska universalismen.35 

 

Till den etiska universalismen kan teorin om utilitarism kopplas. Utilitarismen, som också 

betyder nyttomaximering, menar att ens handlingar bör leda till en så lycklig värld som 

möjligt. Det finns olika uppfattningar om vad lycka egentligen innebär, men hela 

mänskligheten strävar efter att fly från lidande och att hitta lycka. Ett idealiskt tillstånd är då, 

när var och en känner sig lyckliga, och allas värden är förverkligade. Men även utilitarismen 

har fått kritik. När det finns flera möjliga alternativa handlingar, ska den väljas som har störst 

överskott av goda konsekvenser. Ett konkret exempel på detta skulle kunna vara ett sjukhus 

som står inför besparings- och rationaliseringsåtgärder. På lång sikt är syftet att fler 

människoliv ska kunna räddas, men i ett kortare perspektiv kommer fler människor att dö på 

grund av besparingarna. Utilitarismen förespråkar just detta handlingssätt, eftersom det 

kommer leda till största möjliga nytta.36 

3.1.2 Pliktetik 
 
Kritiker till konsekvensetiken menar att det inte är etisk berättigat att bryta mot vissa etiska 

principer bara för att konsekvenserna av detta skulle bli de bästa, exempelvis att döda en 

person för att två ska kunna överleva. Kritikerna anser också att det inte går att värdera 

människoliv i pengar, som i det ovan nämnda fallet med sjukhusbesparingarna. Istället bör 

människor följa generellt vedertagna principer, den så kallade pliktetiken. Den stora 

skillnaden mot konsekvensetiken är att en människas handlingar inte ska värderas utifrån 

                                                
33 Brytting (2005) 
34 Bonnedahl m.fl. (2007) 
35 Brytting (2005) 
36 Brytting (2005) 
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konsekvenserna, utan från de avsikter som ligger bakom själva handlingen.37 Idén bakom 

denna typ av etik är att alla människor har vissa grundläggande rättigheter och att dessa alltid 

ska respekteras. Att inte döda, ljuga, eller bryta mot lagen är några exempel på pliktetiska 

normer som de flesta av oss håller fast vid. Lagar, regler och sunt förnuft är det som vanligtvis 

ger pliktetiken dess auktoritet. Dock är exempelvis rätten till att leva och att vara laglydig så 

uppenbara att dessa är något som alla borde sträva mot utan att bli tvingade till det.38  

 

Pliktetiken härstammar bland annat från Guds tio budord, som kan läsas i Femte Mosebok. I 

denna står det bland annat: ”Du skall icke dräpa”, och, ”Du skall icke stjäla”. Dessa 

förhållningsregler anses ingå i ett allmänt rättsmedvetande även utanför kristna kretsar, och är 

idag helt självklara uppmaningar hos en majoritet av världens befolkning.39 

 

Pliktetiken kan sammanfattas genom att dela in den i tre grundformuleringar. För det första 

ska etiska normer vara giltiga universellt. Med andra ord ska det som är rätt för en person, 

även vara rätt för en annan person i samma situation. För det andra ska vi behandla människor 

som vi själva vill bli behandlade, med respekt och ett egenvärde. Rätt till att leva är något som 

inte går att inkräkta på, eftersom vi i oss själva finner detta som en rättighet. Slutligen har 

människan en självbestämmanderätt, och genom förnuftet kan vi, till skillnad från djur som 

styrs av drifter och insikter, komma till insikt om hur vi bör leva rent moraliskt. Moralen 

bestäms av förnuftet, och förnuftiga människor kommer troligtvis inte att döda eller stjäla 

eftersom de själva inte vill bli utsatta för det.40 

3.1.3 Dygdeetik 
 
Även pliktetiken har fått kritik för att vara alltför allmän och principfast. Att finna 

tillvägagångssätt som ska vara giltiga universellt är enligt kritikerna mycket problematiskt. 

Enligt förespråkarna för dygdeetiken är varje människa unik och har specifika egenskaper, 

och måste bemötas på ett personligt sätt. På samma sätt är varje situation unik och en och 

samma handlingsmönster kan inte ske varje gång. Det innebär att en god handling endast kan 

ske om en människa fått göra ett fritt val baserat på vad som är bäst för just den specifika 

situationen. Att värdera och rangordna olika typer av lycka, eller att tillämpa alltför 

allmängiltiga principer, förändrar etiken till något objektivt och intellektuellt. För att kunna 
                                                
37 Bonnedahl m.fl. (2007) 
38 Brytting (2005) 
39 Bonnedahl m.fl. (2007) 
40 Brytting (2005) 
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avgöra vad som är rätt och fel menar kritikerna att den praktiska vardagen ska stå som 

utgångspunkt. Det krävs en förståelse för hur människor tolkar omvärlden och vad dessa har 

för avsikter med sina handlingar. 41 

3.1.4 Diskursetik 
 
Givetvis möter även dygdeetiken motstånd, då kritiker menar att etik som byggs upp av varje 

individ och som endast kan tillämpas lokalt är otillräckligt. De stora tekniska revolutionerna 

som skett de senaste årtiondena har givit mänskligheten möjligheter att skapa stora etiska 

problem, exempelvis genmodifierad mat och stora klimatförändringar. Dessa problem 

härstammar enligt kritikerna från människors sätt att tänka konventionellt och lokalt, vilket 

har resulterat i brist på internationella strategier hur dessa problem ska lösas. I många delar av 

världen råder det också våldsamma kulturkonflikter, och ofta baseras dessa på att olika 

människor har olika uppfattningar om dygder och dygdernas betydelse. Att konflikterna ska 

kunna lösas med hjälp av förebilder och gemensamma erfarenheter, erkänns inte av kritikerna 

till dygdeetiken. 42 

 

Förespråkarna för diskursetiken menar att det gäller att hitta en strategi för att undvika 

exempelvis kulturkonflikter. Strategin ska innebära en gemensam etik för alla människor, som 

grundar sig i förnuftet. Därmed har diskursetiken vissa kopplingar till pliktetiken som också 

menat att etiken ska vara universell.43 

3.2 Fonder och deras placeringsinriktningar 
 

Fondsparande är idag den vanligaste sparformen bland Sveriges befolkning, till och med 

vanligare än banksparande. 1984 införde den socialdemokratiska regeringen de så kallade 

allemansfonderna, en fondtyp som skulle locka till sig småsparare på grund av dess 

skattemässiga fördel. Dessa fonder finns kvar än idag, men fungerar nu som vilka andra 

fonder som helst. Allemansfondernas popularitet ledde till en massiv placeringshysteri hos 

svenskarna, men det kapital som kunde sparas i dessa var begränsat. Flera andra fonder 

startades som bara fokuserade på den svenska marknaden. 1989, när den så kallade 

valutaregleringen togs bort blev det även möjligt att spara i fonder som investerade i 

utländska aktier. På senare tid har även pensionssparande kopplats till fonder. 1994 startades 
                                                
41 Brytting (2005) 
42 Brytting (2005) 
43 Brytting (2005) 
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det individuella pensionssparandet (IPS) och vid millennieskiftet introducerades 

premiepensionssystemet. Det senare har bidragit till att fondsparandet ökat markant, och idag 

finns det nästan 3000 olika fonder på den svenska marknaden.44 

3.2.1 Olika typer av fonder 
 
Att äga en fond innebär att man indirekt äger aktier i ett företag. Fondens förmögenhet 

uppstår genom att olika investerare köper fondandelar, vilket i sin tur leder till att förvaltarna 

av fonden kan investera dessa pengar genom att köpa aktier i olika företag. Fonderna förvaltas 

av fondbolag, som ofta ägs av banker och försäkringsbolag. Det är också vanligt med 

fristående fondbolag. Fondbolagen består av fondförvaltare som analyserar vilka aktier som är 

värda att köpa och vilka som inte är det, och för detta tas en så kallad courtageavgift ut, som 

den enskilda fondspararen måste betala.45 De etiska fonderna har ingen standardiserad 

utgångspunkt för hur placeringarna ska gå till, något som jag tidigare nämnt i 

problemdiskussionen. Dock skiljer sig fonderna på vilket sätt de utger sig för att vara etiska. 

3.2.2 Avstå-fonder 
 
Den här typen av etiska fonder undviker att investera i sådana verksamheter som fondbolagen 

och fondförvaltarna anser som oetiska. Fondförvaltarna bestämmer själva hur stor del av 

omsättningen som får härstamma från oacceptabla verksamheter, och ofta sätts en gräns på 5-

10 procent. Det innebär att även om en etisk fond i sin marknadsföring förkunnar att inga 

oetiska investeringar sker, kan denna fond ändå ha upp till 10 procent av det totala innehavet 

investerat i exempelvis vapenindustrin.46 

 

De svenska fondförvaltarna väljer vanligtvis att utesluta tobak, alkohol, vapen, pornografi och 

spel i sina investeringar. Problemet med den här typen av investeringsstrategi är hur 

avgränsningen ska gå till. Det är lätt att inte investera i ett företag som tillverkar vapen, men 

det är svårare att kontrollera dotterbolag, kunder och leverantörer.47 

 

Avstå-fonderna bidrar inte aktivt till någon förändring bland de företag som de utesluter. 

Själva analysen av företag som sysslar med oetisk verksamhet brukar kallas för negativ 

screening. För en svensk etikfond innebär det att samtliga bolag på den svenska börsen 
                                                
44 Karlsson (2005) 
45 Karlsson (2005) 
46 www.fairtradecenter.se 
47 Karlsson (2005) 
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analyseras, eller screenas som det också kallas, och sedan plockas de företag bort, som 

fondförvaltarna utifrån sina etiska kriterier inte kan placera i.48 

3.2.3 Fonder med aktiv påverkan och bäst-i-klassen-fonder 
 
Genom att fondförvaltarna aktivt försöker påverka företagen att ta hänsyn till etiska och 

sociala aspekter kan detta leda till positiva förändringar. Många av fondbolagen är relativt 

stora ägare i företagen, därför kan dessa skapa sig en maktställning och på så vis kräva att 

vissa etiska kriterier ska vara uppfyllda. Fondförvaltarna för dialoger och framför konstruktiv 

kritik till företagen för att påverka dessa i rätt riktning.49  

 

Istället för att endast utesluta de företag som inte uppfyller fondförvaltarnas etiska kriterier, 

går alltså fonder med aktiv påverkan ett steg längre än avstå-fonderna. Om ett företag helt 

utesluts innebär detta endast att företaget snabbt skaffar sig nya ägare på börsen, vilket gör 

avstå-fonderna relativt uddlösa.  Genom att istället satsa på företaget och genom detta ställa 

krav på exempelvis förbud mot barnarbete, kan detta leda till en bättre situation både för de 

anställda och företaget.50 

 

Bäst-i-klassen-fonder investerar i företag som på något sätt utmärker sig för sitt miljöarbete 

eller liknande. Vid valet av företag genomförs en så kallad positiv screening, där analysen 

sker i syfte att plocka ut företag med den bästa etiska\miljö-policyn. De företag som lyckats 

allra bäst offentliggörs ofta av fondbolagen och ses som goda föredömen.51 Bland svenska 

fonder är det vanligt att fokusera på miljöarbetet, men i exempelvis USA finns det fonder som 

fokuserar på antalet kvinnor i hög ställning, etnisk mångfald med mera.52 

3.2.4 Miljöfonder och ideella fonder 
 
Miljöfonder kan ha två olika typer av investeringsstrategier. De så kallade 

miljöteknikfonderna investerar i företag vars verksamhet syftar till att förbättra miljön, 

exempelvis företag som bygger vindkraftverk. En miljöfond å andra sidan är ett 
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samlingsnamn på fonder som investerar i företag som antingen är verksamma inom 

miljöområdet eller som aktivt tar ställning i miljöfrågor.53 

 

Ideella fonder donerar en del av fondens förmögenhet till en ideell organisation eller till ett 

visst ändamål. Ofta är det stora internationella organisationer som får donationer, exempelvis 

Världsnaturfonden och Rädda Barnen. En ideell fond behöver inte nödvändigtvis vara etisk, 

men många fondförvaltare har ändå valt att investera inom ramen för vad som för dem anses 

som etiskt.54 

3.3 Reglering av fondsparandet 
 
Att spara i fonder är relativt tryggt eftersom ett omfattande regelverk skyddar investerarna. 

Regleringen sker på flera sätt, men främst genom lagstiftning och föreskrifter från 

Finansinspektionen.55 

3.3.1 Lag om investeringsfonder 
 
Lag om investeringsfonder trädde i kraft den 1 april 2004, och ersatte den tidigare lagen om 

värdepappersfonder som började gälla 1990. Den nya lagen baseras på EG-rätten, och 

UCITS-direktivet. Det sistnämnda är ett samarbete mellan de europeiska länderna, och syftet 

är att samordna lagstiftningen på de europeiska finansmarknaderna. UCITS är en förkortning 

för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Den nya lagen ska 

bidra till ett bättre konsumentskydd för de som fondsparar, samt möjliggöra ett bredare 

sortiment av fonder. Enligt lagen måste fondbolagen upprätta fondbestämmelser för varje 

enskild fond, och det måste finnas faktablad samt informationsbroschyrer som på ett 

lättbegripligt sätt ger information om fonden.56 Informationen består bland annat av vilka 

avgifter fonden tar ut, samt vilken placeringsriktning som valts.57 

 

Alla fondbolag i Sverige står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen tar fram 

föreskrifter som kompletterar lagstiftningen, och i FFFS 2004:4 finns allmänna råd och 

föreskrifter om finansiell rådgivning till konsumenter.58 I denna författningssamling nämns 

                                                
53 www.swedbank.se 
54 www.aktiefondtips.se 
55 www.finansinspektionen.se 
56 Karlsson (2005) 
57 www.aktiespararna.se 
58 Karlsson (2005) 
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bland annat att rådgivarna blir skyldiga att avråda en konsument från olämpliga placeringar, 

och ansvaret i övrigt ökar på företag som ger råd i samband med försäljning av fonder.59 

3.3.2 Uttalande från Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring 
 
Fondbolagens förening är en branschorganisation som ska ta tillvara fondbolagens och 

fondspararnas intressen. Fondbolagens förening står som huvudman för Etiska nämnden för 

fondmarknadsföring (ENF). Nämndens huvuduppgift är att granska fondbolagens information 

och marknadsföring som ges till konsumenterna, och se till att gällande riktlinjer som 

föreningen gett ut följs. Riktlinjerna har utarbetats i ett samarbete med Konsumentverket, och 

tillsammans har dessa avgett ett vägledande uttalande som behandlar förutsättningarna för att 

få använda begreppet ”etisk fond” i marknadsföringen.60 

 

I uttalandet bedömer ENF att begreppet ”etiskt” inte är entydigt, och därför anser nämnden att 

det inte går att bilda en allmängiltig uppfattning om vad som menas med etiskt. Vidare menar 

de att begreppet är subjektivt och dess innebörd förändras över tiden, och därför måste 

bedömningen av vad som definieras som etiskt göras individuellt från fall till fall. För att 

exemplifiera svårigheten med begreppet, nämns överhuvudtaget inte pornografi i 

konsumentverkets kriterier för vad som anses oetiskt, men ändå har en majoritet av 

fondbolagen tagit avstånd till investeringar i just pornografisk verksamhet. ENF menar att det 

kan diskuteras om begreppet etisk överhuvudtaget bör användas i marknadsföringen, på grund 

av dess relativa betydelse. Dock inser nämnden att begreppet redan använts under en längre 

tid vilket gör det svårare att slopa, samt att det finns en efterfrågan på just ”etiska” fonder från 

konsumenter. Nämnden har inte heller funnit alternativa uttryck som skulle vara mer lämpliga 

i sammanhanget, och kan därför inte hindra användningen av begreppet. Istället är det 

fondbolagens ansvar att lämna tydlig information om vilka placeringsstrategier de olika 

fonderna har och hur dessa ska följas upp.61 

 

När det kommer till vilka placeringar som ska anses som oetiska har ENF inte funnit det 

lämpligt eller ens möjligt att peka ut sådana. Därmed är det upp till varje enskilt fondbolag att 

tillhandahålla fonder utifrån kriterier som väljs ur ett eget etiskt perspektiv. Själva 

urvalsprocessen kan, som jag tidigare beskrivit, vara av positiv eller negativ karaktär. 

                                                
59 www.finansinspektionen.se 
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Antingen väljer fondbolagen att utesluta vissa företag som de inte anser passar in på just deras 

etiska profilering, eller så investerar de i företag som har en utpräglad vilja att arbeta efter 

etiska principer. Nämnden finner det inte möjligt att tvinga fondförvaltarna att tillämpa 

”nolltolerans” mot investeringar i oacceptabla verksamheter. Dock måste en övre gräns på tio 

procent sättas. Detta innebär att, om det i fondens etiska profil angetts att placeringar i viss 

verksamhet skall undvikas, kan en investering inte anses acceptabel om mer än tio procent av 

ett företags omsättning härstammar från den icke accepterade verksamheten.62 

 

Själva marknadsföringen av de etiska fonderna bör baseras på information om fonderna samt 

på placeringspolicyn. Det viktiga är att kundens förväntningar infrias genom att denne hittar 

lättillgänglig och korrekt information om placeringsstrategier med mera. Det ska också 

lämnas information om de metoder som använts för att uppfylla de etiska kriterierna, och det 

är fondbolagens ansvar att upplysa om var denna information finns tillgänglig.63 

 

ENF kräver också att fondbolagen har ett väl fungerade kontrollsystem, som ska säkerställa 

att de etiska placeringskriterierna uppfylls. I samband med bland annat fondens årsberättelse 

ska fondbolagen redovisa hur placeringsambitionen uppfylls, och om det finns några brister 

ska det finnas information om vilka åtgärder som gjorts för att rätta till dessa.64 

 

Sammanfattningsvis kan alltså följande krav ställas för att en fond ska få betecknas som etisk: 

 

! Det ska finnas en urvalsprocess som är väl definierad, och en förutsättning för 

placering i ett visst bolag är att högst tio procent av dess omsättning härstammar från 

angiven icke accepterad verksamhet. 
 
! Fondbolagen ska tillhandahålla generell information om de etiska fonderna och vilka 

etiska kriterier som fonden avser att investera efter. Informationen ska inte endast 

finnas tillgänglig på en hemsida utan ska även kunna tillgås i skriftlig form. 
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! Fondbolagen måste löpande kontrollera och säkerställa att de etiska kriterierna 

uppfylls, och redovisa detta exempelvis i samband med årsberättelse. 

3.4 Internationella riktlinjer och normer 
 
Förutom att utesluta företag som exempelvis tillverkar vapen eller alkohol, har majoriteten av 

de fondbolag som erbjuder etiska fonder, valt att även utesluta företag som inte arbetar utifrån 

ett antal internationella konventioner, normer och riktlinjer. Här presenteras några av de mest 

betydande inom socialt ansvar och hållbar utveckling. 

3.4.1 FN: s Global Compact 
 

Global Compact, eller Internationellt Initiativ översatt till svenska, lanserades 1999 av 

dåvarande generalsekreteraren för FN, Kofi Annan. Syftet var att främja ett socialt och 

miljömedvetet ansvarstagande hos internationella företag genom att föra samman dessa med 

FN-organ och fackförbund för att stödja 10 principer kring mänskliga rättigheter, korruption, 

miljö och arbetsrätt. Genom sammanslutningen vill Global Compact bidra till ett ökat 

ansvarstagande genom att låta näringslivet lösa vissa av globaliseringens problem. Kofi 

Annan hade en vision om att försöka få till stånd en mer hållbar ekonomi som inte utesluter 

några samhällsgrupper, och Global Compact var ett av delmålen för att uppnå detta enligt 

honom. Idag samarbetar flera hundra internationella företag och fackförbund från hela världen 

med Global Compact, men organisationen är inte reglerande eller övervakande. Istället är det 

upp till företagen själva att ta ansvar och vara öppna inför allmänheten för att de 10 

principerna ska kunna vara uppfyllda.65 

 

De 10 olika principerna är: 

 

Mänskliga rättigheter 

! Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter 

! Försäkra sig om att det egna företaget inte är inblandat i kränkning av mänskliga 

rättigheter 

 

Arbetsrätt 

! Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva handlingar 
                                                
65 www.unhcr.se 
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! Eliminera alla former av tvångsarbete 

! Avskaffa barnarbete 

! Avskaffa diskriminering gällande rekrytering och arbetsuppgifter 

 

Miljö 

! Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem 

! Initiativtagande till större miljömedvetande 

! Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

 

Motverka korruption 

! Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor 

3.4.2 ILO: s deklarationer om mänskliga rättigheter 
 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN: s fackorgan för arbetsmiljöfrågor, och har 

som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och att främja social rättvisa. Detta ska ske 

genom att försöka förbättra arbetsvillkoren samt att värna om fackliga rättigheter. 

Organisationsstrukturen i ILO är unik i dess beslutsfattande. Den bygger på att sammanföra 

regeringar med arbetsgivare och arbetstagare i en trepartisk struktur, och är därmed den enda 

FN-organisationen där även civila aktörer agerar som beslutsfattare i exempelvis arbetstvister. 

ILO baseras på över 180 olika konventioner som alla behandlar arbetsrätt. 1980 antogs en 

deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, samt normer för hur 

dessa ska följas upp. De länder som anslutit sig som medlemmar i ILO har en förpliktelse att 

respektera och genomföra de rättigheter som står skrivna i deklarationen. 66 

 

Rättigheterna avser: 

 

! Avskaffande av alla typer av tvångsarbete 

! Avskaffande av barnarbete 

! Föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva 

förhandlingar 

! Avskaffande av diskriminering i arbetslivet 
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ILO förfogar inte över några sanktionsmedel mot länder som bryter mot rättigheterna, istället 

för de dialoger och ger rådgivning för att förmå länderna att respektera rättigheterna.67 

3.4.3 OECD: s riktlinjer för multinationella företag 
 
OECD är en förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development, vars 

mål är att uppnå sund ekonomisk tillväxt och ökad världshandel både bland länder som är 

medlemmar i OECD och de som inte är det. Tillsammans med fackföreningar och 

arbetsgivare har OECD förhandlat fram ett antal frivilliga riktlinjer för multinationella 

företag, som ska resultera i ett globalt sundare näringsliv.68 

 

I korthet anger riktlinjerna bland annat att företagen ska respektera mänskliga rättigheter och 

bidra till en hållbar utveckling. De ska respektera de anställdas fackliga rättigheter och 

motarbeta barnarbete, samt informera om konsekvenserna av eventuella nedläggningar. 

Miljön spelar också en viktig roll, och företagen ska inom området sträva efter kontinuerlig 

förbättring genom att utveckla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan. 

Konkurrens ska främjas, och därför ska företag inte inleda samarbeten med konkurrenter som 

kan begränsa konkurrensen.69 

3.4.4 Riodeklarationen om hållbar utveckling 
 

1992 bjöd FN in 181 länder till en konferens i Rio de Janeiro för att hitta nya lösningar på 

världens miljöproblem. Där försökte länderna enas om vad som behövde göras för att 

förbättra miljön, och hur detta skulle kunna ske så rättvist som möjligt mellan länderna. Målet 

var att försöka få till en hållbar utveckling som även på längre sikt inte skulle skada miljö och 

människor. Resultatet av konferensen blev den så kallade Riodeklarationen, som innehåller 27 

principer och ska vara vägledande i miljö- och hållbarhetsarbetet.70 
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Några av de viktigaste principerna är: 

 

! Stater bör samarbeta effektivt för att motverka och förhindra att verksamheter som 

medför allvarlig miljöförstöring inte förflyttas eller överförs till andra stater 

 

! Rätten till utveckling måste fullgöras på ett sådant sätt att den rättvist tillgodoser 

nuvarande och kommande generationers behov av utveckling och miljö 

 

! Nationella myndigheter bör sträva efter att förorenaren i princip ska bära kostnaderna 

för föroreningen 

 

! Utvecklingsländernas speciella förhållanden och behov måste ges särskild prioritet, 

och i synnerhet de länder vars miljö är mest sårbar 
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4. Empiriskt material 
 

apitlet inleds med en presentation av hur media har valt att framställa problematiken 

kring etiska fonder. Sedan presenteras de fondbolag som författaren valt att studera 

närmare samt de intervjuer som gjorts med representanter från de olika bolagen. Till sist 

presenteras även de intervjuer som gjorts med Jakob Konig på GES Investment Services och 

civilekonomen Joakim Sandberg vid Göteborgs Universitet. 

4.1 Ett urval av massmedias syn på etiska fonder 
 

Den senaste tiden har problemen kring etiska fonder fått stor uppmärksamhet i media, och 

många fondbolag har öppet kritiserats för att de inte ger sina kunder tillräckligt med 

information om vilka investeringsstrategier de olika etiska fonderna har. Här presenterar jag 

ett urval av det som skrivits, men jag vill påpeka att detta kapitel endast syftar till att 

uppmärksamma debatten kring de etiska fonderna. Som jag tidigare diskuterat i kapitlet om 

källkritiskt tänkande är det inte lämpligt att dra slutsatser utifrån tidningsartiklar, och därför 

bygger mina tolkningar och reflektioner istället på egen inhämtad primärdata.  

4.1.1 Etiska fonder stoppar huvudet i sanden 
 
Artikel av Linda Öhrn i tidningen Dagens Industri 2008-04-08 
 
Joakim Sandberg som i lördags disputerade i filosofi i ämnet riktar i sin avhandling hård 
kritik mot bolagen. 
 
"Den här idén att det är etiskt att inte beblanda sig med företag som är moraliskt suspekta är 
som att stoppa huvudet i sanden i stället för att ta itu med problemen", säger han. 
 
Etiska fonder väljer ofta att bara skrapa på ytan, menar han. Orsaken är att det kostar för 
mycket om den "svarta listan" blir alltför lång. 
 
"De säger att vi inte investerar i bolag som själva tillverkar vapen eller i bolag som har mer 
än 10 procent investerat i vapen", exemplifierar Joakim Sandberg.  
 
Joakim Sandberg är samtidigt kritisk till att bolagen ofta väljer att sälja av successivt när de 
svartlistar ett bolag.  
 
"Om de sålde av allt på en gång och gick in för att skada bolagen. Men de har insett att de 
förlorar för mycket pengar då. I stället säljer de små poster under lång tid", säger Joakim 
Sandberg och exemplifierar med det pensionsbolaget KPA, som ägs av Folksam och Sveriges 
Kommuner och landsting. 
 

K 
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"KPA tycker sig vara väldigt moraliskt framstående. Men de säljer av i företag som de insett 
vara oetiska inom tre månader, säger de. Då ifrågasätter jag hur genuint intresset för etik 
egentligen är", säger han.  
 
Definitionen på vad som är etiskt och inte hos etiska fondbolag anser Joakim Sandberg är 
ogenomtänkt. 
 
"Kriterierna kommer från metodister och kväkare i USA. Sedan har den här väldigt 
moralistiska synen tagits över på ett oreflekterat sätt här i Sverige. Det är en föråldrad syn på 
moral som jag undrar om svenska folket delar", säger han.  
 
Den som vill placera sina pengar på ett etiskt sätt kan i stället skänka bort avkastningen till 
något välgörande ändamål, eller exempelvis investera i bolag som utvecklar miljövänliga 
tekniker, föreslår Joakim Sandberg. 
 
Marknadens etiska fonder tror han skapar en farlig passivitet. 
 
"Man ska inte tro att man genom att ha valt en etisk fond har undvikit det värsta. Jag är rädd 
för den passivitet det skapar när folk tänker att 'nu har jag varit god, nu behöver jag inte bry 
mig längre'". 
 

4.1.2 Banco omprövar etiken 
 
Artikel av Linda Öhrn i tidningen Dagens Industri 2008-04-08 
 
Banco Fonder är självkritiskt mot sina egna investeringsriktlinjer att undvika vapen, tobak 
och alkohol. "Jag tror inte att det bidrar till en hållbar utveckling att undvika vissa typer av 
bolag", säger Sasja Beslik på Banco. Nu gör fondbolaget om sina etiska riktlinjer.  
Etiska fonder och investerare får skarp kritik i en avhandling i filosofi från Göteborgs 
universitet. Forskaren Joakim Sandberg kommer till slutsatsen att arbetet med etiska 
placeringar är allt för ytligt, inkonsekvent och i praktiken verkningslöst. 
  
Sasja Beslik som ansvarar för etikfrågor på Banco är självkritisk mot det egna fondbolagets 
grundläggande investeringsprinciper, som är att undvika investeringar i vapen, tobak och 
alkohol.  
 
"Jag tror inte att det bidrar till en hållbar utveckling att undvika vissa typer av bolag. 
Snarare är det viktigt att påverka och agera när bolagen inte har agerat på ett riktigt sätt", 
säger han.  
 
Nu ska de här investeringskriterierna bort och ersättas med nya, avslöjar Sasja Beslik för 
di.se. "Vi kommer att omdefiniera våra kriterier. Jag tror inte att de här negativa 
branschkriterierna kan leva länge till. Det är en intern process som just nu pågår", säger 
han.  
 
I stället kommer Banco att söka ut de bolag de ska investera i utifrån positiva egenskaper.  
"Vi kommer att fokusera mer på uppsidan och ta fram kriterier som är kopplade till ett 
positivt urval", säger han.  
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Blir det mer fokus på miljö och mindre på socialt ansvar? 
"Just nu är det en övervikt på miljösidan. Men konsekvenserna av miljöfrågorna är sociala 
och de frågorna kommer att vara riktigt stora om ett till två år", säger han.  
 
Carina Lundberg Markow som är ägaransvarig på KPA och Folksam menar att KPA kommer 
fortsätta att undvika vissa branscher också i sina investeringar i framtiden.  
"Våra kunder i KPA är framför allt kvinnor i vård, skola och omsorg. De ser verkningarna av 
rökning i form av lungcancer och vill inte tjäna pengar på det." 
 
Hon tycker att kritiken mot att etiska placerare har en allt för ytlig och kompromissvillig 
hållning är orättvis.  
 
"Har man en väldigt snäv syn på etik är det väldigt svårt att göra några investeringar vare 
sig på aktiemarknaden eller på bankkonto. Men jag tror inte att våra kunder är så dumma att 
de inte inser det", säger hon.  
 
Både Banco och KPA anser sig i många fall ha påverkat företag genom att utnyttja sin 
ägarmakt och sitt inflytande.  
 
"Vi har initierat ett arbete på Volvo AB som gäller arbetsvillkor för bolagets 
underleverantörer. Nu ska bolaget fastställa en handlingsplan som de ska arbeta efter under 
2008", säger Sasja Beslik och nämner Oriflame som ett annat exempel på när de lyckats.  
 
Nyligen fick Banco ge upp sina krav på Telia Sonera att redovisa vilka affärsetiska regler 
bolaget arbetar med i länder där korruptionen är stor. För cirka en vecka sedan kom 
beskedet att Banco gett upp och gjort sig av med sina innehav i telebolaget.  
 
KPA för en dialog med "flera hundra företag" och för närvarande riskerar fyra bolag att åka 
ut ur portföljen på grund av etiska brister.  
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4.2 Swedbank Robur 
 
Swedbank Robur är ett helägt dotterbolag till Swedbank, och erbjuder sparande i ett hundratal 

fonder. Fondbolaget grundades 1967 och är idag en av nordens största fondförvaltare med en 

marknadsandel på 27 procent av den totala fondmarknaden. Swedbank Robur förvaltar cirka 

671 miljarder kronor, och av dessa omfattar cirka 15 miljarder kronor förvaltning i etiska och 

miljöinriktade fonder. Företagets vision är att vara det ledande sparbolaget på den svenska 

marknaden, och de strävar efter att förknippas med trovärdighet, kompetens och 

kundanpassning. Swedbank Robur erbjuder för närvarande sex etiska fonder, som alla ingår i 

fondfamiljen Ethica.  Med Ethica vill företaget kunna erbjuda sina kunder placeringar i 

företag som på ett trovärdigt sätt kan hantera sina sociala, miljömässiga och etiska risker. 

 
Swedbank Robur genomför i huvudsak sina etikanalyser internt, vilket de är ensamma om på 

den svenska marknaden. Den interna analysen genomförs av tre analytiker som primärt 

ansvarar för analysen av de svenska företag som de etiska fonderna har innehav i. Analyser av 

de utländska bolagen köps in externt av Innovest och Ethix SRI Advisors, som har 

specialiserat sig på globala företagsanalyser. Analyserna grundar sig huvudsakligen på de 

internationella konventionerna som tidigare diskuterats angående bland annat mänskliga 

rättigheter och miljöansvar. Eftersom Swedbank Robur är en stor aktör på den svenska 

börsen, har de som ägarpolicy att kunna föra dialoger med de företag som de investerar i. De 

för en fördjupad dialog med de företag som anses ha vilja och potential till förbättringar, och 

en konstruktiv dialog med de företag som brister på några relevanta områden. Swedbank 

Robur ställer också krav på att företagen ska kunna hantera de risker och möjligheter som 

uppstår vid ett etiskt ansvarstagande, för att långsiktigt vara konkurrenskraftiga. Styrelsen 

åläggs ett extra stort ansvar, och ska bland annat se till att aktieägarna får fullständig 

information om hur etik- och miljöarbetet bedrivs. Vidare krävs att företagen uppvisar 

konkreta åtgärder och resultat samt att de kan driva utvecklingen framåt i sina respektive 

branscher. 

 

Förutom de positiva kriterier som beskrivits ovan, har Swedbank Robur även valt att 

framställa negativa investeringskriterier, som innebär att de inte investerar i företag som 

tillverkar eller säljer vapen. Swedbank Robur investerar heller inte i företag där mer än fem 

procent av omsättningen härstammar från tillverkning eller försäljning av krigsmateriel. 

Samma gräns gäller vid investeringar i företag som tillverkar eller säljer drycker med mer än 
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2.25 procent alkoholhalt samt tobaksvaror. Gällande investeringar i företag vars huvudsakliga 

inkomstkälla är spel och dobbel har Swedbank Robur valt att undvika detta om mer än fem 

procent av omsättningen härrör från kommersiell spelverksamhet. Pornografi är enligt 

Swedbank Robur en kränkning av mänskliga värdigheter, och investerar därför inte i företag 

som producerar pornografiskt material. Ett bolag definieras enligt Swedbank Robur som ett 

moderbolag inklusive dotterbolag samt intressebolag där ägarandelen överstiger 20 procent.71 

4.2.1 Intervju med Anita Lindberg på Swedbank Robur 
 
Anita Lindberg har varit anställd på Swedbank Robur sedan 2003, och är ursprungligen 

utbildad agronom. Tidigare har hon varit anställd som etik- och miljöanalytiker på GES 

Investment Services. Hon ansvar idag för etik- och miljöanalysen av företag som bland annat 

är verksamma inom finans, handel och fastigheter.  
 
Lindberg håller med om att begreppet etik kan anses som subjektivt och svårdefinierat. För 

henne personligen handlar etik om människa och miljö, och att inte förorsaka sina 

medmänniskor och miljö onödig skada. När det gäller företagens etiska ansvar menar 

Lindberg att dessa ska kunna hantera riskerna och ta vara på möjligheterna inom de sociala 

och miljömässiga områdena. Dock ska kraven på företagen vara rimliga, då dessa endast kan 

påverka saker som ligger innanför deras inflytandesfär. Det finns enligt Lindberg ingen 

anledning att ställa krav på åtgärder som man på förhand vet att företagen inte kan påverka 

eller ha något inflytande över. Det är också viktigt att inte ställa för snälla krav, och att inte 

nöja sig med att företagen gång på gång försvarar sig med att ”det ligger utanför vårt 

ansvarsområde”. 

 

Lindberg förklarar att Swedbank Robur har två övergripande motiv till att de tillhandahåller 

etiska placeringsalternativ. Dels vill de kunna erbjuda sina kunder placeringar i linje med 

kundernas värderingar. Här menar Lindberg att problemet med etik och dess subjektivitet åter 

gör sig påmint. De har dock försökt att välja investeringsobjekt utifrån vad de tror att den 

breda allmänheten har för syn på etiska placeringar. Det finns också ett rent affärsmässigt skäl 

till varför de tillhandahåller etiska fonder, då de upplever en relativt stor efterfrågan. Det 

andra övergripande motivet till att de säljer etiska fonder är enligt Lindberg Swedbank Roburs 

breda ägarpolicy. Den innebär att de har ett ansvar som ägare och därför är skyldiga att 

påverka de företag som de har innehav i, och att dessa följer sociala och miljömässiga normer.  

                                                
71 www.swedbankrobur.se 
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Lindberg berättar att de har erbjudit etiska placeringsalternativ sedan 80-talet, men på den 

tiden var urvalskriterierna mycket enklare. Privatpersoner var inte den huvudsakliga 

målgruppen, utan istället fanns det ett intresse bland annat hos Svenska Kyrkan och andra 

religiösa samfund att kunna placera etiskt. I princip bestod urvalskriterierna av att välja bort 

företag som sysslade med alkohol, vapen och tobak. Miljöfrågor och sociala frågor var helt 

enkelt inte ett stort samhällsproblem på den tiden. Dock fanns en stor diskussion kring 

Sydafrika och rasdiskriminering som skedde där under 80-talet, därför undveks ofta 

investeringar i landet. Under 90-talet fick miljöfrågorna större plats i media och därmed blev 

miljöfonder populära. Vidare säger Lindberg att det var vid millennieskiftet som de sociala 

frågorna fick större prioritering. Fackförbunden började då ställa större krav på företagen att 

ta större socialt ansvar. Idag menar Lindberg att arbetet kring de etiska analyserna är mycket 

komplext, och det krävs en helhetsanalys av företagen för att kunna avgöra om deras 

verksamheter är inom ramen för att vara oetisk eller inte.  

 

Anita Lindberg är skeptisk till förslaget att standardisera de etiska fonderna genom att låta 

Sveriges fondförvaltare komma överens om en gemensam investeringsstrategi. Istället ser hon 

fördelar med att det finns så många olika typer av etiska fonder, då olika angreppssätt kan 

göra nytta på olika sätt. Hon tror att det skulle vara möjligt att standardisera men hon ser inget 

skäl till det. Det krävs att fondförvaltarna på ett sakligt sätt kan ge kunden information om vad 

denne egentligen investerar i. Då är det istället upp till varje enskild kund att avgöra vilka 

typer av fonder som passar för just henne eller honom. Hon tror att de flesta kunderna som 

köper etiska fonder är pålästa och vet i stora drag vad fonderna har för investeringsstrategi, 

men hon tror ändå att ett fåtal kunder inte har full koll. Dessa tror att fonderna är 100 procent 

fria från allt som betraktas som dåligt i världen, och detta är enligt Lindberg är utmaning för 

Swedbank Robur att ytterligare försöka förbättra marknadsföringen och kommunikationen 

med kunderna. 

 

På frågan om hon tycker att begreppet etik missbrukas inom fondvärlden anser hon att det är 

svårt att hitta ett annat begrepp som skulle vara ”bekvämare” att använda. Ordet etik 

signalerar enligt henne att det är en fond som tar hänsyn till andra värderingar än de 

traditionella fonderna. Att istället använda begreppet ”ansvarsfulla placeringar”, som vissa 

andra fondbolag valt att göra, är kanske bättre ur en pedagogisk synpunkt genom att kunderna 

har lättare att förstå innebörden. Samtidigt säger hon att då kommer alla andra fonder att 

betraktas som ”icke ansvarsfulla”, vilket inte är fallet.  
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Swedbank Robur har bestämt att fem procent av ett företags omsättning inte får härstamma 

från oacceptabel verksamhet som vapen, tobak, och alkohol, om en investering ur etisk 

synvinkel ska bli aktuell. Lindberg säger att det skulle vara svårt att garantera en nollgräns, 

och att alltför många företag skulle uteslutas, exempelvis större delen av företag som sysslar 

med dagligvaruhandel. Med andra ord skulle det med en etisk synvinkel bli så att de ”slänger 

ut” företag som de egentligen inte har några invändningar emot. Lindberg berättar att vid den 

etiska analysen av företag kan de oftast inte ta hänsyn till vad företagens kunder har för 

verksamheter. Leverantörskedjan är däremot mer kontrollerad, och där har både Swedbank 

Robur och företaget i sig ett moraliskt ansvar. 

 

Swedbank Robur har valt att inte klassificera investeringar i fossila bränslen som oetiska. 

Anita Lindberg förklarar att till skillnad mot vapen och alkohol är energikällor nödvändiga för 

att få samhället att fungera. Hon medger att det självklart finns nackdelar, men Swedbank 

Robur försöker att hitta de företag som är de mest innovativa inom utvecklingen av nya 

energikällor. Ironiskt nog, säger hon, är det ofta de stora oljejättarna som har ett växande 

affärsområde inom förnyelsebar energi, och det är en förklaring till att deras etiska fonder 

investerar i vissa oljebolag. 

4.3 KPA Pension 
 
KPA Pension är ett pensionsbolag som sedan 1922 erbjudit främst pensions- och 

försäkringsprodukter. Idag förvaltar KPA pension kapital för cirka en miljon anställda inom 

kommuner och landsting. 60 procent av fondbolaget ägs av Folksam och 40 procent av 

Sveriges Kommuner och Landsting. Affärsidén består av att kunna erbjuda kunderna 

sparformer som samtidigt bidrar till en bättre värld, och enligt dem själva är KPA Pension 

bolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar. Förutom pensions- och 

försäkringsprodukter erbjuder KPA Pension fyra etiska fonder, alla med olika riskprofil. 

 

KPA Pension har valt att inte investera i företag vars omsättning till mer än en procent eller 

tio miljoner kronor härrör från försäljning eller tillverkning av alkoholhaltiga drycker med en 

alkoholhalt över 2.25 procent. Samma kriterier gäller för tobaksvaror och spel. KPA Pension 

har valt att helt utesluta företag som har någon koppling till vapenindustrin och tillverkning av 

krigsmateriel. Gällande miljö, korruption och mänskliga rättigheter har KPA Pension valt en 
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mer påverkande strategi. De utgår från många av de konventionerna angående mänskliga 

rättigheter och miljö som tidigare beskrivits för att hitta lämpliga företag. 

 

KPA Pension aktieinnehav granskas två gånger per år av GES Investment Services, som 

analyserar företag ur en etisk synvinkel över hela världen. De företag som inte klarar de etiska 

kriterierna sållas ut, samtidigt som KPA Pension använder sin styrka som storägare och 

försöker påverka företag i rätt riktning genom att rösta på bolagsstämmor. 

 

1998 blev KPA Pension det första finansiella företaget som miljöcertifierats enligt ISO 14001. 

Det innebär att det ställs krav på deras egen miljöpåverkan, och tanken är att KPA Pension 

ska kunna stå som förebilder till de företag som de sedan investerar i. KPA Pension har valt 

att investera i ett antal företag vars huvudsakliga verksamhet bygger på fossila bränslen, 

däribland Statoil och BP. KPA Pension försvarar sig på sin hemsida med att det lättaste vore 

att inte investera i något energibolag överhuvudtaget, men att det är effektivare att investera 

för att sedan försöka påverka företagen att satsa mer på forskning och utveckling inom 

området.72 

4.3.1 Intervju med Sofia Hagman på KPA Pension 
 

Sofia Hagman är CSR-ansvarig vid strategisk affärsutveckling på KPA Pension. CSR står för 

Corporate Social Responsibility, som på svenska betyder Företagens Samhällsansvar. 

 

Hagman berättar att för henne handlar etik om moral, vad som är rätt och fel inom ett område, 

och är högst personligt. På KPA Pension definieras etik genom det arbete som företaget 

bedriver. KPA Pension utesluter vissa branscher och jobbar aktivt inom vissa branscher som 

de definierar som etiska. Hagman säger också att de utesluter investeringar i vapen, tobak, 

alkohol och spelbranscher. 

 

Det var 1997-1998 som KPA Pension tog beslutet att placera alla pensionspengar etiskt. 

Företaget gjorde en kundundersökning som visade att kunderna framförallt består av kvinnor 

anställda i skola, vård och omsorg, och att dessa har ett stort engagemang för att placera sina 

pensionspengar etiskt. De vill helt enkelt inte att deras pengar finansierar tillverkning av 

vapen och tobak, berättar Sofia Hagman. Sedan 1998 genomför KPA Pension vartannat år 
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kundundersökningar med fokusering på det etiska tänkandet hos kunderna, och miljö och 

mänskliga rättigheter hamnar alltid i topp. 

 

Sofia Hagman känner till att det diskuterats en eventuell standardisering av de etiska 

fonderna, och medger att det skulle underlätta till viss del, framförallt för kunderna. Samtidigt 

skulle det vara svårt att hitta en entydig definition, eftersom det idag är stor skillnad på de 

etiska fonderna gällande investeringsstrategi. Detta gör att det krävs en riktig 

kraftansträngning för att kunna ta fram en specifik etikstrategi. Hagman säger också att det 

finns en risk med en gemensam definition genom att detta skulle begränsa urvalet av fonder, 

och att fonder med viss inriktning inte skulle ses som ”etiska” efter den överenskomna 

definitionen. 

 

Hagman ser inga större fördelar med att använda begreppet ”ansvarsfulla placeringar” istället 

för ”etiska placeringar”. Hon menar att de flesta kunder ändå har en uppfattning om vad KPA 

Pension menar med etiska placeringar. Risken är att ”ansvarsfulla placeringar” också kan 

misstolkas, eftersom även detta begrepp kan tolkas olika av olika personer. Hennes åsikt är att 

deras kunder har en ganska bra uppfattning om vad etiska placeringar innebär, eftersom de 

enligt henne träget förmedlat samma budskap i snart tio år. Hagman säger att deras kunder 

med gott samvete kan placera sina pengar hos KPA Pension och vara relativt säkra på att 

pengarna investeras etiskt. Flera gånger per år betygsätts innehavet av en extern leverantör 

(GES Investment Services). Det finns även ett samarbete inom koncernen genom den externa 

bolagsstyrningsgruppen som medverkar på bolagsstämmor hos de företag där de största 

innehaven finns. Hagman berättar att KPA Pensions miljöchef personligen besöker utvalda 

bolag för att diskutera miljöfrågor och miljöledning. Då de själva är miljöcertifierade enligt 

ISO 14001, jobbar de dessutom aktivt med att uppfylla egna mål för miljön. Det finns egna 

etiska riktlinjer och egen policy för mänskliga rättigheter på KPA Pension, som enligt 

Hagman innebär att de anställda ska ”leva som de lär”. 

 

Angående granskning av underleverantörer till de företag som KPA Pension investerar i, 

säger Hagman att det går att kontrollera ett till två led bakåt i leverantörskedjan. Vilka kunder 

som företagen väljer är dock något som KPA Pension inte har möjlighet att påverka, avslutar 

Sofia Hagman. 
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4.4 GES Investment Services 
 
GES Investment Services är ett bolag som har inriktat sig på att genomföra analyser ur ett 

etiskt perspektiv av företag, för att sedan sälja dessa till exempelvis svenska fondbolag som 

tillhandahåller etiska fonder. Företaget grundades 1992 av Magnus Furugård och Susanne 

Nyman som tidigare varit verksamma inom Greenpeace. Dessa två hade en vision om att 

miljö och socialt ansvar skulle leda till förbättrad lönsamhet, vilket idag kallas Corporate 

Social Responsibility (CSR). De analyser som företaget gör bygger på de tidigare beskrivna 

normer och principer, som bland annat FN och OECD har utfärdat. Idag är GES Investment 

Services norra Europas största analysföretag, och har bland annat KPA Pension som en av de 

stora kunderna.73 

4.4.1 Intervju med Jakob Konig på GES Investment Services 
 
Jakob Konig är analytiker på GES Investment Services. Han är utbildad nationalekonom och 

har tidigare jobbat på bland annat Swedbank Robur och Handelsbanken som kapitalförvaltare. 

 

Jakob Konig menar att begreppet ”etisk fond” är väldigt subjektivt, och att det en person anser 

vara etiskt, kan av en annan person anses vara totalt oetiskt. I och med detta är han rädd för att 

många konsumenter som investerar i etiska fonder förväntar sig att utformningen av dessa ska 

spegla deras egen syn på etik, men att detta inte alltid är fallet. För att förmedla detta till 

konsumenterna skulle det behövas en ordentlig genomlysning av fondbolag och fonder i 

media, menar Konig. 

 

Konig säger att vapen, alkohol, tobak, pornografi och spel anses som allmänt oetiska områden 

i Sverige eftersom dessa kriterier generellt sätt härstammar från kristna värderingar, och att 

kristendomen under en lång tid bestämt svensk syn på etik. I andra länder finns det etiska 

fonder som speglar andra religiösa värdegrunder. Katolikerna menar att det är oetiskt att 

investera i företag som livnär sig på preventivmedel och aborter, och de som förespråkar 

Islam anser att investeringar i företag som framställer livsmedel från fläsk är oetiska. 

 

Gällande de analyser som GES Investment Services gör, menar Konig att dessa ser olika ut 

beroende på vilka typer av företag som analyseras. Den negativa analysen, som används för 

att upptäcka produktionssamband med exempelvis vapen, tobak och alkohol, innebär att GES 
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Investment Services har möjlighet att analysera bolag som moderbolaget äger till minst 20 

procent. De har dock ingen möjlighet att analysera de olika företagens kunder. Analysen 

bygger som jag tidigare skrivit på många av de internationella riktlinjerna och normerna som 

bland annat FN har utfärdat. Dessa riktlinjer är dock inte juridiskt bindande, och Konig säger 

att dessa förmodligen skulle ha följts striktare av företagen om det fanns ett övervakande och 

dömande organ med juridisk legitimitet. 

 

Gällande fondbolagen oförmåga att tillämpa ”nolltolerans” mot företag vars omsättning till 

viss del härstammar från exempelvis vapentillverkning, anser Konig att en sådan gräns skulle 

kunna slå fel. Konig menar att en gräns på till exempel fem procent sätts för att det primärt är 

de stora aktörerna som ska undvikas. Han anser också att det är fel att stämpla ett företag som 

oetiskt trots att detta företag kanske till 99 procent bedriver verksamhet inom en accepterad 

bransch. 

 

Konig berättar gällande fondbolagens satsningar på miljöfrågor, att det än så länge skiljer sig 

ganska mycket mellan kunderna, men att de flesta är relativt ”omogna” på området. Vidare 

berättar han att det är svårt att göra rationella bedömningar av företag ur miljösynpunkt. Hur 

väger man in ett oljebolags satsning på förnyelsebar energi? Enligt Konig vill kunderna, alltså 

fondbolagen, ha enkla och billiga svar på detta, något som enligt honom är en utmaning för 

GES Investment Services att lyckas med. Avslutningsvis berättar Konig att intresset för 

miljökriterier trots allt växer, och att fondbolagen vill lägga särskild fokus på bland annat 

klimatförändringen. 
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4.5 Joakim Sandberg vid Göteborgs Universitet 
 
Joakim Sandberg är utbildad civilekonom och är anställd vid filosofiska institutionen vid 

Göteborgs universitet. Han undervisar bland annat i kurserna Etik och Religionsfilosofi, och 

gästföreläser på Handelshögskolan i Göteborg. Joakim Sandberg har även släppt en 

avhandling, The Ethics of Investments. Making Money or Making Difference?. Den diskuterar 

frågor som: Är det moraliskt försvarbart att äga aktier i vapenindustrin? Är de etiska fonderna 

verkligen etiska?74 

4.5.1 Intervju med Joakim Sandberg vid Göteborgs Universitet 
 
Joakim Sandberg har ställt sig kritisk till att investera i etiska fonder. Enligt honom är 

grundproblemet att fonderna inte är särskilt etiska, eller i alla fall inte mer etiska än 

traditionella fonder. Det finns ett antal skäl som styrker detta enligt Sandberg. Först måste det 

diskuteras vad som skulle karaktärisera en genuint etisk placering. Den vanligaste idén är att 

placerare har moraliska skäl till att distansera sig från moraliskt suspekta aktiviteter, det vill 

säga att undvika sammankopplingar med vissa typer av företag, som exempelvis tillverkar 

vapen, tobak alkohol med mera. Många av de etiska fonderna och dess fondförvaltare tar 

öppet ställning för denna idé, vilket innebär att de ska ta avstånd från moraliskt problematiska 

företag, men misslyckas med detta. Sandberg säger att fondbolagen inte undviker alla företag 

som exempelvis tillverkar eller säljer vapen, utan de utesluter bara företag vars omsättning till 

största del kommer ifrån oetiska verksamheter. Vidare undviker de bara företag som själva 

tillverkar vapen, vilket innebär att de inte undviker företag som i sin tur investerar i 

vapenindustrin. Joakim Sandberg ställer sig frågan hur detta kan berättigas. Han menar att om 

företag X stödjer företag Y som tillverkar vapen, borde X handla fel enligt de etiska fondernas 

syfte, vilket gör att även de som investerar i företag X handlar fel ur en etisk synvinkel. 

 

Sandberg säger att de etiska fonderna inte lever upp till sin egen idé om vad en etisk 

investering består av. Men enligt honom finns det ett ännu större problem. Själva tanken 

bakom vad som klassificerar en investering som etisk, är att denna bör ”göra skillnad”, det vill 

säga förändra samhället eller hjälpa människor i nöd. För de flesta ekonomer borde det vara 

uppenbart att det inte går att påverka ett enskilt företag genom att bara sluta att köpa dess 

aktier på börsen. Omsättningen på börsen är enorm varje dag, och det finns en ständig 
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marknad för de ”oetiska” företagen, säger Sandberg. Kanske skulle aktiekursen påverkas om 

de etiska fonderna köpte en väldigt stor del av ett företag, för att sedan sälja av hela innehavet 

om något oetisk uppmärksammats, men så ser inte verkligheten ut menar Sandberg. Han säger 

att fondbolagen har förstått att de skulle förlora alltför mycket pengar på detta, och därför 

säljer de av aktierna i små partier över en längre tid. 

 

Joakim Sandberg tror att fondbolagen har flera motiv till att inte använda sig av ”nolltolerans” 

vid begränsningen av hur stor del av företagens omsättning som får härstamma från oetisk 

verksamhet. Han säger att om fondbolagen tar sina etiska investeringsidéer på allvar, skulle de 

inte kunna investera i något överhuvudtaget. Många företag samarbetar och äger aktier i 

varandra vilket gör det svårt att ha full kontroll överallt.  De flesta företag tjänar pengar på 

bankernas räntor, och bankerna får i sin tur pengar från investeringar i exempelvis 

vapenindustrin. Enligt Sandberg är det omöjligt att kunna distansera sig från all bristande 

moral. Han säger att ett stort skäl till omsättningsgränserna handlar om pengar. Fondbolagen 

skulle förlora för mycket pengar om de tillämpade en striktare omsättningspolicy, eftersom de 

vill kunna investera i de stora ”kassakossorna” på börsen. 

 

Sandberg anser att begreppet ”etik” missbrukas på fondmarknaden. Småspararna får för lite 

information om vad fondbolagen egentligen gör, och självklart låter det bra att få investera 

”etiskt”. Han säger att de etiska fonderna har lyckats att locka till sig många småsparare som 

annars inte hade investerat sina pengar på börsen. Dock blir dessa människor lurade eftersom 

de etiska fonderna inte skiljer sig nämnvärt mot de traditionella fonderna. Att använda sig av 

begreppet ”ansvarsfulla placeringar” är inte heller lösningen på problemet enligt Sandberg. 

Han säger att även om man inte använder begreppet ”etik”, antyder man ju fortfarande att 

dessa investeringar är mer moraliskt legitima än vanligt, vilket inte är fallet. 

 

Angående investeringar i företag som är verksamma inom energi- och oljebranschen, anser 

Sandberg att det är fel att döma ut fondbolagen bara på grund av detta. Det viktiga är enligt 

Sandberg vad fondbolagen använder sitt innehav till. Antingen försöker de verkligen att 

påverka företagen att fokusera mer på förnyelsebar energi, eller så tjänar de helt enkelt bara 

pengar på dem. 

 

En gemensam standardisering av de etiska fonderna tror Joakim Sandberg är omöjlig, 

eftersom det blir svårt att nå en gemensam idé om vad etik betyder i alla sammanhang. Han 
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menar också att fondbolagen inte är intresserade av en standardisering eftersom de tjänar 

pengar på att utforma fonder som skiljer sig mot konkurrenternas. Sandberg är dock positiv 

till initiativ som syftar till att ställa högre krav på de etiska fonderna. Den etiska 

fondbranschen borde, som många andra branscher, införa en nämnd som kan rikta kritik mot 

fonder som är oansvariga på området, avslutar Sandberg. 
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5. Tolkning och analys 
 

vsnittet syftar till att sammanfoga den teoretiska referensramen med det empiriska 

materialet för att kunna göra en hermeneutisk tolkning av det som hittills sammanställts. 

Kapitlet har delats in efter hur den teoretiska referensramen i uppsatsen är uppbyggd. 

5.1 Det subjektiva begreppet etik 
 
Nationalencyklopedin förklarar att etik är den teoretiska reflektionen över mänskliga 

värderingar och deras grund. Utilitarismen, som är en del av konsekvensetiken, menar att en 

handling bör leda till en så lycklig värld som möjligt. Men utilitarismen och konsekvensetiken 

får kritik av förespråkarna för dygdeetiken, pliktetiken och diskursetiken, och vice versa, 

vilket innebär att olika människor har olika syn på begreppet etik, därav det subjektiva 

problemet.  

 

Anita Lindberg på Swedbank Robur håller med om att etik är något subjektivt, och förklarar 

att för henne handlar etik om att inte skada sina medmänniskor eller miljön. För Swedbank 

Robur betyder etik att ta vara på möjligheter inom sociala och miljömässiga områden. För 

Sofia Hagman på KPA Pension är etik någonting högst personligt, och inom företaget 

definieras etik genom det arbete som företaget bedriver. De två studerade fondbolagen utgår 

från den typiska pliktetiken, vars grundstenar består av att inte döda, ljuga, och att bryta mot 

lagar. Regler, lagar och förordningar är det som ger pliktetiken dess auktoritet. Fondbolagen 

utgår bland annat från FN och dess normer när de väljer sina investeringsobjekt, men enligt 

dygdeetiken är detta ett orationellt tillvägagångssätt. Förespråkarna för dygdeetiken menar att 

varje situation är unik och samma handlingsmönster inte kan ske varje gång, vilket gör det 

olämpligt att stödja sig på uttalade normer och konventioner. 

 

Lindberg tror att det är svårt att hitta ett bättre begrepp än just ”etisk fond”. Ansvarsfulla 

placeringar skulle ur en pedagogisk synvinkel vara lättare att använda för kunderna, men det 

kommer att uppstå förvirringar även kring detta ord. Hagman på KPA Pension instämmer, 

vilket enligt dem innebär att trots att ordet etik åtminstone har fyra olika innebörder, är 

begreppet lika lätt att förstå som ”ansvarsfulla placeringar”. Jakob Konig på GES Investment 

Services menar att begreppet ”etisk fond” är väldigt subjektivt, och att det en person anser 

vara etiskt, kan av en annan person anses vara totalt oetiskt.  Etiska Nämnden för 

A
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Fondmarknadsföring menar att det kan diskuteras om det är överhuvudtaget är lämpligt att 

använda begreppet ”etisk” i marknadsföringen, på grund av dess relativa betydelse. Dock har 

fondbolagen fått tillstånd att göra detta av två skäl: För det första kan ENF själva inte komma 

på ett begrepp som skulle vara mer lämpligt, och för det andra har ordet redan använts under 

en längre tid vilket gör det svårt att ”slopa”. Joakim Sandberg vid Göteborgs Universitet anser 

att begreppet ”etik” missbrukas på fondmarknaden, och att småspararna blir lurade eftersom 

de etiska fonderna inte skiljer sig nämnvärt mot de traditionella fonderna. Att istället använda 

sig av ”ansvarsfulla placeringar” är enligt honom inte heller lösningen på problemet, eftersom 

det fortfarande antyds att dessa placeringar är mer moraliskt legitima än traditionella 

placeringar, vilket inte är sant. 

 

Jag tolkar det som att problemet ligger i att begreppet ”etik” redan fått ett fäste både hos 

fondbolagen och hos kunderna, vilket gör det svårare att plötsligt byta begreppsanvändning. 

Förvirringen hos kunderna skulle bli ännu större, och diskussionen kring varför ett byte gjorts 

skulle få stor uppmärksamhet i media. Fondbolagen skulle då ha erkänt sig skyldiga till att år 

efter år ha vilselett kunderna till att investera etiskt, något som de självklart inte är villiga eller 

intresserade av att göra. Därför används begreppet fortfarande av de flesta fondbolag, trots att 

de erkänner att ordet är svårtolkat och kan ge upphov till missuppfattningar. 

5.2 De etiska fondernas placeringsinriktningar 
 
Innan kritiken från bland annat Joakim Sandberg framfördes, har majoriteten av fondbolagen 

främst tillhandahållit så kallade avstå-fonder, som undviker investeringar i företag som anses 

oetiska av fondförvaltarna. Den här typen av fonder bidrar inte aktivt till någon förändring 

bland företagen, och har därför ansetts som relativt verkningslösa av kritikerna. Sandberg 

menar att själva tanken bakom en etisk fond är att denna ska ”göra skillnad”, men att det är 

uppenbart att det inte går att påverka ett enskilt företag genom att bara sluta köpa dess aktier 

på börsen. Omsättningen är enorm och det finns alltid en marknad för de ”oetiska” fonderna 

enligt Sandberg. Banco Fonder, ett av de fondbolag som fått mycket kritik för att 

tillhandahålla avstå-fonder, håller nu på med att omarbeta sina placeringsstrategier. De ska i 

framtiden satsa på fonder med aktiv påverkan och bäst-i-klassen-fonder, som innebär att 

fondbolagen genom stora innehav kan skapa sig maktställningar, och kräva att förändringar 

ska göras inom exempelvis miljöområdet. 
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Jag anser att den största fördelen med att slopa avstå-fonderna och istället tillhandahålla 

fonder med aktiv påverkan, är givetvis att fondbolagen får stora möjligheter att påverka 

företagen i positiv bemärkelse. Samtidigt kommer de flesta frågetecken som uppstått kring på 

vilket sätt fonderna utgör sig för att vara etiska rätas ut, eftersom fonderna med aktiv 

påverkan har en gemensam och relativt enkel strategi: Att kunna påverka genom inflytande. 

Fondbolagen behöver inte sätta upp otydliga gränser för vad som ska klassas som oetiskt, 

eftersom de nu aktivt väljer att investera i företag som brister på vissa områden, för att sedan 

försöka förbättra detta.  

 

När Swedbank Robur i sina fondbroschyrer informerar om att de inte investerar i vapen, 

alkohol och tobak, och att de undviker att investera i spelverksamheter, blir förvirringen total. 

En potentiell kund som har planer på att placera sina pengar etiskt, måste då först bli 

informerad om att det trots allt i mindre omfattning ändå sker investeringar i vapen, alkohol 

och tobak. Sedan måste samma kund skaffa sig en uppfattning om vad Swedbank Robur 

menar med att undvika investeringar i spelverksamheter. Rent definitionsmässigt kan 

begreppet ”undvika” placeras i samma subjektiva fack som begreppet ”etik”, vilket innebär att 

det inte finns ett entydigt svar på vad det betyder. Swedbank Robur kan därför ha en annan 

uppfattning än många av småspararna om vad det egentligen innebär att undvika investeringar 

i spelverksamheter.  

 

Ett annat exempel på svårtolkade placeringskriterier är Swedbank Roburs syn på pornografi. 

Enligt fondbolagets tidigare investeringsstrategi, som dock håller på att ses över, är det helt 

uteslutet med investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet innefattar produktion av 

pornografi. I och med detta tar Swedbank Robur död på myten om att det inte går att sätta en 

”nolltolerans” mot oetiska verksamheter. Det innebär också att Swedbank Robur anser att 

pornografi är ett större hot mot mänskligheten än vad exempelvis vapen och tobak är, 

eftersom dessa branscher fortfarande tillåts stå för en viss del av de av fondbolagen utvalda 

företagens omsättning.  

 

Vidare säger Anita Lindberg på Swedbank Robur att de har ett moraliskt ansvar när det gäller 

företagens underleverantörer, men att de inte har möjlighet att kontrollera verksamheterna hos 

kunderna till företagen. Sofia Hagman på KPA Pension säger att de har kontroll på ett till två 

led bakåt i leverantörskedjan, men i likhet med Swedbank Robur har de ingen möjlighet att 

kunna påverka vilka kunder som företagen gör affärer med. Joakim Sandberg ställer sig 
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frågan hur detta kan berättigas, när det är fullt möjligt att företagens kunder kan vara 

verksamma inom områden som av många anses som oetiska.  

 

Självklart finns det en möjlighet att kunder till företagen är verksamma inom omoraliska 

områden, men det är enligt mig att dra förhastade slutsatser. Om fondbolagen har information 

om och kan kontrollera både företagen och dess leverantörer, och dessa har fått stämpeln 

”ansvarsfulla”, är det inte troligt att dessa företag gör affärer med kunder som har helt andra 

moraliska tankar än dem själva. Dock kan problemet uppstå när kunderna gör affärer med 

andra kunder, alltså när intressentmodellen utvidgas ytterligare. Det är inte ovanligt med tre 

eller flera mellanhänder, och att fondbolagen kan ha full kontroll från producent till 

slutkonsument är inte troligt.  

 

Genom att satsa på de så kallade bäst-i-klassen-fonderna, går fondbolagen ytterligare ett steg 

längre i ansvarskedjan. Dessa fonder investerar i företag som utmärker sig i sitt arbete inom 

exempelvis miljöfrågor, och det är denna typ av fonder som bland annat Banco Fonder valt att 

fokusera på efter kritiken som framförts. Då bäst-i-klassen-fonderna utgår från vad företagen 

faktiskt gör för att förbättra samhället, anser jag att dessa representerar en sann etisk fond. Om 

etik innebär att ta ansvar och inte skada sina medmänniskor, är det bäst-i-klassen-fonderna 

som främst ser till att uppfylla dessa krav. 

5.3 Problemen kring regleringen av de etiska fondernas utformning  
 

Lagen om investeringsfonder ska säkerställa ett bättre konsumentskydd för dem som 

fondsparar, genom att fondbolagen blir skyldiga att upprätta faktablad och 

informationsbroschyrer för varje enskild fond. Informationen ska bland annat bestå av vilken 

placeringsriktning som valts. Finansinspektionen har i författningssamlingen FFFS 2004:4 

uttalat sig om företagets ökade ansvar i samband med försäljning av fonder. Swedbank Robur 

utmärker sig bland övriga fondbolag som inte valt att endast tillhandahålla etiska fonder, 

genom att hemsidan gott och väl tillgodoser informationskraven. Anita Lindberg på 

Swedbank Robur berättar att hon tror att majoriteten av deras kunder har tillräckligt med 

kunskap om deras etiska fonder, men att det finns undantag. Undantagen består då av 

personer som inte tagit till sig informationen på hemsidor och dylikt på rätt sätt, vilket gett 

dessa personer en uppfattning om fonderna som kanske inte stämmer med verkligheten. Sofia 
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Hagman på KPA Pension menar att även deras kunder har stor kunskap om deras fonder, 

eftersom företaget under tio år träget förmedlat samma budskap: Vi tar ansvar.  

 

De fondbolag som ingår i min studie uppfyller alla informationsskyldighetens minimikrav, 

nämligen att lämna övergripande uppgifter om fonderna. Dock innebär inte detta att kunderna 

är fullständigt medvetna om vad det innebär att investera i en etisk fond, eftersom 

utformningen av informationsmaterialet kan diskuteras. Enligt ENF måste marknadsföringen 

av de etiska fonderna baseras på deras placeringspolicies, och kunderna ska kunna hitta 

lättillgänglig och korrekt information om placeringsstrategier med mera. Dock väljer de 

studerade fondbolagen att ”kringgå” informationsplikten, genom att på hemsidorna 

marknadsföra sig som att de till 100 procent investerar etiskt. Information om 

placeringskriterier finns ofta inte på själva ”huvudsidan”, utan kunderna måste istället klicka 

sig fram för att hitta detaljerad information om de etiska placeringsreglerna. När kunden till 

slut hittat rätt, kan denne oftast läsa att företaget inte tillämpar ”nolltolerans”, utan att det ändå 

tillåts att ett par procent av ett företags omsättning får härröra från produktion eller försäljning 

av exempelvis vapen eller tobak. 

 

Jag anser att det rent informationsmässigt bör ligga ett större ansvar hos exempelvis 

Swedbank Robur, som inte valt att enbart fokusera på etiska fonder. En konsument som söker 

sig till KPA Pension, som profilerar sig som etiska, har gjort ett aktivt etiskt val redan på 

förhand och borde därför ha betydande kunskap i ämnet. Swedbank Robur tillhandahåller ett 

stort antal icke etiska fonder, och min uppfattning är att den typiska kunden hos dem i 

allmänhet väljer en ”korg” med fonder som i huvudsak syftar till att maximera avkastningen, 

inte för att enbart investera etiskt. Självklart är det upp till varje enskild kund att ta del av den 

information som finns tillgäng, men ansvaret ligger även hos rådgivaren eller förvaltaren som 

tillhandahåller fonderna, att kunna förse även den oerfarne småspararen med lättillgänglig 

information. 

 

Enligt ENF har det inte varit möjligt att standardisera de etiska fonderna, eftersom etik 

uppfattas som något väldigt subjektivt. De menar att begreppet förändras över tiden, och 

därmed måste bedömningen av vad som definieras som etiskt göras individuellt från fall till 

fall. Både Anita Lindberg på Swedbank Robur och Sofia Hagman på KPA Pension anser att 

en standardisering skulle vara möjlig, men att det snarare skulle vara något negativt. Lindberg 

säger att det skulle påverka mångfalden och enligt Hagman skulle det finnas en risk att vissa 
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fonder som tidigare klassificerats som etiska nu skulle få en oetisk stämpel. Sandberg menar 

att fondbolagen inte är intresserade av en standardisering eftersom de tjänar pengar på att 

skilja sig mot konkurrenterna. 

 

Jag som författare upplever en rädsla hos fondförvaltarna när frågan om standardisering tas 

upp till diskussion. Även om de studerade fondbolagen marknadsför sig som ansvarsfulla, är 

dessa ändå vinstdrivande företag i grund och botten, som måste sätta avkastning och 

lönsamhet i första hand. En standardisering skulle förmodligen precis som Sofia Hagman på 

KPA Pension förespår, innebära en mer begränsad valfrihet vid val av placeringsobjekt, och 

detta skulle få direkta påföljder för avkastningen. Ironiskt nog är exempelvis alkoholindustrin 

en av världens mest lönsamma branscher, och att helt utesluta, det vill säga att sätta en 

nolltolerans mot vissa lönsamma branscher, skulle helt enkelt inte vara ekonomiskt 

försvarbart för fondbolagen. 

 

ENF kräver att högst tio procent av ett företags omsättning får härstamma från angiven icke 

accepterad verksamhet, för att en investering ur etisk synvinkel ska kunna bli aktuell. 

Swedbank Robur har valt att sätta en gräns på fem procent, då Anita Lindberg menar att det 

skulle vara svårt att garantera en nollgräns, och att alltför många företag skulle utelämnas. 

Företag som är verksamma inom bland annat dagligvaruhandel skulle uteslutas, och det är 

inte syftet med de etiska fonderna menar Lindberg. Liknande gränser gäller för KPA Pension. 

Jakob Konig på GES Investment Services menar att en gräns på till exempel fem procent sätts 

för att det primärt är de stora aktörerna som ska undvikas. Han anser också att det är fel att 

stämpla ett företag som oetiskt trots att detta företag kanske till 99 procent bedriver 

verksamhet inom en accepterad bransch. Enligt Joakim Sandberg skulle inte fondbolagen 

kunna investera i några företag överhuvudtaget, om de tog sina placeringskriterier på allvar.  

 

Har fondbolagen ändå valt att marknadsföra sina fonder som etiska, är det enligt mig fel att 

säga att alltför många företag skulle uteslutas, eftersom det egentligen är den grundläggande 

tanken bakom fonderna. Enligt min mening är det då lämpligt att inte investera pengar i 

exempelvis dagligvaruhandel, eftersom dessa tillhandahåller både alkohol och tobak, vilket 

gynnar tillverkarna av dessa. Att stödja grossister men inte producenter är uddlöst, och ger 

dubbla budskap till kunderna. 
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5.4 FN och andra organisationers riktlinjer 
 
FN: s initiativ Global Compact syftar till att främja ett socialt och miljömedvetet tänkande hos 

internationella företag. Initiativet består av tio principer som behandlar mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö samt korruption. FN har också en internationell arbetsorganisation (ILO), 

som i likhet med OECD: s riktlinjer för multinationella företag försöker att förbättra 

arbetsvillkoren och avskaffa alla former av tvångs- och barnarbete runt om i världen. Dessa 

tre organisationers riktlinjer fungerar som huvudsaklig utgångspunkt när fondbolagen och de 

analysföretag som de anlitar väljer vilka företag som passar in på fondbolagens etiska 

placeringskriterier. FN: s Global Compact är inte reglerande eller övervakande, utan det är 

upp till företagen själv att ta ansvar och vara öppna inför allmänheten. Detsamma gäller för 

arbetsorganisationen ILO, som inte förfogar över några sanktionsmedel mot de länder som 

bryter mot konventionerna.  OECD: s riktlinjer är frivilliga, och företagen väljer själva om de 

vill ansluta sig till dessa. Jakob Konig på GES Investment Services säger att riktlinjerna och 

konventionerna skulle ha följts striktare av företagen om det fanns ett övervakande och 

dömande organ med juridisk legitimitet. 

 

Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring kräver att fondbolagen har ett kontrollsystem som 

ska säkerställa att de etiska placeringskriterierna uppfylls. Dock finns det två stora brister med 

att följa de internationella riktlinjerna, vilket gör att fondbolagen inte kan säkerställa att 

exempelvis barnarbete inte bedrivs hos företagen. Då de internationella organisationerna 

varken förfogar över några sanktionsmedel eller kan kontrollera vad som sker i företagen, kan 

det diskuteras hur måna företagen är att riktlinjerna verkligen följs helt och hållet. Självklart 

är företagen intresserade av att ansluta sig och skriva under dessa riktlinjer, eftersom det 

generar bra PR och goodwill om dem anses ta ett samhällsansvar. Men riktlinjerna och 

principerna är utformade på ett alltför övergripande sätt, vilket gör det lättare för företagen att 

bryta mot dem och svårare för fondbolagen att kontrollera att de levs upp.  

 

Ett annat problem för de etiska fonder som utesluter företag som bryter mot de internationella 

konventionerna, är att åtgärder sätts in först efter det att skadan är skedd. Företag utesluts efter 

att exempelvis media offentliggjort och dömt ut ett företag, men eftersom det är svårt att 

kontrollera om konventionerna och riktlinjerna levs upp, händer detta mycket sällan. Detta 



Etiska fonder – en oetisk historia? 

- 51 - 

innebär att det bara är ett fåtal företag som utesluts, och därför kan fondbolagen inte garantera 

att barnarbete, korruption med mera inte sker förrän brotten blivit allmänt kända. 

5.5 Etik och miljö 
 

Riodeklarationen om hållbar utveckling, som presenterades på en FN-konferens i Rio de 

Janeiro 1992, innehåller 27 principer som ska vara vägledande för världens länder i miljö- och 

hållbarhetsarbetet. Principerna är vägledande för bland annat Swedbank Robur när deras 

förvaltare tar ställning till i vilka länder och i vilka typer av företag som investeringar kan 

vara aktuella, ur miljösynpunkt. De två studerade fondbolag tillhandahåller miljöfonder, som 

är ett samlingsnamn på fonder som investerar i företag som aktivt tar ställning till miljöfrågor. 

 

Jakob Konig på GES Investment Services säger att de flesta av fondbolagen än så länge är 

relativt ”omogna” på miljöområdet. Swedbank Robur klassificerar inte investeringar i fossila 

bränslen som oetiska, då Anita Lindberg förklarar att till skillnad mot vapen och alkohol är 

energikällor nödvändiga för att få samhället att fungera. Lindberg menar också att det ironiskt 

nog är de stora oljeföretagen som har ett växande affärsområde inom förnyelsebar energi, och 

att det till viss mån är därför som fondbolaget valt att investera i denna bransch. KPA Pension 

väljer att låta sina etiska fonder investera i exempelvis BP, ett av världens största företag inom 

oljebranschen. Motivet till investeringarna är enligt dem själva att företaget är långt framme i 

utvecklingen vad gäller förnyelsebar energi. Joakim Sandberg vid Göteborgs Universitet 

menar att det viktiga är att fondbolagen verkligen försöker påverka oljebolagen att satsa mer 

på förnyelsebar energi, och att investeringar inte görs ur ett rent ekonomiskt perspektiv. 

 

De stora energibolagen och deras utvinnande av olja är en bidragande faktor till klimathotet. 

Men samtidigt är det just dessa företag som har både resurserna och viljan till att utveckla nya 

former av bränsle, särskilt med tanke på att jordens oljeförråd börjar sina. Att fondbolagen 

väljer att investera i dessa typer av företag beror förhoppningsvis på ovanstående argument, 

men faktum kvarstår att fossila bränslen och framförallt olja, än så länge är ett otroligt 

lönsamt affärsområde. Nyligen steg priset på olja till rekordnivåer på över 100 dollar per fat, 

vilket självfallet gynnar producenterna och dess ägare, däribland fondbolagen i Sverige som 

tillhandahåller etiska fonder. Därmed är det förmodligen inte bara de etiska kriterierna som 

motiverar KPA Pension och de andra bolagen att investera i energibolag. 
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6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 

 detta avslutande kapitel kommer författaren att redogöra för de slutsatser som härletts 

utifrån analysen som gjorts. Vidare besvaras de frågor som i inledningen ställdes i 

problemformuleringen, nämligen vad som egentligen definierar en etisk fond och om det går 

att investera i dessa med gott samvete. Slutligen ger författaren förslag till vidare forskning 

inom området etiska fonder. 

6.1 Slutsatser 
 
Fondbolagen marknadsför sina fonder som etiska, eftersom fonderna till viss del utesluter 

investeringar i exempelvis vapen, alkohol, tobak och spelverksamhet. Dock är det 

fondbolagen själva som bestämmer att det är just ovanstående affärsområden som ska 

klassificeras som oetiska. Fonderna skulle lika gärna kunna tillåta vapen och alkohol, men 

utesluta investeringar i fossila bränslen. Begreppet etik kan innebära helt olika saker beroende 

på vem som frågas och dennes värderingar, och därför är det inte möjligt att peka ut vissa 

fonder som mer etiska än andra. En fond kan klassificeras som etisk endast om den enskilda 

konsumenten eller individen godkänner de etiska placeringskriterierna, och därmed ställer sig 

bakom fondbolagets syn på etik.  

 

Vad som då definierar en etisk fond är oklart, eftersom det inte finns en standardiserad mall 

hur dessa ska se ut. Fondbolagen menar att vapen, alkohol, tobak, pornografi och 

spelverksamhet representerar vad den breda allmänheten anser som oetiskt. Tills dess att 

exempelvis snabbmatsbranschen anses vara ett större hot mot mänskligheten, får nog dessa 

affärsområden representera det som en typisk etisk fond tar avstånd från. 

 

På grund av den bristfälliga lagstiftningen som råder, har fondbolagen rätt att investera i 

företag som till viss del tillverkar eller säljer produkter som anses oetiska. Etiska Nämnden 

för Fondmarknadsföring har satt en gräns där högst tio procent av ett företags omsättning får 

härstamma från av fondbolaget definierad oacceptabel verksamhet. Stora multinationella 

företag, som har enorma omsättningar, är ofta aktuella placeringsobjekt för fondbolagen. Det 

är lätt att förstå att tio procent av ett antal miljarder kronor, resulterar i att fondbolagen har 

möjlighet att investera i företag där flera miljoner kronor av omsättningen kommer från 

exempelvis alkohol eller tobak. Till detta ska det sedan tilläggas att fondbolagen har svårt att 

I
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kontrollera om företagen bryter mot några internationella konventioner, angående exempelvis 

mänskliga rättigheter. De kan heller inte påverka vilka kunder som företagen väljer att göra 

affärer med. Slutsatsen av detta blir att det är svårt att investera i en etisk fond med gott 

samvete, i hopp om att fonden tar avstånd från det som investeraren betraktar som oetiskt. 

 

Slutligen vill jag påpeka att efter den kritik som riktas mot de etiska fonderna, går trenden mot 

att fondbolagen faktiskt fokuserar mer på fonder av typen aktiv-påverkan. Dessa fonder 

utesluter alltså inte företag bara för att de anses som oetiska, utan istället försöker 

fondbolagen att skapa sig en maktställning. Genom att rösta på bolagsstämmor och föra 

dialoger med företagen, kan detta få dem att arbeta för att förebygga exempelvis korruption, 

barnarbete med mera. Fondbolagen börjar så smått inse att det inte räcker med att bara 

undvika investeringar i verksamheter som anses oetiska. Det kommer alltid att finnas 

investerare som inte placerar sina pengar efter etiska kriterier och därför mer än gärna blir 

ägare i ”oetiska” företag. Den utveckling som nu pågår mot att slopa de rent uteslutande 

fonderna, gynnar inte bara företagen, utan även kunderna som slipper få huvudbry över 

konstiga procentgränser och otydliga placeringsstrategier. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Då den här studien endast fokuserat på de svenska fondbolagens etiska fonder, kunde det vara 

intressant att undersöka på vilket sätt utländska fondbolag väljer att profilera sina fonder som 

etiska. Det skulle också vara intressant att undersöka hur lagstiftningen ser ut i andra länder, 

och om det går att finna länder där de etiska fonderna är mer standardiserade. Min studie har 

inte heller undersökt vare sig avkastning eller de avgifter som fondbolagen tar ut, därför 

skulle det vara av intresse att göra en mer kvantitativ undersökning i ämnet etiska fonder. 
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Bilagor 

Intervjumall Anita Lindberg, Swedbank Robur 
 
Inledande frågor 
 

! Namn och ålder 
 
! Era arbetsuppgifter på företaget? 

 
! Hur länge har du varit verksam inom branschen? 

 
Huvudfrågeställningar 

 
! Vad innebär etik för dig? 

 
! Vad innebär etiska placeringar för Swedbank Robur? 

     
! Varför har ni på Swedbank Robur valt att tillhandahålla etiska fonder? 

 
! Tycker du att definitionen av vad en etisk fond är bör standardiseras? Med andra 

ord, borde fondförvaltarna i Sverige enas om en gemensam investeringstrategi för 
de etiska fonderna?  

  
! Tror du att era kunder vet vad det innebär att investera i en etisk fond? Med andra 

ord, är det möjligt att investera i en etisk fond med gott samvete då etik anses vara 
väldigt subjektivt? 

 
! Vilka typer av människor investerar i etiska fonder? Är dom pålästa?  

 
! Upplever du att  efterfrågan på etiska fonder ökat de senaste åren, med tanke på 

medias fokusering på klimatfrågor mm? 
 

! Kommer ni att satsa ännu mer på etiska fonder i framtiden? 
 

! Missbrukas begreppet etik på fondmarknaden?  
 

! Vissa fondbolag väljer ju att inte använda ordet etik, utan väljer istället 
ansvarsfulla placeringar, är det bättre? 

 
!  Inom bland annat tobak- och alkoholbranschen har ni satt en gräns på fem 

procent för hur hög omsättningen får vara för att ni ska vara villiga att investera. 
Varför inte en nolltolerans? 

 
! Hur ser ni på investeringar inom fossila bränslen?  
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Intervjumall Sofia Hagman, KPA Pension 
 

Inledande frågor 
 

! Namn och ålder 
 
! Era arbetsuppgifter på företaget? 

 
! Hur länge har du varit verksam inom branschen? 

 
Huvudfrågeställningar 

 
! Vad innebär etik för dig? 

 
! Vad innebär etiska placeringar för KPA Pension? 

 
! Varför har ni på KPA Pension valt att tillhandahålla etiska fonder? 

 
! Tycker du att definitionen av vad en etisk fond är bör standardiseras? Med andra 

ord, borde fondförvaltarna i Sverige enas om en gemensam investeringsstrategi 
för de etiska fonderna?  

 
! Är det fel att använda ordet ”etisk” i sammanhanget? Skulle det vara lämpligare 

att exempelvis använda begreppet ”ansvarsfulla placeringar”? 
 

! Tror du att era kunder vet vad det innebär att investera i en etisk fond? Med andra 
ord, är det möjligt att investera i en etisk fond med gott samvete då etik anses vara 
väldigt subjektivt? 

 
! Vad anser du vara det svåraste med att förvalta just etiska fonder? 

 
! Hur ställer ni er till om underleverantörer, vissa kundgrupper mm till de företag ni 

investerar i sysslar med ”oetisk” verksamhet? Med andra ord, när måste 
uteslutningen av företag begränsas? 
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Intervjumall Jakob Konig, GES Investment Services 
 

Inledande frågor 
 

! Namn och ålder 
 
! Era arbetsuppgifter på företaget? 

 
! Hur länge har du varit verksam inom branschen? 

 
Huvudfrågeställningar 
 
! GES Global Ethical Standard innebär analys av om företag följer internationella 

riktlinjer från FN, OECD med mera. Dessa riktlinjer är dock inte juridiskt bindande. 
Påverkar detta företagens förmåga att leva upp till kraven som ställs? Med andra ord, 
anser ni att det ”slarvas” på grund av att riktlinjerna inte är bindande? 

 
!  Ni genomför analyser åt exempelvis fondbolag som tillhandahåller etiska fonder. Sker 

analysen bara av själva ”moderföretaget”, eller har ni möjlighet att även se över 
dotterbolag, underleverantörer, kunder m.m? 

 
! De fondbolag som jag haft kontakt med anser än så länge att investeringar i företag 

som livnär sig på fossila bränslen inte ska klassas som oetisk, och är därför inget 
uteslutande kriterium för dem. Hur upplever ni era kunders fokusering på 
miljöfrågor? 

 
! Idag finns det ingen standardiserad mall för hur en etisk fond ska se ut. Ändå 

tillämpar nästan samtliga fondbolag principen att utesluta vapen, alkohol, tobak, 
pornografi och spel. Har ni någon uppfattning om varför just dessa ska klassificeras 
som ”oetiska”? Upplever ni att några nya branscher som tidigare inte betraktats som 
”omoraliska”, snart gör dessa sällskap?  

 
! Många av fondbolagen som erbjuder etiska fonder menar att det inte går att sätta en 

”nolltoleransgräns”, vilket innebär att några procent av ett företags omsättning ändå 
kan härröra från ”oetisk” verksamhet. Har ni några tankar kring detta?  
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Intervjumall Joakim Sandberg, Göteborgs Universitet 
 
Huvudfrågeställningar 
 
!  Du har ställt dig kritisk till att investera i etiska fonder. Vad är enligt dig de starkaste 

motiven till att man inte bör investera i sådana? 
 
! Varför tror du att fondbolagen ofta sätter en gräns på exempelvis mindre än 10 

procent av omsättningen får komma från ”oetisk” verksamhet? Skulle det kunna 
sättas en nollgräns 

 
! Missbrukas begreppet etik på fondmarknaden? 

 
!  Vissa fondbolag har ju valt att skrota begreppet ”etiska” och ersatt detta med 

”ansvarsfulla placeringar” istället. Är detta bot på förvirringen kring vad en etisk 
fond egentligen innebär? 

 
! Varken Fondbolagens Förening eller de fondbolag som jag har intervjuat verkar vara 

intresserade av att försöka hitta någon typ av gemensam standardisering av de etiska 
fonderna. Varför är det så tror du? Är det en omöjlig uppgift? 

 
! Många av de etiska fonderna har innehav i energibolag som har fossila bränslen som 

huvudsaklig inkomstkälla. De försvarar sig då med att bolagen även investerar mycket 
pengar i ”grön” energi. Vad anser du om detta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


