
 

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 

  

Pressmeddelande 
 
9 september 2021 

 

Klimatet viktigast när unga fondsparare investerar hållbart 
 

En fjärdedel av unga vuxna mellan 18 och 34 år uppger att de har ökat sitt fondsparande som en 
följd av coronapandemin. Många är positiva till att spara hållbart, och sex av tio tycker att klimatet är 
viktigast vid hållbara investeringar. Men det finns skillnader mellan könen i vad man prioriterar och 
väljer bort för att vara hållbar i sitt sparande. Det visar en Sifo-undersökning från Swedbank och 
Swedbank Robur. 
 
Sex av tio unga vuxna tycker att klimatet är viktigast vid hållbara investeringar. Och de flesta sparar 
långsiktigt, sex av tio sparar på tio års sikt eller mer. 
 

- Unga vuxna prioriterar det långsiktigt hållbara. Det är en inställning som är både ekonomiskt och 
klimatmässigt smart, eftersom det ger förutsättningar för en stark värdeutveckling för sparandet 
samtidigt som det också kan bidra till en framgångsrik klimatomställning, säger Linnea Zanetti, 
förvaltare och hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.  

 
Unga män rankar klimatet högst, kvinnor prioriterar mänskliga rättigheter  
Det är framför allt unga män som intresserar sig för investeringar som fokuserar på klimatet, sju av tio skulle 
prioritera det i sitt hållbara sparande. Även unga kvinnor rankar klimatet högt, men sätter investeringar som 
fokuserar på mänskliga rättigheter allra främst. Ett annat område som prioriteras olika mellan könen är 
jämställdhet. 22 procent av de yngre kvinnorna skulle prioritera sparande som fokuserar på att minska 
ojämlikheten mellan könen, medan bara sju procent av männen anser att det är viktigt.  
 

- Samhällsdebatten och den verklighet som unga upplever speglar hur många tänker kring hållbart 
sparande. Fler och fler upptäcker fördelarna med att låta sitt sparkapital arbeta för de frågor man tror 
på och använda det för att driva förändring. Framför allt unga män ser också de ekonomiska 
fördelarna med det, säger Linnea Zanetti.  

 
För unga män är möjlighet till god avkastning en stark drivkraft för att spara hållbart. 53 procent av de unga 
männen ser hållbart sparande som en möjlighet till högre avkastning, jämfört med 27 procent av kvinnorna. 
82 procent av de unga kvinnorna uppger istället att de vill vara med och påverka utvecklingen mot en bättre 
värld.  
 
Hållbart sparande: Välja in, välja bort och ställa om 
Sex av tio unga vuxna kan tänka sig att investera i omställningsbolag, alltså bolag som idag inte rankas som 
hållbara men som aktivt arbetar med att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Unga kvinnor är generellt 
mer tveksamma till att investera i omställningsbolag. De har också mer synpunkter på sådant de inte vill att 
deras sparande ska investeras i, som vapen, pornografi och gambling och nätcasinon. 
 

- Hållbart sparande handlar dels om att utesluta sådant som påverkar samhället negativt, dels om att 
välja in och investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre. Det handlar också om 
att vara med och driva på för att fler bolag ställer om till en mer hållbar verksamhet. Som förvaltare 
av en fond behöver jag ta hänsyn till alla tre aspekterna för att åstadkomma verklig förändring, säger 
Linnea Zanetti.  
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både 
minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, 
informationsbroschyrer och fondbestämmelser för fonden finns att hämta hos din återförsäljare eller på 
www.swedbankrobur.se.  
 

 
Välja in, välja bort och påverka – så funkar det! 
 
Att välja in, välja bort och påverka för omställning är tre aspekter att ta ställning till för den som 
vill spara hållbart. Så här fungerar det: 

 
Fonden väljer in  

• Fonden väljer aktivt in bolag utifrån bolagens hållbarhetsarbete. 

• Det innebär att det är centralt för förvaltarna att investera i bolag som hanterar sina 
hållbarhetsrisker och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter och bidrar till 
klimatomställningen, eller uppfyllandet av ett eller flera av FNs globala utvecklingsmål.  

• Fonden kan välja att till en viss del investera i omställningsbolag som har satt upp 
tydliga mål och en plan för att ställa om sin verksamhet i en mer hållbar riktning 
inom en rimlig tidsperiod. 

• Olika fonder kan ha en bred hållbarhetsinriktning eller ett mer specifikt fokus, 
exempelvis på klimat och förnyelsebar energi*.   
 

Fonden väljer bort 

• Fondbolagens policys och riktlinjer för sina investeringar är oftast publicerade på 
webben. Där kan man som sparare ta reda på vilka sektorer ett fondbolag väljer bort. 

• Några exempel på de vanligaste som väljs bort är: kemiska eller biologiska vapen, 
kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material och fossila bränslen (kol, olja eller 
gas).  

• Utöver det kan fonder också ha utökade kriterier, och väljer bort investeringar i 
ytterligare sektorer eller bolag*. 
 

Fonden arbetar med aktiv påverkan för omställning 

• Fondbolaget som ägare kan arbeta för att påverka, driva och stötta ett bolag att ställa 
om till en mer hållbar verksamhet.  

• Exempel på frågor som fondbolag lyfter i bolagens styrelser och ledning är utmaningar 
inom miljö och klimat, socialt ansvar, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning.  

• Tillsammans med andra aktörer kan fondbolagen också aktivt arbeta för att utveckla 
metoder till stöd för hållbara investeringar och för att driva förändring. Ettexempel på det 
är Business on Amazon, ett internationellt initiativ (juli 2021) som syftar till att skydda 
Amazonas från avskogning och skövling.   

 
*Se fondens informationsblad, vilket oftast finns publicerat på fondbolagets webbplats.  
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Bilaga. Tabeller 
Från undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Robur och Swedbank. Undersökningen gjordes i mars 
2021, 3 120 personer i åldrarna 18-65 år deltog. 

 
 
Sparar du eller skulle du kunna tänka dig att spara i en fond som aktivt bidrar till en hållbar utveckling i samhället? 

 
 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

Ja, det gör jag redan idag 41% 35% 34% 35% 40% 39% 
Ja, men jag gör det inte idag 41% 37% 39% 46% 42% 34% 
Summa gör+ kan tänka sig att göra 82% 72% 72% 82% 81% 73% 
Nej 11% 17% 15% 5% 6% 10% 
Tveksam, vet ej 7% 11% 13% 13% 13% 17% 

 

 
Varför sparar du/eller kan tänka dig att spara i en fond som aktivt bidrar till en hållbar utveckling av samhället? 
 

 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

Jag ser det som en möjlighet till högre 
avkastning 

53% 37% 33% 27% 23% 20% 

Jag vill vara med och påverka 
utvecklingen mot en bättre värld 

64% 71% 72% 82% 85% 80% 

Annat 3% 4% 3% 2% 1% 3% 
Tveksam, vet ej 3% 5% 4% 5% 5% 8% 

 
 
Vilka hållbarhetsområden prioriterar du/skulle du prioritera i ditt sparande? 
 

 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

Fokuserar på naturresurser och 
hjälper till att bevara miljö och 
biologisk mångfald på land och i hav 

52% 60% 53% 54% 59% 56% 

Fokuserar på klimatpåverkan och 
erbjuder teknologier för 
klimatomställning/lösa klimatkrisen 

70% 60% 59% 55% 56% 54% 

Fokuserar på grundläggande behov 
inom hälsa, hållbar matindustri, 
hållbara städer och bostäder 

36% 31% 33% 28% 31% 32% 

Bidrar till möjliggörande genom 
finansiering av småföretag inom 
specifika områden 

12% 15% 14% 6% 6% 9% 

Fokuserar på att avskaffa extrem 
fattigdom 

15% 16% 17% 20% 20% 20% 

Fokuserar på att minska ojämlikheter 
mellan könen 

7% 8% 9% 22% 14% 14% 

Fokuserar på att främja fred och 
rättvisa 

8% 12% 20% 16% 18% 15% 

Fokuserar på mänskliga rättigheter, 
inte accepterar barnarbete, värdiga 
arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö 

32% 43% 49% 59% 63% 64% 

Annat 2% 1% 1% 0% 1% 1% 
Tveksam, vet ej 8% 6% 5% 8% 5% 5% 

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

 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

vapen, såsom kärnvapen och 
klusterbomber 

64% 70% 80% 89% 92% 93% 

vapen, såsom försvarsindustrin 37% 42% 48% 64% 69% 62% 
tobak 39% 44% 57% 62% 69% 69% 
fossila bränslen, såsom olja, gas och 
kol 

53% 53% 45% 64% 60% 58% 

spelbolag, t ex nätcasino (gambling) 59% 56% 65% 79% 79% 82% 

http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 

alkohol 25% 19% 31% 45% 51% 54% 
cannabis 35% 44% 68% 57% 69% 81% 
pornografi 43% 49% 72% 81% 91% 94% 
annat 0 3% 1% 1% 2% 1% 
Nej, jag har ingen synpunkt på hur 
mitt sparande investeras 

13% 8% 4% 2% 1% 1% 

Tveksam, vet ej 3% 1% 2% 1 1% 1% 

 
 
Har du ökat ditt fondsparande som en effekt av coronapandemin? 
 

 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

Ja, jag har ökat mitt sparande i fonder 29% 17% 10% 20% 14% 8% 
Ja, jag har minskat mitt sparande i 
fonder 

3% 2% 2% 3% 2% 1% 

Nej, mitt fondsparande är oförändrat 36% 55% 62% 43% 60% 63% 
Nej, inte som en effekt av pandemin 
men av andra orsaker 

9% 9% 5% 9% 6% 5% 

Jag sparar inte i fonder 18% 15% 17% 21% 16% 19% 
Tveksam, vet ej 4% 2% 3% 4% 2% 3% 

 
 
En del fonder investerar i s.k omställningsbolag, d v s bolag som idag inte är hållbara, men som jobbar aktivt med att 
ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbara, t ex gå från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Kan du tänka dig att 
spara i en sådan fond? 

 
 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

Ja, jag kan tänka mig att spara i en 
sådan fond 

64% 56% 52% 54% 51% 42% 

Nej, jag kan inte tänka mig att spara i 
en sådan fond 

13% 19% 18% 10% 10% 13% 

Tveksam, vet ej 23% 25% 30% 37% 39% 45% 

 
Vilket tidsperspektiv har du med ditt fondsparande? 

 
 Män Kvinnor 
 18-34 år 35-49 år 50-65 år  18-34 år 35-49 år 50-65 år 

Jag sparar på lång sikt, tio år eller 
mer 

60% 75% 47% 61% 78% 52% 

Jag sparar på medellång sikt, 5-10 år 36% 24% 46% 38% 24% 43% 
Jag sparar på medelkort sikt, 2-5 år 18% 9% 11% 13% 9% 7% 
Jag sparar med en tidshorisont på 
mindre än två år 

6% 5% 3% 4% 4% 3% 

Tveksam, vet ej 7% 5% 3% 10% 4% 6% 
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