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SAMMANFATTNING  
 

Problembakgrund 

Medvetenheten för att investera med hänsyn till miljö, samhälle och etik har kommit att 

öka allt mer bland privatpersoner, organisationer och myndigheter. Pensionsförvaltare 

bedöms vara lämpliga aktörer för att ta ett utökat samhällsansvar till följd av sin 

långsiktiga investeringshorisont. Vidare förvaltas stora kapitalvolymer vilket gör att 

pensionsförvaltare kan vinna betydande gehör för sitt påverkansarbete i bolag som 

förvaltarna investerar i och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle. Emellertid 

diskuteras om pensionsförvaltares utökade roll för hållbarhet -och ansvarsfrågor strider 

mot dess huvudsakliga uppdrag att leverera lönsamma pensioner. Det till följd av att det 

finns en uppfattning i samhället om att investerare måste ge avkall på finansiell 

avkastning för att investera hållbart och ansvarsfullt. 

 

Problemformulering 
Gör svenska pensionsförvaltare en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt? 

 

Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att erhålla en ökad förståelse för om det föreligger en 

motsättning mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt för svenska 

pensionsförvaltare. Studiens första delsyfte är att undersöka om pensionsförvaltarnas 

intressenter och dess intressen påverkar om en avvägning görs mellan de båda intressena. 

Studiens andra delsyfte är att undersöka om konkurrens påverkar avvägningen. 

 

Teori 
Värdemaximering, Carrolls CSR-pyramid och intressentmodellen utgör studiens 

huvudsakliga teorier. Vidare presenteras ett avsnitt om konkurrens vilket också utgör ett 

centralt tema i studien. Tidigare studier, däribland forskning som undersökt finansiell 

avkastning bland hållbara och ansvarsfulla investeringar, kommer även att redogöras för. 

 

Metod 
I studien används en kvalitativ metod, ett hermeneutiskt synsätt samt en deduktiv ansats.   

Författarna har genomfört semistrukturella intervjuer med respondenter för sju av 

Sveriges största pensionsförvaltare.  

 

Resultat 
Studiens resultat visar att svenska pensionsförvaltare inte gör en avvägning mellan att 

investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Pensionsförvaltarna har hittat 

strategier i sina verksamheter som gör det möjligt att förena de båda intressena. 

 

Slutsatser 
Författarnas slutsats är att det inte föreligger en motsättning mellan att investera lönsamt 

kontra hållbart och ansvarsfullt för svenska pensionsförvaltare. Förvaltarnas olika 

intressenter är emellertid inte lika hållbarhetsintresserade. Det bidrar till att en liten 

avvägning görs mellan intressenternas intressen eftersom pensionsförvaltarna bedömer 

att arbetet med att investera hållbart och ansvarsfullt är nödvändigt. Samtliga 

pensionsförvaltare konkurrerar inom området med hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Det bidrar till att avvägningen mellan att investera lönsamt kontra hållbart 

och ansvarsfullt minskas eftersom hållbarhetshänsyn idag snarare utgör ett krav. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÖRORD 

 
Författarna vill i detta förord ta tillfället i akt att tacka de personer som bidragit till att 

göra denna studie möjlig och stöttat författarna under hela processen. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel kommer författarna att redogöra för studiens problembakgrund 

i syfte att sätta läsaren väl in i studiens sammanhang. Problembakgrunden följs av en 

problemdiskussion vilken aktualiserar det valda problemområdet. Studiens 

problembakgrund och dess problemdiskussion mynnar sedan ut i att studiens 

problemformulering presenteras. Avslutningsvis beskrivs studiens syfte, avgränsningar 

samt teoretiska och praktiska bidrag. 
 

 

1.1 Problembakgrund 
Eurosif (2012, s. 8) påtalar att investerare i alla tider har grundat sina investeringsbeslut 

på diverse kriterier. Dessa kriterier inrymmer alternativ som gynnar och missgynnar 

samhället. I takt med att sociala normer och värderingar har utvecklats, har även 

kriterierna som föreligger investeringsbeslutet kommit att utvecklats. Ett aktuellt exempel 

är den medvetenhet och oro som utvecklats till följd av de klimatförändringar som 

bevittnats men som investerare numera kan förhålla sig till i sina investeringsbeslut. 

Eurosif (2012, s. 8) framhåller att det första tecknet på att beakta icke-finansiella kriterier 

vid investeringar kan spåras tillbaka till en kyrklig rörelse redan under 1600-talet som 

tillämpade ett exkluderande tillvägagångsätt gentemot slavhandel. Vidare belyser White 

(2005, s. 88) att det var under tidigt 1900-tal som en medvetenhet om att ta ansvar vid 

investeringar började framträda både i Metodistkyrkan i Storbritannien och i USA. Det i 

samband med att företag som sammankopplades med tobak, alkohol och spel, aktivt 

valdes bort. Eurosif (2012, s. 8) framhåller att det var under tidigt 1900-tal som den första 

ansvarsfulla investeringsfonden, the US Pioneer Fund, kom att stiftas till följd av 

förbudstiden i USA. Fonden betraktades som ansvarsfull eftersom den uteslöt 

investeringar i både alkohol och tobak. 

 

Enligt Eurosif (2012, s. 8) började tillvägagångssättet med att exkludera investeringar i 

oetiska företag anammas i Europa under 1960-talet och framåt. Det var i huvudsak 

europeiska kyrkor och religiösa organisationer som tog till sig budskapet. Detta gick i 

linje med hur utvecklingen sett ut dessförinnan i USA och Storbritannien där kyrkan hade 

en viktig betydelse. Bengtsson (2008, s. 973) hävdar att det även i Sverige inledningsvis 

var religionen som spelade en viktig roll för att uppmuntra etiska investeringar. Bengtsson 

(2008, s. 973) beskriver att den första etiska fonden i Sverige stiftades år 1965 av 

Nykterhetsrörelsen tillsammans med Baptiströrelsen.  

 

Att investera hållbart och ansvarsfullt har blivit mer aktuellt i dagens samhälle. I en 

nyhetsartikel från Svenska Dagbladet (Greutzer, 2010) framhålls emellertid att det är 

svårt att bedöma vad som anses vara hållbara och ansvarsfulla placeringar och vilka 

kriterier som skall vara uppfyllda för att klassificera en investering som hållbar och 

ansvarsfull. Söderberg & Partners (2015a, s. 2) belyser att medvetenheten för att tänka 

hållbart och ansvarsfullt kring investeringar har kommit att intressera såväl sparare, 

organisationer som myndigheter. Ett välkänt begrepp som många företag framförallt talar 

om idag är ”Corporate Social Responsibility” (CSR). Scholtens och Sievänen (2013, s. 

606) förklarar att begreppet innefattar företagets arbete med att främja etiska, 

miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor i sin verksamhet. CSR kan ses som 

ett vidare begrepp för hållbarhet och ansvar gentemot ett annat välkänt begrepp som 

benämns ”Socially Responsible Investments” (SRI). Renneboog et al. (2008a, s. 1723) 

beskriver att SRI innebär att finansiella och sociala mål ska uppfyllas och mer specifikt, 

att sociala, miljömässiga och etiska kriterier ska beaktas i processen när potentiella 
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investeringar väljs ut. Det är denna definition av SRI som kommer att tillämpas 

genomgående i studien.  

 

Intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar har växt kopplat till förvaltningen av 

människors pensionsmedel. Amalric (2006, s. 440) framhåller att det växt fram en 

föreställning bland experter, beslutsfattare och pensionstagare, att pensionsfonder har en 

viktig betydelse för att främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Denna 

föreställning tar fäste i pensionsfonders specifika karaktäristika, dels dess långsiktiga 

investeringshorisont men även dess möjligheter till följd av de volymer som förvaltas, att 

på ett betydande sätt påverka företags beteenden. Det bör nämnas att Sveriges tolv största 

pensionsförvaltare tillsammans förvaltar omkring 2000 miljarder kronor (Söderberg & 

Partners, 2015b). Amalric (2006, s. 440) betonar att föreställningarna, om ett ökat 

ansvarstagande för pensionsfonder att främja en hållbar utveckling, kan ha getts bränsle 

att växa utifrån några trender som varit framträdande ända sedan 90-talet. En trend som 

setts är att de största företagen, i allt större utsträckning, ägs av pensionsfonder vilket ger 

pensionsfonderna större inflytande i företagen. Vidare har medvetenheten för hållbarhet 

och dess utveckling blivit allt större och det finns en oro att staten inte kommer att 

överkomma dessa utmaningar på egen hand. Amalric (2006, s. 440) förklarar att det har 

skapat förväntningar på initiativtagande från den privata sektorn, däribland 

pensionsförvaltarna, att utöka sitt ansvarsområde och arbeta för att främja en hållbar 

utveckling i samhället. Amalric (2006, s. 440) understryker emellertid att detta ansvar 

skall kombineras med pensionsfonders huvudsakliga förpliktelser gentemot 

pensionstagarna vilket inbegriper att tillvarata dess finansiella intressen i förvaltarnas 

investeringsstrategi. 

 

Uppfattningen om vem som är förpliktigad att ta socialt ansvar för att främja en hållbar 

utveckling i samhället har sett olika ut genom tiderna. Milton Friedman väckte stor debatt 

när hans artikel ”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” 

publicerades år 1970. Friedman (1970, s. 173-174) utgick från aktieägarnas perspektiv 

och hävdade att företagsledningens uppgift var att maximera företagets vinster och inte 

rikta sin uppmärksamhet på socialt ansvarstagande. Vidare framhöll Friedman (1970, s. 

174) att om företagsledningen skulle beakta socialt ansvar i sin affärsstrategi skulle detta 

ge avkall på den avkastning som annars skulle tilldelas aktieägarna. Av den orsaken 

menar Friedman (1970, s. 174) att det istället är upp till var och en av aktieägarna att ta 

ställning till hur de vill spendera sina pengar och att det ligger på dem att ta socialt ansvar. 

Till följd av förväntningarna på ett större socialt ansvarstagande av pensionsförvaltare 

ges belägg för att påstå att teorin om värdemaximering, vilken handlar om att enbart 

fokusera på att generera maximal avkastning och värde till pensionstagarna, har kommit 

att ifrågasättas av samhället. 

 

Edward Freeman fick stor uppmärksamhet när han år 1984 presenterade 

intressentmodellen (eng. Stakeholder theory) i sitt standardverk ”Strategic Management: 

A Stakeholder Approach”. Freeman et al. (2010, s. 3-4) belyste att förändringar som sker 

i företagets omgivning har tilltagit vilket kräver ett annat förhållningssätt av 

företagsledningen. I det nuvarande förhållningssättet tas enbart aktieägarnas intressen i 

beaktande medan andra intressenter som företaget har förbises. Freeman et al. (2010, s. 

11, 24) betonar att företaget måste ta hänsyn till samtliga intressenter som kan påverka 

eller bli påverkade av företaget för att överkomma turbulenta tider och överleva på sikt. 

I kontrast till Friedman (1970), som ansåg att det är den enskilde individen som ska ta 



 Clara Domeij Malin Hellström 3                                        
 

socialt ansvar, menar Freeman et al. (2010, s. 28) att företaget kan och måste förena olika 

intressenters intressen. Det inbegriper det ökade intresset och medvetenheten i samhället 

för att ta socialt ansvar. I en studie gjord av Söderberg & Partners (2015a, s. 2) framkom 

följaktligen att sju av tio svenskar är intresserade av att placera sina pensionsbesparingar 

i en portfölj som inriktar sig på hållbara investeringar och klimatsmarta fonder. Det borde 

tala för att hållbara och ansvarsfulla investeringar är en relevant fråga för svenska 

pensionsförvaltare att beakta. Renneboog et al. (2008a, s. 1730) menar emellertid att det 

är svårt att tillfredsställa samtliga av företagets intressenter eftersom värdemaximering 

avsett för ägarna och socialt ansvarstagande som uppmuntras av alla företagets 

intressenter, ofta hamnar i konflikt.  

 

Archie Carroll var ytterligare en förespråkare för att företag bär mer än ett ekonomiskt 

ansvar vilket han åskådliggjorde genom sin tredimensionella modell. I sin artikel ”A 

Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance” som publicerades år 

1979, klargjorde Carroll (1979, s. 499) att ett företag förutom ett ekonomiskt ansvar bär 

ett juridiskt, etiskt liksom ett filantropiskt ansvar. Den uppmärksammade pyramiden kom 

att kallas Carrolls CSR-pyramid. Det juridiska ansvaret handlar enligt Carroll (1979, s. 

500) om att lyda under lagen medan det etiska inbegriper att ta vid där lagen slutar och 

införliva samhällets rådande normer och värderingar i företagets beslutsfattande. 

Därutöver menar Carroll (1979, s. 500) att företag har ett diskretionärt (senare kallat 

filantropiskt) ansvar vilket innefattar frivilliga initiativ i syfte att ge tillbaka till samhället 

och företagets intressenter. Carroll (1998, s. 2) betonar samtidigt att ekonomiskt ansvar 

som inkluderar värdemaximering inte strider mot att företaget ska vara en god 

samhällsmedborgare. Ekonomiskt ansvar är snarare en förutsättning för företaget att 

uppfylla för att betraktas som en god samhällsmedborgare. Ett citat från EU-

Kommisionen (2006, refererad i Grafström et al. 2008, s. 110) belyser den medvetenhet 

som skapats det senaste decenniet för att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och att 

företag inte enbart ska uppmuntras till vinstutveckling. Företag ska uppmuntras och 

premieras för att de genom sina verksamheter tar samhällsansvar: 

 

”Europa behöver nu mer än någonsin aktiva företagare, positiva attityder till 

företagande och förtroende för näringslivet. Europa behöver ett samhällsklimat där 

företagare röner uppskattning inte bara för att de gör stora vinster, utan också för att de 

på ett aktivt sätt bidrar till att lösa olika samhälleliga problem”. (EU-Kommisionen, 

2006, refererad i Grafström et al. 2008, s. 110) 

 

Pensionsförvaltarnas arbete med att se till mer än pensionstagarnas finansiella intressen 

har kommit olika långt i världen. Renneboog et al. (2008a, s. 1728) framhåller att den 

största pensionsfonden i Kalifornien, ”The California Public Employees’ Retirement 

System”, kring 1990 aktivt började arbeta med socialt ansvarsfullt beteende. England 

kom att bli det första landet som hade krav på tillgänglighet för information gällande 

pensionsförvaltare och listade företags policys för sociala, miljömässiga och etiska 

kriterier. Vitols (2011, s. 35) framhåller att ett av de mer anmärkningsvärda initiativen på 

internationell nivå för att främja hållbara och ansvarsfulla investeringar, bland såväl 

pensionsfonder som andra investerare, är UN’s Principles for Responsible Investment 

(PRI) som infördes 2005. PRI är ett frivilligt ramverk som består av sex principer vilka 

är framtagna för att uppmuntra aktörer att integrera hållbarhetsaspekter i sina 

verksamheter. 
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Vitols (2011, s. 35) framhäver att det i Europa har etablerats specifika organisationer i 

syfte att främja SRI. En av dessa är European Social Investment Forum (Eurosif). Bland 

Eurosifs medlemmar finns nationella organisationer, exempelvis Swesif i Sverige, som 

arbetar på liknande sätt som Eurosif. Renneboog et al. (2008a, s. 1727), Jansson och Biel 

(2014, s. 34) och Vitols (2011, s. 35) beskriver att det under 2002 togs fram krav för att 

uppmuntra svenska nationella pensionsfonder att inkludera etiska och miljömässiga 

aspekter i sina investeringspolicys. Vitols (2011, s. 35) specificerar de ställda kraven och 

förklarar att pensionsfonder ska rapportera i vilken utsträckning de beaktar ESG-kriterier 

i de beslut som fattas. Swesif (u.å.) framhåller att ESG står för faktorer som tar hänsyn 

till miljö (Environment), samhälle (Social) och bolagsstyrning (Governance). Jansson och 

Biel (2014, s. 34) betonar emellertid att det inte finns någon tvingande lagstiftning som 

reglerar att privata och publika svenska institutioner ska beakta sociala, miljömässiga och 

etiska kriterier i sina investeringsverksamheter. Institutioner som har implementerat 

investeringsstrategier för SRI har därmed gjort det på frivilliga initiativ. Vitols (2011, s. 

36) framhåller att ett initiativ som tagits på företagsnivå för att lyfta hållbarhetsfrågan är 

den frivilliga hållbarhetsredovisningen som den internationella organisationen Global 

Reporting Initiative (GRI) står bakom. GRI har utvecklat riktlinjer för hur företag på ett 

objektivt sätt ska redovisa de resultat som uppnåtts i sina verksamheter i arbetet med att 

främja en hållbar utveckling (GRI, u.å.). 

 

De svenska pensionsförvaltarna förvaltar en stor del av arbetstagarnas pension i form av 

pensionstagarens tjänstepension och i vissa fall även premiepensionen inom den allmänna 

pensionen samt det privata pensionssparandet. Det svenska pensionssystemet består av 

flera delar där arbetet med hållbarhet har kommit olika långt. I det statliga, allmänna 

pensionssystemet förvaltas kapitalet i AP-fonderna (AP-fonderna, u.å.). Alla människor 

som arbetar får lön och betalar skatt i Sverige erhåller allmän pension (AP-fonderna, u.å.). 

AP-fonderna har ett ansvar att värdesäkra den allmänna pensionen genom att ansvarsfullt 

investera och förvalta kapitalet på ett långsiktigt hållbart sätt (AP7, 2015a). AP7 (2015a) 

beskriver att AP-fonderna sedan 2014 är tvingade att redovisa koldioxidavtryck för sina 

portföljer vilket är en del av arbetet att öka transparensen i klimatarbetet. Johansson 

(2015) framhåller i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet att finansmarknadsminister, 

Per Bolund, argumenterar för att AP-fonderna ska vara ledande i klimatomställningen på 

finansmarknaden och att regeringen arbetar för att hållbarhetsfrågorna ska bli en del av 

svensk lagstiftning.  

 

Inom den allmänna pensionen, återfinns premiepensionen, som sätts av som en del av 

arbetstagarens lön (Pensionsmyndigheten, u.å.a.). Premiepensionen förvaltas i den 

Sjunde AP-fonden, AP7 Såfa, om individen inte själv tar ett aktivt val. AP7 Såfa 

kombinerar risk och trygghet och anpassas till arbetarens ålder. (AP7, u.å.a.) Sjunde AP-

fonden har både en etik- och miljöpolicy och arbetar för att påverka bolagen som fonden 

investerar i. Den främsta principen handlar om att undvika investeringar i bolag som 

begår allvarliga kränkningar mot internationella konventioner som Sverige undertecknat. 

Det gäller bland annat mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. (AP7, u.å.b.) 

 

De flesta anställda har utöver sin allmänna pension, en tjänstepension, som arbetsgivaren 

betalar ut, vilket är den del av pensionen som kommer att fokuseras på i denna studie. I 

Sverige finns fyra olika avtal gällande tjänstepension som skiljer sig beroende på vilket 

arbete och kollektivavtal varje arbetsgivare har (Pensionsmyndigheten, u.å.b.). Många 

väljer även att spara privat till sin pension vilket varje enskild investerare har möjlighet 
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att styra över och kan genom ett aktivt val söka sig till mer hållbara och ansvarsfulla 

alternativ. Det kan emellertid vara svårt för en privat investerare att avgöra om en fond är 

hållbar och ansvarsfull, vilket beskrivits tidigare. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Prakash Sethi (2005, s. 114) anser att stora företag, såsom pensionsförvaltare, måste 

utnyttja de goda möjligheter de har att påverka bolag vilka investeras i och på så sätt 

främja ett mer hållbart samhälle. Pensionsförvaltare måste arbeta med mål på lång sikt 

för att kunna överleva och det är inte längre aktuellt att enbart arbeta med finansiella mål 

på kort sikt. Prakash Sethi (2005, s. 100) hävdar att långsiktiga mål gällande SRI har 

påverkan både på makroekonomiska faktorer på nationell nivå samt mikroekonomiska 

faktorer såsom den finansiella situationen för individuella företag. Prakash Sethi (2005, 

s. 100) beskriver att den kritik som har framförts till följd av att pensionsförvaltare har 

arbetat med SRI, är att de låter pensionärernas finansiella intressen komma i andra hand. 

Enligt Prakash Sethi (2005, s. 101) innebär emellertid ett arbete med SRI att företag kan 

minimera framtida finansiella risker som hade kunnat orsakas av oetiska eller osäkra 

investeringar. Vidare anser Prakash Sethi (2005, s. 102) att det är en pågående debatt 

gällande SRI-investeringar för pensionsförvaltare som i huvudsak handlar om två 

problem, förvaltaransvar och finansiell avkastning. Pensionsförvaltarna har ett ansvar att 

främst fokusera på finansiella kriterier annars uppfyller de inte förtroendet som ligger hos 

dem. Dock argumenteras det för att det inte enbart är finansiell avkastning som räknas 

utan att dessa aktörer även bör ta hänsyn till SRI aspekter. 

 

Humphrey och Lee (2009, s. 520) menar att en nackdel som uppstår till följd av att 

investera hållbart och ansvarsfullt, är att de investeringsalternativ som står till 

investerarens förfogande minskas när kriterier som tar hänsyn till ett företags beteende 

eller dess engagemang ska beaktas. Det kan innebära att branscher utesluts ur 

investeringsportföljen och att portföljens diversifieringsmöjligheter därmed försämras. 

Statman och Glushkov (2009, s. 44) fann att den positiva effekt som kan erhållas i form 

av högre avkastning genom att investera i företag med högt socialt ansvarstagande, i stort 

sett tas ut av nackdelen att exkludera företag som engagerar sig i icke-önskvärda 

branscher som alkohol, tobak, vapen och spel. Hong och Kacperczyk (2009, s. 15, 35) 

påvisar att företag verksamma inom dessa branscher har uppvisat en högre avkastning på 

dess aktier än företag i andra branscher. Detta gäller enligt Hong och Kacperczyk (2009, 

refererad i Statman och Glushkov 2009, s. 39) sett till perioden mellan 1980 och 2003. 

 

Tidigare studier som gjorts kopplat till SRI-investeringar (Becchetti et al., 2015; 

Renneboog et al., 2008b; Barnett & Salomon, 2006; Humphrey & Lee, 2009; Kempf & 

Osthoff, 2007 och Derwall et al., 2005) har i första hand intresserat sig för att undersöka 

skillnader i avkastning mellan SRI-investeringar och konventionella investeringar. De 

resultat som presenteras inom området tenderar att finna liknande resultat, nämligen att 

det inte påvisas några signifikanta skillnader i avkastningen mellan SRI-investeringar och 

konventionella investeringar. Renneboog et al. (2008a, s. 1724) framhåller att det påvisats 

att en investering i SRI som ger positiva resultat kan påverka aktiepriset men att det endast 

har en positiv effekt på lång sikt och inte på kort sikt. Renneboog et al. (2008a) menar att 

detta kan bero på att marknaden undervärderar vikten av ansvarsfulla och hållbara 

investeringar. En fråga som enligt Renneboog et al. (2008a, s. 1730) bör ställas är om 

företag arbetar för att maximera aktieägarvärdet eller det sociala värdet. Det går även att 

applicera på pensionsförvaltare och ställa frågan om förvaltarna utgår från ett 
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värdemaximerande perspektiv för att i första hand uppfylla pensionstagarnas och ägarnas 

finansiella intressen eller ett intressentperspektiv för att se till fler intressen än de 

finansiella och lyfta blicken till fler av pensionsförvaltarnas intressenter. 

 

Det finansiella rådgivningsföretaget Söderberg & Partners genomförde under 2014 en 

genomgång av tolv svenska pensionsförvaltare och deras hållbarhetsarbete vilket var den 

första genomgången av sitt slag. Påföljande år gjordes en uppföljning. När Söderberg & 

Partners (2015a, s. 12) följde upp undersökningen under 2015 gjordes bedömningen att 

endast fyra av tolv pensionsförvaltare uppfyllde kriterierna för godkänt betyg. Söderberg 

& Partners utvärdering fokuserar på hur pensionsförvaltarna arbetar med hållbarhet i sina 

verksamheter men även hur de beaktar hållbarhet och ansvar när de investerar. Utifrån 

detta väcktes idén att genomföra en fokuserad studie på beaktandet av hållbarhet och 

ansvar i investeringsprocessen. Det sattes i relation till att tidigare studier inte kunnat 

påvisa att hållbara och ansvarsfulla investeringar varken resulterar i högre eller lägre 

avkastning än konventionella investeringar. Det skapade en nyfikenhet hos författarna 

om hur svenska pensionsförvaltare ser på förhållandet mellan att investera utifrån ett 

hållbart och ansvarsfullt perspektiv kontra ett lönsamt perspektiv. Utifrån författarnas 

vetande finns ingen tidigare studie som har applicerat den problematik som berör 

förhållandet mellan att investera lönsamt (sträva efter hög avkastning) och investera 

hållbart och ansvarsfullt (beakta SRI-aspekter i investeringsprocessen), på svenska 

pensionsförvaltare. Studien ämnar därför fylla denna kunskapslucka. Författarna 

presenterar därmed nedanstående problemformulering: 

 

Gör svenska pensionsförvaltare en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt? 

 

Svenska pensionsförvaltare innebär aktörer, verksamma i Sverige, som investerar 

pensionskapital för individer i Sverige. En tydligare beskrivning av definitionen 

pensionsförvaltare ges i avsnitt 4.5. 

 

1.3 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att, utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, undersöka om 

svenska pensionsförvaltare gör en avvägning mellan att investera pensionskapitalet 

lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Författarna ämnar skapa en förståelse för om det 

föreligger en motsättning mellan dessa intressen eller om de går att förena. 

 

Utöver det huvudsakliga syftet har författarna formulerat två delsyften med studien. Det 

första delsyftet handlar om att ta reda på om pensionsförvaltarnas intressenter och deras 

intressen påverkar om en avvägning görs mellan lönsamhet samt hållbarhet och ansvar i 

pensionsförvaltarens investeringsbeslut. Det andra delsyftet innefattar att undersöka om 

konkurrens påverkar avvägningen mellan de olika intressena. 

 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Tidigare studier inom området har i huvudsak jämfört hur SRI-investeringar presterar i 

förhållande till konventionella investeringar samt undersökt huruvida företag investerar 

hållbart och ansvarsfullt för att skapa värdemaximering eller för att ta ett större socialt 

ansvarstagande. Genom att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt åtskiljs studien från 

tidigare forskning vilken främst varit av kvantitativ karaktär. Svenska pensionsförvaltare 

förvaltar signifikanta volymer kapital och en studie inom detta område har inte gjorts 
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tidigare vilket innebär att studien kommer att fylla en teoretisk kunskapslucka. Studien 

kommer att bidra till en djupare förståelse och kunskap för hur svenska pensionsförvaltare 

tar beslut om hur de ska förvalta svenska befolkningens pensionskapital. 

 

Studien kommer att författas ur respektive pensionsförvaltares perspektiv och rikta sig 

till samt vara mest användbar för svenska pensionsförvaltare. Studien kommer att vara 

kärnfull för pensionsförvaltare eftersom frågan om lönsamhet och hållbarhet länge varit 

omdebatterad. De resultat som framkommer i studien kommer att bidra till att en tydligare 

bild kan presenteras av hur pensionsförvaltarna resonerar. Författarna har en förhoppning 

om att de pensionsförvaltare som tar del av studien, blir inspirerade av varandra. Det 

hoppas författarna kan komma att resultera i att förvaltarna tar ett ännu större ansvar för 

att investera hållbart och ansvarsfullt i framtiden vilket gynnar utvecklingen mot en mer 

hållbar omvärld. Vidare anser författarna att studien har ett praktiskt värde för 

pensionsförvaltarnas kunder eftersom kunder kan ha olika preferenser för hur 

investeringar ska göras. En del kunder anser att det är viktigt att investera hållbart och 

ansvarsfullt medan andra inte finner det nödvändigt och enbart önskar en hög avkastning 

på pensionsmedlen. Pensionsförvaltarnas kunder kan därför finna ett värde i studien 

eftersom den kan bidra med en ökad kännedom om hur pensionsförvaltare investerar och 

kan, utifrån resultatet av studien, ta ställning till vart de vill placera sina pengar. 

 

1.5 Avgränsningar 
I studien kommer enbart svenska pensionsförvaltare att undersökas eftersom författarna 

är intresserade av hur dessa förvaltare fattar sina investeringsbeslut. Min Pension (u.å.),  

som är ett samarbete mellan staten och pensionsförvaltarna, uppger att det i Sverige finns 

ett trettiotal aktörer som förvaltar pension. I studier gjorda av Söderberg & Partners har 

urvalet gjorts utifrån de företag som omfattas av Söderberg & Partners livbolag- och 

premiegarantiproduktanalyser. Företagen utgör Sveriges största pensionsförvaltare, sett 

till det kapital som förvaltas, varför författarna finner ett värde i att undersöka dessa. 

Större företag tenderar att vara mer välkända vilket författarna anser kan ge bättre 

slagkraft i studien. 

 

Författarna har förutom att avgränsa sig till att undersöka större förvaltare, gjort en 

avgränsning vad gäller studiens inriktning. Det ökade intresset för studieområdet har 

medfört att ett flertal olika begrepp vilka beaktar hållbarhet och ansvar numera används. 

Författarna ämnar skapa en fokuserad studie och har för att underlätta läsarens förståelse 

valt att fokusera på ett av dessa begrepp, nämligen Socially Responsible Investments 

(SRI). Att specifikt detta begrepp kommer att användas beror på att definitionen passar 

väl till det valda studieområdet. Detta eftersom studien syftar till att undersöka om 

svenska pensionsförvaltare gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra hållbart 

och ansvarsfullt. För läsarens kännedom kan tilläggas, att definitionen av SRI går i linje 

med vad författarna genomgående benämner som hållbara och ansvarsfulla 

investeringar.  
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel ämnar författarna redogöra för sina vetenskapliga utgångspunkter. 

Inledningsvis kommer författarnas ämnesval att diskuteras, därefter följer en redogörelse 

av författarnas förförståelse, studiens perspektiv, verklighetssyn och kunskapssyn. 

Författarna kommer även att beskriva det tillvägagångssätt som används vid 

utformningen av studien. Avslutningsvis beskrivs den litteratursökning som utförts och 

författarna för en diskussion gällande källkritik.  
 

 

2.1 Ämnesval 
Efter snart fyra års studier vid Handelshögskolan vid Umeå universitet ville författarna ta 

tillfället i akt att lyfta ett ämne som de har saknat inslag av under sin utbildning. Under 

respektive kurs har olika teorier och modeller behandlats vilka till stor del fokuserat på 

att generera maximal vinst till företagets aktieägare eller på liknande sätt ämnat nå högsta 

möjliga avkastning till en given risk. Det författarna saknat under tiden på universitet är 

emellertid att integrera ett hållbart företagande i utbildningen. Hållbarhet ligger 

författarna varmt om hjärtat och de anser att det är avgörande att agera på ett 

ansvarstagande sätt idag för att inte äventyra morgondagens möjligheter och behov. 

 

I takt med en ökad medvetenhet gällande hållbarhet och ansvar har ett flertal studier valt 

att fokusera på sambandet mellan SRI-fonder respektive konventionella fonder och dess 

finansiella prestationer. Majoriteten av resultaten har inte kunnat fastställa några 

statistiskt signifikanta skillnader i avkastningen mellan dessa två typer av investeringar. 

Resultaten av studierna medförde att det uppstod en fundering hos författarna, nämligen 

om det är den specifika institutionens karaktäristika, förutsättningar och värderingar som 

kommer att styra beaktandet av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen. Utifrån 

detta väcktes idén att undersöka om svenska pensionsförvaltare gör en avvägning mellan 

att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Författarna finner ett intresse i att 

studera pensionsförvaltare eftersom de är bland de största enskilda aktörerna på den 

svenska marknaden och bedöms vara lämpliga aktörer för att ta samhällsansvar. 

Samtidigt har pensionsförvaltare ett viktigt uppdrag, att skapa lönsamma pensioner. 

Vidare menar författarna att pension är någonting som alla kan relatera till eftersom den 

övervägande delen yrkesverksamma individer i Sverige erhåller tjänstepension vilket gör 

att många människor, inklusive författarna, kan finna ett intresse av studien. 
 

2.2 Förförståelse 
Olsson och Sörensen (2001, s. 63) beskriver att forskarens kunskaper och föreställningar 

inom problemområdet kallas förförståelse. Att forskaren redogör för sin förståelse är 

enligt Olsson och Sörensen (2001, s. 63) av stort värde och ett kvalitetskrav i en kvalitativ 

studie eftersom forskarens förståelse är föränderlig under tolkningsprocessen. Johansson-

Lindfors (1993, s. 25) behandlar också förförståelse och beskriver att erfarenheter och 

förföreställningar framförallt har sin grund utifrån forskarens sociala bakgrund, 

utbildning och praktiska erfarenheter. Författarnas uppväxt varierar förföreställningarna 

och den sociala miljön har stor påverkan. Vidare diskuteras att stora skillnader kan 

framträda från forskares praktiska arbetslivserfarenheter och påverka kunskapssynen 

samt utformningen av studiens problemformulering. En annan aspekt som Johansson-

Lindfors (1993, s. 76) redogör för är de teoretiska förföreställningar som författarna har 

eller utvecklar. De teoretiska förföreställningarna baseras på olika typer av 

inomdisciplinära, företagsekonomiska, sociologiska, synsätt och erfarenheter.  



 Clara Domeij Malin Hellström 9                                        
 

En av författarna har gymnasial bakgrund inom det naturvetenskapliga programmet 

medan den andra har studerat samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot 

friskvård. Författarna har, genom sin uppväxt och tidigare utbildning, skapat olika 

förföreställningar vilka kan framträda i studien. Efter gymnasiet har de en gemensam 

bakgrund inom Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med inriktning mot 

finansiering. Studietiden vid Umeå universitet har genererat en fördjupad kunskap inom 

ekonomi.  Författarna har fått en ökad vetskap om hur viktigt det är för företag att 

generera en avkastning för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom sin 

valda inriktning, finansiering, har författarna gjort beräkningar på risker som företag 

exponeras mot och erhållit en ökad förståelse hur företag gör investeringar med hänsyn 

till risk. Dessa kunskaper har givit en ökad förståelse vid tolkning av resultaten. 

 

Att arbeta med hållbarhet har blivit mer aktuellt under senare år och det har därför fått 

stor uppmärksamhet i media vilket har resulterat i ett ökat intresse hos befolkningen och 

även hos författarna. Det ökade intresset har gjort att Sveriges befolkning börjat ställa 

krav på att företag bör arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Författarna anser att det 

har saknats inslag av hållbarhet i undervisningen vid Umeå universitet och en fördjupad 

kunskap inom detta har inte förskaffats genom Civilekonomprogrammets ordinarie 

kursutbud. En av författarna skrev om Corporate Social Responsibility (CSR) i sin B-

uppsats och fick därigenom en del kunskap inom ämnet. Övrig förförståelse har inhämtats 

genom dagstidningar, nyheter och diskussioner i författarnas omgivning. Författarna 

saknar dock praktiska erfarenheter av att arbeta med sociala och miljöaspekter inom 

företag och besitter därför ingen praktisk kunskap gällande detta ämne. Författarna har 

även en gemensam bakgrund inom banksektorn. De har genom arbetet på banken 

utvecklat kunskaper inom finansiella produkter och tjänster såsom pensionslösningar. 

Författarna menar att det påverkar studien i positiv bemärkelse eftersom deras kunskaper 

underlättar både vid utformning av studien och vid tolkning av resultatet. Vidare har 

författarna erhållit ökad kunskap om ekonomiska termer. 

 

Bryman (2011, s. 43) betonar vikten av att reflektera över de förföreställningar författarna 

har eftersom dessa, både medvetet och omedvetet, kan påverka studien och styra 

resultatet. Vidare diskuteras att bristande medvetenhet om dessa förföreställningar kan 

leda till att forskningen kan anklagas för att vara impressionistisk och oreflekterad. Dock 

kan författarna genom att vara medvetna om sina förföreställningar aktivt arbeta med att 

vara objektiva och inte inkludera subjektiva uppfattningar i studien.  

 

2.3 Perspektiv 
Bjereld et al. (2009, s. 17) betonar vikten av att utgå från ett tydligt perspektiv vid 

genomförandet av en studie, oavsett om studien författas utifrån ett eller flera perspektiv. 

Vidare menar Bjereld et al. (2009, s. 17) att forskning innebär att ge ett perspektiv på 

tillvaron och att människors perspektiv på verkligheten skapar världen. 

 

Studien kommer att författas ur pensionsförvaltarnas perspektiv eftersom författarna 

ämnar studera om förvaltarna gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt. Författarna väljer att utgå från detta perspektiv eftersom 

studiens målsättning är att skapa en djupare förståelse inom det valda problemområdet 

vilket inte hade kunnat uppnås genom att genomföra studien ur pensionsförvaltarnas 

intressenters perspektiv. Pensionsförvaltarnas intressenter har olika intressen inom 

företaget och de söker inte nödvändigtvis samma resultat. Vald problemformulering kan 
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därmed inte besvaras genom att använda förvaltarnas intressenters perspektiv och det 

faller sig därför naturligt att genomföra studien utifrån pensionsförvaltarnas perspektiv. 

 

2.4 Verklighetssyn 
Bryman (2011, s. 35) framhåller att ontologi, som behandlar varandets natur, inrymmer 

föreställningar om samhället och människans natur. Ontologiska ställningstaganden utgår 

från två olika synsätt som brukar benämnas objektivism vilken tar fasta på organisation 

och konstruktionism som inriktar sig på kultur. 

 

Att möta sociala företeelser i form av yttre fakta, vilka ligger utanför människans intellekt 

och som denne inte kan påverka, skildrar enligt Bryman (2011, s. 36) objektivism. Vidare 

beskriver han hur organisationer arbetar med riktlinjer, standardiserade procedurer och 

hur en hierarki inom ett företag etableras. De anställda anpassar sig efter organisationens 

kultur och genomför de arbetsuppgifter som de blivit tilldelade enligt angivna riktlinjer. 

Den aktuella studien ämnar att på ett objektivt sätt analysera om pensionsförvaltarna gör 

en avvägning mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt för att utvinna 

om det föreligger en motsättning mellan dessa intressen. Författarna kommer att förhålla 

sig objektiva genom studien dock kommer respondenterna, de svenska 

pensionsförvaltarna, inte att förhålla sig objektiva. Subjektiva åsikter kommer att 

återspeglas eftersom varje enskild förvaltare har egna riktlinjer och policys gällande hur 

de förhåller sig till hållbara och ansvarsfulla investeringar. 

 

Konstruktionism motsvarar enligt Bryman (2011, s. 36) den andra delen av ontologiska 

föreställningar. Detta synsätt ifrågasätter uppfattningen om att organisation och kultur är 

förutbestämda kategorier vilka de sociala aktörerna inte kan påverka. Vidare beskriver 

Bryman (2011, s. 37) att konstruktionism skapar socialt samspel genom sociala 

företeelser men att de ständigt genomgår revidering. Organisationer erfar därmed 

kontinuerliga förändringar, dock med en del tvingande riktlinjer som genomsyrar 

företagens kultur. Den aktuella studien kommer att utgå ifrån att de sociala aktörerna, 

pensionsförvaltarna, styr bolagens val och existens vilket är i linje med 

konstruktionistiska ställningstaganden. Pensionsförvaltare har givna riktlinjer och policys 

som är under kontinuerlig förändring. Studien kommer att beakta de svenska 

pensionsförvaltarnas subjektiva verklighet och dessa kommer därför inte att vara 

objektiva i studien. Författarna kommer emellertid att vara objektiva till insamlat 

datamaterial och redogöra för olika aspekter och mönster som kan framträda. Genom att 

författarna saknar en djup teoretisk och praktisk förförståelse kring valt ämne medför 

detta att objektiva slutsatser dras utifrån införskaffat datamaterial. Författarnas subjektiva 

åsikter kommer, i den utsträckning det är möjligt, inte att återspeglas i studien. 

Denscombe (2016, s. 413) betonar dock att det är svårt för en forskare att förhålla sig helt 

värderingsfri och objektiv till den egna forskningen. 
 

2.5 Kunskapssyn 
Epistemologiska ställningstaganden är enligt Patel och Davidson (2011, s. 17) ett begrepp 

som tar fasta på kunskapens ursprung och giltighet. Vidare beskriver Andersson (2014, 

s. 15) att det finns två olika kunskapssyner, den positivistiska och den hermeneutiska. 

Patel och Davidson (2011, s. 29) förklarar att det positivistiska synsättet står för 

kvantitativa processer och analys av statistiska hårddatametoder. Johansson-Lindfors 

(1993, s. 40) förklarar även att det positivistiska synsättet producerar kunskap om 

objektiva processer samt fokuserar på att förmedla information om olika samband och 
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orsaksförhållanden. Johansson-Lindfors (1993, s. 39) betonar att positivismen ser till 

individens roll som skapare av den sociala verkligheten och koncentrerar sig på mentala 

processer. Bjereld et al. (2009, s. 73) likt Patel och Davidson (2011, s. 27) beskriver att 

positivismen strävar efter en absolut kunskap, att vetenskapliga teorier/hypoteser 

verifieras eller falsifieras utifrån empirisk prövning. Författarna i den aktuella studien 

strävar inte efter att analysera ett datamaterial baserat på siffror eller att producera 

kunskap genom olika objektifierbara processer. Författarna är inte heller intresserade av 

att genomföra en hypotestestande studie. Studien kommer därför inte att bedrivas utifrån 

naturvetenskapen och en positivistisk kunskapssyn är därmed inte applicerbar på studien. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 29) beskriver vidare att ett hermeneutiskt kunskapsintresse 

inriktas på att kvalitativt tolka och förmedla den intersubjektiva innebörden av handlingar 

och texter. I konstrast till positivismen lyfter Andersson (2014, s. 19) samt Patel och 

Davidson (2011, s. 28) fram hermeneutik med betydelsen ”allmän tolkningslära”. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 39) förklarar att de intressanta aspekterna att se till inom 

samhällsvetenskap är psykologiska och kulturella. Andersson (2014, s. 29) likt Patel och 

Davidson (2011, s. 29) framhäver att hermeneutik inte nödvändigtvis inriktar sig på att 

formulera allmängiltiga sanningar utan fokus ligger på att tolka information och skapa 

förståelse. Vidare argumenterar Andersson (2014, s. 31) för att hermeneutiken förändras 

genom sociala kontexter som kännetecknar olika tidsperioder och att den utgår från ett 

kvalitativt forskningsideal. Det faller sig naturligt att utgå från en hermeneutisk 

kunskapssyn, med stöd utifrån ovanstående argumentation, eftersom författarna önskar 

göra en tolkning av om svenska pensionsförvaltare gör en avvägning mellan lönsamhet 

kontra hållbarhet och ansvar i sina investeringar. Den aktuella studien ämnar skapa en 

fördjupad kunskap beträffande psykologiska aspekter och företagskultur som återfinns 

inom företaget vilken ligger till grund för pensionsförvaltarnas investeringsbeslut. 

Författarna önskar tolka insamlat datamaterial och förmedla innebörden av den 

framkomna informationen. 
 

2.6 Teoretiskt synsätt 
Patel och Davidson (2011, s. 23) beskriver två olika teoretiska synsätt som används för 

att närma sig den empiriska verkligheten varav det ena är deduktivt vilket innebär att 

forskningen utgår från teori till empiri medan det induktiva teorisynsättet utgår från 

empiri till teori. Johansson-Lindfors (1993, s. 55) menar att ett deduktivt teorisynsätt 

återkopplar till den objektiva verklighetsuppfattningen medan det induktiva synsättet hör 

samman med den subjektiva verklighetsuppfattningen. Patel och Davidson (2011, s. 23) 

likt Bjereld et al. (2009, s. 83) beskriver att den deduktiva ansatsen utgår ifrån den i förväg 

uppställda teorin om hur verkligheten är beskaffad och de metodprocedurer som är 

nödvändiga för att bekräfta eller förkasta teorin. Johansson-Lindfors (1993, s. 56) redogör 

för att ett deduktivt angreppsätt ofta är kombinerat med en positivistisk kunskapssyn och 

studier av kvantitativ karaktär. Vidare redogör Patel och Davidson (2011, s. 23) för att ett 

induktivt angreppssätt innebär att studien utgår från verkligheten för att sedan anknyta till 

teorin igen. Johansson-Lindfors (1993, s. 38) redogör för att ett induktivt angreppssätt 

främst är återkopplat till det hermeneutiska synsättet.   

 

I studien ämnas en deduktiv utgångspunkt användas, dock inte av hypotestestande 

karaktär utan författarna tillämpar en svagare form av deduktiv ansats. Studien kommer 

att utgå från teorin och röra sig mot empirin med grund i värdemaximering, 

intressentmodellen, Carrolls CSR-pyramid, konkurrens samt forskning inom SRI. Detta 
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trots att en kvalitativ studie ofta sammankopplas med ett induktivt angreppsätt och en 

hermeneutisk kunskapssyn. Författarna kommer, i så stor utsträckning som det är möjligt, 

att förhålla sig objektiva i studien och utifrån empirin dra slutsatser om resultatet. Det 

innebär emellertid inte nödvändigtvis att teorier ska genereras utifrån det empiriska 

datamaterialet. Studien kommer med andra ord inte att genomföra en prövning av teorier 

men inte heller generera teorier vilket enligt Bryman (2011, s. 40) är i enlighet med ett 

deduktivt respektive induktivt angreppsätt. Den teoretiska referensramen kommer att 

ligga till grund för studien och resultat kommer att utläsas från empiriskt material. 

 

2.7 Forskningsstrategi 
Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997, s. 76) framhäver att en metod är ett 

arbetsredskap vilket i olika grad använder sig av diverse metodiska, analytiska och 

systematiska principer. Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997, s. 76) beskriver att ett 

kvalitativt tillvägagångssätt identifieras som en utförlig återgivning av en genomförd 

studie och att studien innehåller rikligt med information samt analyserar på djupet. Ett 

intresse för det unika hos studiens objekt och en ökad beskrivning och förståelse är 

relaterat till ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta medan Magne-Holme och Krohn-

Solvang (1997, s. 78) menar att ett kvantitativt tillvägagångssätt intresserar sig för det 

gemensamma, genomsnittliga alternativt det representativa. Till skillnad från det 

kvalitativa ämnar en kvantitativ studie beskriva och förklara det som studerats. En metod 

som används i samband med en kvantitativ studie är enkäter med fasta svarsalternativ. 

(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 78) Genom den valda problemformuleringen, 

önskas en djupare förståelse utvinnas. Den aktuella studien kommer därför att vara av 

kvalitativ karaktär vilket enligt Bell och Waters (2016, s. 20) innebär att vikten läggs vid 

hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Genom att den aktuella studien 

ämnar skapa förståelse kommer den att gå på djupet och tillhandahålla rikligt med 

information.  

 

Forskningsstrategin kommer delvis att vara komparativ eftersom pensionsförvaltarna 

kommer att jämföras med varandra. Detta för att se likheter och skillnader mellan olika 

pensionsförvaltare. En komparativ design kan enligt Bryman (2011, s. 80) ge en bättre 

förståelse av en viss social företeelse som uppnås genom en jämförelse av två eller fler 

motsatta fall. Bryman (2011, s. 82) betonar vikten av att respondenterna är jämförbara 

vilket gör att urvalet därför är mycket väsentligt. Den aktuella studien avser jämföra sju 

pensionsförvaltare som är verksamma inom samma marknad och innehar samma uppdrag 

varför de kan betraktas som jämförbara.  

 

2.8 Litteratursökning 
Litteratursökning lägger grunden till hur den teoretiska referensramen formas. Enligt 

Saunders et al. (2012, s. 84) är vetenskapliga artiklar ansedda som de mest användbara 

materialet i en litteratursökning. Vetenskapliga artiklar anses vara omfattande och 

lättillgängliga på internet. Författarna har genom Umeå universitetsbibliotek använt ett 

flertal databaser vid införskaffandet av vetenskapliga artiklar och studier som har 

applicerats på den aktuella studien. Databaser som framförallt har använts är Business 

Source Premier, Emerald Journals, Science Direct, Springer samt Ebsco Host.  

 

Författarna började att söka brett inom hållbarhet eftersom området lockade intresset från 

början. Begreppet ”Corporate Social Responsibility” (CSR) användes inledningsvis för 

att hitta artiklar som berörde ämnet. Genom sökningar relaterade till CSR fann författarna 
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begreppet Socially Responsible Investment (SRI) vilket ansågs ha en snävare definition i 

jämförelse med CSR och därmed skiftades sökningarna från CSR till SRI.  

 

Vidare fann författarna artiklar som argumenterade för att pensionsförvaltare är lämpliga 

aktörer för att beakta hållbarhet och ansvar. Det förde författarna in på hur pensionsfonder 

beaktar hållbarhet- och ansvarsfrågor i sin förvaltning och om det möjligtvis kunde 

föreligga en motsättning mellan lönsamhet samt hållbarhet och ansvar. Författarna fann 

ingen studie, kopplat till svenska pensionsförvaltare, som inriktat sig på denna 

problematik. Sedermera har, för att säkerställa att ingen liknande studie genomförts 

tidigare, liknande sökord använts på diva-portal där färdigställda uppsatser publiceras. 

Författarna fann inga tidigare uppsatser som haft en likartad studieinriktning. 

 

Vid sökning av material till den teoretiska referensramen användes Google Scholar. När 

en sökning via Google Scholar görs går det att avläsa hur många gånger artikeln har blivit 

refererad och det går sedan att söka sig vidare till relaterade artiklar. Detta redskap har 

funnits vid ett flertal databaser vilket har underlättat sökning av material inom ett specifikt 

område. Författarna har därigenom kunnat kontrollera om en artikel varit någorlunda 

välkänd alternativt ej citerad av andra artiklar. En artikel som har blivit citerad och använd 

av ett flertal forskare har troligtvis kritiserats mer än de artiklar som inte varit lika 

omtalade. Genom att en artikel kritiserats, kunde författarna skapa sig en uppfattning om 

den ansågs lämplig till deras studie eller inte. 

 

Sökord som använts för att finna material till studien är: 

Corporate Social Responsibility (CSR), Socially responsible investment (SRI), Pension 

funds, Swedish Pension funds, Pension funds performance, Pension funds sustainability, 

Pension funds sustainability investment, Social and ethical funds in Europe, SRI pension 

funds, Stakeholder theory, Shareholder theory, Competition SRI. 
 

2.9 Sekundärkällor 
Sekundärkällor har använts för att bygga en vetenskaplig grund att basera studien på. 

Bjereld et al. (2009, s. 91) beskriver sekundärkällor som redan insamlat datamaterial 

vilket finns tillgängligt via till exempel databaser och arkivdokument. Det innefattar 

bland annat tidigare forskning. Sekundärkällor har tolkats och analyserats av författarna 

samt kopplats till studiens valda inriktning. Vidare har intervjufrågorna utformats med 

grund i tidigare forskning. Om sekundärkällor inte använts, hade primärdata som 

framkommit i intervjuerna, enbart kunnat analyseras mellan olika pensionsförvaltare och 

inte i relation till tidigare forskning. 

 

Sekundärkällor som använts inkluderar framförallt vetenskapliga artiklar gjorda inom 

valt ämne. Författarna har även sökt efter tidigare studier för att se om någon 

forskningsmetod som använts i dessa studier varit applicerbar på författarnas studie. 

Publicerade vetenskapliga artiklar har även blivit fackgranskade och är i stor utsträckning 

utförda på ett omfattande urval vilket ökar trovärdigheten vid generalisering. 

Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar har använts för att erhålla grundläggande 

information om pensionsförvaltarna. Tidningsartiklar är sekundärdata som använts för att 

påvisa aktualiteten av valt ämne. 
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2.10 Källkritik 
Enligt Thurén (2013, s. 4) är källkritik metodregler för att ta reda på vad som är sant eller 

åtminstone sannolikt gällande ett specifikt område. Källor är grunden till människors 

kunskap och kan förskaffas genom olika former såsom skriftligen, muntligen eller 

materiellt. Genom källkritik bedöms hur tillförlitliga använda källor är. Thurén (2013, s. 

6) menar att källkritiken baseras på tolkningar vilket kräver rationalitet och logik men 

även fantasi och intuition. Vidare framhäver Thurén (2013, s. 7-8) fyra kriterier, vilka 

kommer att behandlas nedan, som bör beaktas i samband med källkritik. Kriterierna 

innefattar äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

 

Thurén (2013, s. 7-8) framför att den första principen behandlar källans äkthet, det vill 

säga att källan är det den utger sig för att vara. Författarna har i problembakgrunden 

använt artiklar från en dagstidning som har lägre trovärdighet och äkthet än vetenskapliga 

artiklar. Det beror på att dagstidningar inte genomgår en djupgående granskning innan 

publikation. Dessa artiklar har dock endast använts för att påvisa aktualiteten av valt ämne 

och har inte inkluderats i den teoretiska referensramen som studien baseras på. Artiklar 

som inkluderats i den teoretiska referensramen har, till skillnad från de mindre trovärdiga 

källorna, blivit vetenskapligt granskade och uppnår därmed en betydligt högre nivå av 

äkthet. Författarna har kontrollerat att artiklarna som inkluderats i den teoretiska 

referensramen har blivit refererade och citerade i ett flertal artiklar vilket visar på en hög 

aktualitet och relevans inom ämnet. Att artiklarna har blivit refererade i andra artiklar 

tyder på att de anses välgjorda och genom att ett flertal forskare har refererat och citerat 

valda artiklar har de blivit granskade och delgivits både beröm och kritik. 

 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär tvingas författarna lita på att respondenternas 

svar är trovärdiga och håller en hög nivå av äkthet. Bryman (2011, s. 369) betonar dock 

att respondenterna inte kan ses som representativa för en hel population. Författarna är 

medvetna om problematiken men anser att respondenten för respektive 

pensionsförvaltare representerar företaget och därför inte låter personliga värderingar 

prägla svaren på de frågor som ställs. Det bör betonas att författarna behandlar och tolkar 

det kvalitativa material som framkommer i empirin och en diskussion hur sanningsenliga 

slutsatserna är kan därför uppstå. Det bör tas i beaktande vid läsning av studien eftersom 

studien baseras på författarnas tolkningar av insamlat datamaterial.  

 

Tidssamband är det andra kriteriet som Thurén (2013, s. 8) anser bör beaktas vid en 

källkritisk genomgång. Detta kriterium betraktar tiden som har passerat mellan en 

händelse och källans berättelse gällande denna händelse. Vid ett längre tidsspann bör 

författare förhålla sig mer kritiska i jämförelse med ett kortare tidsspann. Artiklar som 

har inkluderats i den aktuella studien har ett tidsspann från 1979 till 2016. Författarna har 

i den mån det varit möjligt valt studier som har författats under senare tid i syfte att basera 

studien på den senaste forskningen. Vad gäller artiklar och litteratur tillhörande valda 

teorier har äldre källor använts för att utgå från ursprungskällan och grundaren av teorin. 

Äldre vetenskapliga artiklar har även använts vid redogörelse av historik. Artiklar som 

blivit refererade och citerade i studien har påvisat en hög reliabilitet trots att de är 

författade långt tillbaka i tiden men har använts eftersom de ansetts vara relevanta inom 

valt ämnesområde. Litteratur av äldre karaktär har använts vid ett fåtal tillfällen eftersom 

den behandlar metodik på ett allmänt vedertaget sätt och med samma innebörd som nyare 

litteratur. Litteraturen har i första hand använts för att beskriva vad olika begrepp innebär. 

Böcker kan uppdateras men definitionen och innebörden har ej förändras. Författarna 
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anser därför inte att den äldre litteraturen medför några komplikationer för studiens 

aktualitet. 

 

Det tredje kriteriet är oberoende vilket enligt Thurén (2013, s. 9) innebär att 

datamaterialet inte ska vara en avskrift alternativt ett referat av en annan källa, exempelvis 

att ursprungskällan har behandlats av ett flertal författare som alla har gett sin åsikt och 

källan har därför formerats till oigenkännlighet. I studien har författarna använt 

ursprungskällor i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att säkerställa att information 

som återges är korrekt och sanningsenlig. Genom att använda ursprungskällor är källan 

oberoende eftersom den inte har behandlats och ändrats av ett flertal olika författare. En 

del material är inte hämtat från grundkällan men är skrivet av ursprungsförfattaren och 

har utgjort en utveckling av det första publicerade materialet. Vid ett fåtal tillfällen har 

sekundärkällor använts men dessa har kontrollerats mot ett flertal andra källor som alla 

beskriver en liknande tolkning av materialet vilket påvisar att de är oberoende och 

tillförlitliga. 

 

En källa som bör diskuteras i relation till det tredje kriteriet, oberoende, är Söderberg & 

Partners rapport från år 2015. Det kan uppfattas som om Söderberg & Partners har ett 

intresse att presentera sina kunder på ett önskvärt vis och att de därmed inte förhåller sig 

objektiva samt att rapporten inte är helt sanningsenlig. Författarna anser dock att det är 

en viktig rapport gjord på svenskt område vilken har tagit svenska pensionsförvaltare 

samt hållbarhet i beaktande. Författarna har inte baserat sin studie på Söderberg & 

Partners studie utan den har snarare givit inspiration till att utforma författarnas studie. 

De anser att problematiken med att Söderberg & Partners inte är en oberoende aktör, inte 

påverkar författarnas studie.  

 

Tendensfrihet är det sista kriteriet vilket enligt Thurén (2013, s. 8) innebär att läsarna inte 

ska behöva oroa sig att författarens personliga ekonomiska, politiska eller andra intressen 

har inkluderats och därmed förvrängt verklighetsbilden. Tendensfrihet har motverkats 

genom att använda ett flertal författare och artiklar att basera den teoretiska referensramen 

på. Källorna har i den mån det varit möjligt kontrollerats mot andra artiklar för att 

säkerställa att de har liknande tolkningar. Tendensfrihet är till viss del svårt att bedöma 

eftersom det som läsare är svårt att veta om en författares personliga åsikter förekommer 

i en artikel eller ej. Författarna framhåller dock att vetenskapliga artiklar är vetenskapligt 

granskade vilket talar för en hög tillförlitlighet. Det till skillnad från artiklar från 

dagstidningar som inte har kontrollerats lika noggrant och troligtvis har influerats mer av 

författarens egna åsikter och därigenom är mer partiska vilket gör att en risk gällande 

tendensfrihet uppstår. Nyhetsartiklar har ofta tagit ställning redan innan artikeln författas 

och svaret formas troligtvis därefter. Detta står i kontrast mot vetenskapliga artiklar vilka 

istället baseras på tidigare studier som talar för och emot valt studieobjekt, därefter görs 

tolkningar och slutsatser dras utifrån det empiriska materialet. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Inledande i detta kapitel kommer begreppet Socially Responsible Investment (SRI) att 

beskrivas. Därefter presenteras de teorier och modeller som studien baseras på vilka är 

värdemaximering, Carrolls CSR-pyramid och intressentmodellen samt ett avsnitt som 

behandlar konkurrens. Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare studier som 

gjorts inom området. Syftet med den teoretiska referensramen är att lägga en grund för 

studiens empiriska undersökning och analys. 
 

 

3.1 Socially Responsible Investment (SRI) 
Författarna ämnar att skapa förståelse för hur svenska pensionsförvaltare beaktar 

hållbarhet och ansvar i sin förvaltning samt om en avvägning görs mellan lönsamhet och 

hållbarhetshänsyn. Till följd av studieinriktningen tas SRI med i studien eftersom 

konceptet inbegriper att beakta även icke-finansiella kriterier i företagets 

investeringsprocess. Sparkes och Cowton (2004, s. 46) anser att SRI är ett begrepp som 

länge varit föremål för diskussioner eftersom definitionen av begreppet inte tydligt 

framgår och därför inte heller tillämpas konsekvent. Renneboog et al. (2008a, s. 1723) 

framhåller emellertid att SRI beskriver beaktande av sociala, miljömässiga och etiska 

överväganden i investeringsprocessen. Det är den definition av SRI som kommer att 

användas genomgående i studien. Enligt Renneboog et al. (2008a, s. 1723) urskiljer sig 

en investerare i en SRI-fond gentemot en konventionell investerare genom att värdera 

nyttan av att investera i ansvarsfulla företag högre än fondens finansiella prestation.  

 

Vid beaktande av SRI vid investeringar beskrivs att företag screenar potentiella innehav 

utifrån ESG-kriterier vilka innefattar faktorer för miljö (Environment), samhälle (Social) 

och bolagsstyrning (Governance) (Eurosif, 2012, s. 8; Swesif, u.å.). I den aktuella studien 

inriktar sig emellertid författarna på de faktorer som inbegrips i den definition som ges 

av Renneboog et al. (2008a) vilka är miljömässiga, sociala och etiska faktorer. Eurosif 

(2012, s. 10) och Swesif (u.å.) lyfter fram sju olika strategier för beaktande av SRI vid 

investeringar. Dessa sammanfattas övergripande i tabellen nedan. 

 
Tabell 1. Investeringsstrategier för SRI (Swesif, u.å.) 

 
 

Eurosif (2014, s. 11) framhåller att intresset för att investera hållbart och ansvarsfullt har 

vuxit markant i Europa och inte minst i Sverige den senaste tiden. Den årliga 
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genomsnittliga tillväxten i antalet hållbara och ansvarsfulla placeringar var mellan åren 

2011 och 2013, 124 procent i Sverige. Vidare upplyser Eurosif (2014, s. 59) att 

exkludering är den strategi som används mest bland svenska institutioner och därefter 

följer normbaserad screening. Integrering men även engagemang & röstning har blivit 

mer vanligt sett till några år tillbaka. Det är framförallt vid aktieinvesteringar som SRI 

tas i beaktande men det har blivit mer vanligt att förhålla sig till SRI vid investeringar i 

företagsobligationer. Eurosif (2014, s. 59) påtalar att stora institutioner i Sverige har varit 

aktiva inom SRI-området i mer än det senaste decenniet och samtliga institutioner 

beskrivs ha någon typ av policydokument utarbetat gällande hur de förhåller sig till SRI.   

 

Capelle-Blanchard och Monjon (2014, s. 496) beskriver att screening är ett centralt 

begrepp inom SRI. Screening är ett användbart verktyg för företag i sin urvalsprocess, 

när de ska välja ut eller välja bort potentiella investeringar. Capelle-Blanchard och 

Monjon (2014, s. 496) framhåller att screening utifrån ESG-kriterier är ett vanligt 

tillvägagångsätt, framförallt för institutioner i Europa. Begreppet ESG står för miljö, 

samhälle och bolagsstyrning och innebär att olika kriterier som beaktar dessa aspekter 

används i screeningprocessen. Vidare förklarar Kempf och Osthoff (2007, s. 909) att 

screening kan delas upp i två huvudgrupper som ofta benämns positiv och negativ 

screening. Positiv screening innebär att investeringar rankas utifrån dess betyg på 

önskvärda kriterier såsom miljö och mänskliga rättigheter. De investeringar som uppnår 

de högsta betygen väljer företaget att investera i. Detta medan negativ screening handlar 

om att exkludera sin portfölj från bolag som är engagerade i kontroversiella verksamheter, 

däribland alkohol, tobak och spel. 

 

I syfte att främja SRI internationellt beskriver Jansson et al. (2011, s. 118) att The United 

Nations Environmental Program (UNEP) har tagit fram sex frivilliga principer, Principles 

for Responsible Investments (PRI), för att uppmuntra företag att integrera SRI i sina 

verksamheter. Dessa principer lyder: Integrera ESG-frågor i sitt beslutsfattande, sträva 

efter att vara aktiva ägare, sträva efter att vara transparenta gällande ESG-frågor, 

främja implementering av de sex principerna inom finansmarknaden, förbättra och 

effektivisera implementering av de sex principerna och slutligen rapportera förbättringar 

av SRI-implementering. 

 

Uppmärksamheten för hållbara och ansvarsfulla investeringar har kommit att få stort 

fokus även gällande människors pensionsmedel. Amalric (2006, s. 440) lyfter fram de 

förväntningar som vuxit fram det senaste årtiondet på att pensionsfonder bör se till andra 

aspekter än att enbart fokusera på att maximera avkastningen. Vitols (2011, s. 30) 

argumenterar för att pensionsfonder, förutom att leverera avkastning, bör arbeta för att 

påverka de bolag de investerar i. Pensionsförvaltare bör styra bolagen mot att ta ett större 

ansvar för att främja såväl den ekonomiska som den sociala välfärden. Vitolis (2011, s. 

35) och Renneboog et al. (2008a, s. 1728) beskriver att SRI lyfts kopplat till de svenska 

nationella pensionsfonderna (AP-fonderna). Sedan 2002 finns nämligen krav på att 

nationella pensionsfonder ska rapportera i vilken utsträckning de beaktar ESG-frågor i 

sin förvaltning. Ett liknande initiativ har dock inte riktats mot de svenska 

pensionsförvaltarna trots att hållbarhetsarbete har hamnat högre upp på agendan. Alla 

pensionsförvaltare delger information på sin hemsida om hur de beaktar hållbarhet och 

ansvar i sin förvaltning. Sedermera genomförde Söderberg och Partners den första 

genomgången av pensionsförvaltares hållbarhetsarbete under 2014, vilket har gjort att 

uppmärksamheten för hållbarhet och ansvar i pensionsförvaltningen har ökat. Söderberg 
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och Partners följde upp utvärderingen under 2015 och det går att förutspå att 

granskningen kommer att fortgå eftersom intresset för hållbarhet och ansvar förväntas 

öka. 

 

3.2 Värdemaximering 
Uppfattningen om att ett företag finns till för att behaga sina aktieägare har gjort att 

värdemaximering under lång tid har kommit att betraktas som ett företags huvudsakliga 

mål (Friedman, 1970, s. 173; Davis, 1973, s. 317; Jones & Felps, 2013, s. 207, 209; 

Jensen, 2010, s. 32; Wallace, 2003, s. 120). Renneboog et al. (2008a, s. 1729-1730) 

framhåller att värdemaximering för företagets aktieägare tenderar att framställas som 

företagets enda uppgift i finansiella läroböcker. Värdemaximering innefattar enligt Jones 

och Felps (2013, s. 208-209) att i första hand sträva efter att maximera företagets vinst 

för att därigenom maximera värdet för sina aktieägare. Det talas om huruvida det är 

företagets aktier som ska generera maximal avkastning eller om det är företagets vinst 

som ska maximeras. Jones och Felps (2013, s. 209) menar att definitionerna får samma 

innebörd och mynnar ut i att aktieägarnas värde maximeras. 

 

Wallace (2003, s. 121) samt Jones och Felps (2013, s. 209) framhåller att teorin om 

värdemaximering har sitt ursprung 200 år tillbaka i tiden och är rotad i Adam Smiths verk 

”The Wealth of Nations” som publicerades år 1776.  Smith (1776, refererad i Wallace 

2003, s. 121), förespråkade att företag skulle ägna sig åt vinstmaximering. Genom att 

maximera sina vinster menade Smith (1776, refererad i Wallace 2003, s. 121) att 

samhället skulle gynnas. Jones och Felps (2013, s. 216), Jensen (2010, s. 34) och Wallace 

(2003, s. 121) diskuterar att de huvudsakliga argumenten för värdemaximering som 

affärsstrategi än idag rättfärdigas genom att argumentera för att den sociala välfärden 

maximeras när alla företag i en ekonomi arbetar för att maximera sitt marknadsvärde. 

Vidare argumenterar Wallace (2003, s. 121) för att företag möter en allt hårdare 

konkurrens. Detta sker framförallt till följd av en ökad globalisering men även till följd 

av avreglering av kapitalmarknader, investerares förändrade attityder till att investera 

samt en ökad förekomst av företagsuppköp. Ovannämnda faktorer har satt press på att 

företag måste utgå från ett värdemaximerande perspektiv för att behaga sina aktieägare 

och överleva på sikt. 

 

Att inkludera värdemaximering i studiens teoretiska referensram motiveras genom att 

teorin utgör en relevant utgångspunkt. Det eftersom pensionsförvaltare, likt andra företag, 

måste generera värde för att överleva i ett längre perspektiv. Det innebär att 

pensionsförvaltare ska investera i företag som de bedömer är lönsamma och generera 

värde tillbaka till företaget och dess ägare. I studien ämnar författarna undersöka om 

svenska pensionsförvaltare gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra hållbart 

och ansvarsfullt. Författarna argumenterar därför för att tillämpning av värdemaximering 

angriper den lönsamma aspekten av den ställda problemformuleringen. Kopplat till den 

aktuella studiens inriktning torde värdemaximering som strategi i pensionsförvaltarnas 

investeringar rättfärdigas utifrån framförallt två aspekter. Den första aspekten utgörs av 

att pensionsförvaltare har förväntningar på sig att sträva efter att maximera avkastningen 

till bolagets kunder (pensionstagarna). Den andra aspekten utgörs av att 

pensionsförvaltare har förväntningar på sig att maximera avkastningen till bolagets ägare 

(alla svenska pensionsförvaltare är inte kundägda). 
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Boatright (2010, s. 26) och Renneboog et al. (2008a, s. 1730) belyser att det diskuteras 

om att ett företag som utgår från ett värdemaximerande perspektiv endast tillvaratar 

aktieägarnas intresse och missgynnar företagets övriga intressenter och dess intressen. 

Queen (2013, s. 685) framhåller att värdemaximerande strategier koncentrerar välfärden 

till aktieägarna och kritiseras för att skada samhällets välfärd i stort. Jensen (2010, s. 38) 

instämmer och menar att det finns en risk att ett företag som tenderar att fokusera på 

värdemaximering ser till ett för kortsiktigt perspektiv. Han menar att företag måste lyfta 

blicken och fokusera på att knyta goda relationer till samtliga intressenter för att skapa 

långsiktigt värde. Vidare argumenterar Davis (1973, s. 316) och Prakash Sethi (2005, s. 

114) för att stora företag besitter makt och inflytande för att kunna påverka andra aktörer 

och att de ska utnyttja dessa möjligheter för att tjäna samhället och inte enbart sina 

aktieägares vinstintressen. Davis (1973, s. 317) framhäver att det huvudsakliga 

argumentet som präglat debatten, är uppfattningen om att det sociala ansvarstagandet 

riskerar att åsidosätta företagets huvudsakliga målsättning med värdemaximering. Han 

menar att ekonomiska kriterier är det enda sättet att utvärdera ett företagets prestationer, 

utifrån ett traditionellt perspektiv. Vidare framhåller Davis (1973, s. 318) att det finns en 

uppfattning om att ett företag som engagerar sig i socialt ansvarstagande åsamkar sig 

onödiga kostnader vilket går ut över företagets vinst. Carroll (2010, s. 88) och Renneboog 

et al. (2008a, s. 1730) framhåller även att det finns en uppfattning om att företag som 

engagerar sig i socialt ansvarstagande skulle försämra sin konkurrenskraft på marknaden. 

 

En med tydlig ståndpunkt i debatten kring företagets samhällsansvar var Milton Friedman 

som var en förespråkare av kapitalism. Friedman väckte stor uppmärksamhet med sin 

artikel ”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” som publicerades 

år 1970. Friedman (1970, s. 173) hävdar att det inte föreligger något samhällsansvar hos 

ett företag utan att dess fokus skall vara att arbeta på ett sätt som maximerar dess vinster. 

Företagsledningen utgör ägarnas agenter och utgångspunkten ska vara ägarnas intressen. 

Friedman (1970, s. 173) påpekar att dessa intressen, i majoriteten av företag, inbegriper 

att generera maximal avkastning. Att utifrån det spendera företagets medel på socialt 

ansvarstagande skulle enligt Friedman (1970, s. 174) innebära att företagsledningen 

agerade som uppdragsgivare (eng. principal) istället för agenter. Att fokusera på det 

sociala ansvarstagandet skulle gå ut över aktieägarnas finansiella intressen och innebära 

att ägarnas pengar spenderas för ett allmänt intresse. 

 

Friedmans (1970) argumentation går att relatera till nutiden och det valda studieområdet. 

Detta eftersom det enligt Amalric (2006, s. 440) och Prakash Sethi (2005, s. 102) 

fortfarande är omdebatterat huruvida pensionsfonders ansvarstagande för miljö och 

samhälle inskränker på dess huvudsakliga förpliktande, att beakta pensionstagarnas och 

ägarnas finansiella intressen i sin förvaltning. Cortez et al. (2008, s. 573) samt Humphrey 

och Lee (2009, s. 520) lyfter fram att värdemaximering, utifrån ett teoretiskt perspektiv, 

inte skulle kunna förenas med att beakta hållbarhet och ansvar i investeringssammanhang. 

Detta genom att framhålla att beaktande av etiska kriterier medför begränsningar i en 

investerares arbete med att ta fram en optimal portfölj av investeringar. Till följd av att 

investeraren inte har alla alternativ att tillgå som en konventionell investerare har, ger 

detta upphov till att portföljens diversifieringsmöjligheter försämras. Cortez et al. (2008, 

s. 573) menar att resultatet blir en lägre riskjusterad avkastning och vidare krävs en 

ständig kontroll över en SRI-portfölj för att följa upp att riktlinjer för dess investeringar 

åtlyds. Det resulterar i kostnader som kan innebära att SRI-investeringar underpresterar 

gentemot konventionella investeringar. 
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Boatright (2010, s. 26) beskriver att ett värdemaximerande företag står inför ett 

optimiseringsproblem vilket innefattar att maximera aktieägarnas värde givet vissa 

begränsningar. Begränsningarna inbegriper företagets övriga intressenter och deras 

intressen. Vidare leder detta in på Carrolls CSR-pyramid som talar om att företaget måste 

ta ett större ansvarstagande utöver det ekonomiska och förena samtliga av företagets 

intressenters intressen. 
 

3.3 Carrolls CSR-pyramid 
Studiens fokus är hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) men författarna väljer 

även att beröra konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) eftersom det finns en 

stark koppling mellan CSR och det valda studieområdet. Scholtens och Sievänen (2013, 

s. 606) framhåller att CSR handlar om företagets ansvarstagande för hur de påverkar 

samhället utifrån ett miljömässigt, socialt och styrningsmässigt perspektiv. Det inbegriper 

utarbetande av policys och riktlinjer för hur dess verksamhet ska bedrivas på ett 

ansvarsfullt sätt. Författarna i denna studie menar att pensionsförvaltarnas arbete med 

CSR borde utgöra en grund för att senare integrera miljömässiga, sociala och etiska 

aspekter i sin investeringsprocess.  

 

Carroll (1991, s. 39) hävdar att forskare har försökt komma fram till en enhetlig definition 

av begreppet CSR i 30 års tid. Carroll (1991) har, genom sin artikel ”A Three-

Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance” som publicerades år 1979, 

kommit att få stort inflytande för sin definition av CSR och sin syn på företagets ansvar. 

Carroll (1979, s. 499) ansåg att det behövdes en tydligare definition av CSR som 

klargjorde vilka ansvarsområden som förväntas av ett företag som benämns ta socialt 

ansvar. Han tog därför fram en tredimensionell pyramid vilken kallas ”Carrolls CSR 

pyramid”. Carroll (1991, s. 39) hävdar att allmänheten har större förväntningar på att 

företag ska ta ett utökat ansvar som sträcker sig utöver att generera finansiell avkastning. 

De fyra ansvarsområdena innefattar ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar 

(Carroll, 1991, s. 40) vilka redovisas i figuren nedan. 

 

 
Figur 1. Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991) 

Författarna i den aktuella studien anser att de fyra ansvarsområdena som åskådliggörs i 

pyramiden kan användas för att definiera pensionsförvaltarnas ansvarsområden på ett 

enkelt och tydligt sätt. Carroll (1998, s. 2) förklarar att företaget främst har ett ekonomiskt 

ansvar som innefattar värdemaximering. Han understryker att värdemaximering inte är 

en motsättning till ett vara en god samhällsmedborgare utan att det snarare är ett krav för 

att räknas som det sistnämnda. Företaget måste möta sina egna ekonomiska åtaganden 
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såväl som att behaga sina investerare liksom andra intressenter och deras finansiella 

förväntningar. I enlighet med Carroll (1998) identifierar författarna att 

pensionsförvaltarnas ekonomiska ansvar till största del inkluderar värdemaximering för 

företagets ägare och pensionstagare. Utöver det ekonomiska ansvaret beskriver Carroll 

(1998, s. 2) att företag har ett ansvar att lyda under lagen och menar att lagar som reglerar 

företagets relationer till sina främsta intressenter såsom företagets kunder, anställda och 

samhället är av allra största vikt att integrera i sina strategier. Detta för att kunna betraktas 

som ett ansvarstagande företag. Författarna menar att uppfyllandet av ekonomiskt samt 

lagstadgat ansvar bör kunna betraktas som två hörnstenar för att pensionsförvaltare 

överhuvudtaget ska kunna bedriva sina verksamheter. 

Etiskt ansvar utgör den tredje aspekten i pyramiden och inbegriper enligt Carroll (1998, 

s. 3-4) att ta ansvar där lagen slutar. Han menar att lyda under lag utgör en lägsta nivå för 

vad som kan anses vara accepterat beteende. Ett företag som vill betraktas som 

ansvarsfullt ska ta vid där lagen slutar och införliva rådande normer och värderingar i 

samhället i sina strategier. Carroll (1998, s. 4) hävdar att det är en nödvändighet eftersom 

det ofta tar lång tid innan sociala normer och värderingar som råder i samhället integreras 

och regleras i lagar. Det etiska ansvaret, utifrån den aktuella studiens inriktning, är det 

ansvarsområde som kan betraktas som mest intressant. Det motsvarar 

pensionsförvaltarnas ansvar för att investera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt trots att 

det inte är lagfäst. Intresset för att pensionskapital ska investeras hållbart och ansvarsfullt 

har ökat vilket borde kunna betraktas som en norm vilken företaget i sin tur har ett ansvar 

att införliva i sin verksamhet. Överst i Carrolls pyramid, åskådliggörs filantropiskt ansvar, 

vilket enligt Carroll (1998, s. 5) innefattar olika typer av frivilliga initiativ i syfte att gynna 

företagets intressenter och samhället. Genom att bidra till företagets intressenter och 

samhället visar företaget på att de är en god samhällsmedborgare. 

 

Carroll (1991, s. 42) återkopplar till syftet med skapandet av CSR-pyramiden och 

tydliggör att poängen med modellen var att åskådliggöra att CSR består av flera separata 

delar som tillsammans utgör helheten. Trots att de olika ansvarsområdena kan kritiseras 

för att de indelats i separata delar och därmed skulle kunna uppfattas som ömsesidigt 

uteslutande, understryker Carroll (1991, s. 42) att de olika delarna av pyramiden inte ska 

ställas mot varandra. Uppdelningen underlättar för företagets ledning att förstå att de olika 

ansvarsområdena präglas av en kontinuerlig men dynamisk spänning sinsemellan. Carroll 

(1991, s. 42) framhåller att den högsta spänningen föreligger mellan det ekonomiska 

ansvaret kontra det lagstadgade, etiska respektive filantropiska ansvaret, åtminstone 

utifrån ett traditionellt synsätt. Han menar att det skulle vara en grov förenkling av 

verkligheten att se företagets fokus på vinstmaximering och dess sociala ansvarstagande 

som en konflikt. Carroll (1991, s. 42) menar att ett företag som utgår från ett 

intressentperspektiv, framför ett traditionellt perspektiv, inte skulle se spänningarna som 

en konflikt utan snarare som den organisatoriska verkligheten. Vidare argumenterar 

Carroll (1991, s. 42) för att fokus därmed skulle komma att ligga på hur alla 

ansvarsområden i pyramiden skulle kunna uppnås.  

 

Jones et al. (2009, s. 303) menar att Carrolls CSR-pyramid, trots att den introducerades 

för mer än 40 år sedan, fortfarande är av hög relevans för att definiera CSR och belysa ett 

företags olika ansvarsområden. Det ekonomiska, lagstadgade, etiska och filantropiska 

ansvaret är fortfarande av allra högsta grad att beakta utifrån de omständigheter som 

präglar 2000-talets företagande. Jones et al. (2009, s. 303) framhåller emellertid att 
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modellen fått bemöta en del kritik genom åren. Modellen har ifrågasatts utifrån att dess 

utformning som en pyramid ger intrycket av det råder en hierarkisk ordning mellan de 

olika delarna i pyramiden. Ytterligare kritik som framförts enligt Jones et al. (2009, s. 

303) är att modellen är allt för teoretisk och inte fångar den dynamiska omgivningen som 

utspelar sig mellan samhället, ekonomin och företagen i den reala verkligheten. 

 

3.4 Intressentmodellen 
Till skillnad från traditionell värdemaximeringsteori där aktieägarnas lönsamhet står i 

fokus, inriktar sig intressentmodellen på att företagsledningen ska tillfredsställa fler av 

företagets intressenter än enbart aktieägarna. Freeman et al. (2010, s. 28) argumenterar 

för att företagsledningen inte nödvändigtvis behöver göra en avvägning mellan olika 

intressenter och dess intressen utan att olika intressen går att förena för att skapa ett värde 

för samtliga intressenter. I denna studie ämnar författarna undersöka om svenska 

pensionsförvaltare gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra hållbart och 

ansvarsfullt varav det sistnämnda i allt större utsträckning efterfrågas av samhället. 

Författarna anser därför att det är högst relevant att utgå från teorier som angriper vald 

problemformulering utifrån olika synvinklar eftersom författarnas intervjufrågor kommer 

att utformas utifrån studiens teoretiska referensram. 

 

Donaldson och Preston (1995, s. 65) framhåller att intressentmodellen har kommit att få 

stor genomslagskraft inom framförallt managementforskningen sedan grundaren, Edward 

Freeman, redogjorde för modellen i sitt standardverk ”Strategic Management: A 

Stakeholder Approach” år 1984. Freeman et al. (2010, s. 4) förklarar att 

intressentmodellen uppstod till följd av att ett nytt förhållningssätt behövdes för att skapa 

värde och genomföra handel när förändringarna i samhället accelererade. Vidare förklarar 

Freeman et al. (2010, s. 11) att ett företag som vill maximera sina vinster inte längre 

enbart har sina aktieägare att förhålla sig till utan måste ta hänsyn till företagets övriga 

intressenter. En intressent definieras enligt Freeman (1984, refererad i Freeman et al. 

2010, s. 207) som en grupp eller en individ som kan påverka eller bli påverkad av 

företagets verksamhet. Nedan visas en illustration av Freemans intressentmodell.  

 

 
Figur 2. Intressentmodellen (Grafström et al. 2008, s. 67) 



 Clara Domeij Malin Hellström 23                                        
 

Freeman et al. (2010, s. 24) förklarar att ett företag kan ses som ett nätverk mellan grupper 

vilka har ett intresse i företaget. För att skapa värde i företaget och överleva på sikt måste 

företagsledningen ta hänsyn till sina kunder, leverantörer, anställda, kreditgivare 

(aktieägare, banker) och samhället. En intressent och dess intressen kan enligt Freeman 

et al. (2010, s. 27) inte ses avskilt från övriga intressenter och deras intressen, utan de 

olika intressenterna står i nära förbindelse med varandra. Grafström et al. (2008, s. 67-

68) menar att ett företags intressenter kan delas upp i två grupper, primära och sekundära. 

De primära intressenterna definieras som de mest vitala för företagets överlevnad och 

brukar inbegripa företagets kunder och ägare. De sekundära intressenterna har ingen 

direkt påverkan på företagets överlevnad. Grafström et al. (2008, s. 68) framhåller att de 

emellertid är viktiga för företaget att beakta eftersom de kan skapa opinion som kan 

resultera i såväl positiv som negativ publicitet för företaget. Inom sekundära intressenter 

inräknas media, myndigheter och olika intresseorganisationer. När författarna i den 

aktuella studien talar om intressenter för pensionsförvaltare syftar de i första hand på 

bolagets kunder (pensionstagare), ägare, samhället och potentiella investerare.  

 

Freeman et al. (2010, s. 11) belyser att den huvudsakliga skillnaden mellan Friedman 

(1970) och hans värdemaximerande utgångspunkter kontra intressentmodellen handlar 

om vad som gör ett företag framgångsrikt. Friedman (1970) argumenterar för 

vinstutveckling medan Freeman et al. (2010, s. 11) påpekar att en förutsättning för att 

uppvisa vinstutveckling är att tillfredsställa företagets intressenter. Vidare lyfter Freeman 

et al. (2010, s. 28) fram att det huvudsakliga budskapet med intressentmodellen är att en 

företagsledning kan skapa värde för alla företagets intressenter utan att nödvändigtvis 

göra avvägningar mellan deras intressen. Om en konflikt trots allt uppstår mellan olika 

intressen, vilket Freeman et al. (2010, s. 28) medger kan inträffa i den reala verkligheten, 

måste företagsledningen hitta en strategi som innebär att konflikten kan överkommas och 

de olika intressena kan förenas. I den omtalade debatten gällande hur ett företags 

finansiella prestationer påverkas huruvida ett företag tar samhällsansvar eller inte, 

poängterar Barnett och Salomon (2012, s. 1304) att det baserat på Friedman (1970) och 

Freeman (1984) borde framträda två motstridiga samband. Utifrån Friedman (1970) och 

hans argumentation för värdemaximering skulle det framkomma ett negativt samband 

och därmed en motsättning mellan samhällsansvar och finansiella prestationer. Det till 

följd av att företaget åsamkar sig kostnader som innebär att delar av vinsten offras. I 

kontrast menar Barnett och Salomon (2012, s. 1304) att det utifrån Freeman (1984) och 

hans argumentation för socialt ansvarstagande skulle framkomma ett positivt samband 

och därmed inte en konflikt mellan samhällsansvar och finansiella prestationer. Ett 

positivt samband förväntas enligt Jones (1995, refererad i Barnett och Salomon 2012, s. 

1304) genom att relationerna till företagets intressenter förbättras, transaktionskostnader 

minskas och affärsmöjligheter förbättras vilket resulterar i att företaget kan ta ut ett högre 

pris på sina produkter och företagets finansiella prestationer förbättras.  

 

Smith (2003, s. 85) framhåller att skandaler som ägt rum det senaste årtiondet har kommit 

att ifrågasätta företags giriga jakt med att åstadkomma maximal avkastning till företagets 

aktieägare, genom såväl tillåtna som otillåtna medel. Smith (2003, s. 85) förklarar, med 

bakgrund av skandalerna, att förespråkare för intressentperspektivet har vunnit starkare 

gehör och argumenterar för att företagets olika intressen ska balanseras även om det 

resulterar i att avkastningen försämras. Smith (2003, s. 86) menar att intressentmodellens 

målsättning är att balansera värdemaximering för aktieägarna med att beakta företagets 

intressenter vilket är en förutsättning för att företaget ska kunna fortgå för evigt. 



 Clara Domeij Malin Hellström 24                                        
 

Grafström et al. (2008, s. 66) förklarar att många aktörer i företagets omgivning påverkar 

och påverkas av företagets verksamhet. Becchetti et al. (2015, s. 2542) påpekar att den 

ökade medvetenheten i samhället för att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt har satt 

press på företagen om att göra detsamma. Vidare belyser Becchetti et al. (2015, s. 2542) 

att företagens arbete med CSR har kommit att betraktats som ett avsteg från det 

vedertagna målet med värdemaximering. En övergång till ett arbetssätt som i större 

utsträckning ska tillfredsställa företagets kunder, anställda men även samhället, har börjat 

identifieras. 

 

Matten et al. (2003, s. 110-111) och Freeman et al. (2010, s. 242) förespråkar att 

intressentmodellen kan betraktas som en viktig process för att utforma företagets arbete 

med CSR. Modellen hjälper företaget att identifiera specifika grupper i samhället vilka 

företaget i sin tur har ett ansvar mot. Grafström et al. (2008, s. 68) framhåller sedermera 

att företag idag förväntas vara mer proaktiva i sitt förhållningssätt till sina intressenter än 

tidigare. Det innebär att företag på egna initiativ förväntas arbeta med socialt 

ansvarstagande och inte enbart reagera på negativ kritik som framförs av dess 

intressenter. Grafström et al. (2008, s. 88-89) betonar att frågor som rör företagsansvar 

på senare tid fått en allt högre plats på företagens och intressenternas agenda. Det innebär 

att intressenter som engagerar sig i frågor som rör företagsansvar har kommit att få ett 

större gehör för sina åsikter vilket ytterligare förstärker relevansen av att företaget skapar 

och bibehåller goda relationer till sina intressenter. Carroll (2010, s. 88) argumenterar för 

att företag som vill trygga sin framtid inte har något annat val än att agera på ett hållbart 

och ansvarsfullt sätt idag. Vidare menar han att företag som redan ägnar sig åt socialt 

ansvarstagande bidrar till att statlig lagstiftning i framtiden kan förebyggas genom att 

företagen på frivillig basis istället uppfyller samhällets förväntningar.  

 

Trots att intressentmodellen fått mycket uppmärksamhet och framställts som en utmanare 

till teorin om värdemaximering, argumenterar Renneboog et al. (2008a, s. 1730) och 

Jensen (2010, s. 32) för att intressentmodellen präglas av en betydande svaghet. 

Svagheten inbegriper att modellen inte definierar ett konkret mål för företaget att arbeta 

mot. Jensen (2010, s. 33) hävdar att modellen, som föreslår att företagsledningen ska 

beakta alla företagets intressenter, kan ge upphov till förvirring och konflikter till följd av 

avsaknaden av ett entydigt mål. Han menar ändå att ett företag inte kan ignorera sina 

intressenter och enbart fokusera på sina aktieägare. Företaget måste ta hänsyn till alla sina 

intressenter såsom kunder, anställda, leverantörer och samhället för att i sin tur kunna 

maximera företagets värde. Ytterligare kritik mot intressentmodellen är enligt Jensen 

(2010, s. 33) och Renneboog et al. (2008a, s. 1730) att modellen inte beskriver hur 

avvägningen mellan företagets intressenter och dess intressen ska ske.  

 

3.5 Sammanfattning av teorier 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattande modell över valda teorier. Den 

huvudsakliga kontentan från respektive teori återges vilket vidare tas med till den 

empiriska undersökningen och analysen. 
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Figur 3. Sammanfattande teorimodell 

3.6 Konkurrens 
Konkurrens är en faktor som kan påverka företags handlande vad gäller etiskt samt oetiskt 

beteende. Shleifer (2004) och Altman (2005) betonar i sina studier att konkurrens kan 

medföra oetiska konsekvenser.  

 

Shleifer (2004, s. 414) är en av kritikerna till den effekt konkurrens kan ha på oetiskt 

beteende och argumenterar för att oetiska handlingar ökar i takt med att konkurrensen på 

marknaden blir mer intensiv. Shleifer (2004, s. 414) diskuterar ett flertal aspekter som en 

ökad konkurrens på marknaden kan pressa aktörer till att tillämpa, varav några är 

barnarbete, korruption, bonusar och manipulation av vinster. Att konkurrens mellan de 

svenska pensionsförvaltarna skulle leda till nyttjande av barnarbete alternativt korruption 

i sin verksamhet är inte aktuellt. Dock kan de bolag pensionsförvaltarna investerar i nyttja 

både barnarbete och korruption i sitt dagliga arbete. Företag kan därigenom bistå med 

billigare produkter och tjänster som ett resultat av billigare arbetskraft och erhålla fördelar 

genom exempelvis mutor (Shleifer, 2004, s. 415). Det skulle kunna generera en 

konkurrensfördel för pensionsförvaltarna.  

 

Bonusar är ytterligare en aspekt som Shleifer (2004, s. 415) behandlar vilket under senare 

tid har fått mycket negativ uppmärksamhet. Shleifer (2004, s. 415) menar att aktieägare 

önskar maximera företagets värde. Detta medan företagsledningen får bonusar och övriga 

förmåner som i sin tur innebär en lägre vinst för företaget vilket inte är önskvärt av 

aktieägarna. Vidare menar Shleifer (2004, s. 415) att företagsledningen kan påverka ett 

företags image och manipulera en investerares förväntningar. De kan till exempel påverka 

aktievärdet på kort sikt vilket kan förbättra företagets image samtidigt som det kan ses 

som en fördel och frambringa ett oetiskt arbetssätt. Sedermera anser Shleifer (2004, s. 

416) att ett företags vinst kan manipuleras genom att använda periodiseringar och vinsten 

kan därmed framstå som högre än vad den egentligen är. Det kan skapa en bild av att 

företaget har ett högre marknadsvärde och de kan utnyttja detta genom att bland annat 

utfärda fler aktier samt attrahera mer kompetent personal. Det här är ytterligare en aspekt 

som företag till viss del använder för att presentera ett önskvärt resultat. Shleifer (2004, 

s. 416) menar dock att konkurrensen mellan företag driver dem att använda dessa oetiska 

medel för att kunna vara konkurrenskraftiga. Ovanstående aspekter är viktiga att 

diskutera och Shleifer (2004, s. 417) framhäver att genom ett användande av oetiska 

lösningar kan företag skapa en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Vidare 

anser Shleifer (2004, s. 417) att det finns medel att förebygga detta beteende. Det kan 

göras genom att ställa krav på att marknaden ska leverera långsiktiga lösningar, att 

påverka aktörer till att arbeta mer etiskt samt att staten inför regelverk för att komma till 

bukt med problemet. Shleifer (2004, s. 417) menar att en ökad påtryckning från 

allmänheten att arbeta etiskt kan minska incitamenten för företag att arbeta oetiskt.  
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Altman (2005), i likhet med Shleifer (2004), betonar att marknaden är i behov av att införa 

ekonomiska riktlinjer som tydligt presenterar ett arbete med moral, etik och altruism. 

Altman (2005, s. 748) i enlighet med Shleifer (2004, s. 417), anser att staten bör införa 

regelverk som innebär ett mer dominant arbete med etiska och moraliska aspekter samt 

att företag ska arbeta med långsiktigt etiska mål. Vidare diskuterar Altman (2005, s. 733) 

att en avvägning görs mellan att enbart arbeta lönsamt gentemot ett arbete som inkluderar 

etiska och altruistiska aspekter. Altman (2005, s. 733) betonar att ett moraliskt arbete inte 

nödvändigtvis genererar ökade kostnader. Vidare framhåller Altman (2005, s. 733) att om 

företagsledare fattar beslut med etiska och moraliska aspekter i beaktande påverkar det 

omgivningen genom att kräva ett intresse från allmänheten och organisationen. Dock 

framhäver Friedman (1953, refererad i Altman 2005, s. 734) att tidigare studier har 

påvisat att ett företag som arbetar med etiska aspekter inte överlever i en 

konkurrenskraftig bransch. Vidare talar Friedman (1970, refererad i Altman 2005, s. 734) 

om att ett socialt ansvarstagande företag motsvaras av ett företag som arbetar med att 

maximera företagets vinst. Ett företag som inte arbetar med vinstmaximering bör ses som 

ett socialt oansvarstagande företag eftersom det genererar en lägre avkastning till 

företagets ägare.  

 

Altman (2005, s. 720) framhäver att ett företag som tar hänsyn till etiska aspekter i sin 

verksamhet kan öka kostnaderna och därmed inte anses konkurrenskraftiga på 

marknaden. Detta förutsatt att konsumenterna inte är villiga att betala mer för den etiskt 

producerade varan. Samtidigt argumenterar Altman (2005, s. 749) att ett etiskt bolag kan 

vara konkurrenskraftigt genom att de kan sätta ett högre pris för sin vara vilket kan 

generera en ökad vinst. Sedermera hävdar Altman (2005, s. 741) att det inte skulle finnas 

några etiskt verksamma företag om det medförde markant högre kostnader. Om det 

däremot vore kostnadseffektivt att arbeta etiskt och moraliskt menar Altman (2005, s. 

641) att det enbart skulle finnas etiska företag verksamma på en konkurrenskraftig 

marknad. 

 

3.7 Tidigare Studier 
Capelle-Blanchard och Monjon (2014, s 497) lyfter fram att SRI har blivit mycket 

uppmärksammat i tidigare forskning. Peylo och Schaltegger (2014, s. 112) påtalar att den 

främsta inriktningen på forskningen har varit att kartlägga sambandet mellan hållbara 

samt ansvarsfulla investeringar och dess finansiella prestationer. Capelle-Blanchard och 

Monjon (2011, refererad i Capelle-Blancard & Monjon 2014, s. 497) har identifierat över 

50 studier som publicerats mellan 1992 och 2011, vilka inriktat sig på att undersöka 

finansiella prestationer bland SRI-investeringar i jämförelse med konventionella 

investeringar. Studierna omfattar flertalet hundra investeringar i ett tjugotal länder med 

datainsamling mellan perioden 1963 och 2008. I de flesta fall har samma tillvägagångssätt 

tillämpats i form av användning av CAPM-modellen (eng. The Capital Asset Pricing 

Model) eller en flerfaktormodell för att bedöma riskjusterad avkastning. Vidare 

framhäver Capelle-Blanchard och Monjon (2014, s. 497) att resultatet av dessa studier till 

övervägande del visat att avkastningen inte skiljer sig åt anmärkningsvärt. Van Dijk-de 

Groot och Nijhof (2015, s. 194) pekar även på, i sin litteraturgenomgång, att inga 

signifikanta skillnader i avkastningen mellan de två grupperna har kunnat fastställas av 

majoriteten av studier som publicerats de senaste 25 åren.  

 

Det framkommer en del problematik gällande de tillvägagångssätt som används i studier 

som fokuserat på att undersöka skillnader i avkastning mellan SRI-investeringar och 
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konventionella investeringar. Kreander et al. (2005, s. 1467) och Bauer et al. (2005, s. 

1753) betonar att problematiken delvis handlar om att det är svårt att välja ut ett lämpligt 

index för konventionella investeringar vilket ska användas som riktmärke för att kunna 

utvärdera SRI-investeringars finansiella prestationer. Problematiken uppstår till följd av 

att marknaden för SRI-investeringar är mindre än för konventionella investeringar vilket 

ger upphov till felkällor vid bedömning av avkastningen. Renneboog et al. (2008a, s. 

1737) argumenterar för att ett annat problem med studier som mäter SRI-fonders 

finansiella prestationer är att ett flertal studier inte åtskiljer olika screeningmetoder som 

finns att tillgå för att ta fram hållbara och ansvarsfulla investeringar. Renneboog et al. 

(2008a, s. 1737) hävdar att olika screeningmetoder kan påverka en investerings risk och 

avkastning varför det kan vara relevant att skilja på positiv och negativ screening.  

 

Författarna i denna studie kommer att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt och 

undersöka om pensionsförvaltarna gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt. Författarna ämnar inte fastställa orsakssamband mellan hållbara 

och ansvarsfulla investeringar samt dess finansiella prestationer. De anser emellertid att 

en genomgång av studier som undersöker detta samband är en viktig grund för att skapa 

en djupare förståelse för området. Sedermera avser författarna, trots att den övervägande 

delen tidigare forskning indikerar på att avkastningen mellan SRI-investeringar och 

konventionella investeringar inte skiljer sig åt, lyfta fram några studier som uppvisat ett 

positivt respektive negativt samband. Författarna anser att förekomsten av resultaten 

indikerar på att det fortfarande inte är entydigt hur avkastningssambandet ser ut. Läsaren 

bör ha i åtanke att de flesta studier insamlat data under tioårsperioder. Det innebär att 

studierna kan beskriva en situation som inte är helt i enlighet med dagens verklighet. 

 

3.7.1 Studier som inte visar några signifikanta skillnader i avkastning 
Becchetti et al. (2015, s. 2541) har undersökt skillnader i finansiella prestationer mellan 

SRI-fonder och konventionella fonder inom tidsperioden 1992 och 2012. I urvalet ingår 

enligt Becchetti et al. (2015, s. 2544) omkring 22 000 globala, nordamerikanska, 

europeiska och asiatiska fonder. Datamaterialet har inhämtats från Morningstars databas. 

Becchetti et al. (2015, s. 2543) beskriver att studien är av kvantitativ karaktär och att en 

enfaktor- och flerfaktormodell används för att undersöka avkastningen utöver 

marknadsindex. Becchetti et al. (2015, s. 2560) framhåller att studien inte kunnat 

fastställa ett entydigt resultat som omfattar hela den undersökta perioden och alla 

marknader.  

 

Becchetti et al. (2015, s. 2542) lyfter fram att SRI-investeringar i huvudsak medför tre 

merkostnader gentemot en konventionell fond. Författarna i den aktuella studien menar 

att dessa merkostnader är relevanta att identifiera för att få en djupare förståelse för de 

kostnader som är förknippade med att investera hållbart och ansvarsfullt. Den första 

kostnaden som Becchetti et al. (2015, s. 2542) har identifierat innefattar kostnaden för att 

få tillgång till information som framställs av olika ratinginstitut. Ratinginstituten 

betygsätter företag utifrån kriterier som exempelvis miljö och mänskliga rättigheter. 

Denna information behövs för att kunna ta fram hållbara och ansvarsfulla investeringar. 

Den andra kostnaden som innefattas för en SRI-fond uppstår till följd av försämrade 

diversifieringsmöjligheter. Becchetti et al. (2015, s. 2560) finner emellertid inte stöd i sin 

studie för att investeraren begränsas av försämrade diversifieringsmöjligheter vid 

investeringar i SRI-fonder. Becchetti et al. (2015, s. 2542) betonar att den tredje 

kostnaden uppkommer utifrån att det upptäcks brister i det investerade företagets 
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arbetssätt. Det implicerar att företaget måste avyttra sitt innehav, i det bolag som brister, 

utifrån de riktlinjer som satts upp på förhand. Det gäller oavsett om det är ett ofördelaktigt 

läge att sälja eller om det råder stora förväntningar på företagets framtida finansiella 

prestationer. Becchetti et al. (2015, s. 2560) menar att investeringar i SRI, utifrån 

litteraturen, förutspås ha positiva effekter på företagets finansiella resultat genom att 

företaget gynnas av att konflikter mellan intressenter minimeras samt att företaget gynnas 

av en högre efterfrågan från hållbarhets- och miljömedvetna kunder. Becchetti et al. 

(2015, s. 2560) sammanfattar emellertid sina resultat genom att påtala att de tre 

merkostnader som identifierats varken kompenseras för genom en högre avkastning eller 

innebär en försämring av avkastningen. Det till följd av att studien påvisar att 

avkastningen mellan SRI-fonder och konventionella fonder inte skiljer sig åt.  

 

Statman och Glushkov (2009, s. 33) har analyserat avkastningen på aktier som bedöms 

vara hållbara och ansvarsfulla mellan perioden 1992 och 2007. Statman och Glushkov 

(2009, s. 35) har utgått från aktier som finns listade på det amerikanska aktieindexet S&P  

500 och jämfört dessa med aktier som finns listade på Domini 400 Social Index (DS 400). 

DS 400 är ett index vilket innefattar företag som mött specifika sociala och miljömässiga 

standarder i sina verksamheter. Statman och Glushkov (2009, s. 44) finner att hållbara 

och ansvarsfulla investerare i stor utsträckning söker sig till företag som värderar miljö, 

samhälle och arbetsvillkor högt. Mellan perioden 1992 och 2007 har detta visat sig 

resultera i en högre avkastning gentemot konventionella aktier. Statman och Glushkov 

(2009, s. 44) förklarar dock att hållbara och ansvarsfulla placeringar i regel utesluter 

företag som har sin verksamhet inom exempelvis tobak, alkohol och vapen. När 

exkludering av dessa branscher tas i beaktande framhåller Statman och Glushkov (2009, 

s.44) att överavkastningen som uppstår till följd av att investera hållbart och ansvarsfullt, 

tas ut av att avkastningen försämras. Det till följd av att bolag inom exempelvis 

tobaksindustrin exkluderas vilka tenderar att uppvisa en högre avkastning än andra bolag. 

Statman och Glushkov (2009, s. 44) förtydligar att nettoeffekten därför blir oförändrad 

vilket ger stöd åt den tidigare forskningen vilken till övervägande del inte funnit att 

avkastningen skiljer sig åt.   

 

3.7.2 Studie som visar på negativa samband 
Renneboog et al. (2008b, s. 306) har inriktat sig på finansiella prestationer bland SRI-

fonder och konventionella fonder inom Europa, Storbritannien, USA och Asien- och 

Stilla havsområdet under perioden 1991 till 2003. Inom Europa återfinns bland annat 

Sverige, Frankrike och Japan. Trots att studien kan betraktas som något äldre, 

argumenterar författarna i den aktuella studien för att det är intressant med en studie som 

inbegriper den svenska SRI-marknaden. Övriga studier inom området har framförallt 

inriktat sig på den amerikanska marknaden. Renneboog et al. (2008b, s. 321) kunde inte 

fastställa några signifikanta skillnader i avkastningen mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder, i en majoritet av de länder som ingick i studien. Det som är 

intressant är att Renneboog et al. (2008b, s. 321), med statistisk signifikans, fann att SRI-

fonder i Sverige, Japan, Frankrike och Irland underpresterade i jämförelse med 

konventionella fonder. SRI-fonderna i dessa länder uppvisade ett alphavärde (beskriver 

avkastning utöver marknadsindex) som var mellan fyra och sex procent lägre per år i 

jämförelse med konventionella fonder. Författarna i denna studie vill dock betona att det 

krävs fler och nyare studier som undersöker avkastningssamband i Sverige för att kunna 

dra några slutsatser av resultatet. 
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3.7.3 Studier som visar på positiva samband 
Kempf och Osthoff (2007, s. 909) har undersökt om tillämpning av en specifik 

investeringsstrategi för att beakta hållbarhet och ansvar, resulterar i högre eller lägre 

avkastning på portföljen. Strategin bygger enligt Kempf och Osthoff (2007, s. 919) på att 

aktier som har låga betyg på sitt arbete med hållbarhet och ansvar ska avyttras och aktier 

som har höga betyg på dessa aspekter ska förvärvas. Kempf och Osthoff (2007, s. 909) 

beskriver att betygssättningen för vilka aktier som kan bedömas som hållbara och 

ansvarsfulla har inhämtats från ett forsknings- och ratinginstitut som benämns KLD 

Research & Analytics. Studien inrymmer tidsperioden mellan 1992 och 2004 och de 

aktier som analyserats återfinns inom S&P 500 samt DS 400. Kempf och Osthoff (2007, 

s. 921) fann att tillämpning av den specifika investeringsstrategin för SRI resulterar i en 

överavkastning på upp till 8.7 procent per år. Kempf och Osthoff (2007, s. 921) framhåller 

att resultaten kan uppnås genom att investeraren använder positiv screening men inte 

negativ screening.  

 

Derwall et al. (2005, s. 51) har fokuserat på hur investeringar som tar hänsyn till 

miljömässiga aspekter presterar i finansiella termer. I studien har Derwall et al. (2005, s. 

53) använt sig av ett speciellt begrepp som benämns ekoeffektivitet (eng. Eco-efficiency) 

i syfte att mäta företagets prestationer ur ett miljömässigt perspektiv. Ekoeffektivitet 

definieras som det ekonomiska värde ett företag skapar genom sin produktion i 

förhållande till de avfall de orsakar för att skapa detta värde. Genom att använda 

ekoeffektivitet används ett relativt mått vilket innebär att företagets miljöpåverkan sätts i 

relation till det värde företaget skapar. 

 

Datamaterialet som används i studien har Derwall et al. (2005, s. 53) tagit del av från ett 

analysföretag vilket utvärderar företag utifrån ett sextiotal faktorer och därefter fastställer 

ett slutgiltigt ratingbetyg gällande företagets mått på ekoeffektivitet. Utifrån 

datamaterialet har studiens forskare konstruerat två aktieportföljer som skiljer sig åt 

gällande respektive portföljs ekoeffektivitet. En portfölj innehåller företag som har höga 

värden på sin ekoeffektivitet medan den andra portföljen innehåller företag vilka har låga 

värden. Varje år har en uppföljning av portföljerna skett vilket innebar att företagens 

ratingbetyg har uppdaterats och portföljerna har utifrån det rekonstruerats. Derwall et al. 

(2005, s. 54) beskriver att studien ägde rum mellan 1997 och 2003 och omfattade 

amerikanska företag. 

 

Portföljens finansiella prestationer utvärderades utifrån CAPM-modellen för att ta hänsyn 

till skillnader mellan portföljernas marknadsrisk (Derwall et al., 2005, s. 55). Därutöver 

har en flerfaktormodell använts vilken enligt Derwall et al. (2005, s. 56) bland annat tog 

hänsyn till företagets storlek, bokvärde och marknadsrisk. Resultatet visar enligt Derwall 

et al. (2005, s. 54) att den portfölj som bestod av företag med höga mått på ekoeffektivitet 

presterade bättre i finansiella termer än den portfölj som bestod av företag med låga mått 

av ekoeffektivitet. När den finansiella avkastningen mellan de två portföljerna 

utvärderades med utgångspunkt från CAPM-modellen beskriver Derwall et al. (2005, s. 

55) att skillnaden i avkastning mellan de två portföljerna var 3.05 procent per år. 

Resultatet är dock inte statistiskt signifikant. Utvärderingen utifrån flerfaktormodellen, 

resulterar enligt Derwall et al. (2005, s. 57) emellertid i ett statistiskt signifikant resultat. 

Den portfölj som bestod av företag med högre mått av ekoeffektivitet genererade i 

genomsnitt en 6.04 procent högre avkastning per år gentemot mot portföljen som innehöll 

företag med låga värden på sin ekoeffektivitet.  
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3.7.4 Screeningmetoder 
Capelle-Blanchard och Monjon (2014, s. 497) beskriver att nyare forskning inriktar sig 

på att undersöka relativa finansiella prestationer mellan SRI-investeringar utifrån olika 

screeningmetoder. Renneboog et al. (2008a, s. 1737) framhåller att det riktats kritik till 

att ett flertal tidigare studier inte åtskilt de screeningmetoder som används för att ta fram 

hållbara och ansvarsfulla investeringar. Detta är viktigt att ta hänsyn till eftersom det finns 

indikationer på att olika screeningmetoder påverkar en investerings risk och avkastning. 

Barnett och Salomon (2006, s. 1101) fokuserar på att jämföra finansiella prestationer 

mellan SRI-fonder utifrån fonders screeningintensitet mellan perioden 1972 till 2000. 

Barnett och Salomon (2006, s. 1110) har listat tolv kriterier som brukar användas vid 

exkludering. Kriterierna innefattar bland annat tobak, spel, vapen, djurförsök, miljö och 

mänskliga rättigheter. En hög screeningintensitet innebär att en majoritet av de tolv 

kriterierna ingår i screeningen. Barnett och Salomon (2006, s. 1114) påvisar ett kurvlinjärt 

samband mellan fonders screeningintensitet och dess finansiella prestation. Till en början 

minskar avkastningen när screeningsintensiteten tilltar för att sedan öka till en maximal 

nivå när fonden screenats utifrån samtliga tolv kriterier. Barnett och Salomon (2006, s. 

1117) hävdar att resultatet talar för att de försämrade diversifieringsmöjligheter, som 

uppstår till följd av en ökad screeningintensitet, senare vägs upp av att ansvarstagande 

företag förbättrar sina finansiella prestationer genom sina egenskaper att ta socialt ansvar. 

Emellertid framhåller Barnett och Salomon (2006, s. 1114, 1117) att den maximala nivån 

på avkastning inte är lika hög som en fond som enbart screenar utifrån ett kriterium. 

Barnett och Salomon (2006, s. 1114, 117) drar därför slutsatsen att det inte går att förneka 

att screening innebär utökade kostnader till följd av sämre diversifieringsmöjligheter till 

skillnad mot en konventionell fond. 

 

Humphrey och Lee (2011) har gjort en liknande studie som Barnett och Salomon (2006) 

men fokuserat specifikt på hur positiv och negativ screening påverkar avkastningen för 

SRI-fonder. Humphrey och Lee (2011, s. 523) har inriktat sig på australiensiska 

aktiefonder inom perioden 1996 och 2008. Humphrey och Lee (2011, s. 533) fann att 

varken positiv respektive negativ screening påverkade resultatet på den totala 

avkastningen för SRI-fonder. De fann dock att negativ screening resulterade i sämre 

diversifieringsmöjligheter och därmed en högre risk. Vidare påvisar Humphrey och Lee 

(2011, s. 533) svaga bevis för att ett högre antal screeningmoment (positiv samt negativ 

screening) resulterade i en något högre riskjusterad avkastning för SRI-fonder. 

 

3.7.5 Söderberg & Partners hållbarhetsrapport 2015 
Författarna vill i detta avsnitt lyfta fram en studie som tar dem närmare det valda 

problemområdet. Söderberg & Partners genomförde under 2014 och 2015 en genomgång 

av de tolv största svenska pensionsförvaltarna och deras hållbarhetsarbeten. Enligt 

Brundin och Nikyar (2015, s. 1) är utvärderingen den första genomgången av sitt slag. 

Författarna i den aktuella studien anser att Söderberg & Partners studie stärker det valda 

problemområdets aktualitet och relevans. Det som emellertid skiljer författarnas studie 

avsevärt från Söderberg & Partners undersökning är främst författarnas inriktning på 

lönsamhet kontra hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen. Detta gentemot 

Söderberg & Partners fokusering på pensionsförvaltarnas hållbarhetsarbete i stort.  

 

I 2015 års hållbarhetsutvärdering har pensionsförvaltarna betygsatts utifrån tre kriterier 

som rör hållbarhetsarbetet. Brundin och Nikyar (2015, s. 7) definierar kriterierna som 

påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt processer för hållbara 
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investeringar. Påverkansarbete innefattar enligt Brundin och Nikyar (2015, s. 8) hur 

effektivt bolagen arbetar med att påverka bolagen de investerar i.  Brundin och Nikyar 

(2015, s. 8) menar att en del av påverkansarbetet kan innefatta att offentliggöra listor över 

bolag som exkluderats eller att påtala en framtida exkludering som ett ultimatum för att 

styra företagen till att förändra icke-önskvärda beteenden. Påverkansarbetet inrymmer 

även pensionsförvaltarens samarbete med andra investerare för att tillsammans skapa en 

mer inflytelserik opinion. Brundin och Nikyar (2015, s. 8) betonar även att 

pensionsförvaltarens transparens gällande sitt hållbarhetsarbete är ett område som ingår i 

påverkansarbetet.  

 

Inom kriteriet hållbarhetsambitioner & värdeskapande innefattas enligt Brundin och 

Nikyar (2015, s. 8) de satsningar, i form av kapital, som pensionsförvaltaren allokerat till 

sitt hållbarhetsarbete och till utvecklingen inom området. Brundin och Nikyar (2015, s. 

8) betonar att investeringsstrategier för att beakta hållbarhet kräver mer forskning 

eftersom det inte är givet vilka screeningmetoder som är mest fördelaktiga.  

 

Processer för hållbara investeringar inbegriper, enligt Brundin och Nikyar (2015, s. 9), 

verktyg och metoder vilka bolagen har tillgång till för att investera hållbart och 

ansvarsfullt liksom förvaltarnas incitament för att arbeta med det sistnämnda. 

Betygsättningen grundar sig framförallt på tillgång till hållbarhetsanalyser och 

information, uppföljning av tidigare investeringar samt samarbetet mellan företagets 

hållbarhetsavdelning och kapitalförvaltning. Resultatet av Söderberg & Partners 

undersökning 2015 redovisas i tabellen nedan. 12 pensionsförvaltare ingår i 

undersökningen. Grönt ljus innebär godkänt betyg, gult ljus indikerar på brister och rött 

ljus innebär icke-godkänt betyg.  

 
Tabell 2. Resultat av Söderberg & Partners undersökning 2015 

 
 

De slutsatser författarna drar från Söderberg & Partners utvärdering är att ett flertal av 

bolagen ligger i underkant med sitt hållbarhetsarbete utifrån de aspekter Söderberg & 

Partners har undersökt. De största bristerna framkommer specifikt inom bolagens 

processer för hållbara investeringar. Detta kriterium går delvis att sätta i kontext till den 

aktuella studiens problemområde eftersom den innefattar hur pensionsförvaltare arbetar 

med att ta fram hållbara och ansvarsfulla placeringar. Författarna menar att bristerna som 

uppvisats i pensionsförvaltarnas arbete är intressanta att sätta i relation till tidigare 

forskning som indikerat på att det inte föreligger några skillnader i avkastning mellan 

hållbara samt ansvarsfulla investeringar och konventionella investeringar. Författarna 

ställer sig därför frågan om pensionsförvaltarna upplever en motvillighet att investera 

hållbart och ansvarsfullt baserat på att avkastningen inte kompenserar bolagen för det 

arbete och kostnader som lagts ner.  
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3.7.6 Konkurrens mellan hållbara och ansvarsfulla samt konventionella fonder 
Den konkurrens hållbara och ansvarfulla fonder möter från konventionella fonder är en 

viktig aspekt att ta i beaktande vid utförandet av den aktuella studien. Detta eftersom det 

kan vara avgörande för om pensionsförvaltare väljer att investera sitt kapital i hållbara 

och ansvarsfulla fonder (SRI-fonder) eller konventionella fonder. In et al. (2014, s. 160) 

har utfört en studie som fokuserat på inträdet av SRI-fonder samt konventionella fonder 

på marknaden och undersökt vilka effekter inträdet av nya fonder har på redan etablerade 

SRI-fonder. Studien ämnar att jämföra SRI-fonder med konventionella fonder i en 

portfölj och därigenom mäta hur konkurrensen på den amerikanska marknaden påverkas. 

In et al. (2014, s. 164) baserar studien på material som inhämtats mellan åren 2003 och 

2010. I studien ingår 227 SRI-fonder samt 1395 konventionella fonder. 

 

In et al. (2014, s. 169) finner att den ökade medvetenheten och intresset kring hållbara 

och ansvarsfulla investeringar har genererat en ökad efterfrågan på värdepapper som är 

sammankopplade med etiska aspekter vilket har kommit att attrahera nya aktörer till 

marknaden. In et al. (2014, s. 164) framhåller att detta kan komma att minska framtida 

potentiella vinster samt bidra till en ökad konkurrens på marknaden. Vidare redogör In et 

al. (2014, s. 161) för att ett flertal SRI-fonder arbetar med screening för att integrera etiska 

faktorer vid val av investering och kan därigenom utesluta oetiska alternativ. Detta anses 

vara den främsta skillnaden mellan en konventionell fond och en SRI-fond. In et al. (2014, 

s. 169) presenterar ett resultat som inte påvisar några indikationer på att konventionella 

fonder och SRI-fonder skiljer sig åt i dess finansiella prestationer. Vidare förklarar In et 

al. (2014, s. 166) att förekomsten av att nya hållbara och ansvarsfulla aktörer äntrar 

marknaden innebär en ökad konkurrens för redan etablerade hållbara och ansvarsfulla 

aktörer. Det till följd av att nya inträden innebär ökade marknadsföringskostnader för 

redan etablerade fonder eftersom de ska kunna attrahera nya investerare. Sedermera 

menar In et al. (2014, s. 175) att när antalet SRI-fonder ökar blir det svårare för de 

befintliga fonderna att differentiera sig utan att åsamka ytterligare merkostnader.  

 

In et al. (2014, s. 168) finner inget samband huruvida hållbara och ansvarsfulla investerare 

är lojala på grund av etiska anledningar eller om det handlar om att differentiera sig och 

därmed förbättra sin konkurrenskraft. Vidare finner In et al. (2014, s. 168) stöd för att en 

ökad konkurrens mellan redan etablerade och nya SRI-fonder innebär negativa 

kapitalflöden till SRI-fonder. När konkurrensen däremot ökar mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder påvisas både negativa och positiva kapitalflöden till hållbara och 

ansvarsfulla investeringar. In et al. (2014, s. 169) finner därmed att SRI-fonder inte möter 

någon betydande konkurrens från inträden av konventionella fonder. Vidare understryker 

In et al. (2014, s. 169) att SRI-fonder och konventionella fonder inte är homogena 

produkter vilket innebär att SRI-fonder attraherar andra typer av investerare gentemot 

konventionella investerare.  

 

3.7.7 Altruistiskt och strategiskt förhållningssätt till CSR 
En studie utförd av Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) ämnar undersöka 

effekten av konkurrens på marknaden i relation till företagens arbete med CSR. 

Fernández-Kranz och Santaló har utgått från två förhållningssätt till CSR vilka benämns 

altruistiskt och strategiskt synsätt. Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) förklarar 

att ett altruistiskt synsätt innebär att företaget är beredd att offra vinster för sociala 

intressen. Strategiskt synsätt innebär istället att företag engagerar sig i CSR i syfte att 

differentiera sig och erhålla konkurrensfördelar vilket Fernández-Kranz och Santaló 
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(2010, s. 454) benämner vinstmaximerande CSR. Författarna påtalar att båda synsätten 

återfinns i samhället och att det är intressant att undersöka om ett företag arbetar 

ansvarfullt för att de har kapital för att göra det eller för att det anses vara lönsamt. 

Datamaterialet som använts i studien har inhämtats mellan år 1994 och 2005 (Fernández-

Kranz och Santaló, 2010 s. 461). Det altruistiska och det strategiska synsättet täcker sju 

olika områden inom CSR och innefattar samhällsrelationer, bolagsstyrning, anställdas 

arbetsförhållanden, mångfald, miljö, mänskliga rättigheter samt produktkvalitet och 

säkerhet. Enligt Fernández-Kranz och Santaló (2010 s. 461) analyseras företagen inom 

de olika områdena och bedöms utifrån om företagets beteende inom de olika områdena 

kan betraktas vara socialt ansvarsfullt. Fernández-Kranz och Santaló (2010 s. 462) har 

studerat drygt 6000 företag och tagit del av ett femtiotal betyg på CSR-arbetet för 

respektive år och företag. 

 

Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) vill särskilja sig från tidigare forskning som 

inriktat sig på om CSR-arbete lönar sig i finansiellt värde. De vill undersöka om 

konkurrens på marknaden kan påverka i vilken omfattning ett företag arbetar med CSR 

och hur utfallet av arbetet ser ut. För att testa detta empiriskt har flertalet hypoteser 

utformats där olika proxyvariabler använts. De proxyvariabler som använts ämnar 

illustrera intensiteten av konkurrens inom branschen. De olika variablerna har därefter 

testats mot exempelvis betygsättning av företagens CSR-arbeten. 
 

En av de slutsatser som Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 484) drar är att företag 

inom konkurrensutsatta marknader arbetar med CSR i större omfattning än andra företag. 

Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 484) menar att en konkurrenskraftig marknad 

bidrar till att företagen avger en mindre negativ social påverkan på omgivningen och 

istället bidrar till incitament för att ta socialt ansvar. Fernández-Kranz och Santaló (2010, 

s. 475) hävdar därutöver att en ökad konkurrens innebär förbättrade betyg på företagens 

CSR-arbete. Resultatet överensstämmer med den förhandsuppfattning Fernández-Kranz 

och Santaló (2010,s. 454) har utifrån det strategiska synsättet. De menar att ett företag 

genom sitt arbete med CSR i första hand söker en konkurrensfördel. När konkurrensen 

sedan tilltar resulterar det i att företaget förbättrar sina prestationer inom CSR, 

differentierar sig ytterligare och erhåller förbättrade betyg på sitt arbete. Utifrån studiens 

resultat bekräftar Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 481) att företag som är 

verksamma inom mer konkurrenskraftiga marknader visar på bättre miljömässiga 

prestationer gentemot företag som agerar på mindre konkurrensutsatta marknader. Vidare 

menar Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 484) att studiens resultat visar på ett 

övervägande stöd för det strategiska förhållningssättet. Företag använder CSR som ett 

verktyg för att differentiera sig på marknaden. Dock argumenterar Fernández-Kranz och 

Santaló (2010, s. 484) att det kan finnas andra skäl för ett företag att använda socialt 

ansvarsfulla metoder bland annat för att det kan anses attraktivt ur en investerares 

synpunkt och därigenom innebära att företaget kan få tillgång till kapital med mer 

förmånliga villkor.  

 

Det som emellertid talar för att företag utgår från det altruistiska förhållningssättet är 

enligt Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 471) att de finner ett negativt samband 

mellan marknadskoncentration och betyg på företagets CSR-arbete. För att mäta 

industrins marknadskoncentration och därmed konkurrens används branschens 

industriindex över samtliga företag inom branschens marknadsandelar. Resultatet visar 

att när marknadskoncentrationen tilltar försämras betygen på företagens CSR-arbete och 
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när den avtar ses en förbättring av företagens betyg för CSR-arbetet. Intuitionen bakom 

detta är enligt Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) att om företaget utgår från ett 

altruistiskt synsätt kommer den ökade konkurrensen att innebära att mindre pengar blir 

över för satsningar på CSR. Detta implicerar därför försämrade betyg på företagets arbete 

med socialt ansvarstagande. Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 484) understryker 

trots det sistnämnda resultatet att de har starka bevis för att CSR till övervägande del drivs 

av strategiska motiv framför altruistiska. 
 

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning 
En kort summering av den tidigare forskning som behandlats i den teoretiska 

referensramen presenteras nedan.  

Tabell 3. Summering av tidigare forskning 
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4. PRAKTISK METOD 
I följande kapitel kommer författarna att redogöra för studiens praktiska metod vilken 

inleds med en genomgång av dess forskningsdesign och datainsamling. Därefter beskrivs 

studiens urvalsmetod, bortfall och databearbetning samt hur intervjufrågorna har 

utformats. Vidare kommer de svårigheter författarna stött på under arbetet att diskuteras. 
 

 

4.1 Forskningsdesign 
Lantz (2011, s. 21) beskriver att det finns två grundläggande metoder för en studies 

forskningsdesign, observationsstudie och experimentell studie. En observationsstudie 

innebär att en forskare studerar omvärlden som den är utan att själv påverka 

omgivningens kontext. Lantz (2011, s. 21) menar att forskaren ser mönster och drar 

slutsatser utifrån den befintliga omgivningen. En experimentell studie beskriver Lantz 

(2011, s. 21) är motsatsen till en observationsstudie och innebär att datamaterial samlas 

in av forskaren genom en förbestämd kontext vilken överensstämmer med forskarens 

syfte. Den aktuella studien kommer inte att placera pensionsförvaltarna i en konstruerad 

kontext vilket innebär att en experimentell studie inte är applicerbar. Författarna ämnar 

istället studera pensionsförvaltarna i den omvärld som existerar. Författarna kommer att 

använda främst eget insamlat material utifrån hur verkligheten ser ut idag. Därmed är en 

observationsstudie mest lämplig för detta ändamål.   

 

4.2 Datainsamling 
Olsson och Sörensen (2001, s. 111) beskriver att datainsamling vid en kvalitativ studie 

kan ske genom att utföra intervjuer eller ta del av personberättelser och anteckningar från 

dagböcker. I den aktuella studien kommer intervjuer att användas vilket är ett exempel på 

primärdata eftersom författarna själva kommer att samla in sitt datamaterial. Det stöds av 

Olsson och Sörensens (2001, s. 78) resonemang om att kvalitativa insamlingsmetoder är 

lämpliga för forskare som vill eftersöka kategorier, beskrivningar eller modeller i syfte 

att förklara ett fenomen eller ett sammanhang. De kvalitativa insamlingsmetoderna ämnar 

enligt Olsson och Sörensen (2001, s. 78) upptäcka mönster i det specifika sammanhanget 

som forskaren undersöker. Datainsamling genom intervjuer är därför en lämplig metod 

för författarna att tillämpa eftersom de söker en förståelse för svenska pensionsförvaltares 

investeringsbeslut. 

 

Primärdata som kommer att tillgås i studien är intervjuer med representanter för 

respektive pensionsförvaltare. Författarna valde att använda semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Denscombe (2016, s. 266-267) innebär det att forskaren har förberett ett antal 

frågor till intervjuerna som är formulerade på ett mer allmänt sett. En sådan metod ger 

forskaren möjligheten att ställa uppföljningsfrågor. Frågeformuläret skickades ut i förväg 

eftersom författarna i denna studie önskade erhålla väl utvecklade svar men även för att 

minska risken för bortfall. Det kan ha påverkat de svar som erhölls i form av att 

respondenterna förberett mer genomtänkta och vinklade svar samtidigt som utförligare 

och tydligare svar kunde ges. Att skicka ut intervjuguiden kan med andra ord haft en 

positiv men även en negativ påverkan på studien. Författarna valde dock att ge ut 

intervjuguiden på förhand eftersom de önskade genomtänka svar från respondenterna. 

De semistrukturella intervjuerna var 45-75 minuter långa. Författarna uppskattade att 

detta tidsintervall var lämpligt för att erhålla tillräckligt utförliga svar på intervjufrågorna. 

De ansåg att en längre intervju hade kunnat resultera i att respondenterna inte ansetts sig 

ha tid för en intervju.  
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4.3 Konstruktion av intervjumall 
I enlighet med den deduktiva ansats som tillämpas har författarna utformat frågor utifrån 

befintliga teorier och forskning. I Appendix 1 återfinns den fullständiga intervjuguiden. 

Intervjuguiden innefattar de frågor som ställdes för att kunna besvara studiens 

problemformulering. I nära anslutning till respektive fråga finns källhänvisningar till den 

teori alternativt studie som frågan är förankrad i. Enligt Bryman (2011, s. 419) är ett 

grundläggande råd att dela in frågorna i olika teman för att kunna följa intervjun på ett 

bra sätt. Han betonar däremot att författarna bör vara beredda att ändra ordningsföljd på 

frågorna under intervjun. Författarna har följt Brymans (2011) råd och frågorna har 

utformats utifrån studiens huvudteman vilka är hållbara och ansvarsfulla investeringar, 

lönsamhet, företagets intressenter, konkurrens samt ett summerande tema som benämns 

“avvägning mellan lönsamhet kontra hållbarhet och ansvar”. Vidare hävdar Bryman 

(2011, s. 419) att författarna ej ska ställa ledande frågor och att respondentens 

bakgrundsfakta är relevant eftersom det kan påverka svaren. Detta tog författarna med sig 

för att uppnå en bra intervju. Författarna har sett till Kvales (1996, refererad i Bryman 

2011, s. 420) lista med kriterier att använda vid en intervju. Listan inbegriper bland annat 

att den som intervjuar ska vara insatt i studien, visa hänsyn till respondenterna genom att 

låta dem tala till punkt och ge respondenterna tid för reflektion innan de besvarar en fråga. 

Författarna har därefter, i enlighet med Kvales (1996, refererad i Bryman 2011, s. 420) 

kriterier, tolkat det som sagts utan att påtvinga respondenten författarnas tolkning. 

 

Vid intervjutillfällena har inledningsvis frågor som berört respondenten och företaget 

ställts. Detta gjordes för att författarna skulle få en grund att utgå från vilket är i enlighet 

med Kvales (1996, refererad i Bryman 2011, s. 422) frågekategorier som kan användas 

vid en kvalitativ intervju. Vidare är intervjuguiden utformad utifrån teman där författarna 

efter de inledande frågorna ställde övergripande frågor gällande hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Därefter har en övergång skett till frågor som rör lönsamhet vilka 

framförallt är befästa i teorin om värdemaximering. Sedermera har frågor om företagets 

intressenter ställts vilka är förankrade i intressentmodellen och Carrolls CSR-pyramid. 

Därutöver har frågor gällande konkurrens framförts vilka har berört hur konkurrens kan 

påverka företagets arbete med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Avslutningsvis har 

författarna utarbetat frågor för att försäkra sig om att erhålla svar på den ställda 

problemformuleringen.  

 

Författarna följde sin intervjuguide men uteslöt frågor eller ändrade ordning om det 

ansågs lämpligt. Om respondenten redan besvarat en fråga eller besvarat den delvis föll 

det sig mer naturligt att be respondenten utveckla sitt svar. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer kunde författarna ställa uppföljningsfrågor vilket enligt 

Kvale (1996, refererad i Bryman 2011, s. 423) innebär att författaren önskar att 

respondenten utvecklar sitt svar. Författarna ställde uppföljningsfrågor om ytterligare en 

fundering uppstod. Författarna har även använt strukturerade frågor vid byte av tema och 

sonderingsfrågor vilket innebär att respondenten har ombetts fördjupa en specifik aspekt 

i sitt svar på en fråga (Kvale, 1996, refererad i Bryman 2011, s. 423). Författarna har 

förutom att utforma sin intervjuguide utifrån teorier och tidigare studier, noggrant 

övervägt formuleringarna av frågorna. Frågorna har, i enlighet med Bryman (2011, s. 

419), formulerats med ett begripligt språk för att underlätta för författarna samt 

respondenterna. Frågorna har formulerats på ett öppet och värderingsfritt sätt för att inte 

leda respondenten till ett specifikt svar.  
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4.4 Genomförande av intervjuer 
Författarna har främst använt direkt intervjuer vilket Patel och Davidson (2011, s. 73) 

beskriver som en intervju vilken sker ansikte-mot-ansikte. Denscombe (2016, s. 289) 

beskriver att det finns nackdelar vid användande av intervjuer. En nackdel är att 

intervjuaren kan påverka respondentens svar genom sin närvaro vilket benämns 

intervjuareffekten. Författarna i den aktuella studien ser inte detta som ett problem 

eftersom respondenterna har arbetat med hållbarhet och ansvar under ett flertal år vilket 

bör generera en trygghet i sin roll. Författarna bedömer att respondenterna endast i liten 

utsträckning kan påverkas av författarnas närvaro. Vidare anser författarna att de vid en 

direkt intervju har möjlighet att läsa av respondenten för att, som Bryman (2011, s. 209) 

beskriver, upprepa eller klargöra en fråga om den inte uppfattats korrekt. Författarna kan 

enligt Bell och Waters (2016, s. 189) läsa av respondentens tonfall, mimik och pauser 

vilket anses vara en fördel. Författarna har vid intervjuerna visat en tabell av Swesifs sju 

olika strategier vilket enligt Bryman (2011, s. 210) är en fördel vid direkt intervjuer, det 

vill säga att kunna visa medfört material. Författarna värderar fördelarna med en direkt 

intervju högt och önskade därför använda direkt intervjuer i första hand. 

 

Författarna har förutom att använda direkt intervjuer även tillämpat en telefonintervju. 

Att en telefonintervju tillämpades berodde på att författarna spenderade en begränsad tid 

i Stockholm där direkt intervjuer kunde ske. De valde emellertid att erbjuda en 

telefonintervju istället för att utesluta detta företag vilket annars hade lett till ett högre 

bortfall. Det finns fördelar med telefonintervjuer varav en, enligt Bryman (2011, s. 432), 

handlar om att författarna kan uppleva det vara lättare att ställa känsliga frågor. 

Författarna har dock inte inkluderat frågor som kan upplevas mycket känsliga. Det finns 

även nackdelar vid användande av telefonintervjuer vilka Bryman (2011, s. 433) belyser. 

Det kan exempelvis vara svårare att genomföra längre intervjuer eftersom respondenten 

lättare kan avsluta en telefonintervju jämfört med en direkt intervju. Författarna var därför 

tydliga när de kontaktade respondenterna och berättade att intervjun förväntades ta 45-60 

minuter. Vidare menar Bryman (2011, s. 433) att det anses vara en nackdel att författarna 

och respondenten inte kan läsa av varandras reaktioner, rörelser samt minspel vilket 

författarna har tagit i beaktande. Författarna har varit noggranna med sin betoning när de 

framfört frågorna för att de ska uppfattas önskvärt av respondenterna. Det för att undvika 

de följder som Bryman (2011, s. 433) annars menar kan uppstå hos respondenterna i form 

av obehag och förvirring.  

 

4.5 Urval 
Den aktuella studien är av kvalitativ karaktär och ett målinriktat urval har använts vilket 

enligt Saunders et al. (2012, s. 287) innebär att författarna väljer respondenter baserat på 

strategiska val. Detta för att kunna besvara studiens problemformulering. Bryman (2011, 

369, 372) hävdar att kvalitativ forskning och dess syfte inte är att resultaten ska kunna 

generaliseras. Författarna ämnar skapa en ökad förståelse kring ämnet och en kvalitativ 

studie är i stor mån inte replikerbar eftersom svaren kan skilja beroende på de olika 

respondenterna och tid. Enligt Hjerm et al. (2014, s. 29) är kvalitativ forskning därmed 

subjektiva tolkningar av meningar och ord. 

 

Urval av pensionsförvaltare har gjorts med utgångspunkt från förvaltare som ingick i 

Söderberg & Partners hållbarhetsutvärdering. Dessa tolv företag utgjorde de största 

pensionsförvaltarna i Sverige sett till förvaltat kapital (Söderberg & Partners, 2015b). Att 

inkludera stora företag var önskvärt av författarna i syfte att uppnå slagkraft i studien. 
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Bland de företag som medverkar har en del företag pensionsförvaltning som sin 

kärnverksamhet medan andra är banker, försäkringsbolag och fondbolag. En fråga som 

kan uppstå bland studiens läsare är huruvida det kan anses korrekt av författarna att 

inkludera exempelvis banker, försäkringsbolag och fondbolag i studien samt att benämna 

de som pensionsförvaltare. Det författarna vill klargöra är att alla medverkande företag 

erbjuder pensionslösningar och att det kapital de förvaltar utgör stora volymer av svenska 

befolkningens pensionskapital. Det gör att det är rimligt och försvarbart att inkludera dem 

i studien. Författarna har även fört diskussioner huruvida pensionsförvaltare är en lämplig 

definition att använda eftersom företagen skiljer sig åt gällande om de har intern eller 

extern förvaltning. De har emellertid valt att använda definitionen pensionsförvaltare i 

studien för att inte förvirra läsaren genom att använda olika definitioner. Författarna 

menar att det viktigaste är att läsare av studien och de deltagande företagen är medvetna 

om att författarna förstår att definitionen är problematisk. I kapitel 5 ger författarna en 

tydlig beskrivning av medverkande företag för att belysa deras olika strukturer. 

 

Författarna bedömde att de genom att inkludera sju till åtta pensionsförvaltare i sin studie 

på ett uttömmande sätt skulle uppfylla studiens syfte vilket inbegriper att erhålla en ökad 

förståelse för pensionsförvaltarnas investeringsbeslut. Att inkludera fler än åtta 

pensionsförvaltare bedömde författarna innebära en risk i termer av studiens kvalitet. 

Författarna vill med sin studie, vilken är av kvalitativ karaktär, uppnå ett djup som inte 

hade varit möjligt genom att inkludera fler bolag utan att tumma på studiens kvalité. SEB 

kommer, till skillnad från i Söderberg & Partners studie, enbart representeras som ett 

företag i författarnas studie. Det till följd av att författarna endast ville tala med en 

respondent för respektive koncern.  Därutöver har de övriga elva bolagen som ingått i 

Söderberg & Partners studie kontaktas av författarna.  

 

Författarna förde diskussioner om vem på respektive företag som var bäst lämpad för att 

medverka i studien. De talade med Kajsa Brundin, en av de ansvariga för Söderberg & 

Partners hållbarhetsrapporter, och fick rådet att kontakta hållbarhetsansvarig. 

Respondenterna som valdes ut till studien blev därmed de hållbarhetsansvariga på 

respektive bolag, dock inte på de olika bankerna. Arbetet med hållbara och ansvarsfulla 

investeringar har ökat vilket innebär att det inte enbart är en person på respektive företag 

som arbetar inom området. De banker som ingått i urvalet tillhandahåller ett brett utbud 

av finansiella produkter, inte enbart pensionslösningar. Hållbarhetsansvarig för 

koncernen har ett övergripande ansvar för hållbarhet vilket innebar att de inte var bäst 

lämpade att besvara författarnas frågor. Hållbarhetsansvarig för koncernen har delegerat 

ansvaret till olika avdelningar och författarna blev därför hänvisande till 

hållbarhetschefen inom ansvarsfulla investeringar alternativt hållbarhetschefen inom 

livbolaget. Författarna anser inte att det haft en signifikant påverkan på studien eftersom 

de valda respondenterna var bättre lämpade för att besvara författarnas frågor och var mer 

jämförbara gentemot övriga pensionsförvaltare.  

 

4.6 Bortfall 
Olsson och Sörensen (2001, s. 93) betonar att en viktig aspekt att förhålla sig till i en 

studie är eventuellt bortfall som kan uppstå. Bortfall brukar i huvudsak delas upp i två 

delar, externt och internt bortfall. Studien drabbas av externt bortfall om det finns 

personer som inte vill delta i den aktuella undersökningen. Vidare hävdar Olsson och 

Sörensen (2001, s. 93) att dessa personer tenderar att skilja sig åt från övriga individer 

som ingår i studien varför resultatet kan bli snedvridet. Olsson och Sörensen (2001, s. 93) 
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menar därför att det är av stor vikt att forskaren analyserar hur bortfallet påverkar studiens 

resultat. Det interna bortfallet, som inbegriper bortfall av svar på en del av forskarens 

frågor, är även viktigt att ta med i analysen. 

 

För att minimera externt bortfall har författarna varit väl förberedda inför kontakten med 

företagen för att inge förtroende. Studiens syfte och inriktning har tydligt presenterats för 

att visa på författarnas seriositet och skapa ett intresse hos de tillfrågade personerna. 

Vidare har författarna varit flexibla med datum och tider att erbjuda de potentiella 

respondenterna för att öka chanserna till att intervjuerna kunde genomföras. Av de elva 

företag som kontaktats har ett bortfall på fyra företag uppstått. Bortfallet uppstod till följd 

av att en av pensionsförvaltarna inte gick att komma i kontakt med trots upprepade försök. 

En annan pensionsförvaltare hänvisade till sin hemsida. Författarna önskade emellertid 

att utgå från intervjuer för att finna svar på den aktuella problemformuleringen och ansåg 

att information från företagets hemsida inte var tillräcklig för studiens ändamål. Den 

tredje pensionsförvaltaren som föll bort i studien tackade, som författarna uppfattade det, 

inledningsvis ja till att ingå i studien. Pensionsförvaltaren återkom sedan, trots upprepade 

uppmaningar från författarnas sida, inte med någon tid för att genomföra intervjun. Det 

fjärde bortfallet utgjordes av en pensionsförvaltare som tackade ja till en intervju och en 

tid bokades in. Tiden kom emellertid att bokas om på grund av förhinder från 

respondentens sida. Författarna gick med på att låta intervjun ske en vecka efter att 

intervjuerna, enligt tidsramen, skulle vara genomförda. Pensionsförvaltaren avböjde 

dessvärre att medverka en dag innan utsatt tid för intervju.  

 

Trots bortfallet, förvaltar de sju pensionsförvaltarna som ingår i författarnas studie, cirka 

74 procent av det totalt förvaltade pensionskapitalet bland de elva pensionsförvaltarna 

som utgör studiens urval (Appendix 2). Författarna anser därför att studien till viss del 

kan generaliseras till större pensionsförvaltare trots att generalisering inte är ett 

huvudsyfte med kvalitativa studier. I enlighet med vad som lyfts fram av Olsson och 

Sörensen (2001, s. 93) finns en risk att något eller några av de företag som fallit bort 

skiljer sig avsevärt från de företag som medverkar i studien. Det innebär en viss risk att 

studiens resultat skulle bli missvisande men eftersom författarna genomfört intervjuer 

med majoriteten av de stora pensionsförvaltarna anser de att det trots allt går att 

generalisera studien i viss utsträckning. Det är dock viktigt att ta bortfall i beaktande när 

författarna drar slutsatser om resultatet. Trots att samtliga pensionsförvaltare som ingick 

i studiens urval inte ingår i författarnas studie, argumenterar författarna för att studien 

gynnas av att respondenten för respektive förvaltare har en likvärdig arbetsbefattning. 

Författarna hävdar att det stärker studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

 

Det interna bortfallet har minimerats genom att författarna har utgått från en utarbetad 

intervjuguide där samma frågor ställts till respondenten för respektive pensionsförvaltare. 

Författarna menar att det fanns tillfällen under intervjun där respondenten i sitt svar på en 

fråga även besvarade en annan fråga. Vid ett sådant tillfälle ställdes inte nästkommande 

fråga eftersom författarna ansåg att frågan redan besvarats. Författarna hävdar emellertid 

att bortval av frågor enbart gjordes vid tillfällen då svaren utan några tvetydigheter redan 

besvarats i en tidigare fråga och det var nödvändigt för att skapa ett flytande och 

meningsfullt samtal med respondenten. Det uppstod emellertid ett bortfall av en fråga, 

från en pensionsförvaltare. Författarna upplevde att de i intervjun erhöll ett 

tillfredsställande svar på frågan. I efterhand ansåg författarna att svaret var för vagt för 
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att analyseras vidare, varför frågan uteslöts. Författarna anser därmed att studien inte har 

drabbats av betydande problem gällande internt bortfall.  

 

4.7 Databearbetning 
Olsson och Sörensen (2001, s. 79) understryker att materialet som insamlas, oavsett om 

det sker genom tal eller skrift, alltid ska transkriberas. Transkribering innebär att 

datamaterialet bearbetas och sorteras för att senare leda till att innehållet kan komprimeras 

utan att förlora sin innebörd. Olsson och Sörensen (2001, s. 99) framhåller emellertid att 

forskaren i ett första skede återger datamaterialet ord för ord där det är önskvärt om 

pauser, hostningar, skratt och “hummanden” inkluderas. Vidare menar Olsson och 

Sörensen (2001, s. 100) att det är viktigt att komma ihåg att en transkription aldrig kan 

skildra blickar, gester eller kroppshållning och att det därför är av stor vikt hur 

datamaterialet transkriberas. Författarna i den aktuella studien spelade in samtliga 

intervjuer och återgav sedan innehållet i nära anslutning till intervjutillfället för att ha 

intervjusituationen färskt i minnet. Transkribering av intervjuer var en arbetsam process 

men underlättade för författarna att minnas vad som sagts under respektive intervju samt 

för att undvika missförstånd och felaktiga citat vid presentation av resultatet. 

 

Ett ytterligare steg i bearbetning av ett datamaterial kallas kodning vilket enligt Olsson 

och Sörensen (2001, s. 112) innebär att rådata från den empiriska undersökningen 

omvandlas till en mer konkret databild. Koder innebär utmärkande begrepp, dimensioner 

och egenskaper i forskarens datamaterial. Öppen kodning innebär enligt Olsson och 

Sörensen (2001, s. 112) att datamaterial bryts ned i mindre segment i takt med att begrepp 

identifieras. King (2012, s. 426, 447) framhåller att mönsteranalys är vanligt 

förekommande vid kvalitativa studier och centrala teman studeras utifrån olika 

synvinklar. Författarna i denna studie har valt att koda de transkriptioner som gjorts 

utifrån studiens olika teman. Varje tema har tilldelats varsin färg. Författarna menar att 

färgkodningen underlättade sammanställningen av resultatet och gjorde det tydligt vad 

som var relevant för studien samt för att identifiera skillnader och likheter.  

 

4.8 Svårigheter med studien 
Vid genomförandet av studien uppstod svårigheter vilka behövde överkommas för att 

kunna färdigställa studien. En svårighet vid utförandet av uppsatsen var brist på tidigare 

studier som specifikt undersökt liknande problematik i Sverige samt i andra länder vilket 

gjorde att författarna inte kunde replikera ett prövat tillvägagångssätt. Det gjorde att 

författarna inte kunde utgå från en specifik tidigare studie för att få vägledning om hur 

den aktuella studien kunde genomföras. Vidare återfanns ingen forskning kring hur 

svenska hållbara och ansvarsfulla pensionsfonder presterar gentemot konventionella 

pensionsfonder. Det innebar att författarna fick genomföra en mer omfattande 

litteratursökning för att finna material som var applicerbart till forskningsfrågan. 

 

En fråga som uppstod tidigt var vem författarna skulle kontakta hos respektive 

pensionsförvaltare för att kunna besvara vald problemformulering. Se avsnitt 4.5 för 

diskussionen gällande detta. Det uppstod även en viss svårighet att få kontakt med 

respondenterna eftersom de ofta inte var tillgängliga. 
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5. PRESENTATION AV PENSIONSFÖRVALTARE  
I följande avsnitt ämnar författarna återge en kort beskrivning av respektive 

pensionsförvaltare som medverkar i studien. Detta för att ge läsaren en uppfattning om 

respektive förvaltares verksamhet. Därutöver ges en kort beskrivning av den respondent 

på respektive företag som ingått i studiens intervjuer. 
 

 

5.1 Alecta 
Alecta (2016a) tillhandahåller tjänstepensionslösningar i form av traditionell försäkring 

på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK samt 

beskriver sig som ett kundägt pensionsbolag. Traditionell försäkring innebär att 

pensionsinstitutet tar investeringsbeslut åt sina kunder och allokerar kapitalet noggrant 

mellan olika tillgångsslag. Detta i kontrast till fondförsäkring vilken enligt Alecta (2016b) 

innefattar att kunderna själva väljer hur kapitalet ska placeras. Alecta (2016a) har drygt 

två miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder. Vidare förvaltar Alecta omkring 

730 miljarder kronor (Alecta, årsredovisning 2015, s. 8). Alecta (2016c) är ett 

ickevalsalternativ för privatanställda tjänstemän vilket innebär att individer som arbetar 

inom detta område och inte själva tar ett aktivt val, får sitt pensionskapital förvaltat av 

Alecta. 

 

Peter Lööw (personlig kommunikation, 29 mars, 2016) har arbetat på Alecta i 18 år och 

är sedan ett år tillbaka ansvarig för hållbarhet inom Alectas kapitalförvaltning.  

 

5.2 AMF 
AMF (u.å.a.) erbjuder tjänstepensionslösningar för arbetare inom framförallt privat 

näringsliv som har kollektivavtal. AMF är med andra ord ickeval för arbetare inom detta 

område. Bolaget ägs av LO och Svenskt Näringsliv och förvaltar omkring 527 miljarder 

kronor i dagsläget. AMF (u.å.a.) erbjuder sina kunder tjänstepensionsalternativ inom både 

traditionell försäkring och fondförsäkring. AMF (u.å.b.) är tydliga med att betona att de 

är ett kundägt bolag vilket innebär att vinster i bolaget tillfaller bolagets fyra miljoner 

kunder. 

 

Anna Viefhues (personlig kommunikation, 30 mars, 2015) har arbetar på AMF som 

hållbarhetsansvarig för koncernen sedan oktober 2015.   

 

5.3 Folksam 
Folksam (u.å.a.) erbjuder förutom sakförsäkringar även pensionsförsäkringar inom 

tjänstepension. Sparare kan dessutom välja att placera sitt privata pensionssparande och 

sin premiepension inom Folksams fondutbud. Folksam (u.å.b.) är ett kundägt bolag som 

förvaltar pension åt omkring två miljoner människor Enligt Folksams års- och 

hållbarhetsberättelse (2015, s. 13) förvaltade bolaget omkring 100 miljarder kronor i sin 

pensionsförvaltning vid årsskiftet 2015/2016.  

 

Carina Lundberg-Markow (personlig kommunikation, 1 april, 2016) arbetar som chef för 

ansvarsfullt ägande på Folksam. 
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5.4 KPA Pension (KPA) 
KPA (2016a) förvaltar tjänstepension för över en miljon anställda inom den kommunala 

sektorn. De produkter som tillhandahålls erbjuds antingen som traditionell försäkring 

eller fondförsäkring. KPA (2016b) ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av 

Sveriges Kommuner och Landsting och förvaltar omkring 145 miljarder kronor (E. 

Axelsson, personlig kommunikation, 7 april, 2016).  

 

Eva Axelsson (personlig kommunikation, 7 april, 2016) har i 17 år arbetat med 

hållbarhetsfrågor och är sedan 2012 hållbarhetschef på KPA. 

 

5.5 Länsförsäkringar AB (Länsförsäkringar) 
Länsförsäkringar AB (Årsredovisning 2015, s. 1) tillhandahåller tjänster inom bank, 

pension, försäkring samt fastighetsförmedling. Länsförsäkringsgruppen har omkring 3.7 

miljoner kunder och ägs av sina försäkringskunder (Länsförsäkringar AB, årsredovisning 

2015, s. 1). Länsförsäkringar Fondliv som tar hand om pension för både företagskunder 

och privatkunder förvaltade under 2015, 103 miljarder kronor (Länsförsäkringar AB, 

årsredovisning 2015, s. 5). Länsförsäkringar använder sig i huvudsak av externa 

förvaltare (C. Hillesöy, personlig kommunikation, 8 april, 2016).  

 

Christina Hillesöy (personlig kommunikation, 8 april, 2016) arbetar sedan två år tillbaka 

som chef för ansvarsfulla investeringar och har varit med och byggt upp funktionen inom 

Länsförsäkringar.  

 

5.6 SEB Pension och Försäkring (SEB) 
SEB (2016a) erbjuder sina kunder ett heltäckande utbud av tjänster gällande bank, 

pension och försäkring. SEB:s livförsäkringsverksamhet tar hand om försäkrings- och 

pensionslösningar till sina 1.8 miljoner kunder. Livförsäkringsverksamheten i Sverige 

förvaltade vid utgången av år 2015, 386 miljarder kronor (SEB, factbook Q4 2015, s. 40). 

 

Rebecka Elkert (personlig kommunikation, 4 april, 2016) arbetar som ”Investment 

Specialist” inom divisionen Pension och Försäkring på SEB och har rollen att integrera 

hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. 

 

5.7 Swedbank Robur 
Swedbank (u.å.a.) är en bankkoncern som tillhandahåller banktjänster, pension och 

försäkring till sina kunder. Swedbank Robur är ett helägt dotterbolag till Swedbank och 

är Sveriges största samt en av Nordens största kapitalförvaltare. Dotterbolaget har drygt 

3.1 miljoner kunder i Sverige. (Swedbank, u.å.b.) Swedbank Robur förvaltar totalt 

omkring 145 miljarder kronor i traditionell försäkring (Swedbank, bokslutskommuniké, 

2016, s. 21). Därutöver har Swedbank Robur (u.å.) diskretionär förvaltning vilket innebär 

att kapitalet förvaltas av Swedbank Robur enligt överenskomna riktlinjer med kunden.  

 

Anna Nilsson (personlig kommunikation, 12 april, 2016) arbetar som hållbarhetschef på 

Swedbank Robur och har arbetat inom företaget i 18 år.  
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6. RESULTAT 
I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras utifrån de intervjuer som 

genomförts med respektive pensionsförvaltare och utifrån studiens olika temaområden.  
 

 

6.1 Hållbara och ansvarsfulla investeringar 
Frågor inom detta tema behandlades i syfte att utvinna en ökad kunskap om vad hållbara 

och ansvarsfulla investeringar innebär för respektive företag och hur de arbetar för att 

ta hänsyn till dessa aspekter i sina investeringar.  

 

6.1.1 Alecta 
Alecta förklarar att hållbarhet inom kapitalförvaltningen kan definieras som att ta ansvar 

och göra rätt för sig. För Alecta innebär hållbara och ansvarsfulla investeringar att de ska 

tänka långsiktigt i sina investeringar och sträva efter att vara en aktiv ägare. Företaget har 

som grundtanke att de bolag de investerar i ska göra rätt för sig eftersom Alecta tror att 

det ur ett långsiktigt perspektiv kommer att resultera i en god avkastning. Alecta menar 

att långsiktiga investeringsbeslut är inbyggda i pensionsbolag eftersom att bolagens 

kunder inte ska ha sin pension förrän om kanske trettio eller fyrtio år bort. Alecta 

investerar i tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. 

 

Riktlinjer för Alectas arbete med hållbara och ansvarsfulla investeringar grundas på en 

etikpolicy. Etikpolicyn bereds av medarbetare på kapitalförvaltningen och P. Lööw som 

hållbarhetsansvarig äger policyn. Kapitalförvaltningen rapporterar halvårsvis till 

styrelsen och därefter är det styrelsen som fastställer policyn. Tjänstemännen arbetar 

emellertid med att ta beslut om hur dialogen utförs och om eventuell avyttring av innehav. 

Etikpolicyn är normbaserad vilket innebär att de bolag som Alecta investerar i eller lånar 

ut pengar till, inte får bryta mot internationella konventioner. Alecta har anlitat en extern 

firma, GES, vilka kontinuerligt screenar Alectas innehav. Om något bolag 

uppmärksammas får Alecta en notis av GES och de hjälper till i kontakten och dialogen 

med bolaget. Alecta förklarar att om bolaget, som brister i sitt arbete med hållbarhet, 

ignorerar den dialog som Alecta har inlett eller om Alecta bedömer att ingenting kommer 

att hända, avyttras innehavet i bolaget. 

 

Alecta beskriver att de har en investeringsfilosofi som innebär att de investerar i få bolag. 

Företaget har omkring 100 bolag som de investerat i och för dessa bolag ställs betydligt 

högre krav än att bolagen ska följa internationella konventioner. Alecta har en checklista 

med hållbarhetskrav som kontrolleras av analytikerna. Alecta förklarar att de bland annat 

analyserar förtroendet för företagsledningen, om bolaget förväntas leverera en långsiktigt 

god avkastning samt om bolagets affärsmodell kan anses vara långsiktig. Alecta strävar 

efter att träffa bolagen de planerar att investera i men även att ha kontakt under tiden de 

har innehav i bolagen. Syftet är att skapa en relation till bolaget och erhålla en bättre insyn 

i verksamheten.  

 

Alecta är bekanta med intresseorganisationen Swesif och de sju investeringsstrategier de 

föreslår (avsnitt 3.1). Företaget tillämpar normbaserad screening, integrering, 

engagemang och röstning och hållbara temainvesteringar. De använder inte exkludering 

bortsett från de bolag/branscher som faller bort av normbaserad screening. De tillämpar 

inte heller bäst-i-klassen utifrån Swesifs definition eftersom Alecta väljer vilka bolag de 

ska investera i och utgår inte från ett framtaget investeringsunivers. Alecta betonar att 
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engagemang och röstning är en viktig del som de arbetar mycket med. De röstar på alla 

svenska stämmor och har som mål för innevarande år att rösta på alla utländska stämmor. 

Integrering är en viktig del och P. Lööw återkopplar till den checklista med 

hållbarhetskrav som Alecta tar med i sina investeringsbeslut. Huruvida någon av 

strategierna skulle vara att föredra för att uppnå en önskvärd avkastning, beror enligt 

Alecta exempelvis på hur stor ägare man är. Alecta är relativt stora ägare i de bolag de 

investerar i och kan därmed erhålla stort inflytande i bolagen. Alecta lyfter fram strategin 

integrering och menar att det är ett bra sätt för att utgå från kundernas bästa och hitta 

bolag som är bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv men även ur ett lönsamhetsperspektiv. 

P. Lööw återkopplar till Alectas huvudsakliga uppdrag: 

 

”… att ta ansvar för våra investeringar för det är våra kunders pengar, det är någonting 

man aldrig får glömma bort. Det är ju inte Alectas pengar och vi pratar aldrig om att det 

är våra pengar, det är kundernas pengar och vi har fått ett uppdrag att förvalta dom på 

bästa sätt. ” (P. Lööw, personlig kommunikation, 29 mars, 2016) 

 

6.1.2 AMF 
AMF har tagit ett mer aktivt grepp gällande sitt arbete med hållbarhet de senaste två till 

tre åren. Hållbarhet inom AMF innefattar dels hållbara produkter och tjänster som är 

bolagets erbjudande till sina kunder vilket ska innefatta hållbara försäkrings- och 

sparprodukter. Dels inbegriper hållbarhetsarbetet bolagets egen resurshantering i sin 

verksamhet samt ansvarsfulla investeringar. Företaget menar att en del pensionsförvaltare 

enbart fokuserar på investeringsbiten medan AMF tar ett bredare ansvar. Företaget ska 

leva som de lär för att i sin tur kunna ställa krav på de bolag de investerar i. AMF betonar 

att hållbarhet till stor del handlar om att de som pensionsförvaltare måste ta ansvar för 

sina kunder vilka inte alltid förstår den information som finns tillgänglig gällande hållbara 

och ansvarsfulla investeringar. 

 

Hållbara och ansvarsfulla investeringar, innebär för AMF, att beakta ESG-kriterier i sin 

investeringsprocess. AMF framhåller att de inte har någon hållbar fond eller annan typ av 

hållbar investering som de erbjuder sina kunder utan att de istället jobbar brett med att 

driva hållbarhetsfrågor. Inom AMF är aktier, obligationer och fastigheter de övergripande 

tillgångsslag som de investerar i. Regler för etik och hållbarhet utarbetats av AMF:s 

styrelse och dessa regler utgör utgångspunkten för företagets hållbarhetsarbete. Reglerna 

finns tillgängliga för allmänheten via företagets hemsida. Reglerna ses över en gång per 

år och då lämnar A. Viefhues, som hållbarhetsansvarig, synpunkter till styrelsen. A. 

Viefhues presenterar förslag på hållbarhetsstrategi och ser till att driva arbetet framåt. 

Utifrån detta kan VD lämna instruktioner om vad företaget konkret ska sträva efter i 

verksamheten eftersom VD har operativt ansvar. 

 

AMF är bekanta med Swesifs sju investeringsstrategier men gällande vilka av strategierna 

de tillämpar beror i regel på vilket tillgångsslag det handlar om. Normbaserad screening 

används för aktier och obligationer och årligen görs en genomlysning av investeringarna. 

För utländska aktier tillämpar AMF investeringsstrategin bäst-i-klassen. Orsaken till att 

AMF använder olika strategier för svenska och utländska bolag beror på att företaget har 

en bättre insyn i svenska bolag eftersom de tenderar att vara större ägare i dessa bolag. 

AMF kan äga omkring fem procent av vissa svenska bolag vilket ger dem större 

möjligheter att påverka bolagen genom den svenska ägarmodellen med röstning och 

valberedning. Företaget menar att de har kontakt med svenska bolag i stort sett dagligen 
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vilket ger AMF en helt annan insyn i svenska bolag i jämförelse med utländska bolag. 

AMF framhåller att investeringsstrategin engagemang och röstning därmed är en strategi 

de tillvaratar, åtminstone i svenska bolag. 

 

Bäst-i-klassen som AMF använder för att screena innehaven i utländska bolag innebär att 

de förhåller sig till ett index som omfattar 1200 bolag som är framtagna utifrån olika 

hållbarhetskriterier. AMF har aktiv förvaltning vilket innebär att förvaltarna är fria att 

välja bland dessa 1200 bolag. Företaget arbetar även med att hitta en modell som gör det 

möjligt att påverka utländska bolag i större utsträckning genom att möjliggöra röstning 

på distans. Företaget förtydligar att de inte exkluderar en viss bransch. De utgår från att 

enbart investera i de bolag som är klassificerade som de 50 procent bästa bolagen inom 

ESG-frågor. Analysen som AMF baserar sina investeringar på köper de in från ett externt 

företag, MSCI. AMF betonar emellertid att de exkluderar företag som bryter mot 

internationella konventioner. Vidare framhåller AMF att strategin integrering går ihop 

med arbetet de gör när de tillämpar bäst-i-klassen. AMF arbetar inte med strategin 

hållbara temainvesteringar. Gällande strategin påverkansinvesteringar anser AMF att den 

går utanför företagets uppdrag. 

 

Huruvida någon av investeringsstrategierna är att föredra för att uppnå en önskvärd 

avkastning, vill A. Viefhues inte uttala sig om. Istället hänvisar hon till AMF:s 

uppfattning om att hållbara och ansvarsfulla bolag kommer att finnas kvar längre och 

generera en högre avkastning än andra bolag. 

 

6.1.3 Folksam 
Folksam framhåller att de är relativt precisa vad gäller definitionen av hållbara och 

ansvarsfulla investeringar. De har etiska investeringskriterier med bäring på hållbarhet 

vilka de benämner som de tre M:en. De står för miljö, mänskliga rättigheter och mutor. 

Folksam investerar i tillgångsslagen aktier, obligationer och alternativa investeringar. 

 

Folksams riktlinjer för hållbara och ansvarsfulla investeringar är fastställda av styrelsen. 

Inom kapitalförvaltningen arbetar de med att utveckla arbetet med att bedriva en 

ansvarsfull kapitalförvaltning för alla sina investeringar. Folksam har framförallt inriktat 

sig på noterade värdepapper men håller på att utveckla arbetet till att omfatta fler 

tillgångsslag. Kriterierna som styrelsen fastställt bygger på Global Compact vilket är 

FN:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande och är internationellt vedertagna principer. 

Folksam framhäver även att OECD:s riktlinjer för multinationella företag är ett viktigt 

dokument som de använder som analysunderlag i sitt arbete med hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Utifrån styrelsens riktlinjer för hållbara och ansvarsfulla investeringar, 

ansvarar tjänstemännen för tillämpning och huvudlinjen handlar om att påverka bolagen 

som Folksam investerar i. Folksam förklarar att de bedriver ett uthålligt påverkansarbete 

och att det är först när de bolag de investerar i gör grova överträdelser som Folksam 

avyttrar sitt innehav. 

 

Folksam känner till Swesifs investeringsstrategier och använder alla utom bäst-i-klassen 

och endast strategin påverkansinvesteringar i liten utsträckning. Folksam använder inte 

bäst-i-klassen eftersom användning av denna innebär en påverkan på strukturen av 

innehaven som inte går i linje med Folksams investeringsfilosofi. Det eftersom Folksam 

eftersträvar en låg risk mot underliggande index. Påverkansinvesteringar kan förekomma 

i den mån bolagen är noterade. Folksams paradgren är, enligt C. Lundberg-Markow, 
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engagemang och röstning. Hon menar att Folksam var tidiga med det arbetet och har 

direkta kontakter med bolagen. Folksam går på bolagsstämmor, lägger fram förslag till 

bolagsstämmor och röstar. Dessutom deltar Folksam gärna i den offentliga debatten 

genom att ge ut delar av sina analyser om hur de presterar i sitt hållbarhetsarbete samt 

deltar på hållbarhetsseminarier. Vidare använder Folksam strategin exkludering och 

några gånger om året redovisas de bolag som exkluderas på Folksams hemsida. Gällande 

strategin integrering belyser Folksam att de har både intern och extern förvaltning. 

Swedbank Robur gör enligt överenskomna riskmandat, investeringar för Folksams 

räkning. Om Swedbank Robur skulle göra en investering för Folksams räkning i ett bolag 

som kan kopplas till exempelvis klustervapen, kommer de att få avyttra innehavet vilket 

Folksam menar talar för att hållbarhetsarbetet är integrerat. Folksam framhåller att de inte 

har en dialog om hållbarhetsfrågor med enskilda kapitalförvaltare hos 

underleverantörerna men att dessa har tillgång till Folksams analys. Vidare betonar 

Folksam att de inte styr underleverantörerna utan att de styrs av sina egna mandat. 

Beträffande strategin hållbara temainvesteringar fokuserar Folksam på att prioritera 

investeringar i företag som har lägre koldioxidutsläpp än övriga. Ett annat tema som de 

för närvarande undersöker är hållbara obligationer. 

 

Folksam menar att det ännu inte går att säga vilken av de olika strategierna som är bäst 

för att uppnå en önskvärd avkastning och att forskare länge försökt hitta den faktor som 

påverkar finansiell avkastning. C. Lundberg-Markow betonar att det krävs en 

verksamhetsnära satsning på hållbarhet för att det ska vara framgångsrikt ur ett 

lönsamhetsperspektiv.  

 

6.1.4 KPA 
KPA berättar att de, baserat på önskemål från kunder, som framkommit via 

undersökningar i slutet på 90-talet, har arbetat med att utesluta investeringar i alkohol, 

tobak, kommersiella spel och vapen sedan 1998. I samband med det, togs även beslut om 

att KPA ska driva ett aktivt påverkansarbete i bolag som de investerar i. Det innebär att 

de i första hand inte väljer att sälja av ett innehav i ett bolag som brister eftersom det 

enbart resulterar i att bolaget köps upp av någon annan. De har istället valt att arbeta med 

företagen och använda sitt kapital för att påverka företag att bli mer hållbara och 

ansvarsfulla. KPA investerar i tillgångsslagen aktier, obligationer, räntepapper, 

fastigheter och alternativa investeringar. 

 

KPA framhåller att det är styrelsen som är ansvarig för att fastställa kriterier för hållbara 

och ansvarsfulla investeringar. Företaget betonar att de beslut som togs 1998 om att 

utesluta specifika branscher finns kvar och är en del av riktlinjerna. Avdelningen för 

kapitalförvaltningen, E. Axelsson som hållbarhetschef och VD:n tar fram underlag samt 

bereder och utvecklar strategier till styrelsen gällande arbetet med hållbara och 

ansvarsfulla investeringar. E. Axelsson berättar att hon upplever att styrelsen börjat 

intressera sig och engagera sig för hållbarhetsfrågan på ett mer aktivt sätt även om hon 

poängterar att frågan alltid har legat nära hjärtat hos KPA:s styrelse. 

 

KPA har kännedom om Swesifs investeringsstrategier och använder alla strategier men i 

olika stor utsträckning. Exkludering är en strategi KPA använder till stor del eftersom de 

utesluter investeringar i alkohol, tobak, spel och vapen. De publicerar en lista på 

exkluderade bolag på sin hemsida. Gällande strategin bäst-i-klassen menar KPA att den 

används i mindre utsträckning eftersom de istället försökt arbeta mer långsiktigt med att 
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utesluta specifika branscher. KPA framhåller emellertid att arbetet med att utesluta bolag 

har lett till att de investerar i de bästa bolagen. Företaget menar att strategierna går in i 

varandra och är svåra att särskilja. Engagemang och röstning är en strategi som KPA 

tillämpar och den går ihop med integrering. Företaget menar att de arbetar med 

integrering då hållbarhetsarbetet integreras i kapitalförvaltningen eftersom de bland annat 

utför en typ av riskanalys innan de investerar och därigenom bedömer hur investerarbara 

specifika bolag är. 

 

E. Axelsson menar att det finns olika studier som presenterat olika resultat för vilken 

investeringsstrategi som är att föredra för att uppnå en önskvärd avkastning. E. Axelsson 

bedömer att det utifrån konjunkturcykler och andra faktorer som har betydelse för 

avkastningen därför kan vara en god idé att arbeta parallellt med olika strategier. 

 

6.1.5 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar beskriver att hållbara och ansvarsfulla investeringar för dem innebär att 

genom sina investeringar ta ansvar för miljö och klimat, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor samt affärsetik. Länsförsäkringar betonar att de i huvudsak använder extern 

förvaltning. De har egna fonder men de förvaltas av externa förvaltare i Länsförsäkringars 

namn, vilket benämns som diskretionära uppdrag. Länsförsäkringar investerar även i 

externa fonder och utgör då en andelsägare. Skillnaden i externa fonder är att 

Länsförsäkringar som andelsägare inte kan påverka innehållet i fonderna i samma 

utsträckning som i de diskretionära uppdragen. Länsförsäkringar kan inte tvinga externa 

förvaltare att följa krav eller önskemål som företaget framför. Länsförsäkringar försöker 

däremot att påverka förvaltaren att, i den mån det är möjligt, följa företagets 

exkluderingslista samt jobba med bolagspåverkan. Vidare förklarar Länsförsäkringar att 

de har en ägarpolicy som beslutas av styrelsen. Det är däremot C. Hillesöy, som chef för 

ansvarsfulla investeringar, som ansvarar för att policyn årligen ses över och sedan 

förankrar den uppåt i företagsledningen. 

 

Länsförsäkringar har kännedom om Swesifs investeringsstrategier och beskriver att de 

har fyra stycken olika pensionsportföljer. Därutöver har de sina egna fonder och externa 

fonder som spararna själva kan välja bland. När Länsförsäkringar sätter ihop en portfölj 

består den av olika förvaltare och förvaltarna i sin tur tillämpar olika förvaltningsstilar. 

En fördel med att använda olika förvaltare är enligt Länsförsäkringar att de erhåller en 

bra mix av olika strategier. En förvaltare kan till exempel använda integrering medan en 

annan tillämpar hållbara temainvesteringar och en tredje arbetar med exkludering. 

Länsförsäkringar poängterar att oavsett vilka förvaltare de använder, omfattas dessa av 

att företaget arbetar med engagemang och röstning även om förvaltarna själva använder 

denna strategi. Länsförsäkringar berättar även att de utför normbaserad screening på alla 

sina innehav oavsett om de äger dem indirekt via fond eller direkt som de gör i sina egna 

fonder. Screeningen görs med en etikkonsults hjälp och utifrån resultatet av screeningen 

arbetar företaget med att föra en dialog med bolag som exempelvis bryter mot mänskliga 

rättigheter och försöker påverka dessa att förändra sig. Länsförsäkringar använder 

exkludering både vad gäller företagets egna fonder och diskretionära mandat. 

Kontroversiella vapen, kärnvapen, klustervapen och landminor exkluderas. Företaget kan 

dessutom ta beslut om exkludering om de efter ett uthålligt påverkansarbete bedömer att 

företaget som brister inte kommer att förändra sig. Sedermera beskriver Länsförsäkringar 

att de årligen arbetar med förebyggande temaprojekt där de försöker påverka bolag innan 

de bryter mot internationella konventioner. Under föregående år hade Länsförsäkringar 
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kontakt med ett flertal större bolag som köper in kakao från Västafrika. Länsförsäkringar 

förde en dialog med bolagen rörande de åtgärder de vidtagit för att förhindra barnarbete.  

 

Den av Swesifs strategier som Länsförsäkringar inte arbetar med är 

påverkansinvesteringar. Huruvida någon strategi är mer fördelaktig för att uppnå en 

önskvärd avkastning går inte att svara på menar C. Hillesöy eftersom det beror på vilka 

mandat företaget har och vilka marknader det talas om. 

 

6.1.6 SEB 
Hållbara och ansvarsfulla investeringar för SEB innebär att de integrerar hållbarhet i sina 

investeringsbeslut och tar hänsyn till miljö, bolagsstyrning, sociala aspekter samt 

mänskliga rättigheter. Det är framförallt pensionssparande och annat långsiktigt sparande 

som kunder lägger i försäkring vilket SEB förvaltar kapitalet för. Styrelsen för SEB 

beslutar om övergripande principer för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Årligen 

sätts sedan en investeringsplan för hur kapitalet i portföljen för den traditionella 

försäkringen ska investeras. Detta baseras på förväntad avkastning och risk men även 

hållbarhetsaspekter är en integrerad del av investeringsplanen. Styrelsen i SEB tar beslut 

om investeringsplanen och för hur investeringarna ska allokeras mellan olika 

tillgångsslag.  R. Elkert beskriver att hennes avdelning därefter gör analyser och tar med 

hållbarhetsaspekter för respektive tillgångsslag när de väljer enskilda investeringar inom 

den beslutade allokeringen. 

 

SEB känner till och arbetar med alla Swesifs investeringsstrategier. Företaget betonar att 

de eftersträvar strategin integrering i allt arbete och att den utgör SEB:s utgångspunkt. 

SEB utgår från en lägsta gräns i alla sina investeringar vilket innebär en lägsta nivå som 

alla investeringar åtminstone ska uppfylla. Av den anledningen exkluderar SEB 

kärnvapen, kontroversiella vapen som klustervapen, landminor samt kemiska och 

biologiska vapen. Dessutom exkluderas företag som har mer än 20 procent av sin 

verksamhet i kol. SEB understryker att den avkastning de skapar till sina kunder för deras 

pengar inte ska ha skett på bekostnad av andra viktiga värden. Förutom integrering och 

exkludering är engagemang och påverkansarbete en viktig del av SEB:s 

hållbarhetsarbete. Gällande vilken av Swesifs investeringsstrategier som är mest 

fördelaktig för att uppnå en önskvärd avkastning betonar R. Elkert att hon tror på 

integrering eftersom det är viktigt på lång sikt i och med att klimatrisken kommer att vara 

den största risken om fyrtio-femtio år.   

 

6.1.7 Swedbank Robur 
Swedbank Robur beskriver att de utgår från Brundtland konventionen samt Global 

Compacts tio principer när det gäller hållbarhet. Avseende ansvarsfulla investeringar 

använder de UN PRI:s principer. Swedbank Robur förklarar att Global Compact och UN 

PRI är företagets utgångspunkter men att de sedan måste definiera beroende på vilka 

fonder det gäller. På Swedbank Robur tillhandahålls hållbarhetsfonder och övriga fonder. 

Övergripande strävar de efter att vara ansvarsfulla ägare, integrera hållbarhet i sina 

investeringsprocesser och att avstå ifrån att investera i vissa bolag. Det är Swedbank 

Roburs styrelse som beslutar om ägarpolicyn och om policyn för ansvarsfulla 

investeringar. Ägarpolicyn uppdateras av företagets ägarstyrningschef och delges till 

styrelsen. A. Nilsson beskriver att hon är ansvarig för den årliga uppdateringen av policyn 

gällande ansvarsfulla investeringar. Hon understryker att hon inte bestämmer innehållet i 

policyn men att hon ser till driva arbetet framåt.  
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Swedbank Robur var med och startade intresseorganisationen Swesif och har suttit med 

i styrelsen vilket innebär att de självfallet använder de olika investeringsstrategierna. 

Swedbank Robur framhåller att hur de arbetar med strategierna beror på om det gäller 

hållbarhetsfonder eller övriga fonder. Normbaserad screening för hållbarhetsfonder 

används genom att bolag som kan kopplas till normkränkningar exkluderas. För alla 

fonder kontaktar företaget bolag som brister och för en dialog om åtgärder. Strategin bäst-

i-klassen tillämpas för Swedbank Roburs hållbarhetsfonder. Gällande strategin hållbara 

temainvesteringar menar Swedbank Robur att de arbetar med att identifiera teman i sin 

investeringsprocess. Det innefattar miljö- och teknikfonder men företaget understryker 

att om de ska kunna betrakta sig tillämpa strategin fullt ut, krävs att de gör ännu mer. 

 

Swedbank Robur ser exkludering som en typ av nödlösning och framhåller att de helst 

inte önskar exkludera företag utan arbetar för att påverka bolagen till att bli bättre. Sådant 

som inte överensstämmer med företagets värderingar exkluderas dock. Swedbank Robur 

investerar inte i klustervapen, personminor, kärnvapen, porrproducenter och de har 

nyligen lagt till ett klimatkriterium vilket innebär att de inte ska investera i 

kolproducerande bolag. Företaget understryker att för hållbarhetsfonderna tillämpas 

exkluderingar i betydligt högre utsträckning. Dels exkluderas normbolagen och dels 

exkluderas alla bolag som har koppling till känsliga produkter vilka innefattar exempelvis 

tobak. Dessutom exkluderas de bolag som inte är bäst-i-klassen på hållbarhet. Detta 

innebär att exkluderingar går in i flera av Swesif strategier. 

 

Strategin integrering använder Swedbank Robur för att inkludera hållbarhet i alla sina 

fonders investeringsprocesser. Avdelningen för hållbarhet har nyligen flyttat in på 

aktieavdelningen vilket är ett beslut taget av VD i syfte att öka tempot i integrationen. 

Gällande strategin engagemang och röstning belyser företaget att valberedningar och 

röstning, vilka är delar av påverkansarbetet, är jätteviktiga. Samtidigt poängterar A. 

Nilsson att bolagsstämman enbart sker en gång per år och att det viktigaste 

påverkansarbetet görs under hela året. A. Nilsson beskriver att syftet med 

påverkansinvesteringar handlar om att investera i till exempel ett tobaksbolag för att få 

dem att sluta producera tobak. Denna strategi används inte av Swedbank Robur. 

 

6.2 Lönsamhet 
Inom temat lönsamhet behandlades frågor som berörde hur företaget upplever att de kan 

kombinera sitt utökade uppdrag att tillvarata hållbarhetsaspekter i sina 

investeringsbeslut med att vara lönsamma. Detta för att utvinna huruvida bolagen 

upplever en motsättning mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. 

 

6.2.1 Alecta 
Beträffande studier som gjorts för att undersöka huruvida hållbara och ansvarsfulla 

investeringar resulterar i en högre, lägre eller oförändrad avkastning gentemot 

konventionella investeringar är uppfattningen hos P. Lööw att forskare tenderar att få det 

resultat de önskar. Oavsett vilka resultat som framkommer i sådana studier ser inte Alecta 

någon konflikt mellan att skapa avkastning och att ta hänsyn till hållbarhet och ansvar. 

Alecta har uppfattningen om att hållbarhet snarare är en förutsättning för att nå bra 

avkastning. Alecta framhåller att om de lyckas identifiera företag som är duktiga på 

hållbarhetsfrågor, har de sannolikt identifierat bolag som är grunden för god avkastning. 

Vidare betonar Alecta att tidsaspekten är viktigt att arbeta utifrån och om man ser till ett 

långsiktigt perspektiv är hållbarhet en förutsättning för lönsamhet. Alecta menar att 
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pensionsfonder är speciellt lämpade för att investera hållbart och ansvarsfullt till följd av 

att kapitalet investeras över lång tid. Alecta anser att det ska vara självklart för alla som 

investerar att ta med hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut.  

 

Alecta har ett strikt mandat att förvalta pensioner givet vissa risker och 

Finansinspektionen, som tillsynsenhet, sätter extremt hårda krav. För att Alecta ska uppnå 

detta åtagande måste affärsmässiga investeringar eftersträvas. Vidare förtydligas att när 

Alecta investerar i till exempel aktier görs det med utgångspunkten att det ska ge lika god 

avkastning som en annan likvärdig placering. Alecta upplever inte att de åsidosätter målet 

med att skapa finansiell avkastning genom att arbeta med hållbarhet och ansvar i sin 

förvaltning. De anser att finansiell avkastning går att kombinera med dessa aspekter. 

Företaget anser att den ökade medvetenheten i samhället för hållbarhetsfrågorna inte har 

bidragit till att målet att maximera finansiell avkastning har blivit mindre viktigt. Att 

maximera avkastning är fortfarande det överordnade målet men det är förutsatt att Alecta 

tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Alecta betonar att det snarare är att integrera 

hållbarhetsaspekten som har blivit mer tydligt och syns mer i opinionen vilket gör att de 

som pensionsförvaltare måste adressera frågan på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Det 

påverkar inte Alectas investeringsstrategi utan snarare deras sätt att kommunicera om 

hållbarhetsfrågor internt och externt. 

 

Ur ett kostnadsperspektiv anser Alecta att kostnaderna endast ökar marginellt vad gäller 

att investera hållbart och ansvarsfullt. Kostnader som är förknippade med detta är 

exempelvis arbetet kring att hålla årsredovisningsinformation gällande hållbarhet 

uppdaterad. Detta är en liten kostnad som ger ett mycket litet utslag på de cirka 730 

miljarder kronor som Alecta förvaltar. Företaget poängterar att det är viktigt att inte 

glömma bort kostnaden av att inte arbeta med hållbarhet och nämner exempelvis ett 

företags anseenderisk. Denna risk kan vara mycket stor om ett företag i ett senare skede 

skulle uppdagas i någon typ av incident. Alecta beskriver att kostnaderna för att köpa in 

analys i syfte att utvärdera bolag även det utgör en liten kostnad. Denna kostnad är 

försvarbar för att stödja Alectas investeringsstrategi vilken innebär att investeringar ska 

göras i företag som sköter sig. 

 

6.2.2 AMF 
Gällande frågan om hållbara och ansvarsfulla investeringar genererar en högre, lägre eller 

förändrad avkastning gentemot konventionella investeringar, återkopplar AMF till den 

egna verksamheten. AMF tror att de har kunnat uppvisa en högre avkastning sedan de 

gick över till strategin bäst-i-klassen för att ta fram hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. På kort sikt menar de att specifika företag både kan handlas upp och ned. 

Företaget menar att de på lång sikt tror att hållbara och ansvarsfulla investeringar kommer 

att generera en högre avkastning än konventionella investeringar.  

 

AMF betonar att pensionsförvaltare är speciellt lämpade aktörer för att investera hållbart 

och ansvarsfullt och att styrkan ligger i att de har en väldigt lång investeringshorisont. 

Vidare beskriver AMF att pensionsförvaltare har goda förutsättningar för att utöva 

påtryckningar på bolag. Detta eftersom bolagen är medvetna om att AMF kommer att 

vara långsiktiga ägare om de är nöjda med bolagen de investerar i. Målet att generera 

maximal avkastning är trots allt det överordnade målet att arbeta för i AMF. Det är 

uppdraget som AMF i grund och botten lever på. De ska skapa trygga och stabila 

pensioner för sina sparare. AMF upplever inte att finansiell avkastning har blivit mindre 
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viktigt till följd av den ökade medvetenheten för att investera hållbart och ansvarsfullt. 

Att målet med att skapa finansiell avkastning åsidosätts genom att AMF investerar 

hållbart och är ansvarsfullt, överensstämmer inte med företagets uppfattning. Företaget 

menar att en av anledningarna till att AMF rör sig relativt långsamt framåt gällande 

förändringar i sina investeringsbeslut är för att försäkra sig om att det inte finns ett 

motsatsförhållande mellan lönsamhet och hållbarhet. A. Viefhues spekulerar i att det kan 

ha funnits ett större motsatsförhållande mellan de olika intressena för omkring fem till tio 

år sedan i kombination med att mognadsgraden gällande hållbarhet hos de bolag som 

investerades i, inte var lika hög. A. Viefhues menar att det tidigare kanske gjordes större 

avkall på avkastningen när företag investerade hållbart och ansvarsfullt. 

 

Gällande kostnader som hör samman med att investera hållbart och ansvarsfullt, beskriver 

AMF att de köper in tjänster för att genomföra analyser för att kunna ta ställning till hur 

de ska investera. Företaget framhåller att kostnader för analys och uppföljning är olika 

typer av kringtjänster som hör samman med att investera hållbart och ansvarsfullt. AMF 

framhäver att ett annat exempel på en kostnad, uppstår till följd av att de inte investerar i 

ett bolag som de annars skulle ha gått in i, om de inte varit hållbarhetsmedvetna. 

 

6.2.3 Folksam 
Folksam beskriver att de arbetat länge med hållbarhetsfrågor och har tagit del av den 

tidigare forskning som undersökt skillnader i avkastning mellan hållbara och ansvarsfulla 

investeringar gentemot konventionella investeringar. De anser att det inte går att se några 

tydliga skillnader i avkastningen mellan dessa två typer av investeringar. Folksam 

framhåller att de kunnat se att volatiliteten är något högre i hållbara och ansvarsfulla 

fonder, framförallt för strikta hållbarhetsfonder. Det innebär att investeraren får en större 

svängning över tid vilken emellertid brukar jämna ut sig. Folksam understryker att en 

investerare som gör en hållbar investering får någonting som inte erhålls via en 

konventionell investering, nämligen det etiska hållbarhetsperspektivet. Folksam hävdar 

vidare att om avkastningen i en etisk fond var sämre skulle de vara tvungna att upplysa 

sina kunder om det. 

 

Huruvida Folksam som pensionsförvaltare skulle vara speciellt lämpad att investera 

hållbart och ansvarsfullt till följd av dess karaktäristika att investera på lång sikt, 

instämmer de inte i. Folksam anser att pensionsförvaltare varken har lättare eller svårare 

att investera hållbart och ansvarsfullt. Folksam argumenterar för att det inte borde spela 

någon roll vilken investeringshorisont en investerare har, förutsatt att den inte är extremt 

kortsiktig. Det som Folksam däremot anser att pensionsförvaltare har en fördel av, är att 

de kan få större gehör hos de bolag de investerar i eftersom bolagen är medvetna om att 

pensionsförvaltare är långsiktiga investerare. Om Folksam är missnöjda med något 

innehav säljer de inte av innehavet i ett första skede vilket bolagen är medvetna om. 

Folksam, som stora ägare, förklarar att bolagen är medvetna om att företaget är en 

besvärlig och kravställande ägare vilket gör att bolagen måste hantera de åsikter som 

Folksam framför. På frågan om Folksam har uppfattningen att det överordnade målet i 

företaget är att skapa finansiell avkastning svarar C. Lundberg-Markow: 

 

“Nej det har vi inte, det ska vara långsiktig hållbar avkastning, i hållbarhet där ligger 

Brundtlands, alltså kombinationen av ekologi, ekonomi och social utveckling. Så man 

skulle kunna säga att de båda är lika viktiga egentligen, det ska vara hållbart och det ska 

ge avkastning.” (C. Lundberg-Markow, personlig kommunikation, 1 april, 2016) 
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Folksam beskriver att de inte åsidosätter målet med att skapa finansiell avkastning genom 

att investera hållbart och ansvarsfullt. De menar tvärtom att om de skulle åsidosätta målet 

med finansiell avkastning, skulle de försämra sina möjligheter att främja sociala och 

ekologiska aspekter eftersom dessa intressen går ihop. Vidare understryker Folksam att 

de, som pensionsförvaltare, ska klara av att möta sina åtaganden gentemot individer som 

går i pension. Detta gör att Folksam har vissa begränsningar i vilket ansvar de kan ta 

gällande hållbarhet. Folksam framhäver att den ökade medvetenheten i samhället kring 

hållbarhet har gjort att finansiell avkastning inte längre ses som ett avskilt fenomen utan 

ett fenomen som hänger ihop med hållbarhetsperspektivet. De anser däremot inte att 

finansiell avkastning blivit mindre viktigt för att hållbarhetsfrågan lyfts. De kostnader 

som är förknippade med att investera hållbart och ansvarsfullt, definierar Folksam som 

kostnader rörande framförallt medarbetare inom hållbarhet samt tillgång till 

information.   

 

6.2.4 KPA 
KPA framhåller att hållbarhetsfrågor är risk- och möjlighetsfaktorer vilket innebär att om 

de hanteras rätt över en längre tidsperiod, är KPA övertygade om att hållbara och 

ansvarsfulla investeringar kommer att generera en högre avkastning än konventionella 

investeringar. Det till följd av att företaget avlägsnar bolag som inte tar hand om sin 

omgivning vilket på lång sikt kommer att kosta pengar. Utifrån tidigare studier, vilka 

ämnat undersöka skillnader i avkastning mellan dessa två typer av investeringar, betonar 

KPA att det är sammanhanget och tidsperspektivet som avgör hur avkastningen blir. De 

förklarar att det kortsiktigt går att tjäna pengar på exempelvis tobak men att det inte är 

hållbart i längden. Att pensionsförvaltare är speciellt lämpade att investera hållbart och 

ansvarsfullt instämmer KPA med. Företaget menar att pensionsförvaltare är bland de 

bästa aktörerna för detta uppdrag. Det beror på att de har modellen med det långsiktiga 

åtagandet till sina kunder och arbetar med låg risk samt att de kan planera långsiktigt 

istället för att fokusera på att uppvisa en god kvartalsavkastning. E. Axelsson framhåller 

dock att pensionsförvaltare, likt andra aktörer, mäts och jämförs vilket gör att de trots allt 

måste uppvisa en god årsavkastning. 

 

Huruvida målet med att skapa finansiell avkastning är det överordnade målet att jobba 

för, menar KPA att svaret är ja och nej. På ett sätt är det överordnat eftersom att de som 

pensionsförvaltare ska leverera trygga pensioner vilket i huvudsak är målet. Samtidigt 

menar KPA att de har förväntningar på sig från sina kunder och ägare att placera tryggt 

och etiskt vilket också är KPA:s paroll. KPA betonar att de inte skulle få vara 

ickevalsalternativ för kommun och landsting om de inte tog hänsyn till etiska och hållbara 

kriterier. E. Axelsson sammanfattar med att säga: 

 

”… absolut vi ska leverera lönsamma pensioner men de ska vara hållbara.” (E. 

Axelsson, personlig kommunikation, 7 april, 2016) 

 

Att KPA skulle åsidosätta målet med att skapa finansiell avkastning genom att investera 

hållbart och ansvarsfullt, överensstämmer inte med företagets uppfattning. De anser att 

intressena går att arbeta med parallellt. Företaget betonar att de aldrig investerar i 

någonting av en finansiell anledning om investeringen inte går igenom den 

hållbarhetsscreening som görs. KPA gjorde en undersökning för ett antal år sedan i syfte 

att ta reda på hur mycket avkastning en sjuksköterska var villig att avstå för att placera 

hållbart. Företaget menar att det under den tiden fanns en uppfattning om att hållbarhet 
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fick kosta. Numera hävdar KPA att det handlar om att hållbarhet kommer att leverera mer 

avkastning i framtiden och att samhället men även dem själva, befinner sig i ett skifte 

gällande hur man ser på denna fråga. 

 

De kostnader som KPA anser hör samman med att investera hållbart och ansvarsfullt är 

framförallt kostnader för screening, personal för att driva påverkansarbete samt 

medverkan i olika organisationer såsom PRI och Global Compact. E. Axelsson menar att 

kostnaderna måste ställas emot vad de levererar i form av riskhantering och av att KPA 

behåller sitt avtal som ickeval för kommun och landsting. 

 

6.2.5 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar framhåller att välskötta bolag, vilket innefattar bolag som har koll på 

sina hållbarhetsrisker, på sikt kommer att vara betydligt mer lönsamma än andra bolag. 

C. Hillesöy förklarar att flertalet studier som gjorts, har inriktats på fonder som utesluter 

branscher som exempelvis tobak, alkohol, porr och vapen. Länsförsäkringar betonar att 

de inte tror på att utesluta bolag utan att det är bättre att söka sig till företag som är bäst-

i-klassen på hållbarhet eller har en vilja att förändra sig till att bli bättre. Företaget 

förtydligar emellertid att det ibland är nödvändigt att exkludera bolag om de bryter mot 

internationella konventioner eller om bolaget vägrar att förändra sig. Vidare beskriver 

Länsförsäkringar att flera studier har visat att avkastningen på branscher som tobak, 

alkohol och porr utifrån ett lönsamhetsperspektiv är stabila investeringar eftersom dessa 

branscher inte påverkas speciellt mycket av en lågkonjunktur. Detta gör att det, ur 

lönsamhetssynpunkt, är negativt att exkludera investeringar från dessa branscher. 

Länsförsäkringar har uppfattningen att pensionsförvaltare är speciellt lämpade att 

investera hållbart och ansvarsfullt. Företaget tror framförallt att de är lämpliga aktörer att 

göra det om de är uthålliga i sitt påverkansarbete. C. Hillesöy påpekar att dialoger med 

bolag kan ta lång tid innan företaget får igenom krav som leder till förändringar i bolagen 

och därför är uthållighet viktigt. 

 

Målet med att generera avkastning är det överordnade målet att arbeta för i 

Länsförsäkringar. Företaget framhåller att det är det uppdrag de fått av sina kunder, vilka 

önskar en avkastning på sitt kapital. Att Länsförsäkringar arbetar med hållbarhet och 

ansvar i sina investeringar innebär dock inte att de åsidosätter målet med att skapa 

avkastning. Länsförsäkringar betonar att de inte sett den motsägelsen. Att företaget tar 

ansvar för hållbarhet och ansvar i sina investeringar, gör Länsförsäkringar för att de 

bedömer att det är bra för sina kunder. Länsförsäkringar understryker dock att det är en 

avvägning mellan att utesluta för många bolag eftersom det kan komma att kosta i termer 

av minskad avkastning. Länsförsäkringar håller inte med om att finansiell avkastning 

blivit mindre viktigt till följd av den ökade medvetenheten för hållbarhet. De menar att 

ett exempel för att visa det är att titta på hur svenskar placerar sitt PPM-sparande inom 

den allmänna pensionen. Endast en mycket liten del av Sveriges befolkning har valt 

etikfonder vilket talar för att även om många säger att det är viktigt med hållbarhet, väljer 

de huvudsak fonder utifrån hur avkastningen ser ut.  

 

Länsförsäkringar beskriver att de kostnader som de har identifierat med att investera 

hållbart och ansvarsfullt, inkluderar kostnader för screening och tid för 

engagemangsarbete. Länsförsäkringar berättar att de numera mäter koldioxidavtryck i 

sina egna fonder vilket kostar i form av att de bland annat måste prenumerera på en 
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databas. Länsförsäkringar poängterar dock att de lägger ned de här resurserna eftersom 

de tror att resultatet är positivt för sina kunder. 

 

6.2.6 SEB 
SEB beskriver att huruvida hållbara och ansvarsfulla investeringar resulterar i högre, 

lägre eller oförändrad avkastning gentemot konventionella investeringar, till stor del 

beror på vilka tidsperioder som undersöks samt vilken definition av hållbarhet som 

används. Utifrån de studier R. Elkert tagit del av och utifrån konferenser hon deltagit på, 

har det framkommit att det inte går att säga vare sig det ena eller det andra. Hon menar 

att datamaterial kan vändas och vridas på och genom att titta på olika tidsperioder kan 

olika resultat erhållas. SEB anser att de som pensionsförvaltare är speciellt lämpade för 

att investera hållbart och ansvarsfullt. SEB har uppfattningen att det är obligatoriskt för 

dem att göra det eftersom hållbarhetsaspekter utgör en risk men även en möjlighet på lång 

sikt. 

 

Att SEB investerar hållbart och ansvarsfullt innebär inte att målet med att skapa finansiell 

avkastning åsidosätts. En av SEB:s styrkor är att de arbetar med att investera i alternativa 

tillgångar som att till exempel investera i infrastruktur, skog och mikrolån. Företaget 

menar att en sådan typ av investering binder upp företaget under en länge tid vilket leder 

till att det krävs en mer utförlig och noggrann analys för att bedöma riskerna. Vidare 

beskriver SEB att de tittar på finansiella aspekter men även på hållbarhetsaspekter såsom 

hur miljöaspekter tas hänsyn till i investeringen och hur hållbarhetsfrågor ska beaktas 

över tid. Ibland är platsbesök nödvändiga för att kunna bedöma riskerna i 

investeringen. SEB ser inte att det föreligger en konflikt när det gäller att kombinera målet 

med att skapa finansiell avkastning och att beakta hållbarhetsfrågor i sina investeringar. 

De belyser däremot att företag som tillämpar en hård exkluderingspolicy, vilket SEB inte 

gör, skulle kunna riskera att sätta avkastningen i andra hand. Företaget missar då den resa 

som många bolag gör när det kommer till att förbättra sig utifrån hållbarhetsaspekter 

vilket kan leda till en högre avkastning. Huruvida den ökade medvetenheten i samhället 

rörande hållbarhet och ansvar har gjort att finansiell avkastning har blivit mindre viktigt, 

menar SEB att de vet att människor förväntar sig att företaget ska skapa avkastning. SEB 

anser däremot att det har blivit mer viktigt hur avkastningen skapats.  

 

De kostnader SEB har identifierat med att investera hållbart och ansvarsfullt är i huvudsak 

kostnader för tid och analys. SEB har succesivt införlivat ett flertal verktyg i 

verksamheten för att kunna ta hänsyn till olika hållbarhetsaspekter vilket innebär 

kostnader. SEB betonar emellertid att de måste komma ihåg värdet som de får ut av att 

till exempel delta på seminarier. De anser att det går väldigt snabbt i utvecklingen av 

hållbarhetsfrågor och att det med jämna mellanrum uppkommer etableringar av olika 

betygsystem samt nya hållbarhetsindex som de uppmuntras att köpa in.  SEB framhåller 

att det är en utmaning att besluta om vilka kostnader de ska ta på sig för att det i slutändan 

ska gynna såväl SEB:s analyser som sina kunder.  

 

6.2.7 Swedbank Robur 
Swedbank Robur förklarar att de tar del av forskning om hur hållbara och ansvarsfulla 

fonder presterar i jämförelse med konventionella investeringar samt utgår från vad de ser 

i sina portföljer. Företaget berättar att forskning visar på att investerare över längre tid 

kan förvänta sig minst lika god avkastning eller högre i hållbara och ansvarsfulla 

investeringar gentemot konventionella investeringar. I globala portföljer över längre tid 
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förklarar Swedbank Robur att avkastningen ser bra ut för sina hållbarhetsfonder. De 

menar dock att det är betydligt svårare att tillämpa ett hållbarhetsfilter på en smal marknad 

eftersom det innebär en förhöjd risk som i sin tur kan leda till en lägre avkastning. Vidare 

instämmer Swedbank Robur med att pensionskapital är fördelaktigt att placera i hållbara 

och ansvarsfulla investeringar till följd av den långa investeringshorisonten. Företaget 

anser att de har en uppgift att ta samhällsansvar och bidra till ett mer hållbart samhälle 

men att det inte får krocka med fondbestämmelser. Övergripande anger 

fondbestämmelserna att fonden ska förvaltas med andelsägarnas bästa i åtanke vilket 

innebär att skapa god avkastning. A. Nilsson förtydligar att Swedbank Robur inte får ta 

någon typ av samhällsansvar som innebär att det kostar för sina andelsägare och beskriver 

att: 

 

”… andelsägarna, det är våra sparare, våra kunder och dem är liksom heliga för oss. Så 

vi vill ju kunna kombinera både och.” (A. Nilsson, personlig kommunikation, 12 april, 

2016) 

 

Swedbank Robur anger att målet med att skapa finansiell avkastning är det överordnade 

målet till följd av att de måste följa legala krav som finns för att de överhuvudtaget ska 

kunna finnas kvar och inte förlora sina kunder. Företaget förklarar att de därför inte kan 

ha hållbarhet som övergripande mål men de vill däremot generera en bra avkastning med 

hjälp av hållbarhet. Företaget instämmer inte med att den ökade medvetenheten i 

samhället för hållbarhetsfrågor har gjort att målet att skapa finansiell avkastning har blivit 

mindre viktigt. De förklarar att medvetenheten snarare kan användas som ett medel för 

att skapa finansiell avkastning. 

 

De kostnader som Swedbank Robur anser hör samman med att investera hållbart och 

ansvarsfullt är bland annat kostnader för analyser som köps in externt, klimatredovisning, 

medarbetare inom hållbarhetsfrågor. Swedbank Robur tar inte ut högre avgifter för sina 

hållbarhetsfonder för att täcka dessa kostnader utan att de slår ut kostnaderna på hela 

verksamheten. De anser att nyttan som hållbarhetsfonderna implicerar gör nytta överallt. 

 

6.3 Intressenter 
Inom detta tema behandlades frågor om pensionsförvaltarnas olika intressenter och 

deras intressen samt hur företaget upplever att de olika intressena går att förena. 

 

6.3.1 Alecta 
Alecta ägs av sina kunder och anser att de är viktigast att tillfredsställa i sin förvaltning. 

Företaget behöver därför inte fundera på någon aktieägare eftersom att de är kundägda. 

Det överskott som genereras i verksamheten går till kunderna och Alecta arbetar med 

kundnytta i fokus. Vidare argumenterar Alecta för att de som pensionsförvaltare är en 

viktig aktör i samhället, bland annat genom att de är en stor aktör på den svenska 

finansmarknaden och betalar ut cirka 20 miljarder kronor i ersättningar varje år.   

 

Alecta anser inte att det är svårt att tillfredsställa sina intressenters olika intressen såsom 

avkastning samt hållbarhet och ansvar. Det grundas delvis på att ett flertal kunder är 

tämligen okunniga och/eller ointresserade av ämnet. Det framkom att ett flertal kunder 

inte är medvetna om att de är kunder hos Alecta förrän de går i pension och därmed 

bedriver de inte påtryckningar på företaget. Alecta anser snarare att det är media och 

företagets uppdragsgivare, Svenskt Näringsliv och facket, som bedriver påtryckningar på 
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att Alecta ska investera hållbart och ansvarsfullt. Alecta förklarar att när allmänheten får 

frågan om de anser det är viktigt att investera hållbart och ansvarsfullt svarar en majoritet 

ja. Om en fråga om hur individerna gjorde vid sitt senaste investeringsbeslut skulle ställas, 

ser majoriteten till potentiell avkastning och tar mindre hänsyn till om investeringen är 

hållbar och ansvarsfull. 

 

Alecta anser att de lyckas möta de krav som ställs på företaget. Huruvida Alecta skulle 

vara beredda att gå emot sina intressenters finansiella intressen för att investera mer 

hållbart och ansvarsfullt är svårt att svara på menar P. Lööw, eftersom företaget aldrig 

har befunnit sig i en sådan situation. En del av företagets intressenter skulle Alecta kunna 

gå emot för att investera mer hållbart och ansvarsfullt. Alecta känner sig trygga med sin 

investeringsstrategi och det är med utgång från denna som de tar sina investeringsbeslut 

vilket innebär att företagets intressenter inte har något större inflytande i dessa beslut. P. 

Lööw betonar emellertid att det är en subjektiv bedömning huruvida avkall görs på 

finansiell avkastning. 

 

6.3.2 AMF 
AMF anser att det är viktigast att tillfredsställa sina ägare, Svenskt Näringsliv och LO, 

eftersom det är dem som upphandlar den pensionsförvaltare som ska tillhandahålla 

ickevalet för arbetare inom privat näringsliv. AMF framhåller dock att det innebär att 

kunderna indirekt är de viktigaste intressenterna att tillfredsställa. Vidare framhäver AMF 

att den intressent som har benämnts samhället, däribland media, är viktig eftersom 

kunderna kan läsa om negativa aspekter om AMF vilket inte är fördelaktigt för företaget. 

Samhället och media bedriver påtryckningar på företaget i och med att hållbarhet har fått 

ett större utrymme i media. 

 

AMF upplever inte att det är svårt att tillfredsställa sina intressenters olika intressen 

såsom avkastning samt hållbarhet och ansvar. AMF menar att det inte har framkommit 

något motsägelsefullt mellan olika intressenter och deras intressen. AMF förmodar att 

majoriteten av sina kunder inte känner till företagets hållbarhetsarbete men hoppas att de 

blir tillfredsställda när de får vetskap om arbetet. Gällande frågan om AMF skulle vara 

beredda att gå emot sina intressenters finansiella intressen för att investera mer hållbart 

och ansvarsfullt beskrivs att avkastning alltid sätts i första hand. Detta givet att en 

investering uppfyller företagets hållbarhetskriterier. AMF tror att detta går i linje med vad 

sina intressenter önskar.  

 

6.3.3 Folksam 
Folksam är ett kundägt företag eftersom kunderna utgör företagets ägare. Företaget 

betonar att en individ som både är kund och ägare kan ha olika intressen vilka kan vara 

motsatta. Folksam framhåller att sin vision är att de ska ha kundägarfokus vilket bidrar 

till att kunderna ställer höga förväntningar på hur företaget ska prestera samt arbeta och 

företaget måste i sin tur leva upp till dessa förväntningar. Företaget hävdar att det inte är 

vanligt att företag har den visionen och att fallhöjden kan bli väldigt hög. Folksam anser 

att de lyckas möta de förväntningar som ställs på företaget men har bemött en del 

motstånd internt. Detta genom att Folksam är ett mycket kommunikativt företag utåt och 

för en diskussion samt ifrågasätter andra företag medan företaget själva inte kan anses 

perfekta. C. Lundberg-Markow betonar att företaget bör leva som de lär och att de inte 

ska sluta diskutera dessa aspekter på grund av att Folksam inte är perfekta. 
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Folksam berättar att mer än 50 procent av kunderna är beredda att investera hållbart och 

ansvarsfullt även om det skulle innebära en lägre avkastning. Vidare anser 75-80 procent 

att det är bra att företaget arbetar med hållbarhet och ansvar. Det är mindre än fem procent 

av Folksams kunder som anser att företaget inte bör investera hållbart och ansvarsfullt. 

Folksam är beredda att gå emot de fem procent av sina intressenter som anser att företaget 

inte bör investera hållbart och ansvarsfullt. Företaget betonar dock att de genom sina 

hållbara och ansvarsfulla investeringar har genererat en god avkastning. Under de 

perioder Folksam inte levererat lika hög avkastning har det mestadels berott på 

felinvesteringar eller till följd av en icke-önskvärd ränteutveckling i den stora ekonomin. 

 

6.3.4 KPA 
KPA betonar att kunderna är de viktigaste intressenterna att tillfredsställa i sin verksamhet 

men påtalar att även ägarna är viktiga att ta hänsyn till. KPA:s kunder utgörs både av 

individer och arbetsgivare inom kommuner och landsting. KPA framhåller att det är 

viktigt att den information som de vill förmedla når intressenterna via företagets kanaler. 

Vidare anser KPA att de lyckas tillfredsställa sina intressenter och dess olika intressen. 

Vid intressentanalyser och övriga undersökningar som KPA utfört har de funnit att alla 

intressenter beskriver att hållbarhet är viktigt men på olika sätt. Företagets intressenter 

anser att KPA ska berätta mer om vad de arbetar med och synas mer vilket KPA anser att 

de gör. E. Axelsson förklarar dock att KPA kan bli ännu tydligare i sin kommunikation. 

Detta för att komma igenom mer redaktionellt material. Företaget beskriver att pension 

anses vara en lågintresseprodukt men är samtidigt högst nödvändig. 

 

KPA beskriver att de inte skulle vara beredda att gå emot sina intressenters finansiella 

intressen för att investera mer hållbart och ansvarsfullt eftersom de har fått ett uppdrag 

att förvalta pensioner. Företaget betonar att, om de inte uppfyller sitt uppdrag, kommer 

det innebära att de på sikt inte har några pengar att förvalta som sedan kan användas för 

att ta hållbarhetshänsyn. KPA argumenterar för att samhället är på väg att långsamt men 

successivt acceptera och önska att företag ska arbeta mer hållbart och ansvarsfullt i sina 

verksamheter men även genom sina investeringar. 

 

6.3.5 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar anser att kunderna är viktigast att tillfredsställa i sin förvaltning. Det 

faller sig naturligt eftersom de är kundägda. Företaget betonar att de befinner sig inom en 

förtroendebransch och att det därmed är viktigt att föra en dialog med företagets olika 

intressenter, däribland företagets externa intressenter. Länsförsäkringar beskriver att de 

blir granskade av utomstående intresseorganisationer och att företaget för en dialog med 

dessa samt strävar efter att vara transparenta i sitt arbete. Företaget anser att den nya 

koldioxidmätningen säger extremt lite för kunderna men att den är relevant eftersom det 

ger företag en möjlighet att införskaffa kunskaper som kan förbättra företagens arbete 

med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Länsförsäkringar betonar även att 

koldioxidmätningen är en god start för att kunder och investerare ska bli mer medvetna 

om klimatriskerna.  

 

Länsförsäkringar förklarar att företaget har funnits sedan en lång tid tillbaka och att de 

arbetat länge med att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet, bland annat genom 

skadeförebyggande aktiviteter samt stort lokalt samhällsengagemang. Det vore därmed 

konstigt om hållbarhetsaspekter inte integrerades vid företagets investeringar. Vidare 

anser företaget att det kan vara svårt att tillfredsställa sina intressenters olika intressen 
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eftersom en del intressenter anser att företaget inte ska investera i ett flertal specifika 

branscher. Länsförsäkringar skulle, om de tog hänsyn till alla dessa önskemål, till slut 

inte ha några branscher kvar att investera i. C. Hillesöy upplever att kundernas efterfrågan 

på hållbara investeringar är ganska begränsad men att efterfrågan har ökat de senaste åren. 

Hon tror dock att kunderna förväntar sig att företagets investeringar ska uppnå en viss 

nivå av hänsyn tagen till hållbarhet och ansvar. 

 

Länsförsäkringar tror att arbetet med hållbarhet och ansvar i företags verksamheter är på 

framfart och att företaget har kunnat se ett ökat intresse gällande dessa aspekter från sina 

privatkunder och företagskunder. Det är emellertid relativt sällan kunder kontaktar 

Länsförsäkringar med frågor rörande specifika investeringar. Länsförsäkringar arbetar 

med att sina investeringar ska generera en god avkastning och vara kostnadseffektiva. De 

väljer däremot inte att investera i exempelvis kontroversiella vapen trots att en del 

intressenter kan tänkas önska det till följd av den höga avkastning som kan uppnås.  

 

6.3.6 SEB 
SEB beskriver att kunderna är viktigast att tillfredsställa i sin förvaltning och om 

kunderna är nöjda menar R. Elkert att de flesta andra av företagets intressenter också är 

nöjda. Företaget anser att kunderna är viktigast att tillfredsställa eftersom det är dem som 

kommer att erhålla sparandet, i form av kapital att leva av, i framtiden. SEB framhåller 

att det är utmanade att tillfredsställa sina intressenters olika intressen men att det är en del 

av det vardagliga arbetet. Vidare anser företaget att det är viktigt att följa utvecklingen 

som sker i samhället gällande hur man ser på hållbarhetsfrågorna. SEB beskriver att det 

även är viktigt att uppfylla ambitionen inom SEB vilken innefattar att vara ledande inom 

hållbarhet. SEB har gjort undersökningar som visar att kunderna och medarbetare finner 

att ett arbete med hållbarhet och ansvar är viktigt. För att företaget ska bli framgångsrikt 

måste de ha motiverade medarbetare och nöjda kunder. Företaget arbetar för att kunna 

hänga med i den utveckling som sker inom området och en aktuell fråga är om de ska 

redovisa koldioxidavtryck från sin investeringsverksamhet.  

 

R. Elkert förklarar att majoriteten av kunderna inte har kommit till att de agerar enbart 

utifrån hållbarhet i sina investeringsval. För en del kunder är finansiell avkastning det 

viktigaste, för andra kunder är det viktigare att investera hållbart och ansvarsfullt än att 

avkastningen ska maximeras. SEB anser att det trots det är oerhört viktigt och att det finns 

en underliggande kundförväntan att de tar hänsyn till hållbarhet i rollen som professionell 

förvaltare. Det blir en allt viktigare del av kundlöftet. SEB betonar att de investerar 

hållbart och ansvarsfullt trots att en del intressenter inte önskar det men det innebär inte 

att SEB gör avkall på avkastning.  

 

6.3.7 Swedbank Robur 
Swedbank Robur ägs av Swedbank men anser att det framförallt är kunderna som är de 

viktigaste intressenterna att tillfredsställa. Företaget anser dock att alla intressenter är 

viktiga för företaget däribland Swedbank, Swedbanks ägare samt media. Problematiken 

ligger inte i att tillfredsställa Swedbank Roburs olika intressenter utan det största 

problemet utgörs av den låga trovärdigheten som råder inom finansbranschen. Vidare 

förklarar Swedbank Robur att den låga trovärdigheten, vilken delvis beror på skandaler 

som sker inom branschen, skadar företagets hållbarhetsarbete. Swedbank Robur menar 

att media porträtterar finansbranschen på ett negativt sätt vilket företaget menar 

motarbetar dess arbete med hållbara och ansvarsfulla aspekter. 
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Swedbank Robur framhåller att förena lönsamhet och hållbarhet är en tidsaspekt och att 

det krävs långa tidshorisonter i arbetet med hållbarhet och ansvar. Företaget menar att det 

på kort sikt kan uppstå konflikter vid implementering av hållbara och ansvarsfulla 

aspekter vid investeringar och i det vardagliga arbetet. Vidare anser Swedbank Robur att 

sina kunder inte är tillräckligt hållbarhetsintresserade och därför inte initierar att företaget 

bör investera hållbart och ansvarsfullt. Företaget beskriver däremot att institutioner och 

organisationer (vilka har egna värderingar) bedriver påtryckningar och ställer krav på 

företaget. Swedbank Robur menar att de inte skulle vara beredda att gå emot sina 

intressenters finansiella intressen för att investera mer hållbart och ansvarsfullt. Detta 

eftersom företaget anser att de måste investera i det som deras kunder önskar och för 

närvarande upplever de inte att kunderna är tillräckligt hållbarhetsintresserade för att göra 

en sådan förändring. Swedbank Robur förklarar att de har många kunder och att företaget 

därför måste göra en bedömning utifrån helheten om vad de tror är bra för sina kunder.  

 

6.4 Konkurrens 
Inom temat konkurrens ställdes bland annat frågor om företaget ser arbetet med att 

investera hållbart och ansvarsfullt som en konkurrensfaktor samt hur konkurrensen ser 

ut mellan hållbara samt ansvarsfulla fonder och konventionella fonder. 

 

6.4.1 Alecta 
Alecta har uppfattningen om att arbetet med att investera hållbart och ansvarsfullt innebär 

en konkurrensfördel vilket företaget tycker är synd eftersom de är mer intresserade av att 

ingå samarbeten med övriga aktörer på marknaden och att dela med sig av ”best practice”. 

Detta eftersom det finns ett flertal sätt att hantera sin investeringsstrategi, sina portföljer 

och bolagsstruktur. Alecta betonar dock att aktiva aktörer redan i dagsläget har 

branschträffar och arbetar mycket med övriga företag. Alecta argumenterar för att 

konkurrensfördelen främst handlar om hur företagen kommunicerar om hållbarhet och 

ansvar, inte specifikt hur de olika aktörerna arbetar med detta. Vidare framhåller Alecta 

att en konkurrenskraftig marknad kan bidra till en minskad vilja att arbeta hållbart och 

ansvarsfullt om ett företag känner att de ligger efter övriga aktörer. Ett företag kan 

bedöma att de inte har tillräckliga processer för att arbeta med dessa aspekter men även 

om dessa företag skulle välja att satsa på hållbarhet skulle de inte klara av att matcha de 

som är bäst i branschen. Alecta framhåller att ett inträde av hållbara och ansvarsfulla 

fonder på marknaden innebär konkurrens gentemot konventionella fonder. Företaget 

önskar dock att det fanns fler och billigare hållbara och ansvarsfulla fonder tillgängliga 

på marknaden. Vidare önskar Alecta att banker och övriga fondbolag bör hänvisa till ett 

hållbarhetsindex istället för de index de följer idag, för att leva som de lär. 

 

Alecta betonar risken som finns att arbeta för kortsiktigt med hållbarhetsfrågor. Genom 

att utgå från ett kortsiktigt perspektiv ser företagen inte de positiva effekter som kan 

erhållas genom att arbeta hållbart och ansvarsfullt. Alecta beskriver att de, som den största 

aktören, inte belastas av högre kostnader som tillkommer av att investera hållbart och 

ansvarsfullt på samma sätt som ett mindre företag gör. Företaget anser även att det finns 

en uppfattning om att investera hållbart och ansvarsfullt kostar mer än vad det gör och att 

det genererar en lägre avkastning. Alecta bedömer inte att de genom att investera hållbart 

och ansvarsfullt gör avkall på en potentiell vinst. Alecta ser därutöver att arbetet med 

hållbara och ansvarsfulla investeringar kan vara positivt för att stärka ett företags 

varumärke och för att attrahera medarbetare till företaget.  
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Alecta har en generell syn om att självreglering är bäst men anser att det är bra att ha 

tryck på sig från myndigheter eftersom det annars kan resultera i ett kortsiktigt tänk. 

Företaget påtalar dock att en lagstiftning gällande rapportering, exempelvis angående 

koldioxidrapportering, är intressant. Vidare beskriver Alecta att de har en positiv 

inställning till hållbarhetsredovisning. Att införa lagstiftning gällande hur aktiva aktörer 

ska investera, anser inte Alecta är önskvärt eftersom det inte går att tvinga bolag att 

investera hållbart och ansvarsfullt samt att definitionen av vad hållbart och ansvarsfullt 

innebär är mycket subjektiv. De är emellertid positiva till branschöverenskommelser. 

 

6.4.2 AMF 
AMF bedömer att arbetet med att investera hållbart och ansvarsfullt kan innebära en 

konkurrensfördel men betonar att alla individer har egna uppfattningar om vad hållbarhet 

innebär och hur företag ska arbeta med det. AMF tillhandahåller inte specifika 

hållbarhetsfonder utan arbetar likadant med sitt hållbarhetsarbete för samtliga av sina 

fonder. Företaget menar att det finns kunder som är nöjda med AMF:s arbetssätt men 

säkert kunder som inte är nöjda. A. Viefhues förklarar att en kund som eftersöker en fond 

vilken enbart investerar i företag som är extremt hållbara i sådana fall bör söka sig till ett 

annat bolag än AMF. AMF anser att de har en konkurrensfördel till följd av att de arbetar 

brett med sitt hållbarhetsarbete men beskriver att företaget inte har sett det som en 

konkurrensfördel utan som en del av sin filosofi. Vidare beskriver AMF att de investerar 

hållbart och ansvarsfullt för att arbetet kan ge upphov till högre vinster i framtiden och 

framhåller att arbetet inte innebär att de gör avkall på avkastning. Det gäller framförallt 

sett till ett långsiktigt perspektiv eftersom de går in i bolag med avsikten att behålla 

investeringen under en lång period. 

 

AMF anser att en konkurrenskraftig marknad inte bidrar till en minskad vilja att arbeta 

och investera hållbart och ansvarsfullt. Företaget menar att det istället kan leda till en 

förbättring av de produkter som erbjuds. Vidare beskrivs att AMF inte har en uppfattning 

om ett inträde av hållbara och ansvarsfulla fonder innebär konkurrens gentemot 

konventionella fonder. AMF framhåller att det till stor del beror på vilken typ av 

investering kunderna efterfrågar. 

 

AMF argumenterar för att branschöverenskommelser är bra för framtida utveckling inom 

branschen om hur de ska kommunicera gällande hållbarhet, däribland gällande 

koldioxidredovisning. AMF betonar dock att det kan vara svårt för gemene man att 

utvärdera rapportering om koldioxidutsläpp och hur det skiljer sig mellan företagen. AMF 

beskriver att det kanske inte i första hand är konsumenterna som efterfrågar 

hållbarhetsredovisningen utan att det är företagets övriga intressenter som kan ha ett 

intresse. Företaget anser inte att lagstiftning är önskvärt gällande vilka investeringar 

företagen ska göra eftersom det är att ingripa för långt på företagets verksamhet.  

 

6.4.3 Folksam 
Folksam argumenterar för att det kan vara skadligt att betrakta arbetet med hållbarhet och 

ansvar som en konkurrensfaktor. Folksam hävdar att arbetet med dessa aspekter bygger 

på samverkan mellan konkurrenter och poängterar att transparens är ledordet. C. 

Lundberg-Markow motsätter sig dock inte att det kan finnas individer inom Folksam som 

ser det som en konkurrensfaktor. Folksam menar att, om svenska bolag ska accelerera 

inom hållbarhet krävs en samverkan mellan aktörerna. Folksam anser att företag 

verksamma på en konkurrenskraftig marknad bemöter olika motgångar. Små, nystartade 
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bolag inom pensionsbranschen måste, för att följa regelverket, investera i räntebärande 

investeringar och inte i aktier. Det på grund av att små företag inte kan ta lika hög risk. 

Folksam betonar dock att i takt med att företag växer behöver de arbeta med hållbara och 

ansvarsfulla aspekter för att det annars kan komma att kosta företaget mycket pengar i 

framtiden. Anledningen till att större bolag inte skulle investera hållbart och ansvarsfullt, 

beror enligt C. Lundberg-Markow på att dessa bolag har hittat en investeringsstrategi som 

inte är hållbar men genererar en väldigt bra avkastning. Hon menar att det är tänkbart och 

att det är viktigt att inte underskatta girighet. Vidare beskriver Folksam att 

pensionsförsäkringar är en lågintresseprodukt och att företaget bemöter motgångar 

genom att gemene man inte ens vet att Folksam tillhandahåller pensionsförsäkringar. 

 

Folksam argumenterar för att det inte är meningen att fler fonder eller pensionsförvaltare 

ska vara hållbara utan hävdar att framgång nås när dessa faktorer anses “mainstream” att 

arbeta med inom alla företag. Folksam var en av grundarna till initiativet Principer för 

Ansvarsfulla Investeringar (PRI). Principerna är framtagna för att vara anpassningsbara 

till olika typer av förvaltare och innebär att företag ska förhålla sig till ansvarsfulla 

investeringar på ett transparent sätt. Konkurrenter ska därigenom inte påverkas om en 

förvaltare har många hållbarhetsfonder eller ej. Vidare framhåller Folksam att ett inträde 

av hållbara och ansvarsfulla fonder kan komma att innebära mer konkurrens gentemot 

konventionella fonder i framtiden och de förutspår att det kommer att vara ett inslag av 

hållbarhet i all förvaltning i framtiden. Folksam betonar dock att det är en konservativ 

bransch som styrs av ett flertal faktorer utöver hållbarhet och att företag behöver ta hänsyn 

till kostnader och att avgiften är viktigare än avkastningen. Detta eftersom 

pensionskapitalet investeras under en lång tidshorisont. 

 

Folksam anser inte att de ger avkall på en potentiell vinst genom att investera hållbart och 

ansvarsfullt men de anser inte heller att detta kommer att resultera i en högre avkastning 

i framtiden. Folksam menar att arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar inte 

handlar om avkastningen utan om att kunderna önskar att kapitalförvaltningen sker i 

enlighet med internationella normer och hållbarhetsprinciper. Företaget beskriver att 

avkastningen snarare påverkas genom hur allokeringen av olika tillgångsslag sker, att de 

exempelvis inte ska hamna fel i räntesituationer. Företaget tror att framväxten av etiska 

investeringskriterier har påverkat den negativa inställning som ett flertal kunder har haft 

gentemot hållbara och ansvarsfulla investeringar, till att de numera finner ett ökat intresse. 

 

Folksam anser att lagstiftning är ett kraftfullt verktyg och att förändringar genom lagar 

får snabb inverkan på aktörer. Företaget framhåller däremot att det är svårt att lagstifta 

om allt och att det är svårt att förutse konsekvenserna. Folksam argumenterar för att en 

fondlagstiftning och rapporteringskrav borde utvecklas genom att företag ska berätta vad 

de arbetar med men även vad de inte arbetar med. Branschinitiativ ställer sig Folksam 

positiva till och ser det som ett framgångsrikt koncept.  

 

6.4.4 KPA 
KPA beskriver att arbetet med att främja hållbara och ansvarfulla investeringar är ett sätt 

att differentiera sig gentemot övriga konkurrenter och att det är viktigt för sina affärer och 

sina kunder. KPA önskar att det skulle införlivas mer spetsiga upphandlingskrav gällande 

hållbarhet och ansvar vid anbudsförfrågningar. Vidare vill KPA att det ska ställas krav på 

dem eftersom de därmed kan få möjlighet att visa upp det arbete de bedriver i och med 

att KPA betraktar arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar som en 
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konkurrensfördel. KPA anser att omgivningen förutsätter att företag arbetar med 

hållbarhet och ansvar i sin förvaltning och om företag inte arbetar med dessa aspekter 

skulle det innebära en konkurrensnackdel för de företagen. Sedermera anser KPA att en 

konkurrenskraftig marknad inte kan bidra till en minskad vilja att arbeta hållbart och 

ansvarsfullt utan att det innebär hårdare konkurrens vilket stärker hållbarhetsarbetet. Det 

kan innebära att mer utmanande mål inom hållbarhet sätts upp inom företaget eftersom 

det är viktigt för att behålla kunder och generera finansiell avkastning. 

 

KPA anser att ett inträde av konventionella fonder innebär en ökad konkurrens gentemot 

hållbara och ansvarsfulla fonder. Det till följd av att många kunder fortfarande värderar 

avkastning högst och att de föreligger en uppfattning om att hållbara och ansvarsfulla 

fonder inte levererar lika god avkastning som konventionella fonder. KPA beskriver att 

rådgivare på banker kan välja att inte marknadsföra hållbara fonder som hållbara på grund 

av den uppfattning som finns att dessa fonder skulle vara mindre fördelaktiga ur 

lönsamhetssynpunkt. Företaget upplever att rådgivare och banker behöver mer 

information för att våga stå upp och marknadsföra hållbara fonder. 

 

E. Axelsson förklarar att omgivningen, likt KPA, befinner sig i ett skifte gällande synen 

om hållbara och ansvarsfulla investeringar. KPA anser att det behövs mer bevisföring 

som påvisar att de har kunnat generera en god avkastning trots att de uteslutit en del 

branscher och bolag genom åren. KPA anser dock inte att sina kunder ställs emot 

avvägningen mellan avkastning och att investera hållbart och ansvarsfullt eftersom de 

inte har satt kunderna i den situationen till följd av att KPA har genererat en lika hög 

avkastning som övriga konkurrenter. 

 

KPA framhåller att det finns en grupp investerare som arbetar med hållbarhet medan det 

finns en grupp som är relativt motsträviga till att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter. 

Företaget diskuterar därför huruvida en lagstiftning bör träda i kraft och finner att den nya 

lagstiftningen gällande att bolag ska rapportera sina koldioxidutsläpp är bra. KPA anser 

att rapportering av utsläpp kan leda till att företag kommer att börja jämföras vilket 

innebär att marknadsmekanismerna sätts igång. Det menar E. Axelsson är positivt och 

kan påverka de aktörer, som inte redan arbetar med dessa aspekter, att göra slag i saken.  

 

6.4.5 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar beskriver att alla företagets konkurrenter arbetar med hållbarhet och 

ansvar i sina verksamheter och ser därför inte detta arbete som en konkurrensfördel utan 

snarare som någonting företaget måste arbeta med. Företaget kan däremot differentiera 

sig gentemot övriga genom att välja fokusområden alternativt ta fram fonder som sticker 

ut gentemot andra. Vidare anser Länsförsäkringar inte att en konkurrenskraftig marknad 

kan leda till en minskad vilja att arbeta hållbart och ansvarsfullt utan att det istället bidrar 

till ett ökat arbete med dessa aspekter. Företag lägger mer resurser på detta arbete 

eftersom de bedömer att hållbarhet och ansvar kommer att bli allt viktigare i framtiden. 

Länsförsäkringar tror att det på sikt kommer att inträda fler fonder som profilerar sig som 

hållbara. Hållbarhetsfonderna är dock fortfarande relativt nischade och skiljer sig från 

konventionella fonder. Hållbarhetsfonder innebär däremot ofta en högre avgift till följd 

av att fonderna ofta är aktivt förvaltade vilket är dyrare än passivt förvaltade fonder. 

Länsförsäkringar betonar att avgiften i ett långsiktigt sparande, som pensionssparande, 

blir väsentlig att beakta vilket gör att människor kan tänkas välja bort hållbarhetsfonder. 

Företaget förutspår därför att konventionella fonder kommer att finnas kvar och inte 
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påverkas avsevärt av konkurrens från nischade hållbarhetsfonder. Däremot kommer 

många konventionella fonder bli mer hållbara genom ett ökat inslag av integrering och 

av hållbarhetsfaktorer samt bolagspåverkan. 

 

Länsförsäkringar arbetar inte med hållbara och ansvarsfulla investeringar på ett sätt som 

ger avkall på avkastningen utan företaget investerar hållbart och ansvarsfullt för att de 

bedömer att det kommer att generera en högre avkastning i framtiden. Företaget betonar 

att de inte kan göra avkall på avkastningen eftersom de förvaltar sina kunders pengar. 

Företaget belyser att en majoritet av sina kunder inte är beredda att göra avkall på 

avkastning för att investera mer hållbart och ansvarsfullt. C. Hillesöy förklarar att 

marknaden inte är mogen för det ännu. Vidare tror Länsförsäkringar att de genom att 

arbeta hållbart och ansvarsfullt kan attrahera nya kunder men att detta framförallt gäller 

på lång sikt. Företaget spekulerar i att aktörer som inte arbetar med hållbarhet- och 

ansvarsfrågor inte kommer att ha några kunder kvar om cirka fem till tio år. 

 

Gällande om lagstiftning borde införas för att reglera att företag ska arbeta med hållbara 

och ansvarsfulla investeringar, argumenterar Länsförsäkringar för att det är bättre att 

företagen får reglera sig själva, speciellt med tanke på att de är privata aktörer. 

Länsförsäkringar menar att regeringen kan styra över AP-fondernas hållbarhetsarbete 

vilket indirekt påverkar och motiverar privata aktörer i sitt hållbarhetsarbete. 

 

6.4.6 SEB 
SEB anser att sitt arbete med att investera hållbart och ansvarsfullt är ett sätt att 

differentiera sig gentemot andra. De siktar på att vara ledande inom hållbarhetsfrågor men 

de märker att även andra aktörer eftersträvar det och att hållbarhet är det område i 

branschen som det för närvarande råder mest konkurrens inom. R. Elkert framhåller att 

alla aktörer vill ligga långt fram inom hållbarhet vilket kan göra det svårt att differentiera 

sig gentemot andra. SEB instämmer inte med att en konkurrenskraftig marknad skulle 

innebära en minskad vilja att arbeta hållbart och ansvarsfullt. Det med stöd av hur 

situationen på den svenska marknaden ser ut idag där arbetet med hållbara investeringar 

har kommit långt fram. Det kan emellertid finnas en del kunder som anser att SEB inte 

bör arbeta med hänsyn till hållbarhet och ansvar men företaget anser att de kunder som 

vill ta avstånd från detta kan välja en sådan lösning.  

 

SEB anser att ett inträde av hållbara och ansvarsfulla fonder innebär konkurrens gentemot 

konventionella fonder. Desto fler fonder som profilerar sig som hållbara kan komma att 

påverka efterfrågan för konventionella fonder genom att människor ställer sig frågan 

huruvida konventionella fonder levererar en oetisk eller ohållbar avkastning. SEB menar 

dock att när det generellt talas om socialt ansvar eller miljöhänsyn tänker gemene man 

förmodligen i första hand på vad denne gör i sitt direkta sociala ansvarstagande och inte 

vad ens pengar gör. R. Elkert förklarar att det första en kund gör för att ta miljöhänsyn 

troligtvis inte är korrigera sin sparandeportfölj, utan till exempel sätta upp solpaneler. En 

annan svårighet som uppstår är hur en privatperson kan skilja på en hållbar fond och en 

konventionell fond. Dessutom är risk och avkastning två ytterligare faktorer som tas i 

beaktande. SEB har uppfattningen att en mer påtaglig och märkbar förändring såsom den 

globala uppvärmningen eller en högre vattennivå kan generera påtryckningar på gemene 

man som gör att förändringar kan ske snabbare. 
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SEB arbetar med långa tidshorisonter och arbetar hållbart och ansvarsfullt för att generera 

högre vinster i framtiden. SEB anser att det är fördelaktigt om företag inom branschen 

tillsammans tar fram riktlinjer eftersom det kan bidra till en bra diskussion, förståelse och 

acceptans. Det skiljer sig åt hur företag arbetar med frågorna och hur långt de har kommit, 

de kan därför ta lärdom av varandra. Den problematik SEB belyser är att eftersom 

utvecklingen går snabbt innebär det att standarder, vilka inte har blivit akademiskt satta 

eller granskade, kan användas för tidigt i marknadsföring mot kund. Företaget diskuterar 

att det möjligtvis skulle vara bättre om någon bestämde vad som ska mätas och vad som 

ska inkluderas i årsredovisningen samt anger att nya standarder inte bör användas i 

marknadsföringssyfte utan att för- och nackdelar tydligt lyfts fram. Vidare anser SEB att 

det är bättre med branschstandarder istället för lagstiftning eftersom det kan uppstå 

tolkningsproblem i och med den brist på definitioner som finns. 

 

6.4.7 Swedbank Robur 
Swedbank Robur betonar att ett arbete med hållbarhet och ansvar självfallet inte kan 

betraktas som en konkurrensnackdel. Företaget har arbetat med dessa aspekter i tjugo år 

och introducerade de första etikfonderna redan 1980. Swedbank Robur ser det som en 

självklarhet att de arbetar med hållbarhet och ansvarsfrågor, speciellt eftersom socialt 

ansvarstagande ligger nära Swedbanks grundvärderingar. De ser arbetet med hållbarhet 

och ansvar som en nödvändighet snarare än en konkurrensfördel och anser att det är 

mycket viktigt att arbeta långsiktigt inom finansbranschen. 

 

När Swedbank Robur får frågan om en konkurrenskraftig marknad kan innebära en 

minskad vilja att arbeta hållbart och ansvarsfullt, inflikar respondenten att benämningen 

konkurrenskraftig marknad kan tolkas som att företaget erhåller en fördel. Respondenten 

önskar istället använda benämningen konkurrensutsatt marknad. Swedbank Robur 

beskriver att de verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och att det alltid finns en 

risk, oavsett bransch, att en konkurrensutsatt marknad kan bidra till en minskad vilja att 

arbeta hållbart och ansvarsfullt. Detta samtidigt som företaget anser att de aktörer som 

arbetar hållbart och ansvarsfullt gör det för att de ser det som en långsiktig 

konkurrensfördel. Det finns aktörer som aktivt väljer att inte arbeta hållbart och 

ansvarsfullt, däremot tror Swedbank Robur att det finns en basnivå som måste uppfyllas 

av alla stora, seriösa aktörer. Företaget anser emellertid att konkurrensen mellan de stora 

aktörerna har ökat och att företagens hållbarhetsarbete har blivit mer omfattande. 

 

Swedbank Robur introducerar inga nya hållbara fonder på marknaden utan ändrar istället 

kriterierna för de redan befintliga fonderna. En vanlig diskussion som ofta framkommer 

i media eller när fondbeskrivningar ska författas är huruvida exempelvis Sverigefonder 

sätts i dålig dager om företaget skulle introducera en hållbarhetsfond Sverige. Swedbank 

Robur argumenterar för att alla sina fonder tar grundläggande hållbarhetshänsyn men att 

det i en vanlig fond enbart är en av många faktorer som beaktas medan det i en 

hållbarhetsfond är den avgörande faktorn. Företaget har i hållbarhetsfonden ingått ett 

kundlöfte om hållbarhet i fondbestämmelserna. Vidare framhåller Swedbank Robur att 

sina produkter är till för att ge avkastning till de kunder som investerar i dem vilket 

innebär att de inte kan be sina kunder att göra avkall på en del av avkastningen för att 

investera i till exempel en hållbar fond. De förväntar sig däremot att kunder som 

investerar i hållbarhetsfonder har mer tålamod och kan acceptera ett par sämre år. 

Företagets uppgift är dock att leverera en avkastning i förhållande till index vilket är 

beskrivet i fondbestämmelserna. 
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Swedbank Robur framhåller att ett krav på att aktiva aktörer ska ha en transparent 

redovisning beträffande hur de arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar är 

önskvärt. Den typen av lagstiftning anser Swedbank Robur vara acceptabel men att 

genom lagstiftning tvinga in hållbarhet och ansvar i investeringar, ifrågasätts av företaget. 

Detta för att de inte tror att lagstiftaren är kompetent nog att avgöra hur det kan komma 

att påverka finansiell avkastning. De anser i sådana fall att det skulle införas lagstiftning 

på en mycket basal nivå, exempelvis att företagen inte får investera i 

massförstörelsevapen.  

 

6.5 Lönsamhet kontra hållbarhet och ansvar 
Frågorna inom detta tema behandlades för att författarna skulle försäkra sig om att de 

erhållit tillfredsställande svar för att kunna besvara studiens frågeställning och för att 

knyta ihop de tidigare frågor som ställts under intervjun. 

 

6.5.1 Alecta 
Alecta argumenterar för att de inte gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt och anser inte att det föreligger en konflikt mellan de två 

intressena. Företaget anser dock att beaktandet av kriterier som miljö, samhälle och etik 

kan innebära att de har färre alternativ att tillgå vid utformandet av sin portfölj. Detta 

eftersom att företag, genom att investera hållbart och ansvarsfullt, väljer bort ett flertal 

bolag alternativt branscher vilket implicerar en sämre diversifiering och en lägre 

avkastning givet en viss risk. Alecta hävdar dock att detta enbart är sett ur ett teoretiskt 

perspektiv och inte ur ett praktiskt perspektiv. De beskriver att vid ett visst antal aktier 

försvinner diversifieringseffekten och risken minskas inte längre. Det innebär att 

företaget enbart ser en marginell skillnad vad gäller portföljens diversifieringsmöjligheter 

om de väljer bort att investera i de sämsta bolagen. Alecta anser att de istället kan generera 

ett ökat värde i termer av avkastning vilket de ser bevis på varje dag genom att de det 

senaste 15 åren har avkastat två till tre procent högre än marknadsindex, förutom 

möjligtvis två-tre år. 

 

Gällande vad Alecta anser är viktigast i sin förvaltning, om det är att generera maximal 

avkastning eller att investera hållbart och ansvarsfullt, framhålls att intressena inte går i 

konflikt med varandra. Uppdraget är att förvalta pensioner och maximera avkastningen 

men förvaltningen ska ske med hänsyn till hållbarhet.   

 

Alecta menar att de hinder företaget möter för att investera mer hållbart och ansvarsfullt 

finns inom specifika tillgångsslag som infrastruktur och i gröna obligationer. Det beror 

på att det krävs en förståelse för mekaniken samt vilka kostnader investeringen kommer 

att innebära. Företaget skulle behöva anlita firmor och rådgivare vilket medför högre 

kostnader. Högre kostnader går dock inte i linje med Alectas investeringsstrategi vilken 

innefattar att hålla låga kostnader. Ett annat hinder är att utbudet av gröna obligationer 

inte är tillräckligt tillfredsställande men Alecta anser att det är under uppluckring och att 

det kommer att bli enklare att investera i gröna obligationer i framtiden. 

 

6.5.2 AMF 
AMF anser inte att de behöver göra en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt. Vidare anser AMF att de genom att beakta kriterier för miljö, 

samhälle och etik blir begränsade när de ska konstruera sin portfölj. A. Viefhues 

återkopplar till en förändring de genomfört i sina investeringar vilken är att tillämpa 
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investeringsstrategin bäst-i-klassen på utländska aktier. Det har inneburit att 50 procent, 

av de tidigare 2500 aktier de hade att välja på, har fallit bort. AMF har därför färre 

alternativ att välja på när de konstruerar sin portfölj. AMF betonar dock att denna strategi 

är i linje med hur uppfattningen om hur utvecklingen inom branschen ska fortgå. De bolag 

som blir bortvalda ska ges incitament att inkludera hållbarhet och ansvar i sin förvaltning 

för att därigenom utvecklas till att bli en attraktiv investering. 

 

AMF beskriver att företaget inte upplever ett motsatsförhållande mellan att generera 

maximal avkastning samt att investera hållbart och ansvarsfullt. Företaget ska maximera 

avkastning men samtidigt agera som ansvarsfulla ägare. AMF framhåller att det förs 

diskussioner huruvida enskilda investeringar utgör en konflikt mellan avkastning kontra 

hållbarhet- och ansvarsaspekter. AMF skulle emellertid inte investera i ett bolag som 

bryter mot konventioner bara för att investeringen skulle kunna generera en hög 

avkastning. 

 

Det hinder AMF ser, gällande att investera mer hållbart och ansvarsfullt, handlar om hur 

de ska hantera problematiken kring hållbarhet och ansvar i andra tillgångsslag än aktier. 

AMF beskriver att obligationer är mer problematiskt än aktier vad gäller 

hållbarhetsaspekter eftersom obligationers ägarstruktur gör det svårare för AMF att kunna 

påverka bolagen. A. Viefhues berättar därutöver att de gärna vill ha statspapper i sin 

portfölj eftersom de kan betraktas som säkra placeringar och ge en stabil avkastning men 

det som kan vara ett hinder är hur statspapper ska bedömas ur hållbarhetssynpunkt. 

 

6.5.3 Folksam 
Folksam beskriver att de inte gör en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt utan att avvägningen snarare görs utifrån ett riskperspektiv. I 

Folksam utgår kapitalförvaltningen från hur risken i sin portfölj påverkas om de 

exempelvis skulle utesluta investeringar från en viss sektor. Detta eftersom de genom att 

ta en högre risk har en större chans att avvika från index men C. Lundberg-Markow 

poängterar att det kan gå åt båda hållen. Exempelvis har det varit lönsamt för företag som 

valt att avstå från att investera i oljeindustri men ser man tillbaka ett flertal år gick 

oljemarknaden betydligt bättre än övriga marknader. 

 

Folksam anser att arbetet med att investera hållbart och ansvarsfullt inte innebär att de 

har färre alternativ att tillgå vid utformandet av sin portfölj. Folksam beskriver att sin 

kapitalförvaltning är riskbaserad samt beroende av hur företagets åtaganden gällande 

utbetalning av pensioner ser ut i dagsläget. Vid utformande av företagets portföljer ser de 

vilka tillgångsslag som finns och gör en sammanvägning med risk och inkluderar de flesta 

tillgångsslagen. Folksam framhåller att företaget möjligtvis var något sena med att 

inkludera hållbara obligationer eftersom det varit en mycket illikvid marknad. 

 

Huruvida det viktigaste uppdraget för Folksam är att investera för att skapa maximal 

avkastning eller att investera hållbart och ansvarsfullt, betonas att företaget ska investera 

långsiktigt hållbart. Det skulle vara oacceptabelt av Folksams kunder om företaget 

tummade på hållbarhet för att nå en högre avkastning. Vidare anser Folksam att ett hinder 

för att inte investera mer hållbart och ansvarsfullt är att de inte har tillräckligt bra 

analysmetoder. Företaget finner att det är svårt att sätta ett mått på hållbarhet medan det 

är enklare med finansiella delar.  
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6.5.4 KPA 
KPA beskriver det skifte som är på gång gällande hur relationen mellan lönsamhet samt 

hållbarhet och ansvar ser ut. KPA förklarar att det inte kan anses lönsamt att investera 

hållbart och ansvarsfullt på kort sikt men däremot på lång sikt. KPA framhåller att de inte 

gör en avvägning mellan de båda intressena. Företaget beskriver dock att de måste ta 

hänsyn till risk och uppfylla krav på solvens vilket innebär att de inte enbart kan investera 

med hållbarhet och ansvar i beaktning. KPA anser att traditionella kapitalförvaltare, som 

är utbildade att inte tänka på hållbarhet, har börjat få en förståelse kring hållbara och 

ansvarsfulla parametrar men att den traditionella förvaltningen behöver ta ytterligare steg 

mot att inkludera hållbarhet och ansvar i förvaltningen. Vidare anser KPA att genom 

exkludering av branscher verksamma inom alkohol, tobak, spel och vapen medför att 20 

procent av världens index faller bort från KPA:s investeringsmöjligheter. KPA tar även 

hänsyn till miljökriterier och krav gällande energibolag vilket bidrar till att de har färre 

alternativ att tillgå när de konstruerar sin portfölj. 

 

KPA beskriver att det inte går att säga huruvida att generera maximal avkastning eller att 

investera hållbart och ansvarsfullt är det viktigaste uppdraget. De menar att 

kapitalförvaltningen ska generera bästa möjliga avkastning men att KPA ska göra det på 

ett hållbart sätt. KPA betonar att kapitalförvaltningen inte får generera en maximal 

avkastning om inte förutbestämda hållbarhetskriterier åtlyds. Vidare beskriver KPA att 

de hinder som begränsar dem från att inte investera ännu mer hållbart och ansvarsfullt, 

delvis är lagstiftning gällande solvens. Lagstiftningen reglerar att bolagets tillgångar ska 

täcka garanterade pensionsbelopp till sina kunder. KPA skulle gärna se fler hållbara 

lågriskprodukter på marknaden, exempelvis gröna obligationer. 

 

6.5.5 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar hävdar att de i dagsläget inte har behövt göra en avvägning mellan att 

investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Företaget har inte sett att det innebär 

några problem att ta hänsyn till de båda intressena. Företaget har använt utvalda 

investeringsstrategier och anser att det har påverkat avkastningen positivt och kommer att 

ha en positiv effekt på lång sikt. Länsförsäkringar framhåller dock att de genom att beakta 

kriterier som miljö, samhälle och etik i sina investeringsbeslut har färre alternativ att tillgå 

när de konstruerar sin portfölj. Om de vill arbeta ännu mer med hållbara och ansvarsfulla 

investeringar kan detta utgöra ett problem. Länsförsäkringar använder framförallt externa 

förvaltare vilket kan innebära att det inte alltid finns alternativ för dem att välja beroende 

på att marknaden är relativt omogen. Det gör att utvecklingen inom hållbara och 

ansvarsfulla investeringar bromsas. 

 

Huruvida det mest väsentliga för Länsförsäkringar är att investera för att generera 

maximal avkastning eller för att investera hållbart och ansvarsfullt, menar företaget att 

det är en kombination. Länsförsäkringar ska generera en god avkastning men det ska 

göras på ett ansvarsfullt sätt. Det hinder Länsförsäkringar har identifierat för att investera 

mer hållbart och ansvarsfullt är framförallt att det inte finns alternativ för hållbara och 

ansvarsfulla investeringar inom vissa tillgångsslag. Det gäller exempelvis marknaden för 

hedgefonder. Baksidan av att Länsförsäkringar skulle sluta investera i hedgefonder är 

enligt C. Hillesöy att avkastningen skulle påverkas negativt.  
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6.5.6 SEB 
SEB anser inte att de behöver göra en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt. Företaget beskriver att beaktande av kriterier som miljö, 

samhälle och etik i sin förvaltning kan innebära att de har färre alternativ att tillgå vid 

utformandet av sin portfölj. SEB menar att om de skulle tillämpa exkludering i för stor 

utsträckning skulle det kunna resultera i att företaget missar att påverka och förändra 

bolag vilket kan leda till förbättrad avkastning. Företaget framhåller att det därför är mer 

önskvärt att arbeta med andra metoder, såsom påverkansarbete.   

 

Huruvida vad som är viktigast med SEB:s investeringar, att generera maximal avkastning 

eller att investera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, anser företaget att de ska generera 

en avkastning som har skett på ett hållbart sätt. SEB upplever inte att det finns något 

specifikt som stoppar dem från att investera mer hållbart och ansvarsfullt än vad de gör 

idag, även om R. Elkert förklarar att det finns små utmaningar i vardagen. Utmaningarna 

ligger i att successivt ställa om arbetet och få hållbarhet att bli än mer integrerat i 

vardagen. Vidare innefattar utmaningarna frågor rörande hur hållbarhet ska utvärderas 

och hur exempelvis en hållbar hedgefond ska definieras.  

 

6.5.7 Swedbank Robur 
Swedbank Robur beskriver att de i dagsläget balanserat avvägningen mellan att investera 

lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Företaget förklarar att de har mött motgångar i 

sitt arbete med att ta hållbarhetshänsyn men att dessa motgångar överkommits. I sina 

indexfonder upptäckte företaget nämligen att de var tvungna att köpa tillbaka 

kärnvapenbolag. Detta på grund av att de i sina indexfonder inte fick optimera bort bolag 

med hänsyn till annat än avkastning. Det innebar att de inte fick utesluta massförstörelse 

vapen eller liknande etik- eller hållbarhetskriterier. Swedbank Robur valde därmed att 

ändra i sina fondbestämmelser och inkluderade att sina indexfonder måste följa företagets 

policy för ansvarsfulla investeringar. Företaget arbetar med att införa policyn för 

ansvarsfulla investeringar i alla sina fonder för att kunna exkludera av hållbarhetsskäl när 

företaget önskar. Vidare betonar Swedbank Robur att det vid kortsiktiga investeringar 

kan anses lönsamt att investera i kolbolag alternativt kärnvapenbolag och att hållbara 

investeringar inte är lika lönsamma. Eftersom företaget investerar med en lång 

tidshorisont i sina hållbara och ansvarsfulla fonder är det emellertid inga problem vad 

gäller avkastningen. Swedbank Robur framhåller att beaktande av kriterier som miljö, 

samhälle och etik i sin förvaltning, till viss del kan innebära att de har färre alternativ att 

tillgå när de konstruerar sin portfölj. Exempelvis om oljepriset har ökat kraftigt kan 

företaget missgynnas eftersom de inte investerar i oljebolag i sina hållbarhetsfonder. 

Swedbank Robur betonar dock att det går i perioder och återkopplar till att det med en 

lång tidshorisont inte är några problem. 

 

Huruvida det viktigaste för Swedbank Robur är att investera för att generera maximal 

avkastning eller att investera hållbart och ansvarsfullt, beskrivs att de inte maximerar 

avkastningen. Swedbank Roburs investeringar ska generera en god avkastning vilket 

uppfylls genom att avkasta mer än index. Företaget anser att det inte går att säga att ett 

av uppdragen är viktigare än det andra och betonar att de ska leverera en god avkastning 

med hjälp av hållbarhetshänsyn. Vidare framhåller Swedbank Robur att hinder de möter 

gällande att investera mer hållbart och ansvarsfullt utgörs av faktorer såsom tid och 

kunskap. Det handlar även om bolagens transparens eftersom Swedbank Robur är 

beroende av information från bolag för att ta ställning till potentiella investeringar. 
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7. ANALYS  
I följande kapitel kommer resultatet från empirin att analyseras och återkopplas till 

studiens huvudsakliga teorier samt tidigare forskning. Kapitlet är uppbyggt utifrån 

studiens temaområden. 

 

7.1 Hållbara och ansvarsfulla investeringar 
Pensionsförvaltarnas olika definitioner av hållbara och ansvarsfulla investeringar 

överensstämmer till stor del med den definition Renneboog et al. (2008a, s. 1723) har 

vilken innefattar beaktande av sociala, miljömässiga och etiska kriterier vid ett 

investeringsbeslut. Samtliga pensionsförvaltare uppger att de har ett policydokument 

utformat för hur företaget förhåller sig till hållbarhet och ansvar i sina investeringar. Det 

bekräftar Eurosif (2014, s. 59) ska finnas eftersom större, svenska institutioner har varit 

aktiva inom arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar i mer än tio år. 

 

7.1.1 Swesifs investeringsstrategier 
Samtliga sju pensionsförvaltare var välbekanta med Swesifs investeringsstrategier för 

hållbara och ansvarsfulla investeringar. Pensionsförvaltarna beaktar hållbarhet och ansvar 

framförallt vid aktieinvesteringar även om flertalet påtalar att de undersöker hur 

hållbarhet och ansvar kan tas i beaktning vid investeringar i andra tillgångsslag. Det 

överensstämmer med Eurosif (2014, s. 59) som anger att svenska institutioner i stor 

utsträckning tillämpar hållbara och ansvarsfulla investeringar i aktier men att det blivit 

mer förekommande att investera hållbart och ansvarsfullt i företagsobligationer. 

 

Nedan följer en sammanställning av respektive pensionsförvaltares användning av 

Swesifs strategier. Tabellen är avsedd för att skapa en helhetsbild över hur 

pensionsförvaltarna arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar och underlätta 

för läsaren. Författarna har utifrån intervjuer med pensionsförvaltarna fått kännedom om 

att varje förvaltare gör en tolkning av Swesifs strategier i den egna verksamheten vilket 

gör att tolkningarna kan skilja sig åt. Det påverkar vilka strategier respektive 

pensionsförvaltare anser sig använda. 

 
Tabell 4. Pensionsförvaltarnas användning av Swesifs investeringsstrategier 

 
 

Resultaten från empirin är intressanta att sätta i relation till Eurosifs (2014, s. 59) SRI-

studie vilken lyfter fram att exkludering, följt av normbaserad screening är de två 

strategier som används till störst utsträckning bland svenska institutioner. Författarna kan 

utifrån resultatet konstatera att normbaserad screening används av alla pensionsförvaltare 
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eftersom de ser det som en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot 

internationella konventioner. Exkludering används emellertid av fem av sju 

pensionsförvaltare. Författarna finner att det finns olika sätt att resonera kring att hitta de 

bästa bolagen ur hållbarhetssynpunkt. En av pensionsförvaltarna, KPA, arbetar med 

exkludering i stor utsträckning och menar att arbetet med att exkludera bolag har lett fram 

till att de investerar i de bästa bolagen. Alecta, AMF och Länsförsäkringar uppger istället 

att de aktivt söker sig till bolag som är duktiga i sitt hållbarhetsarbete.  

 

7.1.2 Exkludering – en något omstridd strategi 
Författarna identifierar att exkludering är relativt omdiskuterad av pensionsförvaltarna. 

En fördel som författarna ser med att använda exkludering är att pensionsförvaltaren på 

ett relativt enkelt sätt kan utesluta sådant som inte stämmer överens med sina kärnvärden. 

I KPA:s fall har det framkommit i kundundersökningar att kunderna inte vill att de inte 

ska investera deras pengar i vissa kontroversiella branscher vilket är positivt att KPA tagit 

hänsyn till. Länsförsäkringar lyfter fram att exkludering är negativt ur 

lönsamhetssynpunkt vilken överensstämmer med studien gjord av Statman och Glushkov 

(2009, s. 33, 44). Studien påvisar att en portföljs avkastning kan påverkas negativt när 

exkludering av branscher som alkohol, tobak och vapen tas med i beaktande. Det till följd 

av att investeringar i ovanstående branscher tenderar att ge en stabil avkastning över tid. 

Två av pensionsförvaltarna, Länsförsäkringar och Swedbank Robur, betraktar 

exkludering som en något lättvindig strategi och anser att det är bättre att driva ett 

uthålligt påverkansarbete för att få bolagen att förändra sig till det bättre. Folksam, SEB 

och Swedbank Robur betonar att de exkluderar olika typer av vapen och sådant som inte 

överensstämmer med företagets värderingar för att uppnå en hygiennivå vad gäller 

hänsyn tagen till hållbarhet och ansvar i sina investeringar. Det görs utöver de bolag som 

faller bort efter tillämpning av normbaserad screening. Författarna finner att 

pensionsförvaltarna ställs inför en avvägning. En exkludering kan vara nödvändig om de 

upplever att bolagets verksamhet krockar med pensionsförvaltarens egna värderingar. 

Exkludering innebär dock att pensionsförvaltaren avsäger sig rätten till att påverka ett 

bolag vilket inte är att föredra ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. 

 

Tre av pensionsförvaltarna publicerar listor med bolag de exkluderar på sina hemsidor. 

En fundering uppstår hos författarna om offentliggörande av exkluderade bolag är rätt 

väg att gå eller om det kan skada relationen med bolagen vid framtida potentiella 

investeringar. En fördel med att publicera exkluderade bolag är att de ges incitament att 

förbättra sitt arbete med hållbarhet och ansvar. En nackdel är att det kan försämra 

relationen mellan pensionsförvaltaren och det exkluderade bolaget. Författarna 

spekulerar i om en dialog som förs bortom offentlighetens ljus är ett bättre alternativ och 

därigenom kan bidra till att företaget kan upprätthålla en god relation till bolagen.  

 

7.1.3 Påverkansarbete och integrering – allt mer utbredda 
Eurosif (2014, s. 59) påtalar att en övergång från exkludering till strategier som 

integrering samt engagemang och röstning, började uppmärksammas bland svenska 

institutioner i samband med att Eurosifs rapport författades. Det är därför intressant att 

samtliga pensionsförvaltare använder strategin engagemang och röstning samt och i stor 

utsträckning även integrering. Majoriteten betonade att dessa två strategier är de 

viktigaste av Swesifs strategier och Folksam betonade uttryckligen att påverkansarbete är 

sin ”paradgren”.  Prakash Sethi (2005, s. 114) och Vitols (2011, s. 30) argumenterar för 

att pensionsförvaltare är lämpliga aktörer för att ta ett utökat ansvar för hållbarhet och 
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ansvar. Att integrering samt engagemang och röstning används i så stor utsträckning talar, 

enligt författarna, för att pensionsförvaltare tagit sin utökade roll för hållbarhets- och 

ansvarsfrågor på allvar. Detta ges stöd utav att det framkom i resultatet att 

påverkansarbete kan vara en utdragen process som kräver mycket tid och engagemang 

för att pensionsförvaltarna ska kunna genomdriva förändringar. 

 

7.1.4 Finns en bästa strategi ur lönsamhetssynpunkt? 
Kempf och Osthoff (2007, s. 921) fann att positiv screening gav upphov till högre 

avkastning medan Statman och Glushkov (2009, s.44) fann att den överavkastning som 

en tillämpning av positiv screening medförde, utjämnades när exkludering av branscher 

tillämpades. Det var med bakgrund av dessa resultat som författarna ställde en fråga om 

pensionsförvaltarna ansåg att någon av Swesifs strategier är att föredra i syfte att uppnå 

en önskvärd avkastning. Det visade sig emellertid att enbart två av pensionsförvaltarna 

hade ett någorlunda konkret svar på frågan. Flertalet nämnde att det behövs mer forskning 

inom området och att det är beroende av vilken tidsperiod, vilka marknader och 

tillgångsslag som diskuteras. I efterhand insåg författarna att frågan borde specificerats 

för att vara relevant för studien och med bakgrund av det lägger författarna inte någon 

större vikt vid analys av de övriga pensionsförvaltarnas svar. Intressant är att de två 

pensionsförvaltare som gav ett konkret förslag på den mest fördelaktiga strategin, angav 

samma strategi. Alecta och SEB spekulerade i att integrering borde vara mest fördelaktig 

för att uppnå en god avkastning. Författarna anser att dessa svar talar för 

pensionsförvaltarnas genuina övertygelse om att de genom att integrera hållbarhets- och 

ansvarsfrågor i sina verksamheter kan leverera god avkastning. Det är inte längre enbart 

finansiella faktorer som risk och avkastning som tas i beaktande vid ett investeringsbeslut 

utan hållbarhetsaspekter har blivit en väsentlig del.  

 

7.2 Lönsamhet 
 

7.2.1 Neutral/positiv syn på avkastningen 
För att introducera temat ”lönsamhet” ville författarna ta reda på pensionsförvaltarens 

generella uppfattning om avkastningen för hållbara och ansvarsfulla investeringar i 

förhållande till konventionella investeringar. Det i syfte att utvinna om 

pensionsförvaltarna upplevde ett motsatsförhållande mellan att investera lönsamt samt 

hållbart och ansvarsfullt. SEB och Folksam svarade att det inte såg några tydliga 

skillnader i avkastningen mellan de olika typerna av investeringar vilket stämmer överens 

med studier gjorda av Becchetti et al. (2015), Statman och Glushkov (2009) samt 

litteraturgenomgångar av Blanchard och Monjon (2014) och Van Dijk-de Groot och 

Nijhof (2015). Swedbank Robur framhöll att avkastningen är lika bra eller högre för 

hållbara och ansvarsfulla investeringar. Detta medan resterande fem förvaltare var 

övertygade om att avkastningen är högre för hållbara och ansvarsfulla investeringar vilket 

överensstämmer med studier gjorda av Kempf och Osthoff (2007) samt Derwall et al. 

(2005). De slutsatser författarna drar utifrån pensionsförvaltarnas svar är att det inte finns 

några indikationer på att de upplever ett motsatsförhållande mellan att investera lönsamt 

kontra hållbart och ansvarsfullt. Författarna anser dock att svaret på frågan kan ha 

påverkats av att de två pensionsförvaltarna som uppgav att det inte såg några skillnader i 

avkastningen respektive den som svarade att avkastningen var lika eller högre för hållbara 

och ansvarsfulla investeringar, utgick mer från forskning medan övriga utgick från 

företagets övertygelser. Författarna argumenterar emellertid att frågan var relevant att 
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ställa för att få kännedom om förvaltarnas uppfattning och för att kunna utesluta att de 

såg ett fullständigt motsatsförhållande mellan de två intressena. 

 

7.2.2 Pensionsförvaltare – lämpliga aktörer för att beakta hållbarhet och ansvar 
Samtliga pensionsförvaltare, förutom Folksam, delade uppfattningen om att 

pensionskapital är speciellt lämpligt att investera hållbart och ansvarsfullt eftersom 

kapitalet investeras på lång sikt och utgör stora kapitalvolymer. Resonemanget stämmer 

överens med de förväntningar som ställs på pensionsförvaltare enligt Amalric (2006, s. 

440) och Prakash Sethi (2005, s. 114). Pensionsförvaltare betraktas vara lämpliga aktörer 

för att ta ett utökat ansvar i hållbarhetsfrågor eftersom de har fördelar av att vara 

långsiktiga investerare och vidare förvaltar de signifikanta kapitalvolymer. Folksam 

menar att pensionsförvaltare varken har fördel eller nackdel av att de investerar på lång 

sikt utan att styrkan ligger i att de kan driva ett uthålligt påverkansarbete. Den 

uppfattningen delas även av de andra pensionsförvaltarna. 

 

7.2.3 Att generera maximal lönsamhet är det överordnade uppdraget 
Fyra av pensionsförvaltarna, vilka utgör majoriteten, instämmer i att företagets 

överordnade mål är att generera maximal lönsamhet. De fyra pensionsförvaltarna 

understödde sitt svar med att återkoppla till uppdraget att generera avkastning vilket de 

fått av sina kunder alternativt ägare och måste uppfylla. Två av dessa, Alecta och 

Swedbank Robur, framhåller att pensionsförvaltare har strikta krav på sig från 

Finansinspektionen respektive interna bestämmelser, att de ska uppfylla sitt uppdrag mot 

sina intressenter vilket innebär att de inte kan sätta hållbarhet som ett överordnat mål. 

Pensionsförvaltarnas svar bekräftar teorin om värdemaximering vilket enligt Friedman 

(1970, s. 173), Davis (1973, s. 317), Jones och Felps (2013, s. 207, 209), Jensen (2010, 

s. 32) samt Wallace (2003, s. 121) innefattar att företaget i första hand ska tillfredsställa 

finansiella krav hos aktieägare eller den part som företaget har sitt huvudsakliga 

förpliktande mot. Två av pensionsförvaltarna ger ett neutralt svar på frågan och 

framhåller att de har ett uppdrag att de ska generera maximal avkastning men menar att 

hållbarhet och ansvar är en del utav det. Folksam utskiljer sig från övriga och svarar nej 

på frågan samt gör tydligt att det ena inte är viktigare än det andra. Författarna anser dock 

att samtliga medverkande pensionsförvaltare kan sägas utgå från ett intressentperspektiv 

eftersom de inte upplever att uppdraget att vara lönsamma krockar med att de tar 

hållbarhetshänsyn. Det är i linje med vad Freeman et al. (2010, s. 28) förespråkar, att 

olika intressen kan förenas utan att ge upphov till en konflikt.  

 

7.2.4 Finansiell avkastning åsidosätts inte av förvaltarnas hållbarhetshänsyn 
Enligt Friedman (1970, s. 174), Prakash Sethi (2005, s. 100) och Davis (1973, s. 317) 

finns en risk att företag genom att beakta hållbarhet och ansvar skulle åsidosätta sitt 

uppdrag med att skapa finansiell avkastning. Utifrån empirin finner författarna att ingen 

av pensionsförvaltarna upplever att de genom att investera hållbart och ansvarsfullt 

åsidosätter målet med att vara lönsamma. Alla sju pensionsförvaltare uppger att 

intressena går att arbeta med parallellt. Det kan kopplas till Smiths (2003, s. 86) 

argumentation om att ett företag som förväntar sig att överleva på sikt måste balansera 

värdemaximering för aktieägarna med företagets övriga intressenter och deras intressen. 

Aktieägarna kan sägas motsvara pensionsförvaltarnas kunder/ägare i den aktuella 

studiens kontext. Carroll (1991, s. 40) definierar ett företags olika ansvarsområden vilka 

bland annat inrymmer ekonomiskt och etiskt ansvar. Carroll (1991, s. 42) anser att det 

skulle vara en förenkling av verkligheten att betrakta relationen mellan företagets fokus 
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på värdemaximering och dess ansvarstagande för samhället som en konflikt. Vidare 

menar han att detta synsätt utgör ett traditionellt, värdemaximerande perspektiv och att 

en aktör som utgår från ett intressentperspektiv istället skulle se relationen mellan de olika 

intressena som den organisatoriska verkligheten och arbeta för att kombinera de olika 

ansvarsområdena. Förvaltarnas utgångspunkt är att lönsamhet samt hållbarhet och ansvar 

går att kombinera i sina investeringar och att de olika delarna av Carrolls CSR-pyramid 

därför inte strider mot varandra vilket överensstämmer med intressentperspektivet.  

 

Utifrån tidigare studier framkommer att exkludering av branscher kan försämra en 

portföljs avkastning. Länsförsäkringar beskriver att det kan vara en avvägning ur 

lönsamhetssynpunkt att utesluta för många bolag från sin portfölj eftersom det kan 

påverka avkastningen. AMF påtalar vidare att det eventuellt gjordes större avkall på 

avkastning förr genom att investera hållbart och ansvarsfullt. Folksam lyfter fram att det 

finns vissa begränsningar i hur långt de som pensionsförvaltare kan gå i sitt ansvar för 

hållbarhetsfrågor eftersom de ska leverera trygga och stabila pensioner i takt med att 

människor går i pension. Dessa aspekter gör att författarna kan konstatera att relationen 

mellan lönsamhet kontra hållbarhet och ansvar trots allt inte är helt okomplicerad för 

pensionsförvaltarna. Författarna finner emellertid inte stöd i empirin för att 

pensionsförvaltarna ser relationen mellan lönsamhet och hållbarhetshänsyn som en 

konflikt i sina investeringar. Det handlar utifrån författarnas tolkning mer om att 

pensionsförvaltarna har ett utmanande arbete i att förena intressena. 

 

7.2.5 Finansiell avkastning fortfarande hög prioritet 
Författarna diskuterade, med stöd av Becchetti et al. (2015, s. 2542), att den ökade 

medvetenheten i samhället för hållbarhets- och ansvarsfrågor har skapat förväntningar på 

att företag ska integrera hållbarhetsaspekter i sina verksamheter. Becchetti et al. (2015, s. 

2542) framhåller att företagens arbete med hållbarhet och ansvar i sina verksamheter har 

bidragit till att lönsamhetsmål inte längre, enskilt, tillägnas all företagets uppmärksamhet. 

Baserat på ovanstående resonemang, ställdes en fråga om den ökade medvetenheten i 

samhället för hållbarhet och ansvar, har gjort att målet med att skapa finansiell avkastning 

har blivit mindre viktigt. Samtliga pensionsförvaltare var överens om att finansiell 

avkastning inte har blivit mindre viktigt till följd av den ökade medvetenheten. Alecta 

och Folksam förklarar att diskussionen mer handlar om att hållbarhetsfrågor har blivit 

mer integrerade och jämställda med avkastning. SEB är inne på liknande spår och 

förklarar att medvetenheten har gjort att det blivit mer viktigt hur avkastningen skapas. 

Författarna drar slutsatsen att pensionsförvaltarna, trots att hållbarhetsfrågan lyfts runt 

om i samhället, fortfarande måste uppfylla sitt huvudsakliga uppdrag att leverera trygga 

och stabila pensioner till sina kunder. Det gör att de inte kan prioritera uppdraget att skapa 

finansiell avkastning mindre. 

 

7.2.6 Kostnader med att investera hållbart och ansvarsfullt  
Inom temat lönsamhet ställdes en fråga om vilka kostnader pensionsförvaltarna har 

identifierat med att investera hållbart och ansvarsfullt. Frågan ställdes med grund i att det 

finns en föreställning, som lyfts fram av Davis (1973, s. 318), att företag som engagerar 

sig i socialt ansvarstagande åsamkar sig onödiga kostnader vilket går ut över företagets 

vinst. Carroll (2010, s. 88) och Renneboog et al. (2008a, s. 1730) belyser ytterligare att 

det diskuterats att företag som tar ansvar skulle försämra sin konkurrenskraft på 

marknaden. Samtliga pensionsförvaltare medger att de genom att investera hållbart och 

ansvarsfullt åsamkar sig utökade kostnader. Becchetti et al. (2015, s. 2542) identifierar 
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olika merkostnader för en aktör som investerar hållbart och ansvarsfullt varav en av 

kostnaderna innefattar tillgång till information. Utifrån empirin framkom att alla sju 

pensionsförvaltare har en utökad kostnad i form av inköp av information från 

utomstående aktörer. Ytterligare en kostnad som Becchetti et al. (2015, s. 2542) 

framhåller uppstår till följd av att ett företag måste avyttra sitt innehav i ett bolag som 

brister utifrån de riktlinjer som respektive företag satt upp. Författarna finner inget stöd 

för den kostnaden eftersom samtliga pensionsförvaltare arbetar med påverkansarbete och 

påtalar att de inte avyttrar sitt innehav i ett första skede utan utövar påtryckningar 

gentemot bolagen för att få dem att förbättra sig.  

 

Majoriteten av pensionsförvaltarna lyfte fram att de anser att kostnaderna är försvarbara 

i relation till vad de kan bidra med. KPA talar om att arbetet med hållbarhet och ansvar 

kan användas som riskförebyggande arbete. Alecta talar om ett företags anseenderisk 

vilket gör det viktigt för pensionsförvaltare att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Det går i enlighet med Grafström et al. (2008, s. 68) som förklarar att företag förväntas 

arbeta med socialt ansvarstagande på egna initiativ och inte enbart reagera på negativ 

kritik från sin omgivning. SEB och Länsförsäkringar framför att de tar på sig dessa 

kostnader eftersom det i slutändan gynnar sina kunder vilket enligt författarna indikerar 

på att pensionsförvaltarna är väl medvetna om sina intressenter. Författarna argumenterar 

för att om pensionsförvaltarna inte arbetar med dessa aspekter i dagsläget kan det komma 

att slå tillbaka i framtiden genom att de snabbt behöver implementera hållbarhet och 

ansvar i sin förvaltning. De pensionsförvaltare som investerar hållbart och ansvarsfullt 

ligger då före genom att ha utvecklat en framgångsrik investeringsstrategi. 

 

7.3 Intressenter 
Carroll (1991, s. 39) beskriver att allmänheten idag har högre förväntningar på att företag 

ska ta samhällsansvar som sträcker sig utöver att generera finansiell avkastning. Samtliga 

pensionsförvaltare instämmer i att de åtagit sig en utökad roll för samhällsansvar. Vidare 

beskriver Carroll (1998, s. 2) att värdemaximering inte är en motsättning till att vara en 

god samhällsmedborgare utan att det snarare är ett krav. Freeman et al. (2010, s. 28) 

argumenterar för att företagsledningen inte nödvändigtvis behöver göra en avvägning 

mellan olika intressenter och dess intressen utan att de går att förena. Alla sju 

pensionsförvaltare beskriver att alla sina intressenter är viktiga vilket är i enlighet med 

Freeman et al. (2010, s. 11) som beskriver att ett företag som vill maximera sina vinster 

inte längre enbart har sina aktieägare att förhålla sig till utan måste ta hänsyn till företagets 

övriga intressenter.  

 

7.3.1 Primära och sekundära intressenter 
Grafström et al. (2008, s. 66) förklarar att många intressenter i företagens omgivning 

påverkar företagets verksamhet. Vidare beskriver Grafström et al. (2008, s. 67-68) att 

intressenter kan delas in i primära och sekundära intressenter. Primära intressenter 

innefattar företagets kunder och ägare medan sekundära intressenter inte har en direkt 

påverkan på företagets överlevnad. I enlighet med Grafström et al. (2008, s. 67-68) 

beskriver alla sju pensionsförvaltare att de primära intressenterna är viktigast att 

tillfredsställa i sin förvaltning. Alecta, Folksam och Länsförsäkringar är kundägda bolag 

och klargör därför att deras kunder, de primära intressenterna, är viktigast att 

tillfredsställa i sin förvaltning. Det faller sig naturligt eftersom deras kunder även är deras 

ägare. Alecta arbetar med kundnytta i åtanke och Länsförsäkringar beskriver att de 

befinner sig i en förtroendebransch och att det därför är viktigt att föra en dialog med sina 
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intressenter. Folksams vision är att arbeta med kundägarfokus och betonar att sina 

intressenter vilka både är kund och ägare kan ha olika intressen inom företaget vilka kan 

vara motsatta. Författarna anser att Länsförsäkringar, Folksam, SEB och Swedbank 

Robur inte har en trygghet genom att vara ett ickeval för förvaltning av tjänstepension 

utan de måste arbeta mer proaktivt med att attrahera kunder till skillnad från de förvaltare 

som tillhandahåller ickeval. AMF anser att det är viktigast att tillfredsställa sina ägare 

eftersom de upphandlar pensionsförvaltare som ska tillhandahålla ickevalet men det 

innebär indirekt att kunderna är de viktigaste intressenterna att tillfredsställa. KPA 

betonar att kunderna är viktigast att tillfredsställa men att det, i likhet med AMF, är viktigt 

att ta hänsyn till ägarna. SEB och Swedbank Robur, vilka inte är kundägda, beskriver att 

kunderna är de allra viktigaste intressenterna att tillfredsställa i sin förvaltning. 

Författarna i den aktuella studien är inte förvånade över att de primära intressenterna är 

viktigast att tillfredsställa eftersom de ska erhålla sparandet i framtiden och att 

pensionsförvaltarna, genom nöjda kunder, kan behålla sitt uppdrag. 

 

Samtliga pensionsförvaltare beskriver att sekundära intressenter, vilka enligt Grafström 

et al. (2008, s. 67-68) bland annat inkluderar media och myndigheter, är viktiga att ta i 

beaktande. KPA beskriver att det är viktigt att komma igenom i redaktionellt material och 

Swedbank Robur påtalar att media påverkar förtroendet för branschen. Den låga 

trovärdigheten har orsakats av ett flertal skandaler som skett inom finansbranschen vilket 

Swedbank Robur menar motarbetar företagets hållbarhetsarbete. Författarna tror att 

skandaler har kommit att bidra till en starkare uppfattning om att företag enbart strävar 

efter en maximal finansiell avkastning vilket är i enlighet med vad Smith (2003, s. 85) 

påtalar. De sju pensionsförvaltarna tar, i enlighet med Freeman et al. (2010, s. 27), hänsyn 

till alla företagets intressenter och bekräftar att intressenterna står i nära förbindelse till 

varandra. Det till följd av att pensionsförvaltarna anser att alla intressenter påverkar 

förvaltarnas arbete och framtid, både indirekt och direkt. 

 

7.3.2 Tillfredsställa förvaltarens intressenters intressen 
Freeman et al. (2010, s. 28) argumenterar för att intressentmodellen kan skapa värde för 

alla företagets intressenter utan att avvägningar behöver göras mellan intressenters 

intressen. Fyra av sju pensionsförvaltare, Alecta, AMF, Folksam och KPA, anser inte att 

det är svårt att tillfredsställa sina intressenters olika intressen såsom avkastning samt 

hållbarhet och ansvar. Detta beror enligt Alecta och AMF delvis på att ett flertal kunder 

är tämligen omedvetna om förvaltarnas hållbarhetsarbete eller inte ens vet att de är kunder 

hos företaget. Det beskriver även Folksam är en utmaning, att sina intressenter ska bli 

medvetna om att de är kunder hos Folksam och att företaget förutom sakförsäkringar 

tillhandahåller pensionslösningar. Vidare betonar AMF att det inte har framkommit något 

motsägelsefullt mellan intressenternas intressen. KPA:s intressenter önskar att företaget 

ska synas mer och därigenom förbättra relationen med företagets intressenter. Goda 

relationer till företagets intressenter menar Jones (1995, refererad i Barnett och Salomon 

2012, s. 1304) vidare kunna resultera i förbättrade finansiella prestationer. Trots att 

pensionsprodukter beskrivs vara en lågintresseprodukt, förutspår författarna att kunder 

kan börja ställa krav på att pensionsförvaltarna ska ta hållbarhetshänsyn. Författarna 

menar att hållbarhetsmedvetna individer till stor del tänker hållbart kring konkreta val i 

sin vardag, till exempel genom att källsortera och/eller åka kollektivt. I ett skede längre 

fram kan medvetenheten för hållbarhet även nå människors investeringar och vidare 

pensionskapital. Medvetenheten kan göra att kunder, i högre utsträckning än idag, jämför 

pensionsförvaltare utifrån hållbarhetsaspekter och tar sitt beslut av pensionsförvaltare 
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utifrån det. Det kan i sin tur ställa högre krav på pensionsförvaltarnas arbete och uppgiften 

att tillfredsställa sina intressenters intressen kan bli än mer utmanande.   

 

Freeman et al. (2010, s. 28) beskriver att konflikter mellan olika intressenters intressen 

kan uppstå och att företagsledningen måste förena de olika intressena. Länsförsäkringar 

beskriver att det kan vara svårt att tillfredsställa sina intressenters olika intressen. 

Företaget framhåller att om de tog hänsyn till alla sina intressenters åsikter, skulle de inte 

ha några branscher kvar att investera i. Länsförsäkringar arbetar därför med att finna en 

medelväg mellan sina intressenters intressen. Vidare anser SEB, likt Länsförsäkringar, att 

det är utmanade att tillfredsställa de olika intressena men betonar att det är en del av det 

vardagliga arbetet. Swedbank Robur beskriver att förena intressenters olika intressen 

handlar om en tidsaspekt. Företaget måste arbeta med ett långsiktigt perspektiv eftersom 

det på kort sikt kan uppstå konflikter. Swedbank Robur, likt Alecta och AMF, beskriver 

att ett flertal av sina kunder dock inte är tillräckligt hållbarhetsintresserade vilket enligt 

författarna kan innebära att pensionsförvaltarna inte upplever samma krav från sina 

intressenter på att intressena måste förenas.  

 

Alla sju pensionsförvaltare upplever att de lyckas möta de krav som ställs på respektive 

förvaltare vad gäller lönsamhet och att ta hållbarhet och ansvar i beaktande. 

Pensionsförvaltarna klarar, enligt författarna, av att förena Carrolls (1991) fyra 

ansvarsområden vilka är ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Det 

juridiska ansvaret behöver pensionsförvaltarna uppfylla för att kunna vara verksamma i 

Sverige och det ekonomiska ansvaret, att skapa lönsamma pensioner, har alltid varit i 

fokus. Det etiska ansvaret har emellertid kommit att bli allt viktigare för 

pensionsförvaltarna att beakta. Vidare anser författarna att pensionsförvaltarna uppfyller 

det filantropiska ansvaret eftersom avsaknaden av lagstiftning inom området innebär att 

alla initiativ för att investera hållbart och ansvarsfullt därmed är frivilliga. Författarna tror 

att fokus i framtiden kommer att inrikta sig på det etiska ansvaret som kommer att ta allt 

större plats.  

 

7.3.3 Åsidosätta finansiella intressen och investera mer hållbart och ansvarsfullt? 

Grafström et al. (2008, s. 68) talar om att företag förväntas ta egna initiativ för att arbeta 

mer hållbart i sina verksamheter och inte enbart reagera på negativ kritik från sina 

intressenter. Vidare argumenterar Amalric (2006, s. 440) och Carroll (1991, s. 39) för att 

det ställs högre förväntningar på att långsiktiga investerare ska utöka sitt arbete med 

hållbar utveckling. Ovanstående resonemang medförde att förvaltarna tillfrågades om de 

är beredda att gå emot sina intressenters finansiella intressen för att investera mer hållbart 

och ansvarsfullt. En av pensionsförvaltarna, Alecta, menar att det är svårt att besvara 

frågan eftersom de aldrig har behövt gå emot sina intressenters finansiella intressen för 

att investera mer hållbart och ansvarsfullt. De betonar även att det är en subjektiv 

bedömning huruvida det görs avkall på finansiell avkastning. Alecta beskriver att de 

skulle kunna gå emot en del av sina intressenter men inte en majoritet. Det är i likhet med 

Folksam som framhåller att de skulle kunna gå emot de fem procent av kunder som anser 

att företaget ej ska investera hållbart och ansvarsfullt. Detta medan AMF förklarar att 

avkastning alltid sätts i första hand men att företagets grundläggande hållbarhetskriterier 

ska uppfyllas. KPA argumenterar för att de inte kan gå emot sina intressenters finansiella 

intressen eftersom de har fått i uppdrag att förvalta pensioner. Länsförsäkringar beskriver 

att sina investeringar ska generera god avkastning och vara kostnadseffektiva. De gör 

delvis avkall på finansiell avkastning genom att de inte investerar i kontroversiella vapen 
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trots att en del kunder önskar det till följd av den potentiella avkastningen som kan 

uppnås. SEB beskriver att en del kunder fortfarande anser att maximal avkastning är det 

viktigaste och att majoriteten inte har kommit till att enbart efterfråga investeringar som 

är hållbara och ansvarsfulla. SEB har, trots detta, tagit beslutet att arbeta med 

hållbarhetshänsyn i sina investeringar. Vidare framhåller Swedbank Robur, i likhet med 

AMF, att de inte är beredda att gå emot sina intressenters finansiella intressen eftersom 

de investerar i det kunderna önskar. Swedbank Robur bedömer att sina kunder ej är 

tillräckligt hållbarhetsintresserade för att företaget ska kunna gå emot deras intressen och 

investera mer hållbart och ansvarsfullt. Samtliga pensionsförvaltare anser dock att den 

ökade medvetenheten och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar har ökat 

och medfört en ökad efterfrågan på värdepapper vilket In et al. (2014, s. 169) påtalar är 

en effekt av den ökade medvetenheten.  

 

7.4 Konkurrens 
Friedman (1953, refererad i Altman 2005, s. 734) framhåller att företag som arbetar med 

etiska aspekter ökar sina kostnader och anses inte vara konkurrenskraftiga på marknaden 

utan att kunderna är beredda att betala ett högre pris för varan. Detta medan Fernández-

Kranz och Santaló (2010, s. 454) argumenterar för att företag som arbetar med hållbarhet 

och ansvar gör det för att vinna en konkurrensfördel gentemot övriga konkurrenter. Det 

instämmer Alecta i och menar att investera hållbart och ansvarsfullt dessvärre har blivit 

en konkurrensfördel och önskar istället att aktörerna ska dela med sig av best practice. 

Folksam går ännu längre och anser att det kan vara skadligt att se arbetet med att investera 

hållbart och ansvarsfullt som en konkurrensfaktor och önskar, likt Alecta, att aktiva 

aktörer ska ingå samarbeten för att utveckla sitt arbete. AMF bedömer att arbetet med att 

investera hållbart och ansvarsfullt innebär en konkurrensfördel vilken företaget erhåller 

genom att arbeta brett med hållbarhet och ansvar i alla sina investeringar. KPA, i enlighet 

med AMF, anser att det är en konkurrensfördel att arbeta med dessa aspekter och att det 

är ett sätt att differentiera sig på marknaden vilket är viktigt för sina affärer och kunder.  

 

Länsförsäkringar, SEB och Swedbank Robur beskriver att de genom att investera hållbart 

och ansvarsfullt kan differentiera sig gentemot andra aktörer men beskriver att det till 

följd av att samtliga konkurrenter arbetar med dessa aspekter, ej kan anses vara en 

konkurrensfördel. Genom att samtliga pensionsförvaltare bedömer att ett arbete med 

hållbara och ansvarsfulla investeringar är nödvändigt och präglas av mycket konkurrens, 

medför det att konkurrensen jämnas ut. Författarna bedömer därför att 

pensionsförvaltarna inte gör en lika stor avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt eftersom de måste beakta båda delar för att överleva. Alla sju 

pensionsförvaltare anser att hållbara och ansvarsfulla investeringar är viktigt och 

författarna tror att det kan leda till att fler sådana investeringsalternativ tillkommer i 

framtiden samt att de blir billigare och mer attraktiva att investera i.  

 

7.4.1 Konkurrensens påverkan på ett oetiskt beteende 
Shleifer (2004, s. 414) kritiserar den effekt konkurrens kan ha på oetiskt beteende och 

beskriver att oetiska handlingar ökar i takt med att konkurrensen på marknaden 

accelererar. Han betonar att företag genom oetiska lösningar kan generera en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Swedbank Robur belyser, likt Shleifer 

(2004, s. 414), att det finns en risk, oavsett bransch, att en konkurrensutsatt marknad kan 

bidra till en minskad vilja att arbeta och investera hållbart och ansvarsfullt och att det görs 

för att erhålla en långsiktig konkurrensfördel. Alecta, i likhet med Swedbank Robur, 
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diskuterar risken att aktörer som inte har tillräckliga processer för ett arbete med hållbara 

och ansvarsfulla investeringar och ligger efter övriga företag, kan komma att välja bort 

att arbeta med dessa aspekter om marknaden är konkurrensutsatt. AMF, KPA, 

Länsförsäkringar och SEB anser inte att en konkurrenskraftig marknad bidrar till en 

minskad vilja att investera hållbart och ansvarsfullt vilket talar emot Shleifer (2004, s. 

414). De sistnämnda pensionsförvaltarna samt Swedbank Robur, argumenterar för att 

konkurrensen mellan aktörerna har ökat och att hållbarhetsarbetet därmed har 

intensifierats vilket är i enlighet med vad Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 484) 

påtalar. AMF beskriver vidare att en konkurrenskraftig marknad kan leda till en 

förbättring av tillgängliga produkter vilket Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 484) 

argumenterar för. Folksam betonar emellertid att girighet inte ska underskattas men 

påtalar att om en stor aktör på en konkurrenskraftig marknad väljer att inte investera 

hållbart och ansvarsfullt beror på att denne funnit en strategi som genererar en mycket 

hög avkastning. Författarna finner, utifrån pensionsförvaltarnas svar, övervägande stöd 

för att konkurrens inom branschen har en positiv effekt på pensionsförvaltarnas arbete 

med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Detta i kontrast till Shleifer (2004, s. 414) 

som påtalar att konkurrens kan medföra att företag, i större utsträckning, arbetar med 

oetiska lösningar. Författarna bedömer att konkurrens stimulerar arbetet och har skapat 

en norm inom branschen att oetiskt beteende inte är accepterat. 
 

7.4.2 Konkurrens mellan hållbarhetsfonder och konventionella fonder 
In et al. (2014, s. 169) presenterade att konventionella samt hållbara och ansvarsfulla 

fonder inte skiljer sig åt vad gäller finansiella prestationer. Vidare fann In et al. (2014, s. 

169) att hållbara och ansvarsfulla fonder inte bemöter konkurrens från inträden av 

konventionella fonder. Det är inte i enlighet med uppfattningen som Alecta, Folksam, 

KPA, Länsförsäkringar och SEB har, utan de anser att inträdena av konventionella fonder 

innebär en ökad konkurrens. Folksam tror att hållbara och ansvarsfulla fonder kan komma 

att innebära mer konkurrens gentemot konventionella fonder i framtiden men betonar, 

likt Länsförsäkringar, att konventionella fonder kommer att finnas kvar eftersom de 

befinner sig inom en relativt konservativ bransch. AMF har ingen uppfattning huruvida 

ett inträde av hållbara och ansvarsfulla fonder innebär konkurrens gentemot 

konventionella fonder. Författarna anser att hållbara och ansvarsfulla fonder kommer att 

innebära mer konkurrens gentemot konventionella fonder i framtiden. Detta eftersom ett 

flertal pensionsförvaltare och tidigare studier har beskrivit att det huvudsakligen inte finns 

några signifikanta skillnader i avkastning mellan de olika fonderna. Författarna tror 

därmed att konventionella fonder kommer att behöva bli mer hållbara och ansvarsfulla 

för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden.  

 

7.4.3 Altruistiskt och strategiskt förhållningssätt till hållbarhetsarbete 
Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) diskuterar två sätt som används för att 

investera hållbart och ansvarsfullt. Det ena innebär att ge avkall på avkastningen 

(altruistiskt synsätt) medan det andra innebär att investera för att generera en ökad vinst 

i framtiden (strategiskt synsätt). Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) fann 

övervägande stöd för det strategiska förhållningssättet. Vidare undersökte Fernándes-

Kranz och Santaló (2010, s. 454) hur konkurrens kan påverka i vilken utsträckning företag 

arbetar med hållbarhet. Det strategiska synsättet överensstämmer med hur sex av 

pensionsförvaltarna, Alecta, AMF, KPA, Länsförsäkringar, SEB och Swedbank Robur, 

beskriver att de arbetar. De anser att arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar 

kommer generera en ökad vinst i framtiden men betonar att det sker på lång sikt. Folksam 
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menar att de varken investerar hållbart och ansvarsfullt enligt altruistiskt eller strategiskt 

synsätt utan hävdar att kapitalförvaltningen är baserad på internationella normer och 

hållbarhetsprinciper. Vidare anser Folksam att avkastningen påverkas beroende på vilket 

tillgångsslag företaget investerar i. Fernández-Kranz och Santaló (2010, s. 454) 

argumenterar för att långsiktiga investerare, vilka arbetar utifrån ett strategiskt synsätt, 

söker en konkurrensfördel. Majoriteten av pensionsförvaltarna arbetar enligt det 

strategiska synsättet men det behöver nödvändigtvis inte innebära en konkurrensfördel 

enligt författarna utan det anses snarare vara ett krav för att konkurrera på marknaden. 

Sedermera har pensionsförvaltarna fått ett uppdrag att förvalta pensioner och de kan inte 

be sina kunder göra avkall på avkastningen. 

 

7.4.4 Lagstiftning 
Samtliga pensionsförvaltare investerar på lång sikt och arbetar med att påverka bolag de 

investerar i samt bemöter påtryckningar från sina intressenter att investera mer hållbart 

och ansvarsfullt vilket är i enlighet med vad Shleifer (2004, s. 417) förespråkar. 

Sedermera anser Shleifer (2004, s. 417) och Altman (2005, s. 748) att staten bör införa 

regelverk för att företag ska arbeta mer med hållbara och ansvarsfulla aspekter. Alla sju 

pensionsförvaltare anser att en lagstiftning som påtvingar ett arbete med hållbara och 

ansvarsfulla investeringar är att gå för långt. Framförallt eftersom definitionen av 

hållbarhet och ansvar är mycket subjektiv. Det blir därmed en tolkningsfråga för 

respektive pensionsförvaltare vilket kan komma att förvirra och stjälpa utvecklingen 

snarare än att driva den framåt. Majoriteten av pensionsförvaltarna belyser dock att 

lagstiftning gällande rapportering är önskvärt. Framförallt argumenterar samtliga 

pensionsförvaltare att branschinitiativ är bra för branschens framtida utveckling. Det kan 

bidra till lärorika diskussioner och pensionsförvaltarna kan ta lärdom av varandra. 

Författarna förutspår att branschöverenskommelser och lagstiftning gällande rapportering 

kan minska konkurrensen mellan pensionsförvaltarna och leda till en acceleration av 

arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Författarna menar att det kan leda till 

att avvägningen mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt minskas till 

följd av att alla konkurrerar på samma villkor. Vidare kan branschöverenskommelser 

enligt författarna minska incitamenten till att inte investera hållbart och ansvarsfullt.  

 

7.5 Lönsamhet kontra hållbarhet och ansvar 
Samtliga pensionsförvaltare upplever att de inte behöver göra en avvägning mellan att 

investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Utifrån empirin framgår att 

pensionsförvaltarna har hittat strategier som gör att de klarar av att balansera målet att 

vara lönsamma med att samtidigt beakta hållbarhet och ansvar i sina investeringar. 

Intressant är att två av pensionsförvaltarna lyfter fram att de ser hållbarhet som en 

förutsättning för att generera god avkastning. Författarna finner att pensionsförvaltarna 

beaktar hållbarhet och ansvar i en sådan utsträckning att de inte får ge avkall på 

avkastningen. Detta eftersom majoriteten av pensionsförvaltarna medgav att målet att 

vara lönsamma trots allt är det överordnade uppdraget och att de har krav på sig från olika 

intressenter att uppfylla sitt uppdrag som pensionsförvaltare. Pensionsförvaltarna måste 

vara affärsmässiga när de överväger hållbara och ansvarsfulla investeringar och 

utgångspunkten är att investeringen ska ge en lika god eller bättre avkastning än en 

likvärdig investering. Det visar enligt författarna på att intressena går att förena samtidigt 

som en pensionsförvaltare inte skulle kunna investera i en hållbar produkt som inte 

uppvisar lika god avkastning som en konventionell produkt. Smith (2003, s. 85) hävdar 

att skandaler som ägt rum det senaste årtiondet har kommit att resultera i ett starkare 
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gehör för att företagets olika intressen ska balanseras även om det resulterar i att 

avkastningen försämras. Författarna menar emellertid att detta synsätt inte stämmer 

överens med hur pensionsförvaltarna arbetar eftersom de i grund och botten måste se till 

att uppfylla sitt finansiella åtagande gentemot sina kunder/ägare och därför kan de inte ge 

avkall på avkastningen. 

 

7.5.1 Begränsningar av att ta hållbarhetshänsyn 
Fem av sju pensionsförvaltare, AMF, KPA, Länsförsäkringar, SEB och Swedbank Robur, 

instämmer med påståendet att de har färre alternativ att tillgå när de konstruerar sin 

portfölj vid beaktande för kriterier som samhälle, miljö och etik. AMF betonar dock att 

det är en strategi och argumenterar för att de bolag som utesluts ska ges incitament till att 

utvecklas. SEB förklarar att om de skulle använda exkludering i för stor utsträckning kan 

de missa att påverka och förändra företagen till det bättre. Swedbank Robur beskriver att 

de har färre alternativ att tillgå men menar att avkastningen för olika tillgångsslag varierar 

och utjämnas över en lång period och därmed elimineras problemet. De fem 

pensionsförvaltarnas svar är i enlighet med Cortez et al. (2008, s. 573) samt Humphrey 

och Lee (2009, s. 520) vilka argumenterar för beaktandet av etiska kriterier medför 

begränsningar i en investerares arbete med att ta fram en optimal portfölj av investeringar. 

Cortez et al. (2008, s. 573) framhåller att detta kan ge upphov till att portföljens 

diversifieringsmöjligheter försämras och en vidare försämrad avkastning. 

Pensionsförvaltarna instämmer i att diversifieringsmöjligheterna försämras men däremot 

inte med att det skulle påverka avkastningen eftersom de investerar på lång sikt.  

 

Alecta är en av de som inte instämmer i denna diskussion. Företaget framför att 

diversifieringseffekten försvinner vid ett visst antal aktier och att de enbart ser en 

marginell skillnad vad gäller portföljens diversifieringsmöjligheter om de väljer bort att 

investera i de sämsta bolagen. Alecta anser att de istället kan generera ett ökat värde i 

termer av avkastning vilket de ser bevis på i sin avkastning. Pensionsförvaltarens svar är 

intressant från författarnas sida eftersom de funnit bevis för detta resonemang i studien 

av Barnett och Salomon (2006). Barnett och Salomon (2006, s. 1117) finner ett kurvlinjärt 

samband mellan en fonds screeningintensitet och dess finansiella prestation. Vidare talar 

Barnett och Salomons (2006, s. 1117) resultat för att de försämrade 

diversifieringsmöjligheter, som uppstår till följd av en ökad screeningintensitet, senare 

vägs upp av att ansvarstagande företag förbättrar sina finansiella prestationer genom sina 

egenskaper att ta socialt ansvar. Förutom Alecta instämmer inte Folksam i diskussionen 

kring att beaktande av kriterier för samhälle, miljö och etik skulle innebära begränsningar 

och försämrade diversifieringsmöjligheter. Folksam menar att sin kapitalförvaltning är 

riskbaserad och att utformningen av sina portföljer görs utifrån olika tillgångsslag vilket 

innebär att de inte begränsas. 

 

7.5.2 God avkastning med hänsyn till hållbarhet och ansvar 
Nedan återges pensionsförvaltarnas svar på en av de avslutande frågorna i intervjuerna 

med pensionsförvaltarna. Frågan lyder: Vad är viktigast för er att uppnå genom er 

förvaltning: Generera maximal avkastning eller investera på ett hållbart och ansvarsfullt 

sätt? 
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Tabell 5. Avslutande fråga 

 
 

De olika respondenternas svar på denna fråga betraktas som homogena av författarna. 

Ingen av pensionsförvaltarna väljer att utesluta det ena framför det andra utan visar på att 

de beaktar båda intressena vid sina investeringsbeslut. Författarna blev något förvånade 

över detta resultat eftersom det vid en tidigare fråga framkom att fyra av sju 

pensionsförvaltare trots allt ser uppdraget att generera maximal avkastning som det 

överordnade målet att arbeta för. Författarna spekulerar i att frågornas olika 

konstruktioner kan påverka svaren. I frågan som redovisas i tabellen ovan, ställer 

författarna frågan på sin spets och erbjuder författarna två alternativ. Detta i kontrast till 

den tidigare frågan där hållbarhet och ansvar inte inkluderas i frågan.  

 

7.5.3 Hinder för att investera hållbart och ansvarsfullt 
Pensionsförvaltarna upplever likartade hinder i sitt arbete med hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Det finns inte hållbara och ansvarsfulla investeringar inom alla 

tillgångsslag ännu. Författarna bedömer att detta är en aspekt som belyser att 

pensionsförvaltarnas arbete med att kombinera uppdraget att generera lönsamhet med att 

investera hållbart och ansvarsfullt, är utmanande. Författarna förutspår emellertid att 

medvetenheten och intresset för hållbarhet och ansvar kommer att fortsätta öka i 

framtiden vilket gör att fler aktörer kommer att integrera hållbarhets- och ansvarsfrågor i 

sina verksamheter vilket gör dem investerbara. Författarnas förväntningar är därför att 

svenska befolkningens pensionskapital i framtiden, i större utsträckning, kommer att 

investeras i hållbara och ansvarsfulla alternativ i takt med att marknaden blir mer mogen. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel kommer författarnas valda problemformulering att besvaras vilken lyder: 

”Gör svenska pensionsförvaltare en avvägning mellan att investera lönsamt kontra 

hållbart och ansvarsfullt?”. Författarna kommer sedermera att återkoppla till studiens 

två delsyften. I kapitlet presenteras även förslag på vidare forskning.  
 

 

I denna studie har författarna undersökt om svenska pensionsförvaltare gör en avvägning 

mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Studien är av kvalitativ 

karaktär och författarna har tillämpat semistrukturella intervjuer med respondenter för 

respektive pensionsförvaltare. Det huvudsakliga syftet med studien var att erhålla en ökad 

förståelse för om det föreligger en motsättning mellan lönsamhet samt hållbarhet och 

ansvar eller om de går att förena. Studiens första delsyfte innefattade att ta reda på om 

pensionsförvaltarnas intressenter och dess intressen påverkar om en avvägning görs. 

Studiens andra delsyfte var att undersöka om konkurrens på marknaden påverkar 

avvägningen. 

 

Författarna har kommit fram till att pensionsförvaltarna inte behöver göra en avvägning 

mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt på lång sikt. Samtliga 

pensionsförvaltarna anser att de har hittat strategier som möjliggör att sina investeringar 

kan vara lönsamma men även hållbara och ansvarsfulla. Strategierna handlar om att vara 

långsiktiga investerare och ansvarsfulla ägare vilket innefattar att driva ett uthålligt 

påverkansarbete i bolag som brister för att därigenom främja en mer hållbar omvärld. 

Genom att investera hållbart och ansvarsfullt kan pensionsförvaltarna skapa en god 

avkastning och undvika kostnader i framtiden, i form av incidenter, som förr eller senare 

skulle uppdagas och skada pensionsförvaltarnas anseende. Författarna finner att 

pensionsförvaltarna ser arbetet med att investera hållbart och ansvarsfullt som en 

förutsättning för att generera god avkastning. Det föreligger med andra ord inget 

motsatsförhållande mellan de båda intressena. 

 

Relationen mellan lönsamhet samt hållbarhet och ansvar är emellertid problematisk. 

Pensionsförvaltarnas huvudsakliga uppdrag är att skapa trygga och stabila pensioner till 

sina kunder vilket gör att hållbarhet och ansvar inte kan sättas som ett överordnat mål 

även om det tas i beaktning vid investeringar. Pensionsförvaltarna möts av ständiga 

utmaningar i sitt arbete med att kombinera intressena. Utmaningarna består av att 

investera hållbart och ansvarsfullt i fler tillgångsslag än aktier eftersom utbudet är relativt 

begränsat ännu. Vidare kan det vara problematiskt att utesluta för många bolag från sin 

portfölj eftersom pensionsförvaltare blir begränsade i att kombinera en optimal portfölj 

av investeringar. Kontroversiella branscher som tobak, alkohol och spel har sedermera 

uppvisat en högre avkastning än andra branscher vilket gör att portföljens avkastning kan 

försämras genom att utesluta dessa branscher ur sin portfölj. Pensionsförvaltarna anser 

emellertid att de klarar av att balansera lönsamhet med hållbarhet och ansvar utan att 

behöva ge avkall på det ena för att uppnå det andra. 

 

Författarna fann att de primära intressenterna är viktigast att tillfredsställa i 

pensionsförvaltarnas förvaltning eftersom de har fått i uppdrag att förvalta sina kunders 

pensioner. De pensionsförvaltare som inte är kundägda måste även se till sina ägare och 

tillfredsställa deras behov men betonar att kunderna trots allt är viktigast. Att förena 

pensionsförvaltarnas intressenters olika intressen anser en majoritet av förvaltarna att de 
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kan uppfylla. Några menar att det kan vara utmanande eftersom de har många kunder 

med olika preferenser, dock gäller detta på kort sikt och ej vid en lång tidshorisont. 

Samtliga pensionsförvaltare anser att de lyckas möta de krav som ställs på dem till följd 

av den ökade medvetenheten för hållbarhet och ansvar i samhället. Att 

pensionsförvaltarna skulle gå emot sina intressenters finansiella intressen för att investera 

ännu mer hållbart och ansvarsfullt, framhåller en majoritet av bolagen att de inte skulle 

göra. Författarna kan konstatera att pensionsförvaltarna måste ta hänsyn till sina 

intressenters intressen vid val av investeringar vilket påverkar avvägningen huruvida 

förvaltarna ska investera hållbart och ansvarsfullt. Pensionsförvaltarna anser dock inte att 

de kan utesluta hållbarhet och ansvar i sin förvaltning trots att en del intressenters 

huvudsakliga intresse är maximal avkastning. Författarna tolkar det därmed som att 

pensionsförvaltarna gör en liten avvägning mellan sina intressenters intressen men 

framhåller, likt pensionsförvaltarna, att dessa går att förena över en lång tidshorisont. 

 

Att arbeta med att investera hållbart och ansvarsfullt anser samtliga bolag vara nödvändigt 

vilket gör att konkurrensfördelen försummas eftersom det snarare anses vara ett krav än 

en fördel. Att ett företag inte skulle arbeta med hållbara och ansvarsfulla investeringar 

skulle snarare vara en konkurrensnackdel. Författarna menar därför att avvägningen 

mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt minskas genom att samtliga 

pensionsförvaltare arbetar med dessa aspekter och det krävs för att vara 

konkurrenskraftig. Den ökade konkurrensen och intresset för hållbara och ansvarsfulla 

investeringar kan i framtiden komma att resultera i att hållbara och ansvarsfulla fonder 

innebär mer konkurrens gentemot konventionella fonder. Det till följd av att författarna 

förutspår att konventionella fonder måste röra sig mot att bli mer hållbara och ansvarsfulla 

för att kunna vara konkurrenskraftiga i ett längre perspektiv. Att intresset ökar kan leda 

till fler hållbara och ansvarsfulla fonder men även att de kan bli billigare vilket underlättar 

för pensionsförvaltarnas avvägning. Vidare anser en majoritet av pensionsförvaltarna att 

de investerar hållbart och ansvarsfullt för att ge upphov till högre vinster och inte gör 

avkall på potentiell avkastning. Det talar för att de inte behöver gör en avvägning eftersom 

deras hållbara och ansvarsfulla investeringar förväntas generera en lika god eller bättre 

avkastning. Författarna uppskattar att branschöverenskommelser, som 

pensionsförvaltarna tenderar att vara positiva till, skulle innebära att konkurrensen 

utjämnas eftersom det kan minska incitamenten hos pensionsförvaltarna att välja en 

oetisk och/eller ohållbar investering för att uppnå en högre avkastning.  

 

Författarna kan avslutningsvis konstatera att svenska pensionsförvaltare inte gör en 

avvägning mellan att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. 

 

 8.1 Praktiska rekommendationer 
Utifrån det som framkommit i studien ämnar författarna ge praktiska rekommendationer 

till både pensionsförvaltarna och pensionsförvaltarnas intressenter. Författarna anser att 

pensionsförvaltarna ska fortsätta sitt arbete med hållbara och ansvarsfulla investeringar 

eftersom medvetenheten och intresset för området förutspås fortsätta öka i framtiden. Det 

är därmed högst relevant att pensionsförvaltarna arbetar med hållbara och ansvarsfulla 

investeringar för att kunna vara konkurrenskraftiga. Det finns indikationer på att 

hållbarhet och ansvar kommer att bli mer integrerat även i andra tillgångsslag än aktier 

och pensionsförvaltarna bör vara uppmärksamma och vara delaktiga i att driva 

utvecklingen framåt. Vidare vill författarna uppmärksamma att samtliga 

pensionsförvaltare ställer sig positiva till branschöverenskommelser vilket författarna 
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rekommenderar att pensionsförvaltarna fortsätter med för att därigenom dela med sig av 

”best practice”. Det gynnar såväl pensionsförvaltarna, pensionsförvaltarnas kunder samt 

bidrar till en mer hållbar och ansvarsfull omvärld.  

 

Författarna anser att pensionsförvaltarnas intressenter bör ställa mer krav på att 

förvaltarna ska investera hållbart och ansvarsfullt i en ännu större utsträckning än idag. 

Det önskas av pensionsförvaltarna och ger dem incitament att arbeta mer med hållbara 

och ansvarsfulla investeringar.  

 

8.2 Etiska och samhälleliga aspekter 
I denna studie anser författarna att de behandlat en forskningsfråga som i hög grad berör 

samhälleliga och etiska aspekter. Pension är en väsentlig fråga som författarna anser att 

alla människor i Sverige kommer i kontakt med under sitt yrkesverksamma liv och vidare 

följer med när människor går i pension. Sveriges pensionsförvaltare har fått i uppdrag att 

ansvara för hur många individers pensionspengar ska investeras. Beroende på hur 

pensionskapitalet investeras kan pensionsförvaltare bidra med önskvärda sociala, 

miljömässiga och etiska konsekvenser om kapitalet investeras ansvarsfullt, såväl som 

icke-önskvärda konsekvenser om kapitalet investeras utan hänsyn till hållbarhet och 

ansvar. Pensionsförvaltarnas investeringsbeslut kan med andra ord få konsekvenser för 

många människor, samhället samt för miljö och klimat vilket innebär att studien lyfter 

viktiga etiska och samhälleliga aspekter. Författarna hoppas att studien kan resultera i en 

ökad medvetenhet för att tänka hållbart och ansvarsfullt i förvaltningen av 

pensionskapital vilket i ett längre perspektiv bidrar till en mer hållbar omvärld som 

gynnar alla. 

 

Författarna anser att det är högst väsentligt att de föregår med gott exempel och tillämpar 

ett etiskt förhållningssätt i sin studie. Vetenskapsrådet (2016) lyfter fram att det är viktigt 

att förhålla sig till etiska aspekter eftersom forskning i ett längre perspektiv har påverkan 

på samhället. May (2011, s. 80) understryker att etiska överväganden handlar om vad som 

är rätt eller rättvist för projektet i fråga men även för alla som är inblandade i forskningen 

eller påverkas av denna. Att diskutera etik och samhälleliga aspekter i studien är, enligt 

författarna, högst väsentligt eftersom att de varit i kontakt med enskilda individer för att 

samla in sitt datamaterial. Det har inneburit att frågor som rör till exempel frivillighet, 

integritet samt nyttjande av information har uppkommit. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 62-63) betonar att det finns fyra huvudsakliga etiska 

principer som forskare bör beakta vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den första principen, informationskravet, 

inbegriper enligt Patel och Davidson (2011, s. 62) att forskaren alltid ska informera om 

studiens syfte. Författarna har varit öppna och transparenta med sin studie till 

respondenterna. Författarna var tydliga redan vid inledande kontakt om studiens syfte. De 

var även öppna med vilka frågor som skulle behandlas i intervjuerna genom att skicka ut 

en intervjuguide i förväg.  

 

Den andra principen som Patel och Davidson (2011, s. 63) beskriver utgör etiska 

överväganden är samtyckeskravet. Samtycke innebär respondentens egen rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien. Frivilligt deltagande var en självklarhet för 

författarna att informera tillfrågade individer om. Författarna anser att frivilligt 
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deltagande är en förutsättning för att genomföra en intervju eftersom utfallet beror på 

respondentens villighet att besvara intervjufrågorna. 

 

Konfidentialitetskravet innefattar enligt Patel och Davidson (2011, s. 63) att uppgifter 

som inhämtas genom exempelvis intervjuer, i så stor utsträckning som möjligt, ska 

behandlas konfidentiellt. Patel och Davidson (2011, s. 63) förklarar att konfidentialitet 

inbegriper att personuppgifter som inhämtas ska förvaras på ett sådant sätt att inte 

obehöriga kan komma åt dem. Författarna har tagit det i beaktning vid insamling av sitt 

material. En ytterligare fråga som författarna anser hör till konfidentialitet är 

redovisningen av resultatet. Pensionsförvaltarna har fått ta ställning till om de velat vara 

anonyma i presentationen av resultatet eller om de önskat framträda med företagets namn. 

Inget av företagen önskade vara anonyma vilket gjorde att författarna valde att låta 

samtliga pensionsförvaltare framträda med sina namn. Eftersom författarna genomgående 

arbetat på ett öppet och transparent sätt, såg de ingen anledning att anonymisera 

pensionsförvaltarnas namn. Därutöver har författarna tagit del av icke-offentlig i form av 

skriftligt material. Det gäller rapporten som Söderberg & Partners tagit fram i sin 

kartläggning av pensionsförvaltares hållbarhetsarbete. Författarna har, genom kontakt 

med en av de ansvariga för rapporten, lovat att inte sprida hela eller delar av rapporten 

men däremot fått tillåtelse att referera till rapporten. Författarna har därför behandlat 

denna information med konfidentialitet och hållit sitt löfte till ansvarig för rapporten. 

 

Den sista principen, nyttjandekravet, innefattar enligt Patel och Davidson (2011, s. 63) 

att uppgifter om enskilda individer enbart får användas till forskningsändamålet. 

Författarna anser att de enbart använt insamlat material till genomförandet av studien 

vilket innebär att författarna levt upp till nyttjandekravet. 

 

8.3 Förslag till vidare forskning  
Under tiden författarna arbetat med studien har andra intressanta forskningsområden 

uppkommit. Författarna bedömer att det behövs mer bevisföring för hur hållbara och 

ansvarsfulla investeringar presterar i förhållande till konventionella investeringar på den 

svenska marknaden. Det till följd av att övervägande delen forskning fokuserat på den 

amerikanska marknaden. Att undersöka speciellt pensionsfonder skulle vara mycket 

intressant eftersom de förvaltar stora kapitalvolymer vilket kan ge önskvärda och icke-

önskvärda konsekvenser beroende på hur kapitalet investeras. Resultaten från 

forskningsförslaget skulle underlätta för aktörer vid sina investeringsbeslut. Författarna 

anser att bevisföring som visar på att avkastningen inte skiljer sig åt alternativt är högre 

för hållbara och ansvarsfulla investeringar, kan bidra till att hållbara och ansvarsfulla 

investeringar blir ett självklart val vid framtida investeringsbeslut. Att påvisa negativa 

samband är även det ett viktigt resultat, i första hand för aktörer som inte kan acceptera 

att ge avkall på avkastning i en investering för att ta hållbarhetshänsyn.  

 

Ett forskningsområde som forskare har börjat att undersöka allt mer är hur olika 

screeningmetoder påverkar en investerings risk och avkastning. Författarna anser att det 

behövs mer forskning på detta område eftersom det finns indikationer, utifrån den 

forskning som gjorts, att olika metoder kan påverka risk och avkastning i en investering. 

Det skulle därför vara av stort värde för aktörer som ämnar investera hållbart och 

ansvarsfullt men även värderar en hög avkastning, att få mer kunskap om vilken eller 

vilka strategier som är att föredra. I huvudsak har forskarna undersökt hur positiv 

respektive negativ screening påverkar den riskjusterade avkastningen men det skulle även 
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vara intressant att se hur andra metoder, såsom hållbara temainvesteringar, påverkar 

riskjusterad avkastning. 

 

Vid intervjuerna ställdes en fråga om hur Morningstars nya hållbarhetsbetyg, som 

introducerades våren 2016, kan komma att påverka pensionsförvaltarnas arbete med 

hållbara och ansvarsfulla investeringar. Frågan uteslöts dessvärre från resultatet på grund 

av utrymmesskäl och bidrog inte till att besvara författarnas ställda problemformulering. 

Författarna anser emellertid att det är ett mycket intressant och aktuellt förslag till vidare 

forskning. Det finns en möjlighet att pensionsförvaltare kan erhålla incitament att 

investera mer hållbart och ansvarsfullt eftersom betygen finns tillgängliga för gemene 

man inför ett investeringsbeslut. I likhet med Morningstar kommer MSCI att presentera 

ett hållbarhetsbetyg och därutöver kommer en Svanenmärkning att introduceras för 

fonder. Introduktion av olika betyg kan påverka företagens arbete med hållbara och 

ansvarsfulla investeringar vilket författarna bedömer kan bli intressant att följa upp i 

framtiden.  
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9. SANNINGSKRITERIER   
I detta avsnitt ämnar författarna redogöra för i vilken utsträckning sanningskriterier har 

blivit uppfyllda. Sanningskriterierna innefattar trovärdighet och äkthet vilka inrymmer 

en rad delkriterier. Avslutningsvis kommer övergripande kritik att riktas mot studien. 
 

 

Bryman (2011, s. 351) framhåller att kriterier som reliabilitet och validitet är viktiga 

kriterier att beakta för att utvärdera en kvantitativ studies kvalité. Han menar dock att det 

diskuterats huruvida ovanstående kriterier kan beaktas som relevanta för en kvalitativ 

studie eftersom denna typ av studie inte innefattar mätningar. Lincoln och Guba (1985, 

refererad i Bryman 2011, s. 352) betonar att kvalitativa studier ska utvärderas utifrån 

andra kriterier än kvantitativa studier. Relevanta kriterier för att utvärdera en kvalitativ 

studie är tillförlitlighet och äkthet.   

 

9.1 Tillförlitlighet 
Lincoln och Guba (1985, refererad i Denscombe 2016, s. 410), menar att en forskare bör 

diskutera studiens tillförlitlighet för att kunna avgöra om det resultat som åstadkoms i 

studien speglar den verklighet som studerats. I en kvalitativ studie kan tillförlitlighet 

utvärderas utifrån fyra delkriterier vilka innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelsebarhet. 

 

Trovärdighet inbegriper enligt Denscombe (2016, s. 410) huruvida forskaren kan intyga 

att denne har förstått respondenternas subjektiva beskrivningar av sin verklighet på ett 

trovärdigt sätt. Ett verktyg som forskaren kan använda sig av för att försäkra sig om 

studiens trovärdighet är, enligt Denscombe (2016, s. 286), att tillämpa 

respondentvalidering. Denscombe (2016, s. 411) förklarar att respondentvalidering 

innebär att forskaren återkopplar till studiens respondenter för att kontrollera om det finns 

ett samband mellan respondenternas svar och hur forskaren framställt deras svar. 

Författarna har, för att stärka studiens tillförlitlighet, tillämpat respondentvalidering. 

Samtliga respondenter har tillhandahållits den text som författats om det egna företaget, 

företagets respondent och presentationen av resultatet. Respondenterna har utifrån 

sammanställt material fått inkomma med synpunkter. Ingen fråga har behövts strykas från 

resultatet däremot har vissa omformuleringar gjorts för att bättre spegla 

pensionsförvaltarens svar. Att samtliga intervjuer spelats in och transkriberats anser 

författarna vidare stärka studiens trovärdighet. 

 

Överförbarhet är ett annat delkriterium inom tillförlitlighet vilket enligt Denscombe 

(2016, s. 412) handlar om studiens resultat kan överföras till andra sammanhang och 

situationer. Syftet med författarnas studie är att öka förståelsen för pensionsförvaltarnas 

investeringsbeslut. Bryman (2011, s. 355) betonar att en kvalitativ studie inte används för 

att erhålla bredd i en studie utan snarare ett djup varför i normalfallet en liten grupp väljs 

ut. Författarna har utgått från att inkludera de pensionsförvaltare som förvaltar bland de 

största kapitalvolymerna för att, i större utsträckning, skapa en ökad förståelse för 

pensionsförvaltarnas investeringar. Av de elva största pensionsförvaltarna ingår sju 

stycken och författarna anser därför att resultaten torde vara överförbara till ”större 

svenska pensionsförvaltare ” men inte till andra sammanhang eller situationer. 

 

Det tredje kriteriet som ingår inom trovärdighet är pålitlighet vilket Lincoln och Guba 

(1985, refererad i Denscombe 2016, s. 411) innefattar en studie som präglas av öppenhet 



 Clara Domeij Malin Hellström 88                                        
 

och transparens. Forskaren ska vara transparent med sin forskningsmetodik för att 

möjliggöra replikering för andra forskare. Författarna anser att de genomgående varit 

transparenta med sin studie och strävat efter att återge en fullständig beskrivning och 

diskussion av olika vägval som författarna tagit ställning till. Ett ytterligare argument 

varför författarna menar att de uppnått en hög grad av pålitlighet i sin studie är den 

konstruktiva kritik som erhållits via arbetsseminarier vilka inneburit att en genomlysning 

av studien, ur utomstående individers ögon, har skett vid två tillfällen under processen. 

 

Avslutningsvis framhåller Denscombe (2016, s. 413) att kriteriet bekräftelsebarhet 

inrymmer inom tillförlitlighet. Bekräftelse innebär att forskaren ska agera i god tro och 

sträva efter att inte låta personliga värderingar påverka studiens resultat. Författarna anser 

att de agerat i god tro och baserat sin studie på teori och tidigare forskning. Vid 

sammanställning av resultatet har författarna undvikit att låta personliga värderingar 

påverka resultatet och presenterat resultatet utifrån det som framkommit under 

intervjuerna. Författarna är emellertid medvetna om att den forskningsdesign som 

används innebär att författarnas egna tolkningar av det insamlade datamaterialet kan bero 

på hur författarna ställt sina frågor, författarnas förståelse och kunskap samt deras 

eventuella förutfattade meningar. Författarna har dock strävat efter att vara objektiva i sitt 

förhållningssätt. Emellertid menar författarna att det är svårt, om inte omöjligt, att vara 

helt objektiva eftersom de är en del av den verklighet som studerats. Författarna menar 

dock att allt inspelat material och transkriberingar finns till förfogande vilket stärker 

författarnas trovärdighet om att de agerat i god tro. 

 

9.2 Äkthet 
Äkthet är det andra av huvudkriterier som en kvalitativ studie bör utvärderas utifrån, enligt 

rekommendationer från Guba och Lincoln (1985, refererad i Bryman 2011, s. 356). 

Äkthet delas in i delkriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

 

Bryman (2011, s. 357) framhåller att en rättvis bild handlar om hur rättvis den 

undersökning som forskaren utför är, i syfte att fånga respondenternas uppfattningar och 

värderingar. Författarna menar att de genom att utforma sin undersökning utifrån 

intervjuer skapat de bästa förutsättningarna för att erhålla pensionsförvaltarnas 

uppfattningar och värderingar. Författarna har därmed getts möjlighet att ställa 

följdfrågor och förtydligande frågor till respondenterna för att kunna återge en rättvis bild. 

Därutöver har författarna strävat efter att återge respondenternas åsikter utan att inkludera 

egna åsikter och spekulationer. Eftersom intervjuerna är av semistrukturell karaktär har 

vissa teman ibland diskuterats mer i en intervju gentemot en annan, på grund av att en 

respondent till exempel berättat mer om ett visst tema gentemot ett annat. Trots detta 

menar författarna att samtliga respondenter getts samma möjligheter att besvara frågorna 

eftersom författarna sett till att alla teman har diskuterats.  

 

Ontologisk autenticitet inbegriper enligt Bryman (2011, s. 393) det bidrag som studien 

givit respondenten att förstå sin egen sociala verklighet. Författarna anser att studien 

bidragit till att lyfta den omdebatterade frågan huruvida det finns en motsättning mellan 

att investera lönsamt kontra hållbart och ansvarsfullt. Författarna uppskattar att 

respondenterna kan ha erhållit en ökad förståelse av sin egen sociala verklighet genom 

denna studie. Det genom att respondenterna troligtvis förberett svar på frågorna inför 

intervjun vilket kan ha inneburit att respondenten tagit sig tid att reflektera över det valda 
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problemområdet. Eventuellt kan respondenten ha involverat andra medarbetare vilket kan 

innebära att en diskussion inletts för att förstå sin sociala verklighet. Övriga 

autenticitetskriterier innefattar enligt Bryman (2011, s. 357) att studien medför att 

respondenterna lär sig av andra respondenter, ges incitament att förändra sin situation och 

vidta åtgärder i sina verksamheter. Författarna menar att det finns en möjlighet att 

pensionsförvaltarna tar del av studien, inspireras av varandra och ges incitament att 

utveckla sitt arbete med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Det är dock svårt att 

avgöra i vilken utsträckning studien kommer att få genomslag och därmed uttala sig om 

samtliga kriterier gällande autenticitet har uppfyllts. 

 

9.3 Övergripande kritik 
Författarna har genomgående i studien tillämpat ett kritiskt förhållningssätt och vill i detta 

avsnitt belysa en potentiell svaghet de uppmärksammat i sin studie. Det finns en risk att 

de respondenter som ingår i studien inte förhållit sig helt objektiva när de besvarat 

författarnas frågor. Respondenterna kan ha velat förmedla en förskönande bild av sig 

själva och sitt arbete med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Författarna menar att 

detta emellertid alltid är en risk när en forskare är beroende av individer för att samla in 

sitt datamaterial. Det väsentliga är enligt författarna att de själva och studiens läsare är 

medvetna om denna brist och har i åtanke att detta kan ha medfört att en mer positiv bild 

av hur svenska pensionsförvaltare ser på relationen mellan lönsamhet samt hållbarhet och 

ansvar har presenterats.  
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APPENDIX 1: Intervjuguide 

 
När vi talar om hållbara och ansvarsfulla investeringar syftar vi på beaktandet av sociala, 

miljömässiga och etiska aspekter i processen när investeringar väljs ut/väljs bort. Detta 

brukar i regel benämnas Socially Responsible Investment (SRI).  

 

Vid benämnandet av “ni” i frågeformuläret, syftar vi på hur företaget ställer sig inför 

frågan.  

 

Generellt om företaget och respondenten 
Kan du berätta lite om dig själv bland annat hur länge du har arbetat på företaget och hur 

länge du har arbetat med hållbarhet både inom och utom företaget? 

 

Kan du ge en kortfattad beskrivning av företaget, vad ni är för typ av företag, vilka 

innehav ni har och hur mycket ni förvaltar?  

 

Hållbara och ansvarsfulla investeringar 

Vad innebär ansvarsfulla och hållbara investeringar för er på företaget? 

 

Hur arbetar företaget med att ta fram riktlinjer för hur ansvar och hållbarhet ska beaktas 

vid investeringsbeslut? Är det styrelsen som fattar beslut rörande detta eller görs det på 

något annat sätt? Har den hållbarhetsansvarige inflytande i sådana beslut? 

 

Använder ni någon av Swesifs (en svensk intresseorganisation som främjar hållbara och 

ansvarsfulla investeringar) sju olika strategier vid beaktandet av hållbara och ansvarsfulla 

investeringar? Om ja: vilken strategi anser ni vara den mest fördelaktiga för att även 

uppnå en önskvärd avkastning? (Swesif, u.å.; Statman & Glushkov, 2009; Eurosif, 2014) 

 

Lönsamhet  
Vi har tittat på tidigare studier som har undersökt sambandet mellan hållbara och 

ansvarsfulla investeringar och dess lönsamhet, i förhållande till konventionella 

investeringar. Vad är företagets uppfattning om avkastningen för hållbara och 

ansvarsfulla placeringar? Är den högre, lägre eller lika som konventionella investeringar? 

Hur är uppfattningen om detta på kort respektive lång sikt? (Statman & Glushkov, 2009; 

Becchetti et al., 2015; Renneboog et al., 2008b; Barnett & Salomon, 2006; Humphrey & 

Lee, 2009; Kempf & Osthoff, 2007; Derwall et al., 2005; In et al., 2014; Van Dijk-de 

Groot & Nijhof, 2015) 

 

Det talas om att pensionsfonder är speciellt lämpade för att kunna investera hållbart och 

ansvarsfullt utifrån att pensionsfonder förvaltas på lång sikt i kombination med att stora 

kapitalvolymer ingår i företagets portfölj. Anser företaget att ni har en uppgift att ta 

samhällsansvar och bidra till ett mer hållbart samhälle? (Amalric, 2006; Prakash Sethi, 

2005) 

 

Har ni uppfattningen om att målet med värdemaximering är det överordnade målet att 

jobba mot i företaget? (Friedman, 1970; Davis, 1973; Jones & Felps, 2013; Jensen, 

2010; Wallace, 2003; Renneboog et al., 2008a) 

 



 Clara Domeij Malin Hellström 99                                        
 

Finns det en risk att ni genom att beakta hållbarhet och socialt ansvar i er förvaltning 

åsidosätter målet med att skapa maximal finansiell avkastning? (Davis, 1973; Friedman, 

1970; Prakash Sethi, 2005) 

 

Anser ni att det den ökade medvetenheten i samhället för att investera hållbart och 

ansvarsfullt har gjort att målet att maximera finansiell avkastning har blivit mindre 

väsentligt? (Becchetti et al., 2015; Freeman et al., 2010; Carroll, 1991) 

 

Har ni identifierat ökade kostnader genom att investera hållbart och ansvarsfullt och i 

sådana fall vilka är dessa kostnader? (Becchetti et al., 2015; Davis, 1973) 

 

Genom att utgå från ett värdemaximerande perspektiv, finns det en risk att ni enbart tar 

hänsyn till era aktieägarnas intressen och de övriga intressenterna och deras intressen 

hamnar i skymundan? (Boatright, 2010; Renneboog et al., 2008a) 

 

Intressenter 

Vilka av era intressenter (ägare, kunder, samhället och potentiella investerare) är dem 

viktigaste för er att tillfredsställa i er förvaltning och varför? (Freeman et al., 2010; 

Grafström et al., 2008) 

 

Är det svårt att tillfredsställa alla era intressenter och deras intressen såsom avkastning, 

hållbarhet, samhälleliga och etiska aspekter? (Friedman, 1970; Freeman et al., 2010; 

Jensen, 2010) 

 

Hur upplever ni att företaget lyckats möta de förväntningar som ställs av era intressenter 

till följd av den ökade medvetenheten för att investera hållbart och ansvarsfullt? (Amalric, 

2005; Carroll, 1991; In et al., 2014; Grafström et al., 2008) 

 

Är ni beredda att gå emot era intressenters finansiella intressen för att investera hållbart 

och ansvarsfullt och tror ni att detta kan skada er relation på något sätt? (Amalric, 2006; 

Freeman, 2010; Grafsröm et al., 2008)  

 

Konkurrens 

Betraktar företaget arbetet med att investera hållbart och ansvarsfullt som ett sätt att 

differentiera sig gentemot övriga företag och anses det som en konkurrensfördel eller en 

konkurrensnackdel? Kan att ett socialt ansvarstagande bolag vara konkurrenskraftigt på 

marknaden? (Altman, 2005; Friedman, 1970; Fernández-Kranz & Santaló, 2010)  

 

Finns det en risk att en konkurrenskraftig marknad kan bidra till en minskad vilja att 

arbeta hållbart och ansvarsfullt? (Shleifer, 2004; Fernández-Kranz & Santaló, 2010) 

 

Har ni en uppfattning om att ett inträde av konventionella fonder på marknaden ökar 

konkurrensen mot de socialt ansvarsfulla fonderna och vice versa? (In et al. 2014) 

 

Arbetar ni med hållbarhet och ansvar i era investeringar som innebär att ni ger avkall på 

en del av vinsten eller har ni uppfattningen om att ert arbete med att investera hållbart och 

ansvarsfullt ger upphov till högre vinster? Anser ni att detta ger er en konkurrensfördel? 

(Fernández-Kranz & Santaló, 2010)  
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Idag finns ingen tvingande lagstiftning för att företag ska investera hållbart och 

ansvarsfullt även om det finns rekommendationer och riktlinjer. Skulle en lagstiftning 

gällande hållbara och ansvarsfulla investeringar vara önskvärd för att utjämna 

konkurrensen eller anser ni att det är bättre att företagen får sätta sina egna riktlinjer för 

att investera hållbart och ansvarsfullt? (Shleifer, 2004; Altman, 2005)  

 

Avvägning mellan lönsamhet kontra hållbarhet och ansvar 

Upplever ni att företaget behöver göra en avvägning mellan lönsamhet samt hållbarhet 

och ansvar i er förvaltning? (Friedman, 1970; Prakash Sethi, 2005; Renneboog et al.; 

2008A) 

 

Kan beaktandet av kriterier för miljö, samhälle och etik innebära att ni har färre alternativ 

att tillgå när ni konstruerar er portfölj?  Kan detta resultera i försämrade 

diversifieringsmöjligheter av er portfölj? (Barnett & Salomon, 2006; Cortez et al.,2008; 

Humphrey & Lee, 2009) 

 

Vad är viktigast för er att uppnå genom er förvaltning: Generera maximal avkastning eller 

att investera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt? (Friedman, 1970; Davis, 1973; Jones & 

Felps, 2013; Jensen, 2010; Wallace, 2003;Renneboog et al., 2008A; Freeman et al., 

2010) 

 

Finns det någonting som hindrar er från att inte investera mer hållbart och ansvarsfullt än 

vad ni gör idag? (Beccheeti, 2015; In et al., 2014; Renneboog et al., 2008A; Amalric, 

2005) 

 

Framtiden 
Är ni bekanta med Morningstars nya hållbarhetsbetyg? Hur tror ni att dessa betyg kan 

komma att påverka det hållbara och ansvarsfulla arbetet inom pensionsförvaltare? 

(Morningstar, 2016; Hale, 2016) 
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APPENDIX 2: Tabell över förvaltat kapital 
 

Tabellen visar förvaltat kapital av Sveriges största pensionsförvaltare. De blåmarkerade 

företagen innefattar pensionsförvaltare som ingår i författarnas studie. 

 

Pensionsförvaltare Förvaltat kapital avseende tjänstepension 

(miljarder SEK) 

Alecta 730 
(Alecta, årsredovisning 2015, s. 8) 

AMF 527 
(AMF, u.å.a.) 

Folksam  100 
(Folksams års- och hållbarhetsberättelse för 2015, s. 13)  

Handelsbanken Liv  106  
(Handelsbanken Liv, årsredovisning 2015, s. 41) 

KPA Pension 145  
(E. Axelsson, personlig kommunikation, 7 april, 2016) 

Länsförsäkringar  103 
(Länsförsäkringar AB, årsredovisning 2015, s. 5) 

Nordea Liv och Pension  104 

(Nordea, factbook Q1 2016, s. 29) 

SEB Pension och Försäkring 368  
(SEB, factbook Q4 2015, s. 40) 

Skandia Liv 366 
(Skandia, årsredovsining 2015, s. 46) 

SPP  154 
(SPP, årsredovisning 2015, s. 5) 

Swedbank Robur 145 + diskretionärt kapital 
(Swedbank bokslutskommuniké, 2016, s. 21) 

 

Deltagande pensionsförvaltares kapitalvolym i förhållande till studiens totala urvals 

kapitalvolym: 2118   /   2848   ≈  74 procent  

 

Obs! Siffran är ungefärlig.  
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