
 

   

 

Pressmeddelande 
 
 4 juni 2018 
 
Två av tre kan tänka sig att spara hållbart  
– störst intresse väcker klimatfonder 
 
Två av tre kan tänka sig att spara i fonder som aktivt bidrar till en hållbar utveckling 
i samhället. Mest intresse väcker fonder som investerar i klimat och miljö. Män och 
äldre är mer skeptiska till att spara hållbart än kvinnor och yngre. Det visar en ny 
undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank.1 
 
Knappt två tredjedelar, 65 procent, sparar eller kan tänka sig att spara i fonder som bidrar till en 
hållbar utveckling i samhället. De flesta, 44 procent, av de som är positiva vill spara i fonder som 
fokuserar på klimatpåverkan och teknologier för klimatomställning, medan 39 procent vill spara i 
fonder som hjälper till att bevara miljö och artrikedom. 28 procent vill lägga sitt sparande i fonder 
som bidrar till grundläggande behov inom hälsa, hållbar matindustri och hållbara städer och 
bostäder. 
  
-Hittills har hållbart sparande många gånger handlat om att välja bort sådant som kan påverka 
utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle negativt. Nu ser vi ett ökat intresse för att också 
investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som 
har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss, säger Liza Jonson, vd Swedbank 
Robur.  
 

Intresset för hållbart sparande finns bland både män och kvinnor och i olika åldrar i ungefär samma 
utsträckning, men män och äldre är uttalat skeptiska i större utsträckning än kvinnor och yngre. 25 
procent av männen och 27 procent av 65–79-åringarna uppger att de inte kan tänka sig att spara 
hållbart. Motsvarande siffra bland kvinnor är 14 procent. 
 
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand 
23 procent av de som sparar eller kan tänka sig att spara hållbart gör det för att man vill 
vara med och bidra till en bättre värld. Lika många anger att avkastningen behöver vara 
minst lika bra som i andra fonder för att det ska vara intressant att placera pengarna 
hållbart. Bara sex procent ser hållbara fonder som en möjlighet till högre avkastning. 
 
-Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, men tyvärr finns det fortfarande allt för många som tror 
att det finns en motsättning. Företag som tar samhällsutmaningarna på allvar skapar långsiktigt 
värde och är morgondagens finansiella vinnare, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på 
Swedbank Robur.  

 
 
Mer information:  
Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys, Swedbank Robur, tel 076-831 40 06 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank: 076-114 54 21  
 
För tabeller, se bilaga på följande sidor 
 
 
 
 

                                                 
1
 Undersökningen gjordes under mars 2018, 3 015 personer deltog. 



 

   

 

Bilaga. Tabeller 
Avrundade tal, summerar därför inte alltid. 
 
Sparar du eller skulle du kunna tänka dig att spara i en fond som aktivt bidrar till en hållbar utveckling i 
samhället? (tex att fonden tar hänsyn till miljö- och klimat och mänskliga rättigheter) 
Välj det alternativ som passar bäst in på dig. 
    
 Total Man Kvinna 18-24 

år 
25-34 
år 

35-44 
år 

45-54 
år 

55-64 
år 

65-79 
år 

Ja, jag sparar redan i hållbara 
fonder 

13% 12% 15% 11% 14% 14% 15% 13% 12% 

Ja, jag ser det som en möjlighet till 
högre avkastning 

4% 5% 3%  
8% 

4% 3% 3% 3% 3% 

Ja, jag vill vara med och påverka 
utvecklingen mot en bättre värld 

15% 14% 16% 21% 21% 17% 15% 12% 9% 

Ja, men bara om den inte har högre 
avgifter än andra fonder 

8% 9% 8% 6% 7% 7% 10% 11% 8% 

Ja, men bara om avkastningen är 
minst lika bra som i andra fonder 

15% 16% 14% 15% 18% 16% 15% 15% 13% 

Ja, men det är svårt att veta/hitta 
information om vilka fonder som är 
hållbara 

10% 7% 12% 8% 8% 10% 10% 10% 12% 

Summa ja 65% 63% 68% 69% 72% 67% 68% 64% 57% 
Nej, eftersom jag tror att 
avkastningen på ett sådant 
sparande är lägre 

3% 5% 1% 2% 4% 4% 4% 2% 2% 

Nej, det intresserar mig inte 16% 20% 13% 9% 11% 12% 17% 19% 25% 
Summa nej 19% 25% 14% 11% 15% 16% 21% 21% 27% 
Tveksam, vet ej 15% 12% 17% 18% 12% 16% 11% 15% 16% 

 
 
Vilka hållbarhetsområden prioriterar du/skulle du prioritera i ditt sparande? 
 Total Män Kvinnor 

Sparande som fokuserar på naturresurser och hjälper till 
att bevara miljö och artrikedom på land och i hav 

 
39% 

 
38% 

 
39% 

Sparande som fokuserar på klimatpåverkan och erbjuder 
teknologier för klimatomställning 

44% 46% 42% 

Sparande som fokuserar på grundläggande behov inom 
hälsa, hållbar matindustri, hållbara städer och bostäder 

28% 26% 29% 

Sparande som bidrar till möjliggörande genom 
finansiering av småföretag inom specifika områden 

9% 10% 7% 

Alla områden känns lika viktiga 29% 27% 32% 
Annat 1% 1% 1% 
Tveksam, vet ej 6% 6% 6% 
    

Är det något du inte vill att ditt fondsparande investeras i? 
 Total Män Kvinnor 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras i vapen 

64% 49% 80% 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras tobak 

58% 45% 71% 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras olja och kol 

46% 38% 55% 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras spelbolag 

55% 42% 69% 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras alkohol 

44% 31% 58% 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras droger 

69% 57% 81% 

Jag vill inte att mitt sparande 
investeras pornografi 

66% 50% 82% 

Nej, jag har ingen synpunkt på 
hur mitt sparande investeras 

13% 22% 5% 

Tveksam, vet ej 8% 9% 8% 

    
 


