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Översikt

Om den här studien

Hållbarhet är ingen liten sak och kräver att 
vi alla är medvetna om vår påverkan och att 
vi arbetar tillsammans för att bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Vi har pratat med drygt 23 000 
personer från 32 platser runt om i världen om 
deras inställning till hållbara investeringar.

Samtalet om hållbara investeringar växer i 
styrka och människor är mer engagerade 
och intresserade av att få mer information 
om ämnet. Resultatet identifierade flera 
utmaningar som utgör ett hinder för att 
hållbara investeringar ska användas på 
bred front. Även om deltagarna i studien 
ser hållbarhet som en moralisk skyldighet 
kan detta överskuggas av mer närliggande 
ekonomiska motiv. 

Kanske ännu mer positivt är att det finns en 
medvetenhet om att en mer hållbar investering 
sannolikt också ger ökad avkastning.1

I april 2020 arrangerade Schroders en 
oberoende webbaserad studie som omfattar 
drygt 23 000 personer som är aktiva 
investerare på 32 platser runt om i världen. 
Platserna innefattar bland annat Australien, 
Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, 
Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, 
Storbritannien och USA. I undersökningen 
definieras ”personer” som personer som 
kommer att investera minst 10 000 euro 
(eller motsvarande) under de kommande 12 
månaderna och som har gjort förändringar i 
sina investeringar under de senaste tio åren.

Obs: Siffrorna i det här dokumentet uppgår 
inte alltid till 100 procent på grund av 
avrundning.

1 42 % av de svarande ansåg att hållbara fonder är attraktiva, eftersom det är mer sannolikt att de erbjuder högre avkastning
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Människor behöver bevis på att 
investeringar är hållbara
Den största andelen (34 %) uppger att 
bekräftelse från en oberoende tredje part 
skulle ge dem förtroende för en investerings 
hållbarhet, medan 33 % skulle känna sig lika 
säkra om certifieringen kom från förvaltaren 
själv.

Hållbarhet är kopplat till moral
77 % skulle inte investera i strid med det de 
tror på, medan 23 % skulle göra det för att 
få högre avkastning. 

Miljöpåverkan och högre avkastning 
är den främsta attraktionskraften hos 
hållbara fonder
Nästan hälften (47 %) av alla tillfrågade runt 
om i världen lockas av hållbara investeringar 
mot bakgrund av att de har en bredare 
positiv miljöpåverkan. Det är också positivt 
att ytterligare 42 % kände att skälet till att 
de attraherades av hållbara fonder beror 
på att dessa sannolikt erbjuder högre 
avkastning – vilket visar att människor 
förväntar sig att vinst och positiv påverkan 
går hand i hand.  

Prata om det
65 % av de tillfrågade tar upp ämnet 
hållbara investeringar med sin rådgivare, 
men bara 25 % gör det ofta. 45 % av de 
tillfrågade uppger att deras finansiella 
rådgivare endast ger dem information om 
hållbara investeringar när de ber om det och 
endast 16 % får denna information utan att 
be om det. 

Ett globalt ansvar 
69 % av de tillfrågade globalt 
tycker att nationella regeringar och 
lagstiftare har ansvaret för att minska 
klimatförändringarna men mer än hälften 
(59 %) ser den här frågan som något 
individerna själva också måste ta ansvar 
för. Endast 46 % av de tillfrågade ansåg att 
investeringsförvaltare och stora aktieägare 
ska hållas ansvariga för detta, medan 61 % 
menar att företagen har ansvaret.  

Bidrar till ett hållbart samhälle
47 % av de tillfrågade bidrar till ett mer 
hållbart samhälle genom att investera i 
hållbara fonder istället för i fonder som inte 
tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Det är en 
ökning med 42 % jämfört med 2018.  

Företag bör prioritera sin påverkan på 
lokalsamhället
Framför allt anser de tillfrågade att ett 
företags påverkan på lokalsamhällen och 
samhället i stort har stor betydelse (70 %). 
Men det är också viktigt att uppmärksamma 
miljöfrågor (67 %) och hur personalen 
behandlas (66 %).

En sammanfattning  
av resultatet
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Hållbarhetsfrågan utvecklas snabbt och då 
det inte finns några gemensamma standarder 
eller definitioner på plats söker människor 
mer information för att vara säkra på vad de 
placerar sina pengar i.

Det innebär att “greenwashing” 
(tillhandahålla missvisande information om 
ett företags och dess produkters hållbarhet) 
gör det svårare för dem som är verkligt 
engagerade i att fatta grönare, eller mer 
hållbara, beslut att ta reda på om sådana 
påståenden stämmer.

Därför kommer det inte som någon 
överraskning att 93 % uppgav att man för 
att vara säker på en investerings hållbarhet 
behövde mer information om vad ett företag 
klassificerar som “hållbart”.

Och med tanke på att 72 % av de tillfrågade 
skaffar sig kunskap om sina egna finansiella 
frågor genom egen research är det lätt 
att se att information om investeringars 
hållbarhet kommer bli allt viktigare, både 
för vardagsinvesteraren och professionella 
förvaltare.

Samtidigt som den största andelen (34 %) 
säger att bekräftelse från en oberoende 
tredje part skulle ge dem förtroende för 
en investerings hållbarhet och en nästan 
lika stor andel (33 %) skulle känna sig 
lika trygga om certifieringen kom från 
investeringsleverantören själv. Men mer 
än en fjärdedel (26 %) har inget behov av 
en “hållbarhetsstämpel” om de istället 
får regelbundna uppdateringar från en 
investeringsförvaltare.

Resultat att lita på

Globalt Europa Asien
Nord- och 

Sydamerika Övriga

Typ av information som krävs för att känna förtroende för en 
investerings hållbarhet

34%

33%

26%

7%

38%

32%

21%

9%

32%

38%

24%

6%

28%

34%

34%

5%

33%

26%

33%

8%

Ingen information behövs

Förvaltaren certifierar att den är hållbar

Regelbundna uppdateringar från förvaltaren

Märkning från tredje part (en oberoende 
part bekräftar att investeringen är hållbar)



Global Investor Study 2020 6

Om man tittar på kraven på hållbarhetsbetyg 
för investeringar finns det en överväldigande 
samstämmighet om behovet av information 
och endast några få, subtila skillnader vad 
gäller vilken typ av information man föredrar. 
Medan 38 % av européerna föredrar att hållbara 
fonder ska vara ackrediterade av en tredje 
part föredrar endast 28 % av de tillfrågade i 
Nord- och Sydamerika denna metod. I den 
senare regionen uppskattar man istället (34 %) 
egencertifiering och regelbundna uppdateringar 
från investeringsförvaltare.

På platser i kategorin “Övriga” (Australien, 
FAE och Sydafrika) är man mest skeptisk till 
självcertifierade hållbara investeringar, då 
endast 26 % av de tillfrågade i de här länderna 
uppger att den här metoden skulle vara 
tillräcklig. Det finns istället en tydlig preferens på 
samma nivå för antingen märkningar från tredje 
part eller regelbundna uppdateringar från en 
investeringsförvaltare (33 %).
När man jämför millenniegenerationens åsikter 
med åsikter från personer som inte tillhör 
millenniegenerationen verkar det som att 
millenniegenerationen inte bryr sig lika mycket 
om självcertifiering (38 %) som de som inte 
tillhör millenniegenerationen (30 %). De känner 
sig mest trygga med en märkning från tredje 
part (34 %).

Det är intressant att notera att det inte fanns 
några märkbara skillnader vad gäller vilken typ 
av information man föredrar, oberoende av om 
människor betraktade sig själva som investerare 
på nybörjarnivå eller expertnivå. Det tyder på 
att människor med alla typer av kunskapsnivåer 
behöver flera typer av information för att känna 
sig trygga med en investerings hållbarhet. 

58 % av de tillfrågade uppgav att deras 
förtroende för en förvaltare skulle 
undergrävas om ett hållbarhetsbetyg inte 
framgår tydligt, vilket förstärker betydelsen av 
denna typ av information. 

Det är också en snabbverkande åtgärd för 
finansiella rådgivare och investeringsförvaltare. 
I takt med att regleringarna ökar inom det här 
området blir informationen mer lättillgänglig. 
Att göra den mer tillgänglig är ett bra sätt att 
inte bara utbilda i ämnet, utan också att höja 
konsumenternas förtroende.

Mängd information som krävs för att bekräfta  
en investerings hållbarhet, per åldersgrupp

6%

38%

33%

23%

8%

30%

34%

28%

Regelbundna uppdateringar 
från förvaltaren

Förvaltaren certifierar 
att den är hållbar

Märkning från tredje part (en oberoende 
part bekräftar att investeringen är hållbar)

Ingen information behövs

Ej millenniegenerationen (38+)

Millenniegenerationen (18–37)
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Pengar eller moral? Det är förstås 
ett dilemma att människor i denna 
informationsålder möts av mer och mer 
information och det blir allt svårare att 
“blunda”. Våra undersökningsresultat tyder 
dock på att när det gäller vad människor tror 
på är de oftast inte beredda att ge sig. 

Hur benägna är investerare att kompromissa 
med det de tror på till förmån för högre 
avkastning? Det är betryggande att 
konstatera att drygt två tredjedelar (77 %) 
inte skulle investera i strid med vad de tror 
på och de återstående 23 % skulle göra det 
om avkastningen var högre. Det är inte 
särskilt överraskande då en majoritet av de 
tillfrågade i förra årets studie ansåg att deras 
individuella investeringsval kan göra skillnad 
och skapa en mer hållbar värld (60 %).

Och vad är priset för att fatta ett sådant 
beslut? För de 23 % som uppgav att de 
skulle vara beredda att investera i strid med 
vad de tror på skulle den genomsnittliga 
avkastningen på deras investeringar behöva 
vara 21 % för att i tillräcklig utsträckning 
kompensera för eventuella skuldkänslor.

Även om beslutet att investera i samklang med 
den egna moraluppfattningen generellt är 
relativt samstämmig varierar andelarna runt 
om i världen. 

Investeringskompassen

plats Skulle inte investera i strid 
med det de tror på

Skulle göra det om 
avkastningen var högre

Kina 90% 10%

Italien 82% 18%

Portugal 82% 18%

Belgien 81% 19%

Sverige 81% 19%

Danmark 81% 19%

Schweiz 80% 20%

Ryssland 80% 20%

Taiwan 80% 20%

Australien 80% 20%

Tyskland 79% 21%

Nederländerna 79% 21%

Storbritannien 78% 22%

Frankrike 78% 22%

Polen 78% 22%

Chile 78% 22%

Österrike 77% 23%

Brasilien 77% 23%

Spanien 76% 24%

Japan 76% 24%

Mexiko 76% 24%

Kanada 74% 26%

Förenade Arabemiraten 74% 26%

Hongkong 73% 27%

Argentina 73% 27%

Sydafrika 73% 27%

Indien 71% 29%

Indonesien 71% 29%

Sydkorea 69% 31%

Thailand 68% 32%

Singapore 67% 33%

USA 67% 33%

Rättrådiga investerare på olika platser

Den genomsnittliga 
avkastning som 
människor skulle 
behöva för att 
investera i strid med 
det de tror på

21%

Vad är du beredd att betala?
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Medan människor i Kina är minst benägna att 
kompromissa med det de tror på till förmån 
för högre avkastning (endast 10 % skulle 
vara beredda att göra det) är människor i 
Singapore och USA tre gånger mer benägna 
(33 %) att investera i strid med det de tror på.

Det finns också ett intressant mönster mellan 
olika generationer, där millenniegenerationen 
– som ofta etiketteras som den mer 
hållbarhetsmedvetna generationen – är 
marginellt mer benägna att kompromissa med 
det de tror på till förmån för högre avkastning 
än äldre generationer (25 % skulle göra det). 

Det är också värt att notera att det finns en 
skillnad i hur man bedömer situationen mellan 
dem som beskriver sig som mer avancerade 
investerare och de som mer är nybörjare. 

Medan 82 % av investerarna med kunskap 
på “nybörjarnivå eller grundläggande nivå” 
inte skulle investera i strid med vad de tror på 
minskar denna siffra med 11 % för investerare 
på “expertnivå eller avancerad nivå”, där 71 % 
skulle vägledas av sin moraliska kompass och 
29 % skulle prioritera ekonomiska vinster.

På det hela taget är det ett oerhört positivt 
resultat, som visar att det finns en stor 
efterfrågan på fonder som stämmer överens 
med vad människor tror på, vilket innebär 
att en strategi för hållbara investeringar är 
betryggande för många medvetna investerare. 

*Observera att de svarande själva identifierat vilken kunskapsgrupp de tillhör

Väljer att investera i strid med det de tror på, per generation

Väljer att investera i strid med det de tror på, per nivå av kunskap*

Nybörjare/grundläggande kunskap

Äldre (71+)

Baby boomer-generationen (51–70)

Generation X (38–50)

Millenniegenerationen (18–37)

Medelgod kunskap

Expert/avancerad

71%

80%

82%

18%

20%

29%

Ja, om avkastningen var högre

Ja, om avkastningen var högre

Nej, jag skulle inte investera i 
strid med det jag tror på

Nej, jag skulle inte investera i 
strid med det jag tror på

84% 16%

80% 20%

76% 24%

75% 25%

När det gäller vad 
människor tror på 
är de oftast inte 
beredda att vika 
ner sig
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Varför människor väljer att 
investera på ett hållbart sätt 

Det verkar som att hållbara investeringar lika 
mycket är ett personligt beslut, som det är bästa 
praxis. Så vad exakt är det som lockar människor 
till hållbara investeringar? 

Nästan hälften (47 %) av de tillfrågade runt 
om i världen lockas av hållbara investeringar 
mot bakgrund av att de har en bredare 
miljöpåverkan, vilket visar att möjligheten att 
göra gott är en större motiverande faktor än 
sannolikheten för högre avkastning (42 %). 

Även om många är medvetna om förtjänsterna 
med hållbara investeringar finns det en liten 
minoritet (11 %) som inte betraktar dem som 
attraktiva investeringsmöjligheter, eftersom de 
anser att de inte erbjuder högre avkastning. 
Det är en mycket uppmuntrande siffra då den 
visar att majoriteten är medveten om att man 
inte behöver offra en högre avkastning för att 
investera i hållbara fonder.

En ännu mindre minoritet (4 %) anser att 
hållbara fonder är oattraktiva, eftersom de inte 
stämmer överens med deras principer.

Det fanns visserligen inte några regionala eller 
generationsrelaterade skillnader av betydelse, 
men ett intressant mönster visar sig när vi tittar 
på hur attraktiva hållbara fonder är utifrån nivå 
av kunskap. 

Investerare på expertnivå eller avancerad nivå 
är mest benägna att vara medvetna om att 
hållbara investeringar med större sannolikhet 
kan erbjuda högre avkastning (44 % jämfört med 
35 % i investerargruppen “nybörjarnivå eller 
grundläggande nivå”). Och när det gäller att inte 
bry sig om hållbara investeringar är det dubbelt 
så sannolikt att investerare på nybörjarnivå/
grundläggande nivå (8 %) inte gör det jämfört 
med personer på medelnivå och expertnivå/
avancerad nivå (4 %). Det beror på att de inte 
lever upp till deras principer.

Investerare på expertnivå eller avancerad nivå är 
mest benägna att tro att hållbara investeringar 
med större sannolikhet kan erbjuda högre 
avkastning (44 %) och minst benägna att tro att 
de inte erbjuder högre avkastning (9 %). Det 
visar att det finns en positiv känsla då människor 
anser att de inte behöver offra en högre 
avkastning för hållbarhet. 

Är hållbara investeringar attraktiva?

Attraktivitet för hållbara investeringar, per kunskapsgrupp*

Ja, för att de har en bredare miljöpåverkan

Ja, för att det är mer sannolikt att de kommer att erbjuda högre avkastning

Ja, mot bakgrund av mina sociala principer

Nej, eftersom de inte kommer att erbjuda högre avkastning

Nej, eftersom de inte stämmer överens med mina principer

Nybörjare/
grundläggande kunskap

Medelgod kunskap Expert/avancerad

47%

42%

32%

11%

4%

29
%

28
%

38
%

35
%

4
2% 4

4
%

4
2% 4

5%

51
%

15
%

11
%

9%8%

4
%

4
%

Nej, eftersom de inte kommer 
att erbjuda högre avkastning

Ja, för att de har en bredare 
miljöpåverkan

Ja, för att det är mer sannolikt att de 
kommer att erbjuda högre avkastning

Nej, eftersom de inte stämmer 
överens med mina principer

Ja, mot bakgrund av mina sociala principer

*Observera att de svarande själva identifierat vilken kunskapsgrupp de tillhör
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Hållbarhetspionjärer

61 % anser att finansiella rådgivare har en 
skyldighet att säkerställa att människor har en 
tillräcklig nivå av finansiella kunskaper. Därför 
är det intressant att se hur denna dynamik 
fungerar när det gäller hållbara investeringar.

Medan 65 % tar upp frågan om hållbara 
investeringar med sina rådgivare uppger 45 % 
av de tillfrågade att deras finansiella rådgivare 
endast ger dem information om hållbara 
investeringar när de ber om det och endast 16 
% får denna information utan att be om det. 

Det här resultatet berättar att en majoritet 
gärna vill diskutera och lära sig mer om 
hållbara investeringar, men mer kan 
dock göras för att sätta detta överst på 
dagordningen så att både finansiella rådgivare 
och investerare regelbundet samtalar om 
hållbara fonder. 

Vem tar initiativet i samtalet om hållbara investeringar?

25%

33%

23%

16%

40%

45%

12%

6%

Ofta, nästan varje gång jag pratar med 
min finansiella rådgivare

Hur ofta människor 
ber om information 

om hållbara 
investeringar

Hur ofta finansiella 
rådgivare 

tillhandahåller 
information 
om hållbara 

investeringar

Ofta, nästan varje gång jag pratar med 
min finansiella rådgivare

Jag frågar aldrig

Ibland, men inte nödvändigtvis 
för att jag frågar dem

Jag frågar ibland

Ibland, men bara om jag 
frågar

Inte aktuellt - jag pratar 
inte med en finansiell 

Aldrig

En majoritet vill 
gärna diskutera 
och lära sig mer 
om hållbara 
investeringar
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Den här erfarenheten är intressant 
nog likartad runt om i världen, med en 
anmärkningsvärd skillnad. I Europa verkar de 
finansiella rådgivarna vara minst aktiva för 
att föra ett samtal om hållbara investeringar 
jämfört med alla andra regioner, då 28 % 
uppger att de ofta får information om detta. 
Det ska jämföras med 38 % i Asien och 37 % i 
Nord- och Sydamerika. 

Det är också intressant att titta på hur denna 
dynamik fungerar när det gäller olika nivåer av 
kunskap inom investeringar.

Även om vi inte kan se något tydligt 
mönster för att “ibland be” eller “aldrig 
be om information” rent generellt är det 
uppenbart att investerare på expertnivå eller 
avancerad nivå är mer benägna att ofta be 
om information jämfört med investerare på 
medelnivå eller nybörjarnivå/grundläggande 
nivå. Investerare på expertnivå eller avancerad 
nivå är mer än dubbelt så benägna (34 %) att 
be om information om hållbara investeringar 
nästan varje gång de pratar med sin finansiella 
rådgivare jämfört med investerare på 
nybörjarnivå eller grundläggande nivå (16 %). 

Med tanke på att 80 % uppgav att de skulle 
vilja ha finansiella kunskaper på antingen 
medelnivå eller hög nivå talar detta definitivt 
till fördel för hållbara investeringar. När 
tillgången till information i ämnet blir bättre 
ökar också människors kunskaper i frågan. 

Finansiella rådgivare som tillhandahåller information om hållbara 
investeringar, per region

Människor som ber om information från finansiella rådgivare, per 
kunskapsgrupp*

28% 38% 37% 32%
Europa

Nybörjare/grundläggande kunskap

Medelgod kunskap

Expert/avancerad

Asien Nord- och 
Sydamerika

Övriga

Inte aktuellt - jag pratar inte 
med en finansiell rådgivare

Jag ber ibland om information 
om hållbara investeringar

Jag ber aldrig om information 
om hållbara investeringar

Ofta, nästan varje gång jag pratar med 
min finansiella rådgivare ber jag om 
information om hållbara investeringar

19%26%39%16%

12%19%48%20%

9%26%32%34%

*Observera att de svarande själva identifierat vilken kunskapsgrupp de tillhör
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Omedveten påverkan 
ESG (mått som gäller miljörelaterade, sociala 
och styrningsrelaterade faktorer) inom 
investeringsbranschen har växt snabbt 
under de senaste åren och de pådrivande 
faktorerna kommer från flera olika håll, men 
det finns fortfarande mer att göra för att 
få rådgivarna att prata om det oftare. Inte 
minst med tanke på hur stor påverkan det 
skulle kunna ha för att lösa globala problem 
som klimatförändringarna.

Men vem tror människor har det största 
ansvaret för att lösa en av de största 
samhälleliga utmaningarna?

Att resultaten ligger så nära varandra bekräftar 
att det här är något där vi alla har en roll att spela, 
om än i olika utsträckning. Det är värt att notera 

att denna globala bild också är representativ för 
fördelningen inom olika regioner. 

69 % av de tillfrågade globalt tycker att nationella 
regeringar och lagstiftare har ansvaret för att 
lösa det här problemet men mer än hälften (59 
%) ser den här frågan som något individerna 
själva också måste ta ansvar för.  

Den stigande kvoten mellan statsskuld och 
BNP visar att regeringar inte på egen hand 
kan finansiera den välbehövliga investeringen 
för att minska och hantera effekterna av 
klimatförändringarna. Eftersom 46 % av 
de tillfrågade ansåg att förvaltare ska vara 
ansvariga är det tydligt att vi har en betydande 
roll att spela, i synnerhet då 61 % menar att 
företagen också ska hållas ansvariga. 

Vem de svarande tycker ska ansvara för att minska klimatförändringarna

69%

61%

56%

65%

59%

55%

46%

Nationella regeringar/lagstiftare

Företag

Påtryckningsgrupper och offentliga kampanjer

Mellanstatliga organisationer (t.ex. FN)

Jag som individ

NGO:er (non-governmental organisations) och välgörenhetsorganisationer

Förvaltare/stora aktieägare
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Det är en skillnad värd att notera som 
människor gör här, då det visar att de kanske 
inte är medvetna om att förvaltare och 
aktieägare kan påverka företagen. Även om 
77 % inte skulle investera i strid med det de 
tror på gör den bristande medvetenheten 
om investeringsförvaltarnas ansvar för att 
minska sådant som klimatförändringarna att 
kopplingen mellan investeringar och vilken 
påverkan de har försvagas.

Det finns visserligen inga stora åsiktsvariationer 
mellan olika investeringskunskapsgrupper, 
men det finns en del punkter att notera när 
man jämför millenniegenerationen med 
andra generationer. Personer som inte tillhör 
millenniegenerationen lägger mer ansvar på 
nationella regeringar/lagstiftare (71 %) vad 
gäller att minska klimatförändringarna jämfört 
med millenniegenerationen (66 %). Samma sak 
gäller för företag då 65 % av alla tillfrågade som 
inte tillhör millenniegeneration håller med om 
att de ska hållas ansvariga, medan en mindre 
majoritet i millenniegenerationen (57 %) tycker 
att företagen har ett ansvar. 

Den kanske mest intressanta aspekten att 
titta på är inte skillnaderna utan likheterna. 
Millenniegenerationen anses ofta tänka 
mer i hållbarhetstermer och ses som den 
mest proaktiva generationen på det här 
området. Men med tanke på att 58 % av 
millenniegenerationen jämfört med 59 % av 
de som inte tillhör millenniegenerationen 
anser att de som individer är ansvariga för 
att minska klimatförändringarna tyder det 
i praktiken på att millenniegenerationens 
åsikter om hållbarhet inte skiljer sig från 
andra generationers. 

Vem de svarande tycker ska ansvara för att minska 
klimatförändringarna, per generation

Millenniegenerationen (18–37) Ej millenniegenerationen (38+)

Nationella regeringar/
lagstiftare

Mellanstatliga 
organisationer (t.ex. FN)

Jag som individ

Företag

NGO:er (non-governmental 
organisations) och 
välgörenhetsorganisationer

Påtryckningsgrupper 
och offentliga 
kampanjer

Förvaltare/stora 
aktieägare

71%

66%

63%

58%

59%

57%

65%

56%

54%

55%

57%

47%

45%

67%
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Investerad i att åstadkomma 
bättre saker?
Även om människor som individer inte anser 
att de är ansvariga för att försöka avhjälpa 
sådant som klimatförändringarna bidrar de 
tveklöst till ett mer hållbart samhälle, genom 
allt från vilka varumärken de väljer att köpa 
till vilka fonder de väljer att investera i – allt 
detta påverkar.

Olika sätt som människor ofta bidrar till ett mer hållbart samhälle

01
65% 56% 53%

52% 50% 47%

46% 44% 20%

04

07

02

05

08

03

06

09

Jag minskar eller återvinner mitt 
hushållsavfall

Jag tar hänsyn till mina koldioxidutsläpp vid 
transporter och beslut om energi i bostaden

När jag väljer mat tar jag hänsyn till 
miljöpåverkan (t.ex. vegansk mat/

lokala inköp

Jag köper lokalt tillverkade varor istället för 
varor som transporterats långa sträckor

Jag handlar hos företag med en positiv historik 
vad gäller socialt ansvarstagande

Jag använder inte engångsplast

Jag undviker företag som har en historik av 
kontroverser/inte är socialt ansvarstagande

Jag investerar i hållbara investeringsfonder 
istället för i fonder som inte tar hänsyn till 

hållbarhetsfaktorer

Jag köper second hand-kläder
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Allt eftersom samtalet om hållbarhet har 
utvecklats och människor blivit mer medvetna 
än någonsin tidigare om människans 
påverkan på planeten och på lokalsamhället 
har detta omvandlats till hållbara aktiviteter 
på en nivå som är positiv. 

65 % av de tillfrågade väljer att minska eller 
återvinna hushållsavfallet, vilket innebär att 
det är det mest populära sättet för människor 
att bidra till ett mer hållbart samhälle och att 
stötta “goda” företag och undvika oansvariga 
företag är också ett vanligt sätt att bidra 
för ungefär hälften av alla globalt (50 % 
respektive 53 %).

Även om investeringar i hållbara fonder ligger 
på en medelnivå i denna tabell över sätt att 
bidra till hållbarhet utgör ändå de 47 % som 
bidrar till ett mer hållbart samhälle så ofta på 
detta sätt en betydande andel. Inte minst med 
tanke på att ytterligare 35 % ibland bidrar till 
ett mer hållbart samhälle på detta sätt.

Ännu mer positivt är att denna procentandel 
har ökat med 5 procentenheter jämfört 
med undersökningsresultatet från 2018 (42 
%), vilket tyder på att det definitivt sker en 
förändring i rätt riktning. 

Om man tittar på resultaten för olika regioner 
kan vi se hur populariteten för hållbara 
investeringar har utvecklats runt om i 
världen. Människor i Nord- och Sydamerika 
är mest benägna att investera i hållbara 
investeringar (52 %) och därefter följer 
människor i Asien (49 %), medan endast 44 % 
i Europa ofta gör ett sådant val. FAE, Sydafrika 
och Australien (“övriga”) är minst benägna 
att investera i hållbara investeringar. 

Det finns också några intressanta särskiljande 
punkter mellan olika generationer. 
Millenniegenerationen och personer som 
inte tillhör millenniegenerationen bidrar 
i stort sett lika mycket till ett hållbart 
samhälle, men personer som inte tillhör 
millenniegenerationen är mer benägna att 
minska och återvinna sitt hushållsavfall (68 
%) jämfört med millenniegenerationen (61 %). 

Olika sätt som människor ofta bidrar till ett mer hållbart samhälle,  
per generation

Investeringar i hållbara fonder runt om i världen

Europa Nord- och 
Sydamerika

Asien Övriga
0%

10%

20%

30%

40%

50%

44%

49%

61%

56%

54%

56%

52%

53%
52%

48%

44%
51%

48%
45%

45%
43%

23%
18%

53%

52%

43%

Millenniegenerationen (18–37)

Jag investerar i hållbara fonder istället för i fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer

Ej millenniegenerationen (38+)

Jag minskar eller återvinner mitt 
hushållsavfall

Jag tar hänsyn till mina 
koldioxidutsläpp vid transporter 
och beslut om energi i bostaden

När jag väljer mat tar jag hänsyn till 
miljöpåverkan (t.ex. vegansk mat/
lokala inköp)

Jag köper lokalt tillverkade varor 
istället för varor som transporterats 
långa sträckor

Jag handlar hos företag med en 
positiv historik vad gäller socialt 
ansvarstagande

Jag använder inte engångsplast

Jag undviker företag som har en 
historik av kontroverser/inte är 
socialt ansvarstagande

Jag investerar i hållbara fonder 
istället för i fonder som inte tar 
hänsyn till hållbarhetsfaktorer

Jag köper second hand-kläder

68%
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Balansen mellan  
vinster och miljö
Även om endast 46 % av de tillfrågade 
håller förvaltare ansvariga för att minska 
klimatförändringarna anser 58 % att de borde 
dra tillbaka investeringar från den fossila 
bränsleindustrin.

Denna konflikt mellan förvaltarnas ansvar 
och människors förväntningar på dem 
visar att när det handlar om att minska 
klimatförändringarna förväntar de sig 
ändå att de ska använda sitt inflytande på 
motsvarande sätt.

Och medan 41 % anser att förvaltare ska 
fortsätta vara investerade i den fossila 
bränsleindustrin finns det olika motiv till denna 
hållning. 14 % anser att förvaltare ska fortsätta 
vara investerade så länge som det är lönsamt.

Vad ska investeringsförvaltare göra med företag som är engagerade i den fossila bränsleindustrin?*

36% 27% 22% 14%
Dra tillbaka investeringar från de 
här företagen och därmed begränsa 
deras möjligheter att växa

Fortsätta vara 
investerade för att driva 
på för förändring

Dra tillbaka 
investeringar från 
de här företagen av 
moraliska skäl

Fortsätta vara 
investerade i de här 
företagen så länge 
som det är lönsamt

Det finns flera tolkningar av vad 
det innebär att fatta ansvarsfulla 
och hållbara investeringsbeslut

*Observera att summorna kanske inte blir 100 % på grund av avrundningar
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Denna skillnad i varför man stöttar fossila 
bränsleföretag visar att det finns flera 
tolkningar av vad det innebär att fatta 
ansvarsfulla och hållbara investeringsbeslut 
Människor måste därför vara säkra på 
investeringarnas betyg för att säkerställa att 
de stämmer överens med deras principer. 

Kanske mest intressant är att personer 
som inte tillhör millenniegenerationen 
är mer benägna att anse att förvaltare 
ska vara fortsatt investerade för att driva 
på för förändring (31 %) jämfört med 
millenniegenerationen (23 %), vilket 
visar att den yngre generationen kanske 
är mer skeptisk till vilket inflytande 
investeringsförvaltare har jämfört med  
äldre generationer.

Vad bör förvaltare göra med företag som är engagerade i den fossila 
bränsleindustrin, per kunskapsgrupp* **

Personer som inte 
tillhör millenniegen-
erationen är mer 
benägna att anse att 
förvaltare ska vara 
fortsatt investerade 
för att driva på för 
förändring”

Dra tillbaka investeringar från de här 
företagen och därmed begränsa 

Fortsätta vara investerade för 
att driva på för förändring

Dra tillbaka investeringar från de 
här företagen av moraliska skäl

Fortsätta vara investerade i de här 
företagen så länge som det är lönsamt

Nybörjare/
grundläggande kunskap

Medelgod 
kunskap

Expert/
avancerad

34% 38% 36%

20%

19%
26%

30%
31%

23%

15%
13%

15%

* Observera att de svarande själva har definierat vilken kunskapsgrupp de tillhör 

**Observera att summorna kanske inte blir 100 % på grund av avrundningar
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Hållbarhetsintressenter
Som viktiga intressenter för en hållbar framtid 
(och inte bara som investerare), vilken typ 
av beteende förväntar sig människor av de 
företag de investerar i?

De höga procentandelarna visar att människor 
anser att alla de beteenden som anges är en 
prioritet för företagen, vilket i sig är mycket 
positivt, men resultatet visar också att det finns 
några områden som är uppenbart viktigare än 
andra och som företagen kan fokusera på.

Viktigaste typ av beteende från företagen

Framför allt prioriterar de tillfrågade ett 
företags påverkan på lokalsamhällen och 
samhället i stort, då 70 % anser att det är 
“mycket viktigt”. Men det är också viktigt att 
uppmärksamma miljöfrågor (67 %) och hur 
personalen behandlas (66 %).

Punkter med fokus på ett företags interna 
praxis prioriteras lägre. Exempelvis är endast 
52 % benägna att prioritera mångfalden hos 
ett företags personal och 56 % är benägna 
att anse att löneskillnader mellan högsta 
ledningen och medarbetarna är mycket 
viktigt för företaget att fokusera på.

Det är tydligt att människor förväntar sig att 
företagen ska prioritera de åtgärder som har 
en påverkan på miljön och samhället i stort.
När man tittar på det beteende som 
är viktigast för företagen utifrån 
kunskapsgrupp blir rangordningen mellan 
punkterna densamma. Det finns dock en 
noterbar trend där investerare på expertnivå 
eller avancerad nivå är mest benägna att 
rangordna beteenden som viktiga jämfört 
med investerargrupperna nybörjare och 
investerare med grundläggande kunskaper.

64 % av investerarna på expertnivå 
eller avancerad nivå rangordnade 
dessa företagsbeteenden som “mycket 
viktiga” i genomsnitt, jämfört med 
57 % av investerarna på nybörjarnivå 
och grundläggande nivå och 61 % av 
investerarna på medelnivå. 

Det rådde samstämmighet mellan olika 
regioner och åldersgrupper, men det fanns 
vissa intressanta avvikelser. Exempelvis var 
man i Europa minst benägna att rangordna 
betydelsen av mångfald hos ett företags 
personal som “mycket viktigt” (46 %) - lägre 
än den globala nivån i den här frågan (52 %). 

Socialt ansvarstagande (t.ex. 
påverkan på lokalsamhällen och 
samhället i stort …)

Fokus på miljöfrågor (t.ex. 
utsläpp, användning av förnybar 
energi, hur företagets verksamhet 
påverkar ekosystem, etc.)

Hur personalen behandlas

Minska löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor

Fokusera på löneskillnaderna 
mellan högsta ledningen och 
övriga medarbetare

Mångfald hos företagets 
personal (kön/etnicitet/
ålder/sexuell läggning/
socioekonomisk bakgrund, etc.)

70%

67%

66%

59%

56%

52%
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Konsolidera vinster  
och påverkan 
Bland dessa “hållbarhetsindikatorer” är det 
viktigt att titta på hur de konsoliderar samtliga 
tre hållbarhetspelare – människor, planeten 
och vinster.

Anser människor att ett företags miljöarbete 
eller hur de tar hand om sin personal kan 
omvandlas till högre avkastning?

Resultatet här är intressant sett till två punkter. 

Den ena punkten är att de beteenden som 
människor bedömer som viktigast ur ett 
hållbarhetsperspektiv också anses ha störst 
påverkan på avkastningen och att de generellt 
samverkar för varje beteende. 

Vinst jämfört med påverkan: anser människor att de viktigaste företagsbeteendena kan ge hög avkastning?

Procentandel som bedömer beteendet som “mycket viktigt” Procentandel som anser att ett beteende kommer att ha 
den mest positiva inverkan på avkastningen

Socialt ansvarstagande (t.ex. påverkan på lokalsamhällen och samhället i stort …)

Fokus på miljöfrågor (t.ex. utsläpp, användning av förnybar energi, hur företagets verksamhet påverkar ekosystem, etc.)

Hur personalen behandlas

Minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor

Fokusera på löneskillnaderna mellan högsta ledningen och övriga medarbetare

Mångfald hos företagets personal (kön/etnicitet/ålder/sexuell läggning/socioekonomisk bakgrund, etc.)

70%
68%

67%

67%

59%
59%

56%
58%

52%
56%

66%

66%

Den andra punkten handlar om att de 
viktigaste beteendena (samhälls- och 
miljöansvar) anses ha marginellt lägre 
sannolikhet att generera högre avkastning. 
Medan den mer interna praxisen, som hur 
personalen behandlas och att fokusera på 
löneskillnader, faktiskt med lika stor eller 
större sannolikhet genererar högre avkastning 
jämfört med hur viktiga de är totalt sett.

Det är positivt att det här mönstret 
också kan urskiljas över regions- och 
generationsgränserna. Det visar att människor 
generellt ser kopplingen mellan att företagen 
agerar ansvarsfullt och ökad avkastning på 
investeringen, vilket gör att man kan dra 
slutsatsen att en ansvarsfull verksamhet trots 
allt kan vara bra för affärerna. 
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Investeringarnas värde och utdelningarna 
från dem kan öka eller minska och det är 
inte säkert att investerare får tillbaka vad de 
ursprungligen investerat. Valutakurser kan 
få värdet på utländska investeringar att stiga 
och falla. 
 
Schroders gav Raconteur i uppdrag att mellan den 30 april 
och 15 juni 2020 genomföra en oberoende webbaserad 
studie som omfattade 23 450 personer på 32 platser runt 
om i världen. I undersökningen definieras ”personer” som 
personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller 
motsvarande) under de kommande 12 månaderna och som 
har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste 
tio åren.

Viktig information: Det här dokumentet är endast 
avsett för informationssyfte. Materialet är inte avsett 
att vara ett erbjudande eller en begäran om inköp 
eller försäljning av något ekonomiskt instrument eller 
värdepapper eller att anta en viss investeringsstrategi. 
Informationen är inte avsedd att utgöra investeringsråd, 
investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser 
och tar inte hänsyn till särskilda omständigheter hos någon 

mottagare. Materialet är inte avsett att lämna, och ska inte 
åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd. 
Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders 
garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget 
ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna 
och informationen i dokumentet kan inte åberopas när 
individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida 
avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som 
intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte 
säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.
 
Schroders har uttryckt sina egna synpunkter i dessa 
dokument och dessa kan förändras 

Schroders kommer att agera registeransvarig för dina 
personuppgifter. För mer information om hur Schroders 
kan komma att behandla dina personuppgifter, se vår policy 
för integritetsskydd på www.schroders.com/en/privacy-
policy. Du kan även få policyn skickad till dig.
 
Utgiven av Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. 
Luxembourg B 37.799. För din säkerhet kan kommunikation 
avlyssnas eller spelas in.

Vill människor förbättra sina 
ekonomiska specialkunskaper? 
Det är tydligt att människor vill vidta de 
åtgärder som krävs för att bli medvetna 
investerare.

Undersökningen visar att människor attraheras 
av en strategi för hållbara investeringar som 
tar hänsyn till miljörelaterade, sociala och 
styrningsrelaterade frågor och verkligen 
anser att en sådan strategi kan skapa starkare 
investeringsmöjligheter. 

Att ha tillräckligt med information och 
kunskap om en fonds hållbarhet kommer att 
vara avgörande för säkerställa att hållbara 
investeringar får ett brett genomslag. Den 
informationsbrist som finns idag är ett ansvar 
som investeringsförvaltare och finansiella 
rådgivare gärna axlar, vilket är positivt för hur 
samtalet om hållbara investeringar utvecklas 
i framtiden. 
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