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Abstract  

Today, fund managers are put to the test by external expectations to invest both according to 

sustainability criteria as well as to maximize return, two objectives that are not always 

reconcilable. Such potentially contradictory normative frameworks of fund management is 

termed institutional complexity when encountered in daily work in organizations. This paper 

examines how institutional complexity is managed in practice within the field of fund 

management. The aim of this thesis is to increase the understanding of how organizations cope 

with seemingly contradictory logics, in this case referred to as “the sustainability logic” and 

“the profit logic”. The study was designed as a qualitative multiple case study design, where 

the main empirical data consist of eleven interviews, and additional documents, at five case 

companies in the fund management industry. The empirical data was compared to previous 

research and theories regarding how organizations respond to institutional complexity. The 

main finding of the study is that the case companies used combinations of different responses, 

rather than relying on one single response. More specifically, our study show a predominance 

of management through integration, rather than attempts to separate the two different logics 

influencing investment decisions. Four ways of practically managing the complexity, through 

either separation or integration, was evident in the empirical results – impacting companies, 

selection of funds and design of investment criteria, education and defining areas of 

responsibility for actors involved in the investment decisions. 

Keywords: Institutional complexity, competing institutional logics, fund management, 

practical management, return, sustainability    

  



Sammanfattning  

Fondmarknaden präglas idag av utmaningen att investera både hållbart och mot högsta möjliga 

avkastning, två mål som inte alltid är förenliga. Denna dualitet där skilda normativa föreskrifter 

gällande hur förvaltare bör investera benämns inom institutionell forskning som institutionell 

komplexitet, vilket är ett annat uttryck för när två eller flera logiker möts och konkurrerar i en 

organisation. Denna studie handlar om hur institutionell komplexitet praktiskt kan hanteras 

inom fältet för fondförvaltning, för att möjliggöra en samexistens av logikerna. Syftet med 

studien är att öka förståelsen för hur organisationer praktiskt reagerar på förekomsten av vad 

som i denna studie benämns som en hållbarhetslogik och en avkastningslogik. Detta är av 

relevans då organisationer måste hitta sätt att hantera konflikterande logiker, bland annat för att 

bedriva en effektiv verksamhet som inte strävar åt olika håll och för att bibehålla sin legitimitet 

gentemot sin omgivning, vilken kan ställa divergenta krav på en organisation. För att studera 

den praktiska hanteringen har en kvalitativ flerfallsstudie genomförts där det empiriska 

materialet baseras på elva intervjupersoners utsagor, och olika dokument, hos fem fallföretag 

verksamma inom fondförvaltning. Det empiriska materialet har i analysen ställts mot tidigare 

forskning och teorier kring hur organisationer responderar på institutionell komplexitet. 

Resultatet visar att de studerade bolagen inte endast bemöter komplexiteten enligt en respons 

utan enligt flera kombinationer av olika responser, dock tyder resultatet på en övervägande 

hantering genom integration, i kontrast till att separera logikerna. I det empiriska resultatet blev 

fyra områden framträdande i det praktiska arbetet, vilka kunde relateras till en hantering av 

komplexiteten via antingen separation eller integration – ett påverkansarbete, fondutbud och 

placeringskriterier, utbildning och aktörernas ansvarsområden.   

Nyckelord: Institutionell komplexitet, konflikterande institutionella logiker, fondförvaltning, 

praktisk hantering, hållbarhet, avkastning   



Förord  

Med denna uppsats avslutar vi våra studier vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och 

tar ut vår efterlängtade civilekonomexamen. Det har varit en utmanande men framförallt rolig 

uppgift att komponera denna masteruppsats, som vi har lärt oss så otroligt mycket av.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hans Hasselbladh, professor vid Örebro universitet, 

som varit ett stort stöd genom arbetets gång. Hans har med sitt engagemang och sin gedigna 

kunskap om ämnet bidragit med insiktsfulla reflektioner och utmanat oss i att nå vår fulla 

potential.   

Vi vill också tacka Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening för sitt engagemang i vår 

studie under arbetets inledande fas då han generöst delat med sig av information om 

fondförvaltning och tipsat om potentiellt intressanta intervjupersoner för studien. Vi vill även 

rikta ett stort tack till samtliga elva intervjupersoner som deltagit i studien och delat med sig av 

sina åsikter och erfarenheter och framförallt ställt upp med sin dyrbara tid. Utan dem hade denna 

uppsats inte varit möjlig att genomföra.      

Sist men inte minst vill vi tacka vår bisittare och seminariegrupp för deras värdefulla åsikter 

genom hela arbetsprocessen. 

 

Victoria & Therese  
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1 Inledning 
 

I studiens inledande kapitel ges först en överblick över fondsparande och fondmarknadens 

utveckling. Därefter följer ett avsnitt som problematiserar hur olika synsätt på investeringar 

vuxit fram och kommit att prägla fondmarknaden, vilket resulterat i att fondförvaltare idag ställs 

inför utmaningen att hantera konkurrerande normer och föreskrifter om hur investeringar bör 

göras. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och de avgränsningar som gjorts, tillsammans 

med en beskrivning av studiens bidrag till befintlig teori.     

1.1 Bakgrund 

 

Fondmarknaden präglas idag av olika synsätt på och föreskrifter om hur fondbolag bör placera 

spararnas kapital. En studie som redogör för framväxten av olika synsätt på förvaltning är 

Lounsbury (2007). Lounsbury (2007) beskriver den amerikanska fondmarknadens historiska 

utveckling utifrån vad han benämner en trustee-logik och en performance-logik. Under 1940- 

och 1950-talet dominerade en trustee-logik och marknaden för fondförvaltning var lugn och 

stabil med endast fem fondförvaltningsbolag. Det var en bekväm marknadssituation präglad av 

småskalighet där fondförvaltarnas huvudsakliga syfte var att bevara spararnas förmögenhet 

genom att investera långsiktigt och konservativt. Fondmarknaden växte efter 1950-talet och 

resulterade i en konkurrens bland fondbolagen vilket fick vissa grupper av fondförvaltare att 

anta ett mer aggressivt investeringsbeteende med syfte att generera kortsiktiga vinster, en period 

där performance-logiken kom att utmana trustee-logiken (Lounsbury, 2007). Ett hårdare klimat 

präglad av ökad konkurrens resulterade i att företagsledningar pressades av aktiemarknaden att 

generera den högsta avkastningen (Froud, Haslam, Johal & Williams, 2000). Att maximera 

värdet för aktieägare och prioritera dessa framför andra intressenter hade vid 1980-talet blivit 

normen för företagsledningar (Fligstein, 2001) och under denna period blev det också vanligt 

att större företag köpte upp bolag som inte tillräckligt snabbt lyckades anamma 

aktieägarvärdesmodellen. Dessutom befann sig delar av världens pensionssystem i riskzonen 

för insolvens, då pensionskapitalet inte genererade tillräcklig avkastning (Holmström & 

Kaplan, 2001). Företagsledningars rädsla för att deras organisationer skulle bli uppköpta och 

att de således skulle förlora sina jobb i kombination med att världens pensionssystem befann 

sig i kris resulterade i att shareholder value-modellen, att generera maximal avkastning i förmån 

för aktieägarna, blev ett vedertaget begrepp och avgörande för företags överlevnad (Fligstein, 

2001). Detta behov av ett ökat finansiellt fokus resulterade, i enlighet med Lounsbury (2007), i 

att trustee-logiken kom att trängas undan av denna affärsmässiga logik som går hand i hand 

med shareholder value-modellen och som än idag har ett starkt fotfäste på fondmarknaden 

liksom i andra branscher.  

 

Framväxten av de olika synsätten på fondförvaltning som Lounsbury (2007) beskriver har 

resulterat i vad som inom nyinstitutionell teori kallas för institutionell komplexitet, ett fenomen 

där olika logiker står i konflikt med varandra (Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016). 

Institutionell komplexitet innebär att organisationer måste möta multipla krav hänförbara till 

olika logiker som inte alltid är förenliga, det vill säga antagonistiska värderingar och 
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föreställningar om hur en organisation bör agera för att kunna legitimera sin verksamhet och 

sitt beslutsfattande (Amans, Mazar-Chapelon & Villeseque-Dubus, 2015; Ezzamel, Robson & 

Stapleton, 2012).  

 

I studier om konflikterande logiker jämförs ofta en affärslogik med en ideell logik (jmf 

Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016; Larsson von Garaguly, 2016).  I denna studie jämförs 

en affärslogik med en hållbarhetslogik. Hållbarhetslogiken växte fram runt millennieskiftet till 

följd av en våg skandaler på finansmarknaden och kom således att utmana den tidigare nämnda 

shareholder value-modellen. Denna modell benämns som CSR-modellen (Corporate Social 

Responsibility) och uppmärksammade under sin framfart företags ansvar gentemot sin 

omgivning, och uppmanade företag till att inkludera etiska, sociala och miljömässiga frågor i 

verksamhetsstyrningen (Corazza, Scagnelli & Mio, 2017). CSR-modellen syftar bland annat 

till att förhindra skandaler såsom exempelvis explosionen av British Petroliums oljeplattform 

år 2010, en skandal som förorsakade en värdeminskning för svenska pensionssparare på cirka 

1 miljard kronor (Sjöström, 2017) när cirka 4,2 miljoner fat olja under tre månaders tid läckte 

ut i den mexikanska golfen (CNN, 2015). 

 

På fondmarknaden syns det fotfäste som CSR-modellen fått i finansvärlden, och således 

förekomsten av en hållbarhetslogik, i att hållbara investeringar har etablerats som begrepp och 

att så kallade ESG-kriterier (Environmental, Social och Governance) används av fondförvaltare 

som ett ramverk att förhålla sig till vid investeringsbeslut (Syed, 2017). Organisationen PRI 

arbetar på initiativ av FN med att hjälpa investerare att inkorporera ESG-kriterier i 

investeringsbeslut och förespråkar aktivt att investera ansvarsfullt (PRI, 2017). Kriterierna 

innefattar en utvärdering av organisationer utifrån bland annat deras arbete med att motverka 

växthuseffekten, miljöföroreningar, dåliga arbetsförhållanden, barnarbete, korruption och 

skattefusk (PRI, 2017). Dock är kriterierna frivilliga att följa och PRI ger endast exempel på 

hur en organisation kan arbeta med kriterierna, och fastställer inga exakta gränser för vad som 

kan betraktas som hållbart och icke hållbart. Kriterierna är således av en subjektiv karaktär 

vilket ger investeraren ett stort utrymme att själv tolka kriterierna utifrån bolagets egna 

värderingar.  

 

Sammanfattningsvis utgörs CSR- och shareholder value-modellerna av skilda 

investeringsfilosofier som föreskriver olika sätt att styra en verksamhet på samt vilka mål 

organisationen bör sträva efter (Bento, Mertins & White, 2017). I det kommande avsnittet 

presenteras institutionell komplexitet och den specifika målkonflikten mellan avkastning och 

hållbarhet som utgör två av de konkurrerande institutionella logiker fondförvaltare idag ställs 

inför att hantera. Å ena sidan är Maximal avkastning avgörande för organisationers långsiktiga 

överlevnad och har historiskt sett varit organisationens primära mål (Yoo & Kim, 2017). När 

fondbolagens förening (fondbolagens branschorganisation) grundades år 1979 fanns 17 fonder 

tillgängliga på den svenska fondmarknaden, vars utbud idag utgörs av cirka 2500 olika fonder 

(Fondbolagens förening, 2014). En utveckling som föranlett en hård konkurrens på marknaden 

där investerare måste investera mot den högsta avkastningen för att överleva. Å andra sidan 

måste detta kontrasteras mot att investera hållbart. Sedan 1979 har det sammanlagda värdet på 

den svenska fondmarknaden stigit från cirka 1 miljard kronor till 4 018 miljarder kronor 
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(Fondbolagens förening, 2018). Vikten av en medvetenhet kring hur detta kapital placeras, i 

konstrast till att enbart investera mot högsta möjliga avkastning, fångar Sjöström (2017, s. 279) 

med följande citat “I en reklamkampanj för några år sedan ställde pensionsföretaget KPA 

frågan: ‘Vad gör dina pensionspengar just nu?’ Texten var bland annat projicerad på en 

stridsmissil. Den bakomliggande idén var att hur pengar placeras har betydelse för hur världen 

ser ut. Gör sparkapitalet gott, eller bidrar det till krig och förstörelse?”.  

 

1.2 Problematisering 

 

De senaste åren har intresset för hur organisationer hanterar institutionell komplexitet ökat, det 

vill säga hur organisationer med två eller flera institutionella logiker som står i konflikt med 

varandra hanterar problematiken detta ger upphov till (Amans, Mazar-Chapelon & Villeseque-

Dubus, 2015; Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016; Ezzamel, Robson & Stapleton, 2012; 

Lander, Koene & Linssen, 2013; Lounsbury, 2007; Pache & Santos, 2010). Institutionell 

komplexitet har studerats med olika infallsvinklar, bland annat utifrån hur prestationsmått 

inverkar på hanteringen av institutionell komplexitet och resulterar i situationsspecifika 

kompromisser mellan logiker (Carlsson-Wall, Kraus & Messner 2016), hur budgetering formas 

av multipla logiker (Amans, Mazar-Chapelon & Villeseque-Dubus, 2015; Ezzamel, Robson & 

Stapleton, 2012), hur det balanserade styrkortet kan underlätta hanteringen av motstridiga 

logiker (Sundin, Granlund & Brown, 2010), vilka mekanismer som gör att konkurrerande 

logiker kan samexistera över en längre period (Reay & Hinings, 2009), chefsrekrytering 

(Thornton & Ocasio, 1999), interna konflikter till följd av institutionell komplexitet (Pache & 

Santos, 2010) samt hur strategiska beslut formas av institutionell komplexitet och att multipla 

logiker leder till heterogenitet på fältet (Ocasio & Radoynovska, 2016). Dessa studier har 

genomförts inom olika fält såsom sjukvård, utbildning, förlag, sport, teater etcetera och har 

behandlat olika typer av motstridiga logiker.  

 

En stor del av tidigare forskning på området institutionell komplexitet har fokuserat på om 

organisationer anammat en logik eller inte, det vill säga logikskiften och inte logikers 

samexistens (Lander, Koene & Linssen, 2013; Larsson von Garaguly, 2016). Lander, Koene 

och Linssen (2013) menar att färre studier har utvecklat forskningen längre än denna dikotomi 

och i likhet med Larsson von Garaguly (2016) menar de att det saknas forskning om strategiska 

responser och organisationers praktiska hantering av institutionell komplexitet. Larsson von 

Garaguly (2016) lyfter Reay och Hinings (2009) studie som en av ett fåtal studier som tar fasta 

på hur konkurrerande logiker hanteras i praktiken och fortsätter i sin studie att utveckla denna 

forskningslinje genom att studera den praktiska hanteringen av institutionell komplexitet inom 

idrottsverksamhet.   

 

Denna studie bygger på Larsson von Garaguly (2016) och Reay och Hinings (2009) studier, 

samt tidigare forskares uppmaningar om att framtida forskning bör fokusera på hur enskilda 

organisationer svarar på motstridiga logiker och spridningen av dessa responser och strategier 

i praktiken (Larsson von Garaguly, 2016; Lounsburys, 2007; Ocasio & Radoynovska, 2016; 

Pache & Santos, 2010). Schäffer, Strauss och Zecher (2015) menar att forskningen om 

organisationers individuella responser på institutionell komplexitet är gryende och presenterar 
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att studier genomförts på områden såsom sjukvård (Reay & Hinings, 2009), arbetsförmedling 

(Pache & Santos, 2013) och utbildning (Ezzamel, Robson & Stapleton, 2012). I denna studie 

riktas fokus på den praktiska hanteringen av institutionell komplexitet inom fondförvaltning. 

 

Inom en och samma organisation kan konflikter råda mellan flera olika logiker. I denna studie 

behandlas hanteringen av den specifika målkonflikten mellan logikerna som formats utifrån 

modellerna CSR och shareholder value, som fortsättningsvis kommer att benämnas som 

“avkastningslogiken” och “hållbarhetslogiken”. Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016), 

som studerat förhållandet mellan vad de benämner en affärslogik och en sportlogik i 

fotbollsorganisationer, framhåller att institutionella logiker kan vara kompatibla och att det i 

dessa fall således inte föreligger någon konflikt. Exempelvis kan goda sportsliga resultat få en 

positiv finansiell inverkan genom att bland annat biljettförsäljningen ökar. Någon sådan slutsats 

kan dock inte dras vad gäller hållbarhetslogiken och avkastningslogiken då forskare är oense 

om vilka effekter hållbara investeringar får på den genererade avkastningen. Vissa forskare 

menar att hållbara investeringar inte äventyrar den finansiella avkastningen (Aslaksen & 

Synnestvedt, 2003; Bauer, Derwall, Guester & Koedijk, 2005), Derwall, Koedjik och Ter Horst 

(2011) menar att hållbara investeringar till och med leder till bättre avkastning i jämförelse med 

konventionella investeringar. I kontrast till detta menar andra forskare att hållbara investeringar 

har en negativ inverkan på avkastningen (Climent & Soriano, 2011; Wagemans, van Koppen 

& Mol, 2013; Yoo & Kim, 2017). Climent och Soriano (2011) menar att uteslutande investera 

i hållbara företag skulle få en negativ effekt på investeringens resultat då möjligheten att 

diversifiera portföljens aktier begränsas och att risken således ökar. Mot denna bakgrund utgår 

studien från att det kan föreligga en konflikt mellan hållbarhetslogiken och avkastningslogiken.  

 

Som tidigare nämnts grundar sig konflikten i att fondförvaltare måste förhålla sig till skilda 

föreskrifter om vilka mål organisationen bör sträva efter, det vill säga mål som är oförenliga 

vad gäller att tillgodose krav på både maximal avkastning och normer för att vara en 

organisation som verkar för en hållbar värld. Wagemans, van Koppen och Mol (2013) belyser 

skillnaden mellan logikernas grundsatser och menar att fondförvaltare antingen drivs av 

finansiella motiv eller etiskt värderingsbaserade motiv, där finansiella motiv kan definieras som 

en strävan efter maximal avkastning och etiskt värderingsbaserade motiv innefattar ett etiskt 

och moraliskt förhållningssätt till investeringar. Även Derwall, Koedijk och Ter Horst (2011) 

menar att hållbara investeringar kan förstås som etiskt värderingsdrivna och motiverade av 

normer och fondförvaltarens personliga värderingar till skillnad från konventionella 

investeringar som främst motiveras av finansiella värderingar.  

  

Friedman (1970), Syed (2017) och Wojcik (2016) belyser problematiken med att förena 

hållbarhets- och avkastningslogikens principer. Wojcik (2016) menar att organisationer som 

strävar efter andra värden än finansiella värden, det vill säga värden kopplade till en social- och 

miljömässig hållbarhet endast kan göra detta genom att omfördela det finansiella värdet till 

förmån för att skapa värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Wojcik (2016) hävdar med andra ord 

att en CSR-engagerad organisation kommer att offra en del av det finansiella värdet för att 

bemöta externa intressenters påtryckningar avseende hållbarhet, vilket främst kan likställas med 

välgörenhetsarbete och inte ett vinstdrivande bolag. Även Friedman (1970) menar att det inte 
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är företags ansvar att ägna sig åt välgörenhetsarbete. Friedman (1970) ställer sig frågan “What 

does it mean to say that ‘business’ has responsibilities?” och syftar på att företag som juridisk 

person inte kan ha ansvar på samma sätt som fysiska personer. Friedman (1970) argumenterar 

för att det inte ligger på företagets axlar att bedöma vad som är hållbart utan att det är upp till 

samhället att lagstifta om vad som är rätt och fel. 

 

Vidare menar Friedman (1970) att en företagsledning är anställd av organisationens aktieägare 

för att sköta verksamheten och generera största möjliga avkastning och har således ett direkt 

ansvar gentemot aktieägarna. Friedman (1970) menar att företagsledningen riskerar att 

underlåta denna plikt genom miljömässigt och socialt engagemang då detta ofta innebär att 

aktieägarnas avkastning reduceras. I likhet med detta framställer Syed (2017) institutionella 

investerare närmast som fobiska för begrepp som “moral” och “värdering” eftersom det finns 

en uppfattning om att fondförvaltaren bryter mot sin plikt som förvaltare av spararnas pengar 

om subjektiva begrepp som moral tillåts styra investeringsprocessen. Ett system där en 

företagsledning skulle avgöra om och vilken typ av samhällsnytta organisationen ska syssla 

med menar Friedman (1970) inte fungerar då företagsledningen inte är anställd med syfte att 

avgöra hur aktieägarna bör spendera sin avkastning, detta skulle således innebära att 

företagsledningen spenderar pengar som tillhör aktieägarna till förmån för det egna intresset.  

 

I kontrast till uppfattningen om att företagets syfte och roll i samhället är att maximera 

avkastningen för aktieägarna har en hållbarhetslogik fått fotfäste i samhället, vilken föreskriver 

andra målsättningar än de rent finansiella. Denna logik har kommit att utmana den finansiellt 

orienterade logiken, även i vinstmaximerande företag (Ocasio & Radoynovska, 2016). I 

finanskretsar har detta resulterat i att modeller såsom CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

baserade på risk och avkastning som tidigare legat till grund för investeringsbeslut (Zabarankin, 

Pavlikov & Uryasev, 2014), måste kompletteras med miljömässiga och sociala 

hållbarhetsaspekter som en tredje bedömningsfaktor utöver risk och avkastning vid 

investeringsbeslut (Wagemans, van Koppen & Mol, 2013; Azevedo, Santos & Campos, 2016).  

 

Den ovan beskrivna problematiken visar att fondförvaltning präglas av två skilda logiker som 

föreskriver olika sätt att investera och svårigheten i att förena dem. De finansiellt orienterade 

föreställningarna om värdeskapande på finansmarknaden är hänförbara till avkastningslogiken 

och de etiska föreställningarna till hållbarhetslogiken. Carlsson-Wall, Kraus och Messner 

(2016) samt Pache och Santos (2013) framhåller vikten av att organisationer som präglas av 

institutionell komplexitet hittar strategier för att hantera dessa spänningar. Därför finner vi det 

intressant att studera fondförvaltares hantering av institutionell komplexitet och fondförvaltares 

responser på detta i praktiken. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen om hur organisationer reagerar på och hanterar institutionell 

komplexitet. Studien syftar till att generera ytterligare teori om hur organisationer praktiskt 

hanterar multipla logiker inom en organisation, som svar på tidigare forskares uppmaningar till 
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vidare utforskning av den praktiska hanteringen av institutionell komplexitet i fler kontexter. 

Genom att studera en avkastningslogik och en hållbarhetslogik inom fältet för fondförvaltning 

ämnar studien identifiera vilka specifika åtgärder och aktiviteter som vidtas för att hantera den 

institutionella komplexiteten i de enskilda bolagen. För att kunna studera den praktiska 

hanteringen faller det sig naturligt att även bekräfta förekomsten av en avkastningslogik och en 

hållbarhetslogik samt studera hur dessa tar sig uttryck i bolagen.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Denna studie om institutionell komplexitet avgränsas till den specifika målkonflikten mellan 

de logiker som i denna studie benämns som hållbarhetslogiken och avkastningslogiken. 

Hållbarhetslogiken avser intressenternas normer och standarder som föreskriver hur 

organisationer ska verka för en bättre värld och avkastningslogiken avser intressenters 

påtryckningar om att generera maximal avkastning i en konkurrenskraftig bransch. Vidare 

avgränsas studien till att undersöka fondbolag i Sverige.  

 

Det finns olika typer av fonder, där aktiefonder utgör den dominerande gruppen (Fondbolagens 

förening, 2014). I aktiefonder tillämpas aktiv förvaltning vilket innebär att investeringen 

baseras på förvaltarens personliga uppfattning om aktien och inte på ett standardiserat index.  

Dessa två förvaltningsstrategier benämns även som aktiv och passiv förvaltning. Denna studie 

avgränsas till att fokusera på aktiefonder och således på aktiv förvaltning som baseras 

förvaltarens personliga uppfattning om aktien till skillnad från passiv förvaltning där fonden 

endast följer ett standardiserat index. Vidare syftar studien inte till att undersöka vilken 

hantering som är bäst fungerande utan istället hur hanteringen organiseras och fungerar samt 

vilken eventuell spridning som skulle kunna finnas mellan vilka åtgärder som vidtas för att 

hantera komplexiteten i svenska fondbolag.  

 

1.5 Studiens bidrag 

 

Forskningsområdet institutionell komplexitet har som tidigare nämnt studerats utifrån olika 

infallsvinklar i olika branscher de senaste två decennierna. Forskningens fokus på logikskiften 

har resulterat i ett gap i forskningen om logikers samexistens (Lander, Koene & Linssen, 2013; 

Larsson von Garaguly, 2013), specifikt vad gäller organisationers praktiska hantering och 

individuella responser på institutionell komplexitet, vilken Schäffer, Strauss och Zecher (2015) 

beskriver som gryende forskning som erfordrar vidare undersökning. Som svar på tidigare 

forskares uppmaningar om att framtida forskning bör fokusera på hur enskilda organisationer 

svarar på motstridiga logiker och spridningen av dessa responser i praktiken (Larsson von 

Garaguly, 2016; Lounsburys, 2007; Ocasio & Radoynovska, 2016; Pache & Santos, 2010), 

ämnar denna studie till att bidra till teorin om den praktiska hanteringen av institutionell 

komplexitet. Genom att studera fondförvaltning kan denna studie förse läsaren med ny insikt i 

den praktiska hanteringen av institutionell komplexitet och dess variation i organisationer inom 

denna kontext.     
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2 Teoretisk referensram   
 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras vad en 

institutionell logik är tillsammans med en beskrivning av avkastningslogiken och 

hållbarhetslogiken, vilka är föremål för denna studie. Därefter presenteras begreppet 

institutionell komplexitet med en kartläggning av forskningsläget vad gäller komplexiteten och 

organisationers responser på denna. Avsnittet institutionell komplexitet avslutas med att 

behandla begreppet legitimitet avseende dess betydelse för hanteringen av komplexiteten. 

Avslutningsvis ges en beskrivning av hur studien tar avstamp i teorin och hur vi empiriskt 

ämnar studera institutionell komplexitet.      

 

2.1 Institutionella logiker  

 

Tidigare forskning om institutionella logiker (jmf Lander, Koene & Linssen, 2013; Schäffer, 

Strauss & Zecher, 2015) bygger på Thornton och Ocasios (1999, s. 804) definition av 

institutionella logiker som “socially constructed, historical pattern of material practices, 

assumptions, values, beliefs, and rules by which individuals produce and reproduce their 

material subsistence, organize time and space, and provide meaning to their social reality”. 

Logikerna föreskriver hur organisationer ska agera för att uppfattas som legitima av sin 

omgivning, och påverkar således organisationernas målsättningar och beteenden (Reay & 

Hinings, 2009; Amans, Mazars-Chapelon & Villeséque-Dubus, 2015; Battilana & Dorado, 

2010; Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016; Pache & Santos, 2013). Det är viktigt att betona 

att institutionella logiker inte endast grundar sig på anställdas subjektiva idéer och 

föreställningar utan att logikerna faktiskt har internaliserats i organisationen, exempelvis i form 

av konkreta metoder för mätning och måluppföljning (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). 

Som tidigare nämnt har olika logiker varit föremål för forskning om institutionell komplexitet, 

ofta har en ideell logik studerats i förhållande till en kommersiell logik (jmf Carlsson-Wall, 

Kraus & Messner, 2016; Larsson von Garaguly, 2016; Lounsbury, 2007). I linje med detta har 

en avkastningslogik och en hållbarhetslogik varit föremål för studiet av institutionell 

komplexitet i denna studie. Avkastningslogiken och hållbarhetslogiken presenteras nedan.  

         

2.1.1 Avkastningslogiken 

 

Varför finns företag? Jensen (2010) menar att de flesta ekonomer skulle säga att chefers uppgift 

är att sträva efter maximalt finansiellt värde för organisationens långsiktiga överlevnad. Denna 

uppfattning har länge präglat näringslivet och är kärnan i avkastningslogiken. Modellen växte 

som tidigare nämnt fram till följd av en ökad konkurrens på fondmarknaden som gav upphov 

till en rädsla hos företagsledningar att bli uppköpta och förlora sina jobb tillsammans med att 

delar av världens pensionssystem befann sig i kris och behövde generera högre avkastning 

(Fligstein, 2001).  

 

Aktiv förvaltning är en strategi inom fondförvaltning där målet är att fondens avkastning ska 

överträffa index, där fundamental analys framställs som den viktigaste metoden för att förutspå 
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aktiekursernas utveckling (van Duuren, Plantinga & Scholtens, 2016). Fundamental analys tar 

enbart hänsyn till finansiella faktorer, precis som CAPM som tillämpas vid värdering av 

finansiella tillgångar. CAPM har sedan modellen lanserades i mitten på 1960-talet utvecklats 

till att ta hänsyn till allt fler faktorer för att på ett mer precist sätt bedöma risker och få ett bättre 

resultat. Sedan 2013 har forskare försökt att integrera hållbarhetsfaktorer i modellen genom att 

testa relationen mellan avkastning och hållbart företagande. Resultaten har dock varit tvetydiga 

och Azevedo, Santos och Campos (2016) menar att hållbart företagande saknas som en faktor 

i modellen. Utan att ta hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer har aktieanalys såsom 

fundamental analys betraktas som den viktigaste analysen för att förutspå aktiekursernas 

utveckling (van Duuren, Plantinga & Scholtens, 2016) och CAPM som den vanligaste modellen 

för värdering av finansiella tillgångar (Berk & van Binsbergen, 2015), vilken innehaft en 

fundamental och inflytelserik roll i värdering av finansiella tillgångar (Zabarankin, Pavlikov & 

Uryasev, 2014). Modeller såsom CAPM och de principer som de representerar förklarar kärnan 

i avkastningslogiken. 

 

Vidare kan avkastningslogiken också beskrivas med hjälp av Friedmans (1970) ståndpunkt i 

debatten om hur långt företags ansvar sträcker sig. Friedman (1970) menar att en 

företagsledning är anställd av organisationens aktieägare för att sköta verksamheten och 

generera högsta möjliga avkastning. Företagsledningen har således ett direkt ansvar gentemot 

aktieägarna som har investerat för att få avkastning och inte något ansvar att ägna sig åt 

välgörenhetsarbete. Friedman (1970) syftar på att företag som juridisk person inte kan ha ett 

ansvar på samma sätt som fysiska personer och argumenterar för att det inte ligger på företagets 

axlar att bedöma vad som är rätt eller fel. Vad gäller att bedöma vad som är rätt eller fel har 

företag statens lagstiftning att förhålla sig till och ingen organisation bör således behöva känna 

sig obligerad att ägna sig åt hållbarhet till dess att en lagstiftan trätt i kraft. 

 

2.1.2 Hållbarhetslogiken  

 

Hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp som ger praktiker stort utrymme för tolkning. På 

finansmarknaden används begrepp såsom etiska investeringar, ansvarsfulla investeringar eller 

hållbara investeringar synonymt för investeringar som beaktar faktorer utöver finansiella 

faktorer. Dessa typer av investeringar innebär, som tidigare nämnt, att hänsyn tas till bland 

annat miljömässiga och sociala aspekter. Bland dessa många begrepp har SRI (Socially 

Responsible Investment) blivit det vanligast förekommande uttrycket för investeringar som 

beaktar hållbarhetsfaktorer (Wagemans, van Koppen & Mol, 2013). Internationella 

överenskommelser, organisationer och nätverk har resulterat i att institutionella investerare, 

såsom banker och försäkringsbolag, har implementerat SRI i sina verksamheter, vilket har haft 

stor betydelse för utvecklingen av hållbara investeringar i finansvärlden (Wagemans, van 

Koppen & Mol, 2013). Den FN stödda organisationen PRI är de ledande förespråkarna av SRI 

och arbetar för att driva utvecklingen av SRI framåt.  

 

Det finns tre huvudsakliga motiv till varför en hållbarhetslogik har etablerats och internaliserats 

i finansbranschen. Wagemans, van Koppen och Mol (2013) presenterar att lagstiftning, 

påtryckningar från kunder och finansiella motiv såsom riskreducering på lång sikt är 
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anledningarna till att SRI har integrerats i förvaltningen. Huruvida en investering kan betraktas 

som hållbar eller inte, kan utvärderas utifrån ESG-kriterierna. Vedertagna strategier inom 

finansbranschen för att investera på ett hållbart sätt innefattar att genomlysa (screena) företag 

och försöka påverka dem (Wagemans, van Koppen & Mol, 2013). Screening kan vara antingen 

positiv eller negativ, vilket innebär att bolag väljs in eller väljs ut ur fonden baserat på hur väl 

deras verksamhet är i linje med ESG-kriterierna. Att påverka företagen innebär i sin tur att 

investerare genom sitt ägande kan påverka bolag som inte visar ett tillfredsställande ESG-arbete 

genom att närvara på bolagsstämmor eller föra dialog med företagsledningarna. 

 

Arbetet med SRI och de presenterade strategierna som tillämpas av fondförvaltare i 

finanskretsar kan betraktas som ett tecken på att en hållbarhetslogik har fått fotfäste i 

finansvärlden och i svenska fondbolag. 

 

2.2 Institutionell komplexitet  

 

Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av institutionell teori som har organisationen och 

dess förhållande till omvärlden i fokus (Larsson von Garaguly, 2016). Inom nyinstitutionell 

teori betonas vikten av legitimitet från omgivningen för organisationers överlevnad, vilket 

erhålls genom att organisationer konstant anpassar sig efter de normer och värderingar som 

råder i samhället (Larsson von Garaguly, 2016). Dessa normer och värderingar kan skilja sig åt 

mellan olika fält, där fält kan förstås som de organisationer som är verksamma inom samma 

område tillsammans med kunder, leverantörer och myndigheter. På det organisatoriska fältet 

utvecklas en uppfattning om vilka handlingar och strukturer som är socialt accepterade inom 

det specifika verksamhetsområdet (Larsson von Garaguly, 2016). DiMaggio och Powell (1983) 

framhåller hur dessa kulturella och normativa faktorer är i ständig förändring, vilket formar 

organisationer. Nyinstitutionell teori har fått kritik för att organisationer framställs som 

homogena och således passiva inom sitt fält (Larsson von Garaguly, 2016). Studier har visat att 

det förekommer variation inom ett fält trots att organisationerna inom detta fält utsätts för 

samma påtryckningar och Eriksson-Zetterqvist (2009) menar att organisationer inte är 

avspeglingar av sin omgivning utan att de tvärtom är självständiga inom sitt fält. De senaste 

åren har institutionell komplexitet fått ökad uppmärksamhet inom den nyinstitutionella 

forskningen, där flera studier visat på att den variation som Eriksson-Zetterqvist (2009) 

diskuterar också existerar vad gäller hanteringen av institutionell komplexitet (jmf Carlsson-

Wall, Kraus & Messner, 2016; Pache & Santos, 2010; Amans, Mazar-Chapelon & Villeseque-

Dubus, 2015; Ezzamel, Robson & Stapleton, 2012; Lander, Koene & Linssen, 2013; 

Lounsbury, 2007).  

 

Institutionell komplexitet innebär att organisationer präglas av antagonistiska krav och 

påtryckningar hänförbara till olika institutionella logiker (Amans, Mazar-Chapelon & 

Villeseque-Dubus, 2015; Ezzamel, Robson & Stapleton, 2012; Greenwood, Raynard, Kodeih, 

Micelotta & Lounsbury, 2011; Lander, Koene & Linssen, 2013; Lounsbury, 2007). Carlsson-

Wall, Kraus och Messner (2016) och Smets och Jarzabkowski (2013) framhåller att olika 

logiker kan samverka och vara i harmoni med varandra i en organisation, på så sätt att båda 
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logikernas mål sammanfaller i en given situation. Förekomsten av multipla logiker i en 

organisation innebär dock vanligtvis att logikerna står i konflikt med varandra och att 

organisationen således belastas med att försöka tillgodose motstridiga mål (Battilana & Dorado, 

2010; Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016; Larsson von Garaguly, 2016). Hanteringen av 

motstridiga logiker blir central då det påverkar den legitimitet organisationen tillskrivs av sin 

omgivning och således förmågan att erhålla resurser (Larsson von Garaguly, 2016). Litteraturen 

ger förslag på olika sätt att hantera den problematik som multipla logiker ger upphov till, vilka 

presenteras i följande avsnitt. 

 

2.2.1 Responser på institutionell komplexitet 

 

Oliver (1991) har identifierat fem strategiska responser på institutionell komplexitet och menar 

att en organisation antingen kan ge efter för institutionella påtryckningar, försöka kompromissa 

mellan de olika logikerna genom att hitta en balans, undvika likformighet, aktivt trotsa de 

institutionella förväntningarna eller manipulera de institutionella förväntningarna. Lander, 

Koene och Linssen (2013) utgår från de fem strategiska responser som identifierades av Oliver 

(1991) i sin studie om responser till institutionell komplexitet i medelstora redovisningsbyråer. 

Lander, Koene och Linssen (2013) framhåller att forskning, efter Olivers (1991) studie, om 

organisationers strategiska reaktioner på institutionell komplexitet  visar på fyra möjliga utfall 

i organisationer där logikerna krockar: införlivandet av delar av den nya logiken i den 

dominerande logiken, hybridisering av delar från både den gamla och den nya logiken, växling 

från den gamla dominerande logiken till den nya logiken eller en permanent samexistens av de 

båda logikerna  (Lander, Koene & Linssen, 2013).  

 

Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) samt Pache och Santos (2013) framhåller att tidigare 

institutionell forskning betraktat institutionell komplexitet som en situation där den ena logiken 

dominerar, vilket i tidigare forskning har motiverats med att multipla logiker endast kan 

samexistera under en övergångsperiod efter vilken den ena logiken “vinner”. Efterföljande 

forskning har på senare tid kommit att fokusera på logikers samexistens (Lounsbury, 2007; 

Pach & Santos, 2013; Reay & Hinings, 2009).  

 

Vidare framhåller Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) att organisatoriska responser på 

institutionell komplexitet kan vara antingen strukturella i sin natur eller situationsberoende. 

Strukturella responser är av långsiktig karaktär då strategin syftar till att permanent hantera 

institutionell komplexitet och kan exempelvis ha en påverkan på organisationsschema och den 

fysiska organisationsstrukturen, i jämförelse med situationsberoende responser som är av en 

mer ad hoc karaktär. Vidare kan responser, inom ramarna för samexistens, också kategoriseras 

utefter om syftet är att separera eller integrera logikerna. Nedan presenteras olika responser 

kopplat till både separation och integration av institutionella logiker. 

 

2.2.1.1 Separation som respons 

 

Ett sätt att hantera konkurrerande logiker benämns som frikoppling (Meyer & Rowan, 1977). 

Meyer och Rowan (1977) beskriver hur frikoppling skapar ett gap mellan en organisations 
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faktiska verksamhetsstyrning och vad organisationen formellt utger sig för att sträva efter. 

Således innebär frikoppling att den ena logiken endast tillskrivs ett symboliskt värde och den 

andra logiken är den som faktiskt efterlevs (Pache & Santos, 2013). Detta kan bero på att 

organisationen försöker skapa och kommunicera en formell struktur för att erhålla legitimitet 

från omgivningen men att det som kommuniceras kan vara svårt för organisationen att följa. 

Exempelvis står samhällsnormer ofta i konflikt med organisationers effektivitetsmål vilket gör 

en efterlevnad problematisk (Meyer & Rowan, 1977). Detta kan resultera i att det finns en 

inkongruens mellan vad som kommuniceras och den praktiska verksamheten (Larsson von 

Garaguly, 2016). Meyer och Rowan (1977) argumenterar för att den formella struktur som 

organisationer kommunicerar ofta reflekterar myter istället för de faktiska aktiviteterna i 

verksamheten, detta kan exempelvis bli tydligt vid hållbarhetsrapportering. 

Hållbarhetsrapportering signalerar ofta betydelsen av icke-ekonomiska faktorer för en 

organisation, medan denna rapport i grunden kan ha rent ekonomiska motiv.  

 

Fördelarna med frikoppling är att interna konflikter minimeras då en integrering av 

konkurrerande mål undviks samtidigt som krav från flera olika intressentgrupper kan 

tillfredsställas, om än symboliskt (Meyer & Rowan, 1977). Den ridå som frikoppling ger 

upphov till tillåter organisationen att bibehålla en legitim bild av verksamheten utåt, samtidigt 

som överensstämmelsen av aktiviteter i verksamheten varierar i förhållande till denna bild. 

Meyer och Rowan (1977) framhåller hur frikoppling möjliggörs genom antagandet att 

organisationer också lever upp till det som kommuniceras och att saker är som de verkar. I de 

fall organisationen inte lever upp till vad som kommuniceras och intressenter innehar ett stort 

inflytande i organisationen med makten att påverka blir det svårare att endast symboliskt 

tillfredsställa intressenters krav (Pache & Santos, 2013).    

 

Frikoppling kan också innebära att organisationen delar upp verksamheten i olika enheter och 

separerar dessa, så kallad horisontell frikoppling (Berry, Capps, Cooper, Ferguson, Hopper & 

Lowe, 1985). Horisontell frikoppling innebär att organisationen delas upp i olika enheter där 

varje enhet får möjligheten att självständigt agera efter den institutionella logik som präglar just 

den delen av verksamheten, för att undvika att flera logiker som samexisterar ska krocka 

(Kraatz & Block, 2008; Greenwood et al., 2011). Studier visar att horisontell frikoppling kan 

åstadkommas genom att bland annat segmentera organisationen geografiskt eller lokalt 

(Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016; Lounsbury, 2007), efter industrisektor (Marquis & 

Lounsbury, 2007) eller efter typ av organisatorisk aktör (Reay & Hinings, 2009). I Reay och 

Hinings (2009) studie hålls exempelvis läkarrollen, som följer en medicinsk logik där 

patienternas hälsa alltid kommer i första hand, separerad från styrelsens syn på sjukvård i form 

av en affärs-liknande logik. Dessa logiker kunde samexistera genom att hålla isär olika aktörers 

identiteter och försöka skapa ett samarbete mellan dem, snarare än att försöka frambringa en 

gemensam identitet.         

 

Genom att, exempelvis lokalt, segmentera organisationens verksamhet och dess aktörer i 

separata enheter tillåts aktörerna att fullständigt ägna sig åt att tillfredsställa krav och mål från 

en logik, och undviker således utmaningen att hantera två logiker samtidigt (Greenwood et al., 

2011). Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) illustrerar detta på ett tydligt sätt där 
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fotbollsorganisationen som är föremål för deras studie skiljer businesslogiken från sportlogiken 

genom att både dela upp organisationen på olika ansvarsområden och lokalernas position. 

Bristerna i hanteringen av institutionell komplexitet med hjälp av horisontell frikoppling utgörs 

av att en fullständig segregering inte är möjlig, vissa handlingar eller beslut som görs av 

aktörerna som arbetar i enlighet med en logik kommer någon gång att få effekter på den andra 

logiken. Således går det inte att dela upp verksamheten för att helt undvika konflikter mellan 

multipla logiker. Vidare utesluter horisontell frikoppling inte att organisationen ibland måste 

tillämpa ytterligare strategier såsom att kompromissa mellan logikerna, exempelvis när beslut 

ska tas om enheternas resurstilldelning (Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016).    

 

2.2.1.2 Integration som respons 

 

Institutionell komplexitet kan också hanteras genom att en organisation försöker integrera 

logikerna genom att kompromissa mellan och kombinera delar av logikerna. Sundin, Granlund 

och Brown (2010) uttrycker att “the ultimate goal was to achieve a balance between the 

objectives” i sin studie om hur ett statligt ägt elbolag hanterar konkurrerande logiker internt och 

vilken roll det balanserade styrkortet har i det arbetet, i kontrast till att tillåta mål hänförda från 

endast en logik dominera.   

 

Oliver (1991) menar att syftet med att kompromissa mellan logikerna är att kunna bemöta flera 

intressenters krav. Att kompromissa mellan logikerna innebär att samtliga krav som kan 

hänföras till en logik inte kan uppfyllas eftersom det ständigt sker en “trade-off” mellan flera 

logiker (Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016). För att uppnå en balans mellan de 

konkurrerande logikerna ser organisationen till att åtminstone motsvara minimiförväntningarna 

inom de olika logikerna (Oliver, 1991). Detta kan ske på ett mer eller mindre strukturerat sätt 

(Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016). Att kompromissa på ett strukturerat sätt innebär att 

organisationen integrerar verksamhetsstyrning, kontrollsystem, regler och rutiner hänförda från 

de olika logikerna i verksamheten, vilket formellt synliggör organisationens hängivenhet till 

flera logiker, och således tillfredsställer krav från flera intressenter. En risk och begränsning 

med att tillämpa en kompromissande strategi är dock att organisationen inte fullt ut uppfyller 

förväntningarna från olika intressentgrupper i och med den ständiga avvägningen mellan 

logikerna. Således kan det bli svårt att säkra stöd från intressenter och organisationen kan 

istället misslyckas med att tillgodose samtliga intressenters krav (Pache & Santos, 2013).  

 

Pache och Santos (2013) menar att organisationer med tiden kan lära sig att navigera mellan 

logikerna och således ökar även organisationens förmåga att kombinera logikerna. I sin studie 

presenterar de “selective coupling” som ett alternativt sätt att kompromissa på, som kombinerar 

intressenternas krav på ett mer tillfredsställande sätt. Resultatet i Pache och Santos (2013) studie 

visar att organisationer sällan kompromissar genom att endast sträva efter att uppnå 

minimikraven hos flera intressenter utan att selektiv sammankoppling istället innebär att 

organisationer implementerar intakta delar av exempelvis styrsystem eller kontrollsystem vilka 

härrör från de olika logikerna. Pache och Santos (2013) menar att genom att selektivt 

sammankoppla element från olika logiker och implementera dessa fullt ut i organisationen 

minskar risken för att organisationens hängivenhet till logikerna ifrågasätts och organisationens 
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förmåga att säkra stöd från samtliga intressenter förstärks. Vidare menar Pache och Santos 

(2013) att selektiv sammankoppling minskar arbetet och kostnaderna förknippade med att 

utveckla nya system där delar av element från olika logiker ska sammanflätas, organisationen 

behöver således inte lägga kraft på att sammanfoga ett flertal kompromisser på mikronivå utan 

de utvalda elementen utgör redan ett färdigt “paket”. Pache och Santos (2013) liknar detta paket 

med en kulturell verktygslåda som aktörer kan nyttja för att skapa en optimal konfiguration 

beroende på situation. Även Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) menar att kompromisser 

är situationsspecifika och framhåller exempelvis att olika sportsliga och finansiella prestationer 

utgör olika förutsättningar för idrottsorganisationer att prioritera mellan olika logiker.   

   

I kontrast till Olivers (1991) diskussion om kompromiss och Pache och Santos (2013) selektiva 

sammankoppling som ett slags mix av kompromiss och kombinering behandlar Battilana och 

Dorados (2010) studie, om samexistensen av en välgörenhetslogik och en kommersiell logik 

inom mikrofinansiering i Bolivia, kombination som ett sätt att hantera friktionen mellan 

konkurrerande logiker. För att överbrygga de interna klyftor som multipla logiker kan ge 

upphov till visade Battilana och Dorados (2010) studie att organisationer kan anställa 

medarbetare som varken förespråkar den ena eller den andra logiken för att på så sätt underlätta 

en kombination av två identiteter, hänförda till logikerna, hos medarbetarna. Vidare framhöll 

Battilana och Dorado (2010) att organisationen även kan kombinera logikerna genom att utbilda 

och på så sätt forma medarbetarnas identitet på ett sätt som passar organisationens tvådelade 

identitet. En av intervjupersonerna i deras studie beskrev det som att “converting social workers 

into bankers and bankers into social workers” var nödvändigt för att lyckas skapa en enhetlig 

organisation. Formandet av medarbetarna var en utmaning då detta innebar att aktörerna 

behövde besitta mer kunskaper än vad som någonsin tidigare krävts av en och samma individ 

tidigare.  

 

I likhet med Battilana och Dorados (2010) studie om kombination som respons på institutionell 

komplexitet framhåller även Larsson von Garaguly (2016) hur kombination tillåter en 

kommersiell och en ideell logik att samexistera. Resultaten av Larsson von Garagulys (2010) 

studie visar hur nära kombinering över tid nästintill kan resultera i att logikerna smälter samman 

och övergår till en ny gemensam logik. Han framhåller att responser såsom kompromiss, 

kombinering och frikoppling endast tillämpas under en övergångsperiod, som en reaktion på 

förändring, innan logikerna med tiden får chansen att närma sig varandra och övergå till vad 

som skulle kunna betraktas som en ny sammansmältning av logikerna.  

 

2.2.2 Legitimitet 

 

Inom nyinstitutionell teori betonas vikten av legitimitet från omgivningen för organisationers 

överlevnad (Larsson von Garaguly, 2016). Hanteringen av motstridiga logiker blir central då 

det påverkar den legitimitet organisationen tillskrivs av sin omgivning och således förmågan 

att erhålla resurser (Larsson von Garaguly, 2016). Därför är legitimitetsbegreppet relevant att 

lyfta även i denna uppsats, då legitimitet inom nyinstitutionell forskning kan betraktas som en 

utgångspunkt för organisationers beteenden.  
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Legitimitetsteorin utgår ifrån att organisationer är beroende av sin omvärld och att 

organisationens existens är beroende av i vilken utsträckning samhället upplever den som 

legitim (Deegan, 2002). Inom legitimitetsteorin hävdas att samhälle, politik och ekonomi är så 

pass nära sammankopplat att en åtskillnad inte är möjlig. Samhällets uppfattning om 

verksamheten är således viktig för att organisationen ska kunna erhålla legitimitet av samhället 

och kunna bedriva sin verksamhet. Enligt legitimitetsteorin både påverkar och påverkas 

organisationer av sin omgivning (Deegan, 2002). I en studie om logikers samexistens blir 

legitimitet ett centralt begrepp då två eller flera logiker kan föreskriva skilda sätt för 

organisationer att agera på samt vilka mål organisationen bör sträva efter, vilket således 

påverkar hur omgivningen uppfattar organisationen.  

     

Till följd av organisationers beroende av sin omgivning måste de ofta rätta sig efter olika 

externa intressenters skilda förväntningar på organisationens beteende (Pache & Santos, 2010). 

Genom att verka i enlighet med intressenternas förväntningar, vilka speglar de sociala strukturer 

och normer som råder i samhället, erhåller organisationen legitimitet från sin omgivning 

(Larsson von Garaguly, 2016). Att agera på ett sådant sätt som gör att organisationen tillskrivs 

legitimitet från sin omgivning är centralt för en organisations överlevnad. Att uppfattas som en 

legitim organisation innebär att risker kopplat till svårigheter att anskaffa resurser och bli 

ifrågasatt av samhället reduceras, vilket på sikt leder till en ökad överlevnadsförmåga. Battilana 

och Dorado (2010) menar att vilka mål som anses vara legitima och på vilket sätt organisationen 

bör uppnå dessa mål formas av institutionella logiker.      

 

Larsson von Garaguly (2016) framhåller två sätt för organisationer att erhålla legitimitet, 

antingen genom anpassning eller påverkan. Organisationen kan anpassa sig genom att 

implementera de föreställningar som efterfrågas och betraktas som legitima i sin verksamhet, 

bland annat genom ändringar i formella strukturer. Att påverka innebär istället att 

organisationen försöker förändra de föreställningar som efterfrågas och betraktas som legitima 

genom att påverka intressenternas uppfattning om vad som är legitimt. Denna strategi, att 

försöka påverka och styra intressenternas uppfattning om legitimitet, utgörs av att 

organisationen försöker identifiera sig med legitima symboler, exempelvis genom strategisk 

kommunikation. Detta för att uttrycka en överensstämmelse med de värderingar och normer 

som anses legitima. En organisation kan exempelvis aktivt marknadsföra legitima delar av 

verksamheten och därigenom rikta mindre uppmärksamhet åt aktiviteter vilka inte betraktas 

som legitima, för att styra omgivningens uppfattning om organisationen istället för att anpassa 

sig.    

 

2.3 Operationalisering – institutionell komplexitet från teori till empiri  

 

För att sammanfatta den teori som redogjorts för i detta kapitel kommer institutionell 

komplexitet studeras utifrån en hållbarhetslogik och en avkastningslogik. När en organisation 

möts av konflikterande logiker visar den tidigare forskningen på att organisationer reagerar 

genom att antingen försöka separera eller integrera logikerna. Inom dessa responser kan 

organisationer försöka kombinera, kompromissa mellan, eller frikoppla logikerna. Detta 
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illustreras nedan i figur 1, inspirerad av Larsson von Garagulys (2016, s. 72) illustration av 

institutionell komplexitet, och utgör studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

 

 
 

Figur 1. Egenkonstruerad illustration av konflikterande logiker, inspirerad av Larsson von 

Garaguly (2016, s. 72).    

 

För att studera institutionell komplexitet empiriskt måste forskaren ta avstamp någonstans i 

praktiken. Tidigare studier har utgått från faktorer såsom prestationsmått (Carlsson-Wall, Kraus 

& Messner, 2016) och det balanserade styrkortet (Sundin, Granlund & Brown, 2010) i studiet 

av institutionell komplexitet, för att förstå hanteringen av konflikterande logiker. Carlsson-

Wall, Kraus och Messner (2016) har operationaliserat studiet av institutionell komplexitet 

genom att analysera hur prestationsmått styr hur organisationen kompromissar mellan en sport- 

och affärslogik. Den fotbollsorganisationen de studerar mäter prestation både sportsligt och 

finansiellt. Den sportsliga prestationen mäts genom lagets placering i ligan och den finansiella 

prestationen utvärderas utifrån det finansiella resultatet, i form av exempelvis försäljning av 

biljetter och sponsring, tillsammans med bolagets egna kapital i balansräkningen. Olika 

kombinationer av placering i ligan och klubbens finansiella tillstånd ger upphov till olika 

utgångslägen som föreskriver hur klubben bör förhålla sig till logikerna. Exempelvis, om 

fotbollslaget i slutet av säsongen är nära att vinna ligan men redan har använt upp sin budget 

kan klubben på bekostnad av affärslogiken köpa fler eller bättre spelare för att öka chanserna 
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att vinna ligan, eftersom en vinst skulle leda till mer intäkter i form av sponsring och 

biljettförsäljning. Detta i jämförelse med en lägre placering i ligan då affärslogiken hade 

prioriterats framför sportlogiken eftersom en vinst upplevs vara utom räckhåll.      

 

I Carlsson-Wall, Kraus och Messners (2016) studie är prestationsmått närvarande i både 

sportlogiken och affärslogiken och utgör därför en bra utgångspunkt för att närma sig 

institutionell komplexitet inom idrottsorganisationer. På samma sätt framstår 

investeringsbeslutet och placeringskriterierna som präglar investeringsbeslutet som en lämplig 

utgångspunkt för att studera institutionell komplexitet inom fondförvaltning. Detta då 

avkastningslogiken och hållbarhetslogiken kan föreskriva olika kriterier för förvaltaren att 

placera efter, samt att alla fonder enligt 4 kap. 8 § av Lagen om värdepappersfonder (SFS 

2013:588) omfattas av fondbestämmelser vilka utgör placeringskriterier och riktlinjer kring hur 

fonden ska förvaltas.  

 

Denna studie utgår från fondförvaltningens historia och baseras på antagandet om att en 

kommersiell logik (avkastningslogiken) länge präglat fältet för fondförvaltning (jmf 

Lounsbury, 2007), vilken har kommit att utmanas av en ideell logik (hållbarhetslogiken) som 

tar avstånd från rent affärsmässiga idéer. Med anledning av antagandet om att det på 

fondmarknaden föreligger en kommersiell logik i grunden, i form av logiken som i denna studie 

benämns som avkastningslogiken, kommer studiens genomförande fokuseras på hur väl 

hållbarhetslogiken internaliserats i investeringsbesluten. Således är investeringsbeslutet och de 

placeringskriterier som präglar beslutet en lämplig utgångspunkt för att närma sig institutionell 

komplexitet, där hållbarhetslogiken och avkastningslogiken måste mötas och hanteras.   
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs och motiveras denna studies tillvägagångssätt och de metodologiska 

överväganden som gjorts. Inledningsvis beskrivs hur studiens forskningsområde har valts och 

hur litteratursökningen genomförts. Därefter följer en presentation av studiens design och 

genomförande i sin helhet. I kapitlet redogörs även för den analysmetod som tillämpades för 

att analysera studiens empiriska resultat. Kapitlet avslutas med en utvärdering av studiens 

kvalitet och en metodreflektion. 

 

3.1 Ämnesval  

 

Vi inledde studien med en genomgång av olika ekonomiska tidskrifter för att bilda oss en 

uppfattning om aktuella ämnen att forska i, vilket resulterade i att vi fick upp ögonen för 

hållbarhet som ett möjligt ämne. Vi valde att fördjupa oss specifikt i hållbara investeringar där 

vi tyckte oss se en potentiell konflikt i att både investera hållbart och generera maximal 

avkastning, vilket ledde oss vidare in på området institutionell komplexitet. Institutionell 

komplexitets aktualitet kunde motiveras genom att det visade sig vara ett modernt och 

välstuderat forskningsområde med mycket nyligen publicerad forskning. Vid vidare 

utforskning av ämnet framstod den praktiska hanteringen av institutionell komplexitet som ett 

mindre uppmärksammat område där mer forskning efterfrågades av forskare på området. Den 

praktiska hanteringen av institutionell komplexitet blev därför utgångspunkten och fokuset för 

denna studie.  

 

3.2 Litteratursökning  

 

För att tillägna oss information om institutionell komplexitet använde vi oss främst av 

söktjänsten Primo, Google scholar och olika databaser vid Örebro universitet.  Vi använde 

sökord såsom “competing logics”, “institutional logic”, “institutional complexity”, 

“shareholder value logic”, “CSR logic”, “managing institutional complexity”, “responses to 

competing logics” etcetera. Google scholars citeringstjänst har hjälpt oss att bedöma artiklarnas 

relevans och betydelse inom forskningen om institutionell komplexitet genom att visa i vilken 

omfattning artikeln refererats till av andra forskare och huruvida denna senare forskning 

bekräftat och utvecklat eller avfärdat resultaten. Genom att använda oss av citeringstjänsten 

samt notera refereringar i artiklarna kunde vi också identifiera en “diskussionscirkel” av 

forskare inom området för institutionell komplexitet. Forskarna i denna cirkel hänvisar till 

varandras forskning och för studiet av institutionell komplexitet framåt genom att ta vid där 

någon annan slutat. Arbetet med att ringa in vårt forskningsområde och kartlägga vad som 

tidigare gjorts samt hur forskningsläget ser ut idag underlättades genom att identifiera denna 

cirkel.   
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3.3 Forskningsdesign 

 

I likhet med tidigare studier av hanteringen av institutionell komplexitet (jmf Reay & Hinings, 

2009; Pache & Santos, 2013; Larsson von Garaguly, 2016) är denna studie av en kvalitativ 

karaktär, vilket Reay och Jones (2016) också menar är det vanligaste angreppssättet vid studier 

av institutionella logiker. Förutom att vi inspirerats av hur tidigare forskare angripit fenomenet 

institutionell komplexitet anser vi att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst då denna studie syftar 

till att komplettera befintlig empirisk forskning med ett nytt bidrag om hur institutionell 

komplexitet praktiskt hanteras, vilket således gör att denna studie får en mer teorigenererande 

karaktär. Bryman och Bell (2011) menar att en kvalitativ ansats lämpar sig för studier av 

teorigenererande karaktär, i kontrast till en studie av en mer hypotesprövande karaktär. Vidare 

lämpar sig en kvalitativ ansats bäst då institutionella logiker, vilka utgör grunden för studiet av 

institutionell komplexitet, är abstrakta fenomen och således något som skulle vara svårfångat i 

en kvantitativ undersökning. Thornton, Ocasion och Lounsbury (2012, s. 51) beskriver logiker 

som kontextuellt beroende och som “socially constructed, historical patterns of cultural 

symbols and material practices, assumptions, values and beliefs by which individuals produce 

and reproduce their material subsistence, organize time and space, and provide meaning to 

their daily activity”. Det är med andra ord inte möjligt för medarbetarna i en organisation att 

“se en logik komma springandes i korridoren”. Trots logikers abstraktion menar Reay och Jones 

(2016) att logikerna kan komma till uttryck genom bland annat språk, praktiker och symboler, 

vilket bäst studeras med hjälp av en kvalitativ metod. 

 

Reay och Jones (2016) menar att intervjuer där forskaren erhåller citat och utförliga 

beskrivningar av fenomenet är det mest lovande angreppssättet för att undersöka logiker och 

institutionell komplexitet. De menar att logikerna kan uttryckas genom språk, symboler, 

praktiker etcetera, vilket på så sätt konkretiserar det annars abstrakta fenomen som 

institutionella logiker utgör och gör att det kan fångas upp i en intervju. Då en logik, utöver 

dessa konkreta uttryck, även utgörs av idémässiga fenomen krävs det att forskaren även fångar 

upp medarbetarnas inre verklighet, såsom känslor, åsikter, värderingar och uppfattningar, för 

att kunna erhålla en förståelse för den institutionella komplexiteten och dess praktiska 

hantering. På basis av Reay och Jones (2016) resultat om hur logiker bäst studeras är vi under 

uppfattningen att en kvalitativ ansats med kvalitativa intervjuer är den bästa metoden för att 

studera institutionell komplexitet. 

 

Vidare kan teorin om den praktiska hanteringen av institutionell komplexitet beskrivas som 

teori i ett gryende stadie då flera forskare uppmanar till ett större fokus på hur enskilda 

organisationer svarar på motstridiga logiker och spridningen av dessa responser och strategier 

i praktiken (jmf Larsson von Garaguly, 2016; Lounsburys, 2007; Ocasio & Radoynovska, 2016; 

Pache & Santos, 2010). Detta i kontrast till området institutionell komplexitet i sin helhet som 

i stor utsträckning har varit föremål för forskning och således befinner sig i ett moget och 

etablerat stadium. Bryman och Bell (2011) menar att forskning inom ett gryende område 

karaktäriseras av att vara explorativ. Då vi befann oss på ett relativt outforskat 

forskningsområde var vi tvungna att angripa problemet på ett öppensinnat och sökande sätt, i 

likhet med vad Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2011) beskriver som ett explorativt 
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förhållningssätt till problemet. Vi betraktar området som outforskat då forskarna på området 

efterfrågar fler studier om ämnet. Dock har tidigare forskning agerat som ett slags ramverk som 

vi har förhållit oss till under studiens gång, vilket har gjort att vi har varit någorlunda medvetna 

om vad vi har letat efter. Vi har således inte varit helt förutsättningslösa under studiens gång 

och studien kan mot bakgrund av detta inte beskrivas som rent explorativ. Samtidigt syftar 

studien till att beskriva hur den institutionella komplexiteten hanteras för att skapa en större 

förståelse för fenomenet, vilket närmast kan liknas med vad Christensen et al. (2011) benämner 

som en beskrivande studie.    

 

Studien genomfördes med hjälp av en flerfallsstudie. Ett annat alternativ skulle kunna ha varit 

att genomföra en enfallsstudie, men detta hade uteslutit möjligheten att kunna se skillnader i 

fältet och kunna jämföra dessa processer. Denscombe (2009) poängterar även att forskare som 

genomför enfallsstudier löper stor risk att få sin forskning kritiserad utifrån frågor såsom “hur 

representativt är fallet?” eller “är resultaten, trots att de är intressanta, unika för just detta 

speciella fall och dess omständigheter?”. Vidare belyser Yin (2006) begreppet analytisk 

generaliserbarhet när han motiverar valet av en flerfallstudie i kontrast till en enfallsstudie och 

menar att en flerfallsstudie kan generaliseras till teoretiska påståenden, applicerbara på andra 

liknande fall men inte till en population som vid kvantitativ forskning. Denna analytiska 

generaliserbarhet löper större risk att bli ifrågasatt vid en enfallsstudie i jämförelse med en 

flerfallsstudie (Yin, 2006). Som tidigare nämnt ämnar denna studie till att studera kontexten 

fondförvaltning och en flerfallsstudie reducerar risken för att det studerade fallet skulle vara ett 

undantag och inte normen. Vidare genererar studiet av flera fall en bredare bild av fenomenet 

och gör det möjligt att se och ta ställning till vad som är unikt i fallen och vad som är 

gemensamt, vilket ofta kan understödja forskarens teoretiska påståenden (Bryman & Bell, 

2011), och således öka den analytiska generaliserbarheten (Yin, 2006).  

 

3.4 Val av fallföretag 

 

I urvalsprocessens första steg genomfördes en inledande intervju med VD:n för Fondbolagens 

förening, Fredrik Nordström. Intervjun syftade till att Nordström, i egenskap av VD för 

Sveriges branschorganisation för fondförvaltning, kunde ge oss en inblick i fondförvaltares 

arbete samt bekräfta att den problematik som studien ämnar undersöka faktiskt föreligger. 

Vidare hade vi förhoppningar om att Nordström kunde bidra till studien genom att 

rekommendera personer som var lämpliga att intervjua. På så sätt skulle vi få tag på “rätt” 

personer med tillräckligt mycket kunskap för att kunna bidra till studiens syfte, samt att en 

rekommendation från branschorganisationens VD skulle vara ett incitament för 

intervjupersonerna att delta i studien. Nordström ingick således inte i studiens urval utan är 

endast att betrakta som en informant. Informanter kan hjälpa forskaren med att få viktig 

information men de kan också agera som en mellanhand mellan forskaren och ytterligare 

informationskällor (Yin, 2006). Intervjun med Nordström resulterade, i enlighet med våra 

förhoppningar, i att vi hänvisades vidare till lämpliga personer att intervjua. Via mail fick vi 

kontakt med fem medlemsbolag i Fondbolagens förening, varav en av dessa var på 

rekommendation av Nordström. Bolagen nämns inte vid namn i studien (se avsnitt 3.6.1.3 

Etiska ställningstaganden).  
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3.5 Val av intervjupersoner 

 

Som framgått i avsnitt 3.4 Val av fallföretag fick vi kontakt med fem bolag vars verksamhet på 

olika sätt utgörs av att förvalta kapital. Målet vid val av intervjupersoner var att få kontakt med 

personer som berörs av eller måste hantera den institutionella komplexiteten, således tänkte vi 

oss förvaltare, hållbarhetsanalytiker och chefer som lämpliga intervjupersoner. I de fem bolagen 

kontaktades personer på chefspositioner med tanken att dessa skulle ha insikt i bolagen och 

således kunna rekommendera oss vidare för ytterligare intervjuer med personer som de 

bedömde kunde bidra till studien. Cheferna ombads i ett andra steg att rekommendera en till 

två personer i sin organisation som de ansåg kunde bidra till studien. Detta för att generera en 

bredare empirisk grund för bolaget än om endast en intervju hade genomförts i varje bolag. 

Denna process var således inte slumpmässig och samtliga medarbetare på varje bolag hade inte 

samma möjlighet att komma med i studien, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som ett 

icke-sannolikhetsurval. Att urvalet sedermera styrts av att intervjupersonerna har 

rekommenderat andra intervjupersoner som de själva trodde kunde vara lämpliga för studien 

kan närmast betraktas som ett snöbollsurval (Denscombe, 2009).   

 

Totalt har elva personliga intervjuer genomförts. Nedan följer en presentation av samtliga 

intervjupersoners yrkestitel, ungefärlig tid per intervju, datum och bolagens benämning i 

arbetet. Intervjupersonernas namn och organisation skrivs inte ut eftersom vi har valt att 

avidentifiera dem (se avsnitt 3.6.1.3 om etiska ställningstaganden).   

 

Tabell 1. Översikt intervjupersoner.  

Bolag  Befattning Benämning i  Intervjuns   Datum  

    empirikapitlet  längd   

Bolag A VD A1 45 min 2018-03-26 

  Kommunikationschef  A2 45 min 2018-03-27 

Bolag B Hållbarhetschef  B1 50 min 2018-03-29 

 Förvaltare  B2 50 min 2018-03-27 

Bolag C Förvaltningschef  C1 60 min 2018-03-29 

Bolag D  Grundare och styrelseordförande  D1 75 min 2018-04-04 

 Hållbarhetschef  D2 70 min 2018-04-04 

 Förvaltare  D3 70 min 2018-04-04 

Bolag E Grundare och förvaltningschef  E1 85 min 2018-04-09 

  Hållbarhetschef  E2 85 min 2018-04-09 

  VD E3 70 min 2018-04-09 

 
 

3.6 Datainsamling   

 

Flerfallsstudien som undersökningsmetod har förmågan att hantera flera typer av empiriskt 

material, däribland intervjuer, dokument och deltagande observation (Merriam, 1994; 

Denscombe, 2009). I denna studie utgjordes de primära informationskällorna av intervjuer som 

kompletterades av data från bolagen hemsidor, exempelvis utformningen av deras fondutbud 
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och policys för ansvarsfulla investeringar. Deltagande observation prioriterades bort på grund 

av avsaknaden av access och den tidsram vi hade oss att förhålla oss till vid genomförandet av 

studien. Genom att använda flera olika informationskällor, även kallat triangulering, ökar 

studiens trovärdighet och ensidiga skildringar av fallen undviks. Denscombe (2009, s.61) menar 

att ”alla lämpliga metoder och källor kan användas för att undersöka de relationer och 

processer som man finner intressanta”. Nedan följer en presentation av de insamlingsmetoder 

som använts i studien, intervjuer och dokumentinsamling. 

 

3.6.1 Intervjuer 

 

Vid tillämpningen av kvalitativa intervjuer som metod för insamling av data 

står semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade intervjuer till hands (Bryman & Bell, 

2011). Den intervjustruktur som tillämpades kan närmast beskrivas som en semistrukturerad 

intervju. Vi utformade en intervjuguide i enlighet med Yin (2006) som menar att fallstudie-

intervjuer ofta antar formen av ett styrt samtal till skillnad från en utfrågning som en 

strukturerad intervju kan uppfattas som. Intervjuerna utformades således med öppna frågor som 

tillät intervjun att frångå intervjuprotokollet i de fall något intressant dök upp. Yin (2006) menar 

att vid ett styrt samtal är intervjuarens uppgift att se till att intervjuprotokollet i stora drag följs 

och att målet med frågorna uppnås. Detta innebär med andra ord att vi som intervjuare kunde 

vara flexibla inom ramarna för protokollet. Bryman och Bell (2011) menar exempelvis att 

ordningsföljden, eventuella följdfrågor och ordalydelsen av frågorna kan variera beroende på 

hur frågan mottas av intervjupersonen, vilket så även var fallet i vår studie. 

 

Vi valde att tillämpa semistrukturerade intervjuer då studiens design, i form av en 

flerfallsstudie, kräver en viss struktur för att möjliggöra en jämförelse mellan fallen (Bryman 

& Bell, 2011), samtidigt som vi inte ville begränsa intervjupersonerna i deras svar och istället 

låta samtalet formas utifrån vad intervjupersonen ansåg vara relevant i sammanhanget. Med 

anledning av att kunna möjliggöra en jämförelse mellan fallen uteslöts ostrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod då ostrukturerade intervjuer kan leda till helt skilda inriktningar på 

intervjuerna vilka eventuellt inte skulle gå att jämföra.   

 

3.6.1.1 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes i slutet av mars och början på april 2018 under en tvåveckorsperiod. 

Som tidigare nämnt genomfördes totalt elva personliga intervjuer i fem fondbolag med personer 

på olika befattningar, med syfte att ge en bred insikt i organisationernas struktur och 

värderingar. Inledningsvis ställdes personliga intervjuer mot telefonintervjuer som metod för 

datainsamling. Eftersom denna studie genomfördes vid Örebro universitet hade 

telefonintervjuer varit för handen för att undvika tid och kostnader kopplat till transportering. 

Telefonintervjuer uteslöts dock på grundval av de tekniska komplikationer det skulle innebära, 

svårigheter för oss båda att delta under intervjun samt att vi såg flera fördelar med att vara på 

plats. Att spela in via en tjänst såsom exempelvis Skype är något vi inte har mycket vana av 

och hade således kunnat leda till onödiga komplikationer under eller efter intervjun, och uteslöts 
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därför. Bryman och Bell (2011) betonar vidare fördelarna med att som två deltagare under en 

intervju kunna hjälpas åt att uppfatta intressanta delar under intervjun och således kunna 

uppmärksamma och behandla de delarna mer. Vi upplevde att en personlig intervju gav större 

möjlighet för att som intervjuare samarbeta under intervjun för att få ut så riklig empiri som 

möjligt. En annan fördel med personliga intervjuer som belyses av Bryman och Bell (2011) är 

att om flera personer deltar under intervjun kan det skapa en lättsam stämning som uppfattas 

mer som ett avslappnat samtal än som en utfrågning mellan två personer. Då studiens ämne, 

som tidigare nämnt, kunde uppfattas som känsligt ansåg vi också att personliga intervjuer skulle 

inge ett större förtroende för oss hos intervjupersonerna än vad telefonintervjuer hade gjort.       

 

Vidare genomfördes de personliga intervjuerna på intervjupersonernas kontor i Stockholm. 

Intervjupersonerna hade innan intervjun ägt rum blivit informerade om studiens syfte i stora 

drag och våra förväntningar på deras medverkan. Några dagar innan intervjun skickade vi ut 

teman över intervjufrågorna och information om att intervjuerna beräknades ta cirka en timme. 

Innan intervjuerna inleddes frågade vi om vi fick spela in intervjuerna och informerade 

intervjupersonerna om att de skulle avidentifieras i studien. Efter intervjuerna transkriberades 

materialet för att underlätta en analys av det empiriska materialet. 

 

3.6.1.2 Intervjuguide 

 

Då studien genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer utformades en intervjuguide 

som stöd för intervjuernas genomförande. Intervjuguiden har hjälpt oss att få en viss struktur 

och röd tråd genom intervjuerna då vårt öppna förhållningssätt annars hade kunnat leda till en 

för stor variation gällande intervjuernas innehåll vilket hade försvårat en jämförelse mellan 

bolagen. Intervjuguiden är indelad efter olika teman där vi trodde att vi kunde få innehållsrik 

information som på olika sätt kunde tänkas bidra till att uppfylla studiens syfte. I intervjuguiden 

återfinns segment av frågor som behandlar de teman som varit utgångspunkten vid samtliga 

intervjuer. Varje intervju har dock utspelat sig på olika vis vilket har resulterat i att eventuella 

följdfrågor har sett olika ut beroende på vilken riktning samtalet med intervjupersonen tog. 

Nedan följer intervjuguiden, uppdelad i fyra delar. Efter varje segment av frågor följer en 

motivering till den gruppen av frågor samt deras teoretiska förankring.     

 

Inledande frågor  

 

• Berätta lite om dig själv och din roll här på företaget?  

• Hur kan en arbetsdag se ut för dig?  

• Hur går fondförvaltning till i praktiken? 

• Vad är det absolut svåraste/ mest utmanande med fondförvaltning? 

 

Motivering och teoretisk förankring: Detta segment av frågor avser att inleda intervjun och är 

av en mer allmän karaktär. De har således ingen direkt teoretisk förankring och syftar inte till 

att generera empiriskt material som sedan ska bidra till att besvara frågeställningen. Istället är 
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syftet att få intervjupersonen att känna sig bekväm i intervjusituationen och börja prata om 

ämnet.  

 

Hållbarhetsarbetets utveckling och internalisering inom fondförvaltning 

  

• Hur ser ert utbud av fonder ut? Exempelvis: Genomsyras samtliga fonder av liknande 

kriterier? 

• Hållbarhet som begrepp har vuxit sig allt starkare i finanskretsar, hur har det påverkat 

ditt arbete och din organisation? 

• Ny avdelning? Ny struktur? Utbildning av personal? Högre krav på anställda? Nya/flera 

prestationsmått att följa upp?  

• Finns det en separat hållbarhetsavdelning? Om ja, hur ser kommunikationen ut mellan 

hållbarhetsavdelning och övrig förvaltning? 

• I vilken utsträckning upplever du att hållbarhet påverkar ditt arbete, dagligen, veckovis, 

månadsvis? Utveckla. 

  

Motivering och teoretisk förankring: Detta segment av frågor syftar till att erhålla information 

om bolagens reaktion på den institutionella komplexiteten. Genom att titta på hur strukturen 

och fondutbudet i organisationerna ser ut kan vi eventuellt urskilja huruvida organisationen 

hanterar komplexiteten genom att antingen separera eller integrera logikerna. Genom att ställa 

frågor om personalen utbildas och vilka prestationsmått som följs upp tillsammans med i vilken 

utsträckning som intervjupersonerna upplever att hållbarhet påverkar deras arbete är syftet att 

ta reda på i vilken utsträckning de aktivt arbetar med logiken, det vill säga om det genomsyrar 

hela organisationen eller om de försöker hantera komplexiteten via frikoppling och endast 

tillskriver logiken ett symboliskt värde. 

 

Målkonflikt 

 

• Vad har ni för mål kopplat till hållbarhet? Hur arbetar ni för att nå dem? 

• Vad har ni för mål kopplat till den finansiella avkastningen? Hur arbetar ni för att nå 

dem? 

• Finns det stunder då dessa mål kan stå i konflikt med varandra? 

• Upplever du att man måste prioritera mellan dessa mål? Hur kan de se ut? 

• Hur hanterar man kunder med ett kortsiktigt vinstmaximerande tänk? Exempelvis 

kunder som är likgiltiga inför hållbarhetsarbete i sitt sparande och vill erhålla avkastning 

från exempelvis tobaksindustrin, om det skulle generera bra avkastning.  

  

Motivering och teoretisk förankring: Dessa frågor är inspirerade av Sundin, Granlund och 

Brown (2010) som också studerar hanteringen av institutionell komplexitet. Frågorna syftar till 

att se vart logikerna praktiskt möts och står i konflikt med varandra och för att se hur detta 

hanteras. 
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Placeringskriterier och beslutsfattande  

 

• Volkswagen är en välkänd skandal som inträffat nyligen. Hur hanterade ni den 

skandalen, hur såg arbetet ut rent praktiskt? 

• Kan du återge en annan investering som du har tyckt varit svårbedömt och hur du 

hanterade det? 

• Har du någonsin avstått från en investering som skulle generera bra avkastning på grund 

av andra hållbarhetskriterier? 

• Hur avgör ni vilka bolag som ska finnas med på er “svarta lista”? Berätta lite om de 

placeringskriterier som påverka dig i ditt arbete. 

• Hur ser ni till att dessa kriterier efterlevs? Händer det att man avviker från dessa?  

• Upplever du att placeringskriterierna hjälper eller stjälper dig i att nå organisationens 

mål? På vilket sätt? 

• Upplever du att placeringskriterierna är i linje med organisationens mål?   

  

Motivering och teoretisk förankring: Detta segment av frågor syftar till att utforska 

placeringskriteriernas roll i hanteringen av institutionell komplexitet. Genom att studera vilka 

placeringskriterier bolagen har och på vilket sätt dessa tillämpas hoppas vi kunna se om någon 

av logikerna dominerar i investeringsbeslutet och på så sätt se om bolagen försöker integrera 

eller separera logikerna.   

  

Avslutande frågor 

 

• Finns det fler dokument för rutiner och hur ni hanterar detta än vad vi kan hitta på 

hemsidan? 

• Har vi missat något som du tror skulle kunna bidra till vår studie eller är det något som 

du vill utveckla mer om? 

 

3.6.1.3 Etiska ställningstaganden 

 

Efter en kontakt med fondbolagens branschorganisation insåg vi att en eventuell konflikt mellan 

hållbarhet och avkastning skulle kunna vara ett känsligt ämne för intervjupersonerna. Vår 

informant på fondbolagens branschorganisation framhöll att vi eventuellt kunde möta ett visst 

motstånd, eller svårigheter med att få ärliga svar hos bolagen med en frågeställning som berör 

en målkonflikt mellan hållbarhet och avkastning. De ökade kraven på hållbarhet kan göra att 

bolagen utåt sett gärna vill förmedla en bild av ett gott hållbarhetsarbete och inte belysa 

eventuella svårigheter i att kombinera avkastningslogiken och hållbarhetslogiken. Bryman och 

Bell (2011) belyser vikten av att deltagarna i en undersökning ska vara införstådda med vad de 

deltar i och till vilket syfte. Därav har vi varit tydliga med våra intentioner med studien redan 

innan intervjupersonerna valde att ställa upp, det vill säga att vi har en organisatorisk inriktning 

och är intresserade av hantering av konkurrerande logiker, och att syftet inte är att utvärdera 

deras hållbarhetsarbete.  
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Vidare har vi varit noga med att innan intervjun informera deltagarna om att de inte kommer 

exponeras med namn och vilket bolag de arbetar på i studien. Detta för att få intervjupersonerna 

att känna sig bekväma i att prata om eventuella utmaningar i den praktiska hanteringen av 

konkurrerande logiker och att de inte upprätthåller en fasad utåt om enkelheten gällande att 

förena avkastningslogiken med hållbarhetslogiken. Vidare publicerades inget material från 

intervjuerna utan deltagarnas godkännande, detta för att försäkra oss om att vi inte publicerade 

något som intervjupersonerna kände sig obekväma med och för att bekräfta att ingen 

information hade feltolkats eller tagits ur sitt sammanhang. Detta i enlighet med Bryman och 

Bells (2011) diskussion om etiska ställningstaganden under forskning. 

 

3.6.2 Dokument 

 

Det empiriska material som genererats från dokument hämtades från bolagens hemsidor och 

har använts för att komplettera och delvis bekräfta det empiriska material som genererats under 

intervjuerna. Vi hade egentligen velat använda oss av dokumentinsamling i större utsträckning 

än vad som gjordes men dokument i form av nedtecknade rutiner fanns inte tillgänglig på det 

sätt vi hade förväntat oss. Däremot fanns riklig information om exempelvis fondutbud, policys 

och värderingar på bolagens hemsidor. Information från hemsidorna har tillgåtts både innan 

och efter intervjuerna under perioden mars-april 2018.      

 

3.7 Analysmetod 

 

Analysprocessen kan delas in i flera steg där vi i ett första steg ämnade, likt Carlsson-Wall, 

Kraus och Messner (2016) samt Pache och Santos (2013), att validera studies grundantagande 

om förekomsten av en avkastningslogik och en hållbarhetslogik i de studerade bolagen. Reay 

och Jones (2016), vars studie beskriver hur forskare av institutionella logiker uppnår denna 

validering, menar att institutionella logiker manifesteras i organisationer genom språk, 

praktiker och symboler, och har identifierat tre metoder för att urskilja och studera logiker – 

”pattern deducing”, ”pattern matching” och ”pattern inducing”. Reay och Jones (2016) 

beskriver begreppet mönster som “a set of symbols and beliefs expressed in discourse (verbal, 

visual, or written), norms seen in behaviors and activities, and material practices that are 

recognizable and associated with an institutional logic or logics” och framhåller hur forskare 

sällan tillämpar en av metoderna för att identifiera och beskriva en logik utan att det istället är 

vanligt med olika kombinationer. 

 

I denna studie tillämpades en metod som närmast kan beskrivas som ”pattern inducing”. I 

enlighet med pattern inducing-metoden som Reay och Jones (2016) presenterar har analysen 

utgjorts av att koda, det vill säga gruppera, text genererad från intervjuer i kategorier som visar 

ett beteende eller tankemönster hänförbar till antingen avkastningslogiken eller 

hållbarhetslogiken. Detta har främst gjorts på de områden som Reay och Jones (2016) beskriver 

som områden där logikerna vanligtvis synliggörs, det vill säga i språk, praktiker och symboler, 

vilket inleder empirikapitlet i avsnitt 4.2 Avkastningslogiken och hållbarhetslogiken inom fältet 

för fondförvaltning.    
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Efter att ha bekräftat förekomsten av en avkastningslogik och en hållbarhetslogik i bolagen 

riktades fokus på vår faktiska frågeställning - den praktiska hanteringen av institutionell 

komplexitet där logiker står i konflikt med varandra. Analysens andra steg utgjordes av att 

sortera i den arsenal av transkriberade data som intervjuerna gav upphov till. För att underlätta 

analysen av det omfattande materialet tillämpades en kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys genomförs i fem steg genom att utifrån textbaserade data plocka ut 

meningsenheter som kondenseras, kodas och kategoriseras till teman (Hsieh & Shannon, 2005). 

I denna studie utgjordes processen mer detaljerat av att vi i ett första steg plockade ut 

textsegment som kunde relateras till en praktisk hantering av den institutionella komplexiteten. 

För att underlätta kodningen och inte behöva hantera lika omfattande textmassor reducerade vi 

textsegmenten till det vi ansåg vara det centrala i segmenten, i likhet med vad Hsieh och 

Shannon (2005) benämner kondensering. För att se mönster bland de kondenserade 

textsegmenten tilldelades varje kondenserat textsegment en kod, där koden representerade 

vilken form av hantering det handlade om, det vill säga kärnan i segmentet. Detta för att urskilja 

segment som beskrev liknande former av praktisk hantering och för att förtydliga innebörden 

av de textsegment som plockats ut. Graneheim och Lundman (2004) menar att koderna sätter 

en etikett på textsegmenten, vilket möjliggör en sammanlänkning av koderna till kategorier. 

Kategorierna utgörs således av flera koder med liknande egenskaper (Ibid). I denna studie avser 

egenskaperna tecken på praktisk hantering som kunde relateras till antingen separation eller 

integration som respons på institutionell komplexitet. I ett sista steg kunde kategorierna 

separation och integration, som etablerats i den teoretiska referensramen, hänföras till temat 

praktisk hantering av institutionell komplexitet, det vill säga studiens syfte. I empirikapitlet 

presenteras kategorierna separation och integration som de två huvudsakliga avsnitten i 

empirin, under vilka koderna utgör subkategorier.  

 

Till vår hjälp i genomförandet av analysen har vi inte använt oss av något system såsom 

exempelvis Nvivo. Istället samlade vi allt transkriberat material i ett gemensamt dokument där 

vi båda kunde markera och kommentera under processens gång. När vi sorterade i materialet 

färglade vi de olika textsegment som grupperades till olika koder och kategorier med olika 

färger. Därefter kunde de material som tilldelats en färg tas ut och separat analyseras och 

kondenseras i enlighet med det som beskrivits ovan.   
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen.  

 

Meningsenhet Kondenserad  Kod Kategori Tema 

  meningsenhet       
 

    
Den här workshopen kommer mer  En workshop hålls  Utbildning Integrering Praktisk  

fokusera på varför vi tror på  för att utbilda    hantering 

hållbarhet. Hur jobbar vi med det?  medarbetarna i att    
Hur jobbar vi i teamen med det?   investera hållbart.    
Hur jobbar jag med hållbarhet i att      
välja in och hur jobbar jag med      
hållbarhet i att välja bort? Så jag     
tror att det är väldigt viktigt att få      
sätta sig ned och fundera på och      

jobba med det här i gruppövningar      

och det ska redovisas för varandra.     

          

 

Den analysmetod som tillämpats i denna studie liknar det som Hsieh och Shannon (2005) 

beskriver som en riktad innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) beskriver en riktad 

innehållsanalys som lämplig att tillämpa i en studie på ett erkänt forskningsområde, men där 

det studerande fenomenet skulle gynnas av ytterligare kartläggning. Detta innebär således att 

riktad innehållsanalys tillämpas i studier som bygger vidare på redan befintlig teori där 

forskaren inte är helt förutsättningslös inför studiens resultat (Ibid). Detta betyder med andra 

ord att en riktad innehållsanalys är lämplig att tillämpa på området institutionell komplexitet 

där, som tidigare nämnt, gedigen forskning redan har bedrivits men där forskare uppmanar till 

vidare forskning av fenomenet med konflikterande logiker i fler kontexter. Efter att ha kartlagt 

forskningsläget och identifierat separation och integration som två huvudsakliga responser på 

institutionell komplexitet hade vi således en föraning om vad vi sökte efter, hur dessa responser 

tedde sig inom fältet fondförvaltning var för oss emellertid okänt.     

 

3.8 Studiens kvalitet 

 

För att utvärdera kvaliteten på en kvalitativ studie bör en diskussion föras om begreppet 

trovärdighet (Guba & Lincoln, 1994). I bedömningen av studiens trovärdighet utvärderas fyra 

delkriterier - tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse/konfirmering (Ibid). Hur 

väl studien uppfyller dessa delkriterier diskuteras nedan.   

 

3.8.1 Studiens tillförlitlighet 

 

Bryman och Bell (2011) menar att en tillförlitlig studie inbegriper att forskaren försäkrar sig 

om att den sociala verklighet som studerats uppfattats på ett korrekt sätt. För att öka 

tillförlitligheten i denna studie har tre åtgärder vidtagits. Vi upplever att studiens tillförlitlighet 

ökas av att intervjupersonerna i efterhand har fått ta del av det empiriska materialet som 

presenteras i studien och således även fått möjligheten att kommentera det. Detta i syfte att 

säkerställa att den information som används i studien har tolkats på rätt sätt av oss författare 
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och inte på något sätt tagits ur sitt sammanhang. Vidare upplever vi att tillförlitligheten stärks 

av att vi båda deltog vid studiens samtliga intervjuer och att vi tillsammans tolkade det 

empiriska materialet. Genom att ha varit två personer under hela processens gång gavs 

möjligheten att kunna diskutera oklarheter och säkerställa att vi fått en liknande uppfattning om 

vad som framkommit under intervjun, i syfte att minska risken för egna tolkningar och 

missförstånd av intervjupersonens utsagor och den sociala kontexten. Slutligen upplever vi att 

den datainsamlingsteknik som tillämpats i studien även ökar studiens tillförlitlighet. Data har 

samlats in genom både intervjuer och dokument, en metod som tidigare nämnt benämns som 

triangulering, vilket enligt Bryman och Bell (2011) förstärker en studies tillförlitlighet. Detta 

då flera olika datakällor kan bekräfta det empiriska materialet som framkommit.    

 

3.8.2 Studiens överförbarhet 

 

Guba och Lincoln (1994) menar att överförbarheten är stark i studier som lyckas generera 

fylliga redogörelser av det som studerats i det empiriska materialet. Detta för att öka resultatet 

av studiens överförbarhet till en annan kontext. Av närmare 80 sidor transkriberat material 

presenteras ett bearbetat empiriavsnitt på 15 sidor. Det betyder med andra ord att stora delar av 

det empiriska materialet har kondenserats, i syfte att presentera en följsam uppsats, vilket har 

resulterat i att stora delar av det som observerats i det empiriska materialet inte får lika stort 

utrymme som om det inte hade komprimerats. Det skulle således ha varit möjligt att redogjort 

för ännu tätare beskrivningar av vad som observerats i det empiriska materialet för att öka 

studiens överförbarhet. I syfte att leverera en följsam uppsats kondenserades materialet. 

Däremot upplever vi att kombinationen av citat och textstycken ger en tydlig bild och ökar 

överförbarheten. Genom att aktivt citera intervjupersonerna i den löpande texten ges en tydlig 

bild av intervjupersonernas åsikter. Graneheim och Lundman (2004) framhåller att just citering 

är ett sätt att öka en studies överförbarhet.  

 

Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att överförbarheten kan ökas i en studie genom 

att tydligt redogöra för studiens sammanhang, urval, intervjupersoner, datainsamling och 

analysprocess. Då intervjupersonerna i studien avidentifierats kan avsaknaden av en utförlig 

redogörelse av dessa således minska studiens överförbarhet. Å andra sidan har studiens 

sammanhang, urval, datainsamling och analysprocess noga redogjorts för, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) således stärker överförbarheten.     

 

3.8.3 Studiens pålitlighet 

 

Delkriteriet pålitlighet handlar om att säkerställa att studien innehåller en fullständig 

redogörelse för forskningsprocessen (Guba & Lincoln, 1994). I studiens metodkapitel följer en 

utförlig redogörelse för studiens samtliga faser, allt från problemformulering till val av 

undersökningspersoner till den analysmetod som valts. Genomgående i metodkapitlet förs 

diskussioner där det är möjligt att följa våra resonemang kring de metodologiska val som gjort 

i varje fas av undersökningen. I likhet med Guba och Lincoln (1994) framhåller även Bryman 

och Bell (2011) att en tydlig beskrivning av arbetsprocessen stärker pålitligheten då det 

möjliggör en utvärdering och bedömning av de val som gjorts under studiens gång.  
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Bryman och Bell (2011) menar vidare att pålitligheten kan stärkas av att kollegor under arbetets 

gång kan granska de procedurer som valts. De under studiens gång återkommande 

handledarträffar och seminarier med andra uppsatsgrupper, där arbetet granskats av både 

handledare och andra studenter, kan liknas med en sådan granskning som Bryman och Bell 

2011) beskriver ökar studiens pålitlighet. Därav bedöms studiens pålitlighet som hög.    

 

3.8.4 Studiens konfirmering/bekräftelse 

 

Bryman och Bell (2011) menar att den grad av konfirmering eller bekräftelse som uppnås i 

studien beror av i vilken utsträckning en medvetenhet hos forskaren funnits att inte låta sina 

personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka undersökningen. Att helt frånse 

sina personliga värderingar och inte låta dem på något sätt påverka en undersökning menar 

Bryman och Bell (2011) dock är nästintill omöjligt. Genom hela studien har en medvetenhet 

funnits om att den kunskap vi erhållit under arbetet med studiens teoretiska utgångspunkter kan 

ha format vår syn på området och sedan det som framkommit i det empiriska materialet. Vi 

vågar med andra ord inte påstå att studien till viss del färgats av våra personliga värderingar 

och egna erfarenheter, speciellt i analysen där stort utrymme ges för vår egna tolkning av 

resultaten. Dock har vi strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt ha ett objektivt 

förhållningssätt till studien. Utöver detta anser vi även att studiens konfirmering/bekräftelse 

ökas av att vi som forskare ställer oss opartiska till resultaten där vi inte lägger någon värdering 

i hur fondbolagen hanterar den institutionella komplexiteten, vi varken förespråkar eller 

kritiserar avkastningslogiken eller hållbarhetslogiken utan vill endast objektivt observera den 

praktiska hanteringen som fenomen. 

 

3.9 Metodreflektion 

 

Under studiens gång har vi ställts inför flera vägval med avseende på studiens utformning och 

genomförande, vilket givetvis har påverkat slutprodukten. De val som gjorts har ibland 

begränsat studien från att genomföras på det sätt som enligt oss hade varit det mest optimala. 

Vissa av dessa val har medvetet gjorts på grund av den tidsbegränsning studien haft att förhålla 

sig till och andra val är ett resultat av saker utanför vår kontroll som vi fått förhålla oss till.  Vid 

en kritisk reflektion av studien finns således förbättringsområden, vilka det förs en diskussion 

kring i detta avsnitt.  

 

Värt att reflektera kring är hur studiens syfte mottagits och uppfattats av intervjupersonerna, 

vilket kan ha fått en effekt på de svar som genererats och således studiens utgång. Som tidigare 

nämnt syftar studien inte till att på något sätt utvärdera bolagens hållbarhetsarbete genom att 

studera hållbarhetslogiken. Vi är endast ute efter att objektivt studera hanteringen av multipla 

institutionella logiker. Ändå har vi förståelse för att de frågor i intervjuguiden som ämnade 

studera hållbarhetslogiken kunde uppfattas som ifrågasättande av bolagens hållbarhetsarbete. 

Vi var redan innan intervjuerna genomfördes under uppfattningen att just hållbarhet kunde vara 

ett känsligt ämne till följd av det stora samhälleliga tryck som idag påverkar svenskt näringsliv 
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att arbeta på ett hållbart sätt. För att under intervjuerna få så ärliga svar som möjligt försökte vi 

tydliggöra att vi ställer oss helt opartiska till bolagens hållbarhetsarbete. Trots detta upplevde 

vi under intervjuerna att flera av intervjupersonerna eventuellt försökte marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete snarare än att ge en fullständig bild av de utmaningar som det kan innebära. 

Det visade sig således att hållbarhet var det känsliga ämne som vi hade trott att det skulle vara. 

Vid en kritisk reflektion kan således de svar som genererats under intervjuerna ifrågasättas vad 

gäller hur väl de speglar verkligheten. För att minska denna risk har vi dock som nämnt ovan 

försökt att betona och förtydliga studiens syfte och även meddelat intervjupersonerna innan 

intervjun att deras namn och företag inte kommer att framgå i studien, detta för att få så ärliga 

svar som möjligt.  

 

Vi är även medvetna om att institutionell komplexitet med fördel studeras med hjälp av 

deltagande observation (Reay & Jones, 2016). Med hänsyn till den tidsram vi hade att förhålla 

oss till samt brist på access valdes dock denna metod bort. Fenomenet kan fortfarande studeras 

väl med hjälp av intervjuer och dokument (Ibid). Som komplement till intervjuerna som 

datainsamlingsmetod ville vi därför även studera dokument i så stor utsträckning som möjligt. 

Dokument i form av rutiner för hantering av en hållbarhetslogik och en avkastningslogik, som 

vi förväntat oss kunna få tillgång till, visade sig dock inte finnas nedtecknat på samma sätt som 

vi trott. Arbetet med analys av dokument har således begränsats till det som fanns tillgängligt 

på bolagens hemsidor.  

 

En annan reflektion gällande studiens urval handlar om den risk ett snöbollsurval kan innebära. 

Att låta en intervjuperson rekommendera en annan intervjuperson har både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna utgörs främst av att kunniga personer kan rekommendera andra för 

studien relevanta personer som utan deras hjälp hade kunnat vara svåra att få tag i. Nackdelarna 

å andra sidan utgörs av att de rekommenderade intervjupersonerna rekommenderas just för att 

de är av samma åsikt som den rekommenderande intervjupersonen. Då hållbarhet framstod som 

ett känsligt ämne och att det som tidigare nämnt förelåg en risk att intervjupersonerna 

missförstod syftet med uppsatsen kan de rekommenderade intervjupersonerna således ha valts 

ut med anledning av att de kunde förmedla en gynnsam bild av företaget ur ett 

hållbarhetsperspektiv, snarare än att de valts ut för deras potentiella bidrag till studien. Denna 

problematik kan vara svår för oss att påverka men för att minska denna risk har vi bett om att 

få kontakt med personer på olika positioner för att få en mer nyanserad bild av bolagen. Bortsett 

från detta har åtgärder för att motverka detta har inte vidtagits annat än att återigen informera 

om att intervjupersonernas svar kommer avidentifieras i studien samt beskrivit syftet med 

studien.  

 

Vad gäller att få kontakt med olika personer på olika positioner i bolagen för att generera en 

nyanserad bild av bolagen var det ett bolag där fick problem med att komma i kontakt med den 

rekommenderade personen som sedan visade sig inte vara tillgänglig inom tidsramen för 

datainsamlingen. Detta gjorde att det i ett av bolagen endast blev en intervjuperson, vilket 

gjorde att empirin från detta bolag inte var lika nyanserad som i de andra bolagen. Å andra sidan 

uppfattades personen som intervjuades i det bolagen som genuin och trovärdig. Dessutom var 

intervjun med denna person en av de längre intervjuerna och vi upplevde att vi fick ut riklig 
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information. Vi bedömde således att den intervjun var tillräcklig för att kunna uttala oss om hur 

bolaget hanterar institutionell komplexitet.   
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4 Empiriskt resultat  
 

I detta kapitel presenteras den empiri som genererats under studiens intervjuer. Kapitlet inleds 

med ett kort informativt avsnitt som beskriver hur fondförvaltning går till i praktiken, för att 

skapa förståelse för den kontext som undersöks. Därefter följer ett avsnitt som bekräftar 

studiens grundantagande om förekomsten av avkastningslogiken och hållbarhetslogiken inom 

fältet för fondförvaltning, i enlighet med Reay och Jones (2016) metoder för identifiering av 

institutionella logiker (se avsnitt 3.7 Analysmetod). Slutligen behandlas de två 

huvudkategorierna separation och integration som respons på de konflikterande logikerna, med 

respektive subkategori (de tidigare nämnda koderna) som återspeglar hur den institutionella 

komplexiteten praktiskt kan hanteras.   

 

4.1 Fondförvaltning i praktiken – hur går det till? 

 

Fondförvaltning inbegriper två huvudsakliga förvaltningsmetoder där passiv förvaltning skiljs 

från aktiv förvaltning. Skillnaden mellan en passivt förvaltad fond och en aktivt förvaltad fond 

är bland annat att en passiv fonds mål är att återspegla utvecklingen av ett bestämt index, till 

exempel stockholmsbörsens, i jämförelse med en aktivt förvaltad fond vars mål är att överträffa 

index. För en aktivt förvaltad fond tar förvaltarna ofta ut en högre avgift, vilket gör att spararna 

också kräver en högre avkastning. I denna studie ligger fokus på aktiv förvaltning då denna 

förvaltningsmetod innebär att förvaltarens roll blir mer framträdande än i passivt förvaltade 

fonder. I en passivt förvaltad fond behöver förvaltaren inte fatta beslut utöver att så nära som 

möjligt återspegla index till skillnad från aktiv förvaltning, där investeringsbeslut baseras på 

förvaltarens kompetens och präglas av förvaltarens subjektiva bedömning för att i så hög grad 

som möjligt överträffa index. Intervjuperson D1 beskriver subjektiviteten på följande sätt: 

 

“Jag kan säga såhär, vi har den här grundläggande synen på aktiv förvaltning, fundamental 

analys och riskmedvetenhet. Sen ska ju det omsättas då hos varje enskild förvaltare och de är 

ju människor, så en förvaltares syn på vad som är ett bra bolag och hur det ska se ut är inte 

exakt likadan som en annan förvaltares”  

 

Till sin hjälp i det subjektiva arbete som aktiv förvaltning innebär har förvaltarna 

fondbestämmelser att förhålla sig till. Fondbestämmelserna beskrivs som ett kontrakt mellan 

bolaget och kunden och är individuella för varje fond. De utgör ett ramverk av 

placeringskriterier för investeraren att förhålla sig till vad gäller den specifika fonden. De bolag 

som uppfyller placeringskriterierna utgör fondens så kallade investeringsunivers, som 

exempelvis kan begränsas till svenska småbolag, europeiska stora bolag eller teknikbolag, och 

bestämmer således fondens inriktning. Vidare kan fondbestämmelserna avgränsa 

investeringsuniverset utifrån hållbarhetskriterier och flera av bolagen berättar exempelvis om 

sina svanenmärkta eller fossilfria fonder.  

 

Fondutbudet och fondernas olika inriktningar påverkas av bolagens kundstock där 

institutionella investerare och privata sparare kan betraktas som två kundgrupper. Bolagen med 
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en stor andel institutionella investerare betonar hur påtryckningar från dessa påverkat deras 

arbetssätt och fondutbud, intervjuperson B1 uttrycker följande:    

 

“Det är en helt annan efterfrågan idag i jämförelse med vad det var för kanske 3-5 år sedan. 

Våra kunder är i stor utsträckning institutionell investerare, kommuner, landsting, kyrkans 

stiftelser. Där har de då ett minimikrav för att man ska arbeta med hållbarhetsfrågor, på lite 

olika sätt och vis.”  

  

Trots bolagens olika förutsättningar vad gäller storlek och sammansättning av kundgrupper, går 

det att urskilja ett likartat arbetssätt där tre strategier för att investera ansvarsfullt praktiskt 

tillämpas i samtliga bolag - exkludering, inkludering och ett påverkansarbete. Hur och i vilken 

utsträckning dessa tillämpas i verksamheten kan dock skilja sig åt, exempelvis vad gäller olika 

sätt att kombinera dem på. Kortfattat innefattar strategin exkludering att företag eller branscher 

utesluts från fonderna på grundval av verksamhetens natur, det vill säga om företaget inte 

uppnår fondens placeringskriterier kopplat till etik och hållbarhet. Exkludering kan ske på olika 

hållbarhetsnivåer där fonderna omfattas av olika strikta krav, vilket kommer att fördjupas i 

senare avsnitt av empirikapitlet. Inkludering innebär att hållbara framtidsbranscher och företag 

väljs in i fonderna och påverkansarbete inbegriper istället ett arbete med att påverka företag 

som i dagsläget inte uppnår minimikraven på hållbarhet. Istället för att exkludera företag 

beskriver bolagen hur de vill erbjuda företagen möjligheten att förbättra sig och då stödja dem 

genom att “vara med på resan”. Figur 2 ger en överblick över hur det ser ut i ett av bolagen.    

  

 

Fondutbud Väljer bort  Väljer bort  Väljer bort Väljer in Påverkar 

  nivå 1 nivå 2 nivå 3     

            

Standardfonder 
 

      
 

            

Etiska fonder 
 

 

    
 

            

Hållbara fonder 
  

 

 

 

            

 

Figur 2. Exempel på översikt av fondutbud och strategier, vid tillämpning av 

exkluderingskriterier på olika nivåer.    

 

Värt att nämna är också det hårda mediala klimat som fondbolagen befinner sig i. Majoriteten 

av intervjupersonerna återkommer ständigt till hur de idag utsätts för en hårdare granskning än 

för några år sedan, vilket har lett till stora påtryckningar från bolagens intressenter. 

Intervjuperson D1 beskriver det mediala klimatet på följande vis:    

 

“En ökad transparens i samhället gör det enklare att identifiera vem som är skurken, medial 

granskning är på en helt annan nivå idag.” 
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Samtidigt som intervjupersonerna berättar om det hårda mediala klimatet framhåller de vikten 

av att idag kunna stå för sina investeringar. Intervjuperson D3 framhåller exempelvis att både 

kunder och media närsomhelst kan ringa och ifrågasätta innehaven i en fond och att förvaltaren 

då måste kunna motivera innehavet ur både ett hållbarhets- och avkastningsperspektiv.  

 

4.2 Avkastningslogiken och hållbarhetslogiken inom fältet för fondförvaltning  

 

Denna studie utgår från att fondförvaltning bland annat präglas av en hållbarhetslogik och en 

avkastningslogik, där avkastningslogiken har kommit att utmanas av en framväxande 

hållbarhetslogik. I detta avsnitt presenteras hur logikerna kommer till uttryck i bolagen via 

språk, symboler och praktiker.  

 

4.2.1 Språk 

 

Hur intervjupersonerna uttrycker sig i intervjuerna och i dokument kan hänföras till både 

avkastningslogiken och hållbarhetslogiken, vilket visar på logikernas förekomst och 

internalisering i bolagen. Återkommande fraser som tyder på en hållbarhetslogik är “vi måste 

ta ansvar”, “våra hållbarhetsfonder”, “hållbarhetskriterierna”, “en hållbar värld”, 

“hållbarhetsnivåer” och “långsiktighet”. Fraser som indikerar på en förekomst av 

avkastningslogiken är “maximera avkastningen”, “vårt jobb är att generera maximal 

avkastning”, “levererar inte vi går kunderna till någon annan”, “överträffa index” och “våra 

kunder kräver avkastning”.  

 

Utöver specifika återkommande ord och fraser kommer logikerna till uttryck via språket genom 

hur intervjupersonerna framför sin inställning till olika företeelser, ett exempel är 

tobaksbranschen där skilda åsikter är möjliga att urskilja. Tobaksbranschen är en bransch som 

i dagsläget och historiskt sett genererat hög avkastning, som intervjuperson A2 uttrycker det 

“folk röker i goda tider och i dåliga tider”. Idag ifrågasätts dock branschen utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och flera investerare väljer av etiska skäl att exkludera tobaksbranschen 

från sina fonder. Tobaksbranschen är således ett bra exempel på ett investeringsbeslut som 

måste tas där avkastningslogiken och hållbarhetslogiken möts och står i konflikt med varandra, 

och hur intervjupersonerna uttrycker sig om branschen illustrerar på ett tydligt sätt hur logikerna 

kan ta sig uttryck i språket.     

 

Intervjuperson A2 och D1 uttrycker sig på följande sätt gällande att investera i tobaksbolag, 

vilket tyder på förekomsten av en avkastningslogik: 

 

A2: “Tobak funkar bra i alla lägen. Det går alltid bra, i dåliga tider så röker folk och i bra 

tider så röker folk. Det är tyvärr en produkt som vi har bestämt oss för att den vill vi inte 

investera i för att det är så mycket dåligt förknippat med det, och då måste man hitta 

någonting som beter sig liknande som tobaksbolagen.” 
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D1: “Om jag nu tycker att Swedish Match är världens bästa investering och accepterar att 

det finns tobak i samhället. Då tycker jag att om vi skulle sätta oss över samhället och säga 

att vi investerar inte i tobak i någon fond för vi tycker inte om tobak, då får du ett litet 

problem. Det är ju faktiskt så att det är vår riksdag som har beslutat 1. Att vi tillåter tobak, 

det är ju bara att förbjuda om du inte vill ha det, vi tillåter ju inte marijuana. 2. Riksdagen 

har också sagt att det ska vara privatägt, det var statligt innan det privatiserades. Ska jag då 

sätta mig över vad svenskarna i demokratisk anda har bestämt hur vi ska ha samhället? Det 

tycker jag är att gå för långt, rent filosofiskt.  Vem är det som ska bestämma vad som är rätt 

och fel?” 

 

I kontrast till detta uttrycker sig intervjupersonerna B1, E3 och E2 på ett sätt, gällande att 

investera i tobaksbolag, som visar på förekomsten av en hållbarhetslogik: 

 

B1: “Tobak är ju för oss svart och vitt, där har vi sagt att tobaksproducenter vill vi inte ha. 

Tobak dödar, så det är enkelt.”  

 

E3: “Vår [en av bolagets fonder] får exempelvis på pappret investera i tobak men vi har ju en 

bestämd uppfattning att tobaksindustrin är en död industri i dubbel mening, det är inte 

kommersiellt ett bra beslut att investera i tobak eftersom de dödar sina egna kunder på sikt, 

så det faller på sin egen orimlighet. Så att även om vi skulle få det så finns det ju vissa 

sektorer som vi undviker i alla fall.” 

 

E2: “Tobak dödar ju i produktion, i konsumtion och efter konsumtion, så ja du kanske kan 

tjäna pengar på det. Du kan tjäna pengar på att sälja vapen till barn också, du kan tjäna 

pengar på så otroligt mycket som är oetiskt” 

 

Ovanstående citat visar på de meningsskiljaktigheter som råder på fältet, hur intervjupersonerna 

uttrycker sig om sin inställning till tobaksbranschen tyder på förekomsten och internaliseringen 

av både en avkastningslogik och en hållbarhetslogik i bolagen.  Det är tydligt att vissa 

intervjupersoner menar att deras ansvar inte är att bedöma vad som är rätt och fel i samhället 

utan att deras beslut grundar sig på vad som ger högst avkastning. Detta i kontrast till andra 

intervjupersoner som i exemplen ovan avstår från tobak på bekostnad av avkastningen. I nästa 

avsnitt presenteras hur avkastningslogiken och hållbarhetslogiken kommer till uttryck genom 

det som Reay och Jones (2016) benämner symboler.   

 

4.2.2 Symboler  

 

Reay och Jones (2016) menar att logiker kan återspeglas i symboler och praktiker. I detta och 

nästkommande avsnitt 4.1.3 Praktiker skiljs symboler från praktiker genom att symboler i denna 

studie betraktas som något som finns i ett stilla tillstånd i jämförelse med praktiker som 

karaktäriseras av något som görs, exempelvis att utbilda personal. Bolagens fonder, uttalade 

mål och aktörer i organisationen kan betraktas som tre symboler som har kunnat identifierats 

där logikerna kommer till uttryck.      
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Utformningen av fondutbudet ser olika ut i samtliga bolag, vilket kommer utvecklas mer 

utförligt i senare avsnitt av empirikapitlet. Som tidigare nämnt tillämpar vissa bolag en struktur 

där fonderna kan kategoriseras efter olika nivåer beroende på i vilken utsträckning de omfattas 

av exkluderingskriterier. Detta i kontrast till andra bolag som inte tillämpar 

exkluderingskriterier på olika nivåer utan istället har utvalda specifika fonder som omfattas av 

exkluderingskriterier, vilka benämns som hållbarhetsfonder. Det går således att urskilja två 

huvudsakliga konstruktioner av fondutbudet sinsemellan bolagen. Bolagens hållbarhetsfonder, 

exempelvis svanenmärkta och fossilfria fonder, kan betraktas som en symbol som återspeglar 

hållbarhetslogiken. Hållbarhetsfonderna visar på en förekomst och internalisering av en 

hållbarhetslogik och ett aktivt arbete med att integrera hållbarhet i verksamheten. Det är ett 

tecken på att hållbarhet inte endast är tankar och idéer hos medarbetarna utan att det är något 

som bolagen har tagit till sig och omsatt i praktiken, vilket är en tydlig symbol för 

hållbarhetslogikens existens.     

 

Att hållbarhetskriterierna i vissa bolag är uppdelade på olika nivåer kan i sin tur tyda på en 

förekomst av avkastningslogiken. Indelningen av fonder i olika hållbarhetsnivåer, där samtliga 

fonder inte omfattas av samma hållbarhetskrav, kan tyda på att bolagen inte fullt ut ger sig hän 

till hållbarhetslogiken, vilket med andra ord betyder att de fonder som klassificeras i enlighet 

med de lägre hållbarhetskriterierna och såldes inte benämns som en “hållbarhetsfond” kan vara 

som en symbol för avkastningslogiken. Intervjuperson D2 antyder att en fond med strikta 

hållbarhetskriterier eventuellt inte genererar mest avkastning, vilket tyder på att de fonder som 

omfattas av färre hållbarhetskriterier kan vara en symbol för avkastningslogiken då 

hållbarhetskriterier eventuellt kan ha prioriterats bort i förmån för avkastningen i dessa fonder:   

 

 “Säg att du har en grön obligationsfond, då har du ju också ett mandat från de andelsägarna 

just att det här är en grön obligationsfond som bara investerar i gröna obligationer. Det gör 

ju att du per definition måste investera i gröna obligationer även om de avkastar sämre än 

vad den icke gröna skulle göra. Men då har du ju också det mandatet från kunderna i den 

fonden, för det är det som är sagt, de visste ju det när de investerade i den här fonden att det 

kommer vara gröna obligationer oavsett.”  

 

Likt bolagens fondutbud manifesteras logikerna i bolagens mål.  Målen är en konkret symbol 

för både avkastningslogiken och hållbarhetlogiken då bolagen har mål kopplat till respektive 

logik. Likt fondutbudet visar mål kopplat till hållbarhet och avkastning på att logikerna 

förekommer och har internaliserats i bolagen då det visar att de har omsatts i praktiken utöver 

att vara något kognitivt hos medarbetarna. Målsättningarna hänförbara till avkastningslogiken 

syns i citatet från D1 och målsättningarna hänförbara till hållbarhetlogiken syns i citatet från 

B1: 

 

 D1: “Vår övergripande målsättning är att alla bolag ska ha nått sånt här program och då är 

vårt tre P, det är performance, performance, performance, det är fondernas avkastning.” 
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B1: “Om man tar de här nivåerna som vi pratade om, så är den långsiktiga strategin att alla 

fonder ska ligga i den tredje kategorin, hållbarhetsfonderna. Idag ligger av det totalt 

förvaltade kapitalet 33 procent förvaltat enligt de kriterierna i den strategin. Så fort vi startar 

en ny fond ska den vara enligt den definitionen, och likadant försöker vi lägga över fonder 

från de lägre nivåerna upp till hållbarhetsnivån.” 

  

Vidare menar Reay och Jones (2016) att aktörer i en organisation kan betraktas som en symbol 

där logikerna kan komma till uttryck. Detta är även överförbart till bolagen i denna studie då 

majoriteten av bolagen kunde se en förändring i organisationen över tid gällande hur 

hållbarhetsmodellen har påverkat organisationen. Intervjupersonerna berättar om flera 

förändringar i organisationen till följd av hållbarhetsmodellens framfart där en del av dessa 

förändring utgörs av de tjänster som tillsatts och de yrkestitlar som tillkommit. I majoriteten av 

bolagen existerade inte tjänster med titlar såsom “hållbarhetsanalytiker”, “chef för hållbara 

investeringar”, “ESG-team” etcetera för ett antal år sedan. Medarbetarna på dessa positioner 

utgör således i sig en symbol för hållbarhetslogiken och tyder på förekomsten och 

internaliseringen av denna. Detta i kontrast till yrkestiteln förvaltare som visar på en distinktion 

mellan arbetsuppgifterna och således logikerna. I nästa avsnitt presenteras hur institutionella 

logiker synliggörs genom praktiker i bolagen.   

 

4.2.3 Praktiker 

 

Reay och Jones (2016) menar att studera praktiker är ett tredje sätt att identifiera logiker som 

präglar en organisation. Intervjupersonerna berättar om föreläsningar, seminarium, 

utvecklingssamtal, konferenser, workshops och bolagsmöten som hålls i syfte att utbilda 

förvaltarna i hållbara investeringar. I denna studie kan detta utbildningsarbete gällande att 

förvalta hållbart som majoriteten av bolagen, på olika sätt, ägnar sig åt betraktas som en sådan 

praktik. Likt de ovan nämnda symbolerna fondutbud, mål och aktör visar praktiken utbildning 

på att hållbarhetslogiken förekommer och har internaliserats i bolagen och att bolagen tagit 

steget och realiserat teori till praktisk handling. Intervjupersonerna A2 och D2 uttrycker 

följande angående utbildningsarbetets roll och betydelse i bolagen:  

 

A2: ”Till exempel för ett antal år sedan så hade vi en utbildning för våra säljare som tyckte 

att det var svårt att prata om hållbarhet och när de gick ut till sina kunder att få dem att 

förstå varför hållbarhet är pengar. Man trodde att det var något fluffigt som var lite vid sidan 

av, lite som att det är dom som är lite snälla som håller på med hållbarhet, men vi är ju 

faktiskt här för att tjäna pengar. Att man förstod inte riktigt hur det hänger ihop.”     

 

D2: “Den här workshopen kommer mer fokusera på varför vi tror på hållbarhet. Hur jobbar 

vi med det? Hur jobbar vi i teamen med det? Hur jobbar jag med hållbarhet i att välja in och 

hur jobbar jag med hållbarhet i att välja bort? Så jag tror att det är väldigt viktigt att få sätta 

sig ned och fundera på och jobba med det här i gruppövningar och det ska redovisas för 

varandra. Och sen, hur jobbar vi i påverkansprocessen idag? Vad ser vi för utmaningar i de 

här olika välja bort välja in påverka?”        
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Utöver utbildningsarbetet utgör själva processen som leder fram till ett investeringsbeslut en 

praktik som visar på förekomsten av båda logikerna. Aktörernas roller och arbetsuppgifter är 

mångfasetterade och skiljer sig åt i och mellan bolagen, men det är möjligt att på ett 

övergripande plan göra en distinktion mellan två framträdande grupper av aktörer. Dessa 

grupper utgörs av hållbarhetsanalytikerna och förvaltarna, vars roller behandlas mer ingående i 

följande avsnitt där observationen kan relateras till separation som respons. I detta avsnitt visar 

företeelsen med olika grupper av aktörer på förekomsten av både en avkastningslogik och en 

hållbarhetslogik. Detta då beslutsprocessen som leder fram till en investering innefattar ett 

samarbete mellan dessa två grupper där förvaltarna främst fokuserar på att hitta lönsamma 

investeringar (avkastningslogiken) som sedan granskas av hållbarhetsanalytikerna 

(hållbarhetslogiken) innan ett gemensamt beslut fattas. Beslutsprocessen består av att ständigt 

göra avvägningar mellan avkastningskrav och hållbarhetskriterier. Som en del av processen kan 

hållbarhetsanalytikerna ta hjälp av externa företag vars verksamhet går ut på att granska företag 

ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket tydligt visar på förekomsten av en hållbarhetslogik.  

 

4.3 Praktisk hantering av avkastningslogiken och hållbarhetslogiken kopplat till 

responsen separation  

 

I detta avsnitt presenteras det enda tecken på praktisk hantering som har kunnat identifieras och 

relaterats till separation som respons på institutionell komplexitet utifrån det empiriska 

materialet - aktörernas ansvarsområden.   

 

4.3.1 Aktörernas ansvarsområden 

 

Majoriteten av intervjupersonerna har över sin karriär, i takt med samhällets ökade fokus på 

hållbarhet, noterat en förändring vad gäller bolagens organisationsstruktur och sätt att arbeta. 

Förändringen har exempelvis utgjorts av att nya tjänster kopplade till hållbarhet tillsatts och att 

synen på och medvetenheten om ansvarsfulla investeringar har förändrats. Vidare påpekar vissa 

intervjupersoner den stora förändring som skett även utanför organisationen och syftar då på 

hela den industri som utvecklats kring att leverera hållbarhetsanalyser av företag över hela 

världen, “det har blivit en industri inom industrin”. I samtliga bolag berättar intervjupersonerna 

hur förvaltarnas och hållbarhetsanalytikernas arbete präglas av ett nära samarbete. De betonar 

att de arbetar efter en struktur där hållbarhetsanalytikernas och förvaltarnas arbete är helt 

integrerat och att de inte utgör separata avdelningar, vilket syns i följande citat:   

 

A1: “Vi har tio stycken hållbarhetsanalytiker som sitter helt integrerade i vår förvaltning och 

är med och tar investeringsbesluten eftersom det här är ju inga frågor som är lätta att... det 

är en kompetens som verkligen är unik. De sitter tillsammans och hållbarhetsanalytikerna är 

väldigt tongivande i vilka bolag vi kan investera i. De är med och sätter ramarna.” 

 

B2: “Är det ett nytt bolag som vi inte har investerat i innan så kollar jag ju alltid med 

[hållbarhetschefen] om det är ett bolag som är okej att investera i ur ett ESG-perspektiv. Då 

får jag ju alltid ett ja eller ett nej, och det är först då som det går in i fonden. Sedan skickar vi 

årligen innehaven till [hållbarhetschefen] som får kolla igenom för att verkligen säkerställa.”  
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Trots att intervjupersonerna trycker på integreringen av hållbarhet i förvaltningen visar citaten 

ovan att förvaltarna sällan tar beslut om hållbarhetsfrågor själva utan istället tar hjälp av ESG-

analytikerna, vilket tyder på en distinktion mellan hållbarhetsanalytikernas och förvaltarnas 

arbetsuppgifter och kunskaper. Hållbarhet har utvecklats till ett brett område som kräver ett så 

pass omfattande arbete i bolagen att det har behövts tillsättas nya tjänster med inriktning på att 

driva hållbarhetsarbetet framåt. Trots att förvaltarna berättar att de besitter viss kunskap om 

hållbarhetsfrågor och att majoriteten av intervjupersonerna berättar om det aktiva arbetet med 

att integrera hållbarhet i förvaltningen, exempelvis genom utbildningar, så kräver området 

kompletterande tjänster som sysslar med hållbarhet på heltid. Detta har således lett till 

divergerande arbetsuppgifter sinsemellan aktörerna i bolagen. Övergripande ligger en 

hållbarhetsanalytikers fokus till exempel på arbetsuppgifter såsom screening av företag och 

fördjupade hållbarhetsanalyser, i jämförelse med en förvaltares fokus på att hitta investeringar 

med potentialen att generera maximal avkastning. Följande citat från intervjuperson E1 

illustrerar de divergerande arbetsuppgifterna:     

 

“Om vi tar till exempel, det var för någon månad sedan som killarna ville köpa ett bolag på 

en tillväxtmarknad med god avkastning, som framförallt producerar kolkraft.  Och det kan ju 

inte [deras hållbara fond] investera i till exempel, så det bara släppte jag helt enkelt.”  

 

Citatet visar på att det föreligger en uppdelning av arbetsuppgifterna där vissa aktörer ansvarar 

för att investeringarna ska vara godkända ur ett hållbarhetsperspektiv och andra på att hitta de 

mest lönsamma företagen, vilket gör att olika medarbetare kan fokusera på olika saker. Trots 

det integrerande samarbetet mellan förvaltare och hållbarhetsanalytiker som föreligger i 

samtliga bolag kan således en separation noteras i fördelningen av arbetsuppgifter där 

hållbarhetsanalytikerna tillåts följa hållbarhetslogiken och förvaltarna tillåts följa 

avkastningslogiken. I själva investeringsbeslutet måste dock logikerna komma samman och 

aktörernas skilda mål och fokusområden måste mötas i ett gemensamt beslut mellan förvaltarna 

och hållbarhetsanalytikerna.   

 

4.4 Praktisk hantering av avkastningslogiken och hållbarhetslogiken kopplat till 

responsen integration 

 

I detta avsnitt presenteras de områden som kunnat identifieras där en praktisk hantering av 

logikerna kopplat till responsen integration har varit framträdande - fondutbud och 

placeringskriterier, påverkansarbete och utbildning. Som beskrivs i den teoretiska 

referensramen kan integration som respons på institutionell komplexitet ske genom att på olika 

sätt kombinera eller kompromissa mellan logikerna (jmf Pache & Santos, 2013; Oliver, 1991; 

Carlsson-Wall, Kraus & Messner, 2016). 

 

4.4.1 Fondutbud och placeringskriterier 

 

Utformningen av bolagens fondutbud kan relateras till integration som respons på den 

institutionella komplexiteten. Utformningen av fondutbudet skiljer sig åt mellan bolagen och 

det är möjligt att urskilja framförallt två grupper av bolag där två distinkta upplägg av 
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fondutbudet tillämpas. Denna distinktion baseras på de formella exkluderingskriterierna som 

fonderna omfattas av på pappret, där den skilda tillämpningen gör det möjligt att urskilja en 

grupp som tillämpar exkluderingskriterier i vissa fonder, exempelvis i deras uttalade 

hållbarhetsfonder, i kontrast till en annan grupp som tillämpar exkluderingskriterier i samtliga 

fonder, men på olika nivåer.    

 

Majoriteten av bolagen tillhör den senare gruppen, det vill säga att exkludering sker på flera 

nivåer. Upplägget kan beskrivas som att det finns en grundläggande första nivå av kriterier som 

samtliga fonder omfattas av, som sedan kompletteras med utökade kriterier för vissa fonder 

som följer ytterligare och mer strikta krav. Vilka typer av branscher eller företag som 

exkluderas på de olika nivåerna skiljer sig åt sinsemellan bolagen, i ett av bolagen sker 

exempelvis exkludering på tre nivåer. Den första nivån exkluderar företag som bryter mot 

internationella konventioner, producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (landminor, 

klusterbomber, kärnvapen eller kemiska vapen), producerar tobaksvaror eller pornografiskt 

material. På den här nivån investeras inte heller i företag där fem procent eller mer av 

omsättningen har genererats från produktion av alkohol, vapen eller krigsmateriel. På nästa nivå 

utökas kraven på företagen som får ingå i fonderna. Utöver de ovan nämnda kriterierna 

investerar dessa fonder inte i företag vars omsättning till mer än fem procent härrör sig från 

distribution av alkohol, vapen, krigsmateriel, tobaksvaror, pornografiskt material eller spel. På 

den sista nivån utesluts, utöver exkluderingskriterierna på nivå ett och två, investeringar i 

företag som producerar vapen, utvinner fossila bränslen samt företag vars omsättning till mer 

än 10 procent är genererad från kolbaserad el-produktion och servicetjänster inom olja och gas. 

Intervjuperson A2 beskriver i följande citat sin syn på att exkludera enligt denna filosofi i 

kontrast till bolag som exkluderar företag endast i vissa fonder:  

 

“Det är många som har hållbarhetsfonder och vanliga fonder. Det för mig är en konflikt, att 

man väljer att separera det. Jag ska inte hänga ut konkurrenter, men det tycker jag är 

konstigt. Eller när man säger att man pausar sitt innehav i Facebook i sina hållbara fonder, 

varför bara i dom hållbara fonderna? Det för mig är en konflikt, då har ni tagit bort dom av 

någon anledning - är det ekonomiskt, etiskt, eller varför har ni stoppat dom i dom hållbara 

fonderna? Varför inte över hela linjen? Det tycker jag är en konflikt.” 

 

I kontrast till intervjuperson A2s utsaga kring tillämpningen av exkluderingskriterier endast i 

vissa fonder uttrycker intervjuperson D1 att deras investeringsfilosofi inte inbegriper 

exkludering av bolag, förutom i en fond där vissa företag exkluderas på grundval av etiska och 

hållbara kriterier. Detta för att ha en fond som i större utsträckning än de övriga fonderna 

tillgodoser krav från de kunder som önskar exkludera vissa branscher eller bolag utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Samtliga fonder utesluter det som enligt svensk lagstiftning är olagligt 

men utöver det omfattas endast den ovan nämnda fonden av nedskrivna exkluderingskriterier. 

Intervjuperson D1 beskriver, i följande tidigare nämnda citat, bolagets syn på 

exkluderingskriterier:  
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 “Om jag nu tycker att Swedish Match är världens bästa investering och accepterar att det 

finns tobak i samhället. Då tycker jag att om vi skulle sätta oss över samhället och säga att vi 

investerar inte i tobak i någon fond för vi tycker inte om tobak, då får du ett litet problem. Det 

är ju faktiskt så att det är vår riksdag som har beslutat 1. Att vi tillåter tobak, det är ju bara 

att förbjuda om du inte vill ha det, vi tillåter ju inte marijuana. 2. Riksdagen har också sagt 

att det ska vara privatägt, det var statligt innan det privatiserades. Ska jag då sätta mig över 

vad svenskarna i demokratisk anda har bestämt hur vi ska ha samhället? Det tycker jag är att 

gå för långt, rent filosofiskt.  Vem är det som ska bestämma vad som är rätt och fel?” 

 

En intressant observation är att inget av bolagen som undersöktes har ett fondutbud där samma 

hållbarhetskriterier gällde för samtliga fonder, antingen utgörs utbudet av helt separerade 

individuella hållbarhetsfonder eller så tillämpas en metod där hållbarhetskriterierna stegvis ökar 

för olika grupper av fonder, som beskrivits ovan. Något som kan betraktas som ett tecken på att 

olika principer (hänförbara till avkastningslogiken och hållbarhetslogiken) konkurrerar med 

varandra och således ger upphov till de olika hållbarhetskriterierna som kan observeras i 

fonderna. Exempelvis innebär de progressiva hållbarhetskraven från exkluderingsnivå ett till 

tre att investeringsuniverset begränsas i takt med att exkluderingskriterierna ökar och att företag 

med potentialen att generera hög avkastning således begränsas. De olika hållbarhetsnivåerna 

och exkluderingskriterierna kan liknas vid det som Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) 

beskriver som en kompromissande hantering av institutionell komplexitet för att bemöta flera 

intressenters krav. Värt att understryka är dock att nästintill samtliga intervjupersoner uttrycker 

att det inte upplever att avkastning och hållbarhet står i konflikt med varandra då 

hållbarhetskriterierna fyller funktionen av att reducera risker på lång sikt.   

 

Vidare betonar samtliga bolag vikten av att bedriva ett påverkansarbete och ge företagen en 

chans att förbättra sig i de fall de inte uppnådde bolagens krav på en hållbar verksamhet. I nästa 

avsnitt presenteras påverkansarbetet som ett annat område där integrering som respons på den 

institutionella komplexiteten blir framträdande. 

 

4.4.2 Påverkansarbete  

 

Det andra området som kan relateras till integration som respons handlar om att påverka företag 

på olika sätt och framhålls av samtliga intervjupersoner som ett viktigt verktyg i förvaltningen. 

Det finns olika anledningar till att ett påverkansarbete blir aktuellt, utifrån intervjuerna har 

följande situationer där ett påverkansarbete tillämpas identifierats: 

 

1. Påverkansarbete bedrivs i potentiella innehav för att överhuvudtaget kunna investera i 

företaget, som innan investeringen inte uppnår minimikraven för ett innehav.   

2. Påverkansarbete bedrivs i befintliga innehav för att upprätthålla en positiv utveckling 

och för att i förebyggande syfte reducera framtida risker.  

3. Påverkansarbete bedrivs i befintliga innehav som inte uppnår vissa av fondens kriterier, 

antingen vid investeringens ingång eller vid eventuella incidenter under investeringens 

livslängd.        
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Det övergripande motivet för att bedriva ett påverkansarbete är att förbättra företagens 

verksamheter, i syfte att forma deras verksamheter till att vara i linje med bolagens krav på 

fonderna. Genom att bedriva ett påverkansarbete tillåts bolagen att ha ett innehav i företag som 

genererar hög avkastning men inte uppfyller kraven på hållbarhet. På så sätt kan bolagen 

tillgodose krav och förväntningar från både hållbarhetslogiken och avkastningslogiken. En 

företeelse som kan liknas med det som i teorin beskrivs som att kombinera logikerna (jmf Pache 

& Santos, 2013). Inom ramarna för påverkansarbetet kan tre verktyg urskiljas som förvaltarna 

tillämpar för att försöka påverka företagen: 

 

• Påverkansdialog  

• Utbildning  

• Nyttjande av ägarrätt på bolagsstämmor     

 

Påverkansdialog handlar om att kommunicera med företagen gällande deras förutsättningar och 

framtidsplaner, det handlar om att försöka förstå branscher och vilka risker och möjligheter som 

företagen inom den branschen exponeras för. Genom att ha en aktiv dialog med företaget kan 

bolaget försöka styra verksamheten enligt sina preferenser. Vidare menar ett av bolagen med 

fonder på tillväxtmarknader att utbildning är ett bra verktyg för påverkansarbetet, då företagen 

som befinner sig på dessa marknader inte har inkorporerat hållbarhet i sina verksamheter i 

samma utsträckning som exempelvis svenska företag. Nyttjande av äganderätt i sin tur innebär 

att investerare kan använda den makt som följer med att vara ägare i ett bolag, hur stor andel 

av aktierna som investeraren har i bolaget påverkar således vilken effekt deras röst får på 

stämman. Som stor ägare i små bolag kan du således påverka mer än som liten ägare i flera 

bolag. Ett alternativ för att öka påverkanseffekten i de företag där innehavet endast utgör en 

mindre andel kan bolagen samarbeta med andra investerare eller NGOs för att få mer slagkraft 

i sitt yrkande.    

 

Vidare betonar flera av intervjupersonerna vikten av att inte gå ur ett bolag i tider av kris utan 

att stanna kvar för att förbättra verksamheten. Flera av intervjupersonerna för en diskussion 

kring vad en ansvarsfull investering innebär och vad det betyder att vara en ansvarsfull 

ägare:       

 

D1: “Tyvärr så kommer ju oljebolagen att fortsätta finnas oavsett om vi inte köper eller säljer 

deras aktier. Vad är egentligen det ansvarsfulla? Är det att vara en ansvarsfull ägare och se 

till att bolaget utvecklas åt rätt håll eller är det att säga att vi äger inte, så får någon annan 

äga som kanske inte bryr sig lika mycket? Är det ansvarsfullt? Eller är det att säga att vi tar 

ansvar för den här verksamheten och ser till att den blir bättre! Om vi nu tror att det är en 

bra investering, för det är ju återigen det övergripande.”  

 

D3: “Till syvende och sist så är det ju vi aktieägare som tillsätter en styrelse som tillsätter en 

ledning, och det är ju dem som utarbetar strategi och styr bolagen. Så det är ju klart att det 

är bättre att ett bolag har en bra ägare än en dålig ägare.” 

 



43 
 

Hur länge ett bolag väljer att bedriva ett påverkansarbete och således hur lång tid ett företag får 

på sig att förbättra sin verksamhet samt tidpunkten för påverkansarbetets start i förhållande till 

tidpunkten för investeringen skiljer sig åt mellan bolagen och är väldigt situationsberoende. 

Mer konkret innebär detta att vissa intervjupersoner uttrycker att de inte investerar i företag 

innan ett eventuellt påverkansarbete gett effekt. Detta i kontrast till andra intervjupersoner som 

är benägna att investera i företag där de ser framtida möjligheter, men som i dagsläget inte lever 

upp till deras krav, för att efter investeringstidpunkten inleda ett påverkansarbete. Citaten nedan 

illustrerar de skilda åsikter som råder gällande påverkansarbete i förhållande till tidpunkten för 

investeringen:  

 

B2: “Förhoppningsvis gör man ju tvärtom, att man då inte investerar i de bolag som man inte 

tycker är tillräckligt hållbara men har en dialog med dem, eller så har i alla fall vi gjort i 

några av våra fonder, haft en dialog och sagt att nej men det här och det här kanske ni måste 

förbättra innan vi tänker investera, och då har vi en pågående dialog med bolaget.” 

 

C1: “Dom hade inget hållbarhetsarbete alls, och då sa vi såhär vi kan inte investera mer om 

inte ni gör det här. Så då skrev vi ett avtal där dom tar på sig att dom ska börja med 

hållbarhetsarbete och komma en viss bit och har de inte gjort tillräckligt mycket när vi kollar 

efter ett år då kommer vi gå ur. Och det tyckte jag var lite spännande för då ställde vi krav på 

dom att nu måste ni börja jobba med det här annars så kan vi inte investera.”  

 

B1: “Om vi sen upptäcker att det är något som inte fungerar i ett bolag som vi har investerat 

i eller något som vi vill ska fungera bättre, ja då kan vi använda vårt aktieägande till att 

försöka påverka dem. Vi skulle ju inte kunna säga att vi försöker påverka [företag X] för att 

försöka fixa till det, det är ju inte trovärdigt. Vad gäller [företag Y] skulle vi i så fall köpa ett 

bolag som vi inte tror på. Någonstans måste man ha en positiv syn på bolaget, sen kan det ju 

vara så att de har en lång väg kvar att gå vad gäller att utveckla sitt hållbarhetsarbete, men vi 

måste ändå se att det finns en vilja eller en ambition någonstans. Att man kanske har tagit ett 

första steg, att man exempelvis har ett styrelsebeslut på en hållbarhetspolicy men som man 

kanske inte börjat implementera än. Om det är ett finansiellt intressant bolag, kan vi känna 

att jo men här finns det en vilja och då kan vi köpa det och se till att vi kan försöka påverka 

det med dialog.” 

 

E2: “Frågan dyker ofta upp om vi kan ge ett exempel på ett dåligt företag som vi har gjort oss 

av med, och det är inte vårt mål, för vårt mål är att vara med och jobba med de bolagen som 

vi har och i finansiell analys är ju ett mål att bara välja de bästa. Men gör de något 

sektorbrott så nej då kan de ju inte vara med i fonden, men andra, om vi tror att det är några 

som är påväg åt det hållet så försöker vi då istället att föra dialog med det bolaget för att få 

dem att gå åt ett annat håll.” 

 

Sammanfattningsvis är dialogen ett viktigt verktyg för att i en investering kunna möjliggöra en 

samexistens av båda logikerna. Via ett påverkansarbete kan logikerna kombineras utan att det 

sker en kompromiss eller en trade-off mellan dem i de fall ett finansiellt gynnsamt företag 

behöver förbättra sitt hållbarhetsarbete. Genom att hänvisa till sitt påverkansarbete kan bolagen 
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då visa sin hängivenhet till hållbarhetslogiken utan att detta sker på bekostnad av avkastningen, 

som vid ren exkludering hade gått förlorad. 

 

4.4.3 Utbildning 

 

Utbildning har identifierats som en tredje och sista typ av hantering som kan kopplas till 

integrering av logikerna. Majoriteten av bolagen ägnar sig åt olika typer av sätt att utbilda 

medarbetarna i hållbara investeringar. Intervjupersonerna berättar om föreläsningar, 

seminarium, utvecklingssamtal, konferenser, workshops och bolagsmöten som exempel på 

tillfällen för att minska klyftan mellan renodlade förvaltare och renodlade hållbarhetsanalytiker 

med syfte att etablera ett gemensamt förvaltningssynsätt.  

 

I kontrast till den observation som kunnat göras gällande en separation av aktörernas 

arbetsuppgifter syftar det interna utbildningsarbetet till att integrera hållbarhet i förvaltningen 

och att i så stor utsträckning som möjligt föra över hållbarhetsanalytikernas kunskap till 

förvaltarna. Utbildningen kan bidra till att bilda en kultur i bolagen, vilken blir ett viktigt 

verktyg för att forma en gemensam syn på förvaltningen och således låta samma mål kopplade 

till hållbarhet och avkastning genomsyra hela verksamheten. Intervjuperson D2 berättar att 

CSR, ESG, SRI och alla andra begrepp som används synonymt med hållbarhet kan vara svåra 

att operationalisera i den dagliga verksamheten och intervjuperson A2 beskriver att hållbarhet 

utan utbildningar kan uppfattas som “något luddigt och fluffigt vid sidan av”. Däremot 

understryker flera intervjupersoner att det inte går att gå någon kurs i förvaltning utan att det 

handlar mycket om “learning by doing” och förvaltarens personliga uppfattning om 

investeringen, vilken kan påverkas av bolagets kultur. Följande citat visar på den subjektivitet 

som förvaltningsbesluten kan präglas av gällande förvaltarnas syn på vad som utgör en god 

investering:  

 

A1: “Det är klart att alla inte har samma dagliga kontakt i den frågan, men om jag säger 

såhär, tåget långt, om man tänker att vår organisation är ett tåg där jag och några till sitter i 

loket och jobbar och tänker jättemycket på det här så är det så att även de som sitter längst 

bak tycker det här är viktigt. Sen kan de kanske inte på samma sätt kan förklara men jag 

skulle säga att det är något som genomsyrar hela organisationen. Men det handlar mycket om 

att det är den kulturen som vi har satt.” 

 

D1: “Jag kan säga såhär, vi har den här grundläggande synen på aktiv förvaltning, 

fundamental analys och riskmedvetenhet. Sen ska ju det omsättas då hos varje enskild 

förvaltare och de är ju liksom människor, så en förvaltares syn på vad som är ett bra bolag 

och hur det ska se ut är inte exakt likadan som en annan förvaltares”  

 

Till följd av den subjektivitet som präglar fondförvaltning blir således utbildning ett viktigt 

verktyg för att uppnå en enhetlig syn på vad som utgör en bra investering och hur logikernas 

grundprinciper kan kombineras i investeringsbesluten. Bolagens aktiva arbete med att på olika 

sätt utbilda medarbetarna och på så sätt skapa en gemensam kultur är ett exempel på hur bolagen 

kan får avkastningslogiken och hållbarhetslogiken att samspela i organisationen.   
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5 Analys av empiriskt resultat  
 

I detta kapitel följer en analys av det empiriska resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Analysen har genomförts med hjälp av analysmetoden riktad innehållsanalys. Inledningsvis 

ställs det empiriska resultatet i denna studie i förhållande till tidigare forskning om institutionell 

komplexitet. Därefter fördjupas analysen i de praktiska åtgärder som kunnat identifieras och 

relateras till integration eller separation som respons på den institutionella komplexiteten. 

Kapitlet avslutas med en reflektion kring varför resultaten kan tänkas se ut som de gör.     

 

5.1 Skillnader och likheter vad gäller hanteringen av institutionell komplexitet i 

förhållande till tidigare forskning 

 

Utifrån det empiriska resultatet går det att utläsa en övervägande dominans av praktiska 

åtgärder som kan relateras till integration som respons av institutionell komplexitet, i kontrast 

till separation som respons. Detta skiljer sig från forskningen av institutionell komplexitet inom 

andra branscher. Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) kom exempelvis fram till att en 

affärslogik och en sportlogik kunde samexistera inom fältet för idrottsverksamhet genom att 

separera logikerna. Detta genom bland annat horisontell frikoppling där aktörerna och 

arbetsuppgifterna styrda av olika logiker separeras vad gäller sin fysiska plats (Carlsson-Wall, 

Kraus & Messner, 2016). Något sådant kunde inte observeras vad gäller hanteringen av 

avkastningslogiken och hållbarhetslogiken inom fondförvaltning, snarare tvärtom där bolagen 

arbetade aktivt med att försöka integrera logikerna. Däremot kunde en annan typ av separation 

identifieras. I likhet med vad Reay och Hinings (2009) fann inom fältet för sjukvård, där 

läkarrollen som följde en medicinsk logik där patienternas hälsa alltid kommer i första hand 

kunde separeras från styrelsens syn på sjukvård i form av en affärsliknande logik, kunde ett 

liknande resonemang föras utifrån vad som kunnat observeras i denna studies empiriska 

material vad gäller skilda arbetsuppgifter. Hållbarhetsanalytikernas och förvaltarnas skilda 

arbetsuppgifter behandlas djupare i avsnitt 5.2.1 Aktörernas ansvarsområden.     

 

Trots att vissa observationer som gjorts har kunnat relateras till separation som respons på den 

institutionella komplexiteten tyder det empiriska materialet på en hantering som övervägande 

kan relateras till integration som respons. De empiriska resultaten liknar resultatet av Larsson 

von Garagulys (2016) studie där ett av hans bidrag handlar om att frikoppling varit en lösning 

som hör till historien, något som endast pågått under en övergångsperiod, och att institutionell 

komplexitet idag snarare hanteras genom att försöka integrera logikerna.  

 

I sin studie observerade Larsson von Garaguly (2016) ett ständigt arbete med att integrera 

logikerna genom kombination så att gränserna mellan dem suddas ut. Denna observation där 

gränserna mellan logikerna, på grund av nära kombinering, suddas ut återses även i denna studie 

vad gäller det utbildningsarbete som bedrivs i bolagen för att integrera hållbarhet i 

förvaltningen. Utbildningsarbetet visar även likheter med Battilana och Dorados (2010) studie 

där de kommer fram till att integration genom att kombinera logiker är ett sätt att hantera 

institutionell komplexitet inom fältet för mikrofinansiering. Det utbildningsarbete som kunde 
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observeras i denna studies empiriska resultat kan kopplas an till Battilana och Dorados (2010) 

resultat där de framhåller vikten av organisationskulturen och hur en organisation kan forma 

sina medarbetares identitet till att bättre lämpa sig för organisationens tvådelade identitet. Det 

övergripande syftet med utbildningsarbetet är att sprida uppfattningen om att en medvetenhet 

om hållbarhet i förvaltningsbesluten på sikt reducerar risker och således ökar avkastningen, 

vilket gör att logikerna närmar sig varandra och gränserna suddas ut. Detta innebär att logikerna 

kombineras så tätt att de näst intill integrerats till en gemensam logik, ett resonemang som 

behandlas vidare i avsnitt 5.3.3 Utbildning.  

 

Vidare visar det empiriska materialet likheter med Pache och Santos (2013) resultat inom fältet 

för arbetsförmedling, där de kommer fram till att organisationer med tiden kan lära sig att 

navigera mellan logikerna vilket således ökar organisationens förmåga att kombinera logikerna. 

Resultatet i denna studie skiljer sig dock från Pache och Santos (2013) bidrag “selektiv 

sammankoppling” där de framhåller att organisationer sällan kompromissar mellan eller 

kombinerar logiker genom att endast uppfylla en logiks minimikrav. Istället innebär selektiv 

sammankoppling att intakta delar från varje logik implementeras i verksamheten. I kontrast till 

detta visar denna studies resultat vad gäller utformningen av fondutbudet snarare likheter med 

Olivers (1991) syn på kompromiss som hantering där organisationerna kan få logikerna att 

samexistera genom att åtminstone uppfylla logikernas minimikrav, för att visa sin hängivenhet 

till multipla logiker. Detta behandlas vidare i avsnitt 5.3.1 Fondutbud och placeringskriterier.  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att urskilja flera likheter och skillnader med forskning som 

genomförts på andra fält. I de följande avsnitten går analysen djupare än att påvisa skillnader 

och likheter med tidigare forskning och behandlar istället de tecken på praktisk hantering som 

kunnat identifieras och hur dessa kunnat relateras till integration eller separation som respons.  

 

5.2 Analys av den praktiska hanteringen kopplat till responsen separation  

 

I detta avsnitt analyseras den empiri som kunnat relateras till separation som respons på 

institutionell komplexitet. I det empiriska materialet har endast ett område kunnat kopplas till 

separation som respons - aktörernas ansvarsområden.  

 

5.2.1 Aktörernas ansvarsområden  

 

I det empiriska resultatet går det att urskilja en distinktion av arbetsuppgifter mellan två 

huvudsakliga grupper, hållbarhetsanalytikerna och förvaltarna. Enbart aktörernas yrkestitlar 

vittnar om en distinktion mellan de två grupperna där hållbarhet, och således hållbarhetslogiken, 

är mest framträdande i den ena gruppen - hållbarhetsanalytikerna. Även om varje 

intervjupersons arbete är individuellt med divergerande uppgifter inom varje roll är det möjligt 

att på ett generellt plan göra en distinktion mellan de aktörer som ansvarar för att hitta de mest 

lönsamma företagen och de som utvärderar dem ur ett hållbarhetsperspektiv. Processen 

beskrivs som sådan att förvaltarnas investeringar ofta kontrolleras av en hållbarhetsanalytiker 

innan de går in i fonden, vilket tyder på att det finns en uppdelning mellan aktörerna vad gäller 

att dels hitta de finansiellt gynnsamma investeringarna och dels kontrollera dem ur ett 
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hållbarhetsperspektiv. Flera av intervjupersonerna nämnde också att de kompletterar de egna 

hållbarhetsanalyserna med externa analyser från bolag vars verksamhet går ut på att screena 

företag. Möjligheten att outsourca arbetet med hållbarhetsanalysen visar på den tydliga 

distinktionen mellan arbetsuppgifterna. Denna uppdelning tillåter olika aktörer att fokusera på 

olika saker, hänförbara till avkastningslogiken eller hållbarhetslogiken.  

 

Denna företeelse kan relateras till separation som respons baserat på resultaten i Reay och 

Hinings (2009) studie. Reay och Hinings (2009) studerade samexistensen av en medicinsk logik 

och en affärsmässig logik i en sjukhusmiljö och kom fram till hur olika aktörer kan behålla sina 

skilda identiteter kopplat till de olika logikerna genom utvecklandet av ett samarbete och 

kommunikation mellan aktörerna. På så sätt kunde de två logikerna samexistera i 

organisationen genom att bevara aktörernas identiteter och inte försöka skapa en ny gemensam 

identitet. Utifrån det empiriska materialet framgår, i likhet med Reay och Hinings (2009) studie, 

hur arbetsuppgifter och roller i bolagen går att dela upp där aktörerna tillåts följa olika logiker 

men där ett nära samarbete samtidigt möjliggör ett samspel mellan logikerna.     

 

Huruvida separation på aktör är ett medvetet val av bolagen eller något som skett omedvetet är 

en reflektion som bör lyftas. Som framkommer i det empiriska materialet så har hållbarhet haft 

en stor påverkan på majoriteten av bolagen de senaste decennierna. Hållbarhet har utvecklats 

till så stor del av fondförvaltning och fondmarknaden att det har blivit, som en av 

intervjupersonerna uttrycker det, “en industri inom industrin”. Det omfattande arbete som en 

hållbarhetsövervakning kräver går inte att av en person fullt ut kombinera med det i sig 

omfattande förvaltningsarbetet. Som Lounsbury (2007) beskriver har fondförvaltning funnits 

långt innan hållbarhetsbegreppet etablerades, att då helt införliva det omfattande 

hållbarhetsarbetet i förvaltarens roll skulle innebära en för stor arbetsbörda för en och samma 

person. En uppdelning faller sig därav naturligt, eventuellt inte som ett medvetet val för att 

hantera två logiker utan endast som en struktur för att hantera en stor arbetsbörda. En ytterligare 

reflektion är att denna uppdelning av arbetsuppgifter endast förekommer tillfälligt under en 

övergångsperiod likt Larsson von Garagulys (2016) resonemang, där logikerna sedan smälter 

samman för att övergå till en gemensam ny logik vilken inkorporerar de båda tidigare. Det 

aktiva arbetet med utbildning för att sprida uppfattningen om att en medvetenhet om 

hållbarhetens betydelse även för avkastningen, och det nära samarbetet mellan 

hållbarhetsanalytiker och förvaltare i dagsläget skulle i framtiden kunna leda till att logikerna 

övergår till en gemensam logik där gränserna mellan aktörerna har suddats ut.          

 

5.3 Analys av den praktiska hanteringen kopplat till responsen integration   

 

I detta avsnitt analyseras den empiri som kunnat relateras till integration som respons på 

institutionell komplexitet. I det empiriska materialet har fondutbud och placeringskriterier, 

påverkansarbete och utbildning identifierats som områden som kunnat kopplas till integration 

som respons, vilka fördjupas nedan.  
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5.3.1 Fondutbud och placeringskriterier 

 

I det empiriska materialet framträdde en skillnad mellan bolagen vad gäller fondutbudens 

struktur. På basis av hur exkluderingskriterier tillämpades i de olika fonderna kunde bolagens 

konstruktion av sitt fondutbud kategoriseras i två grupper. Antingen skedde exkluderingen på 

flera nivåer, där hållbarhetskraven stegvis intensifierades, eller i enstaka fonder, där 

fondutbudet kunde delas upp på hållbara fonder omfattade av exkluderingskriterier och övriga 

fonder utan nedskrivna exkluderingskriterier.  

 

Vid en analys av denna observation kan fondutbudens utformning betraktas som ett försök till 

att integrera avkastningslogiken och hållbarhetslogiken genom det som Oliver (1991) beskriver 

som kompromiss. Denna reflektion grundar sig i att inslag av båda logikerna blir synliga i 

fondutbudens ovan beskrivna konstruktioner. Som tidigare nämnt begränsas 

investeringsuniverset i allt större grad i takt med att hållbarhetskriterierna ökar. Detta innebär 

med andra ord att portföljens diversifieringsmöjligheter begränsas och att allt fler bolag med 

potentialen att generera hög avkastning exkluderas vid strikta hållbarhetskriterier. 

Avkastningslogiken får således mer utrymme i fonderna som omfattas av de lägre 

hållbarhetskraven medan hållbarhetslogiken dominerar i fonderna som omfattas av de högre 

hållbarhetskraven. Det blir således tydligt att bolagen kompromissar mellan logikerna i 

fonderna genom att ha ett utbud där logikerna ges olika utrymme i olika fonder.  

 

Att kompromiss tillämpades för att hantera den institutionella komplexiteten styrks ytterligare 

av att exkluderingskriterierna inte tillämpades i lika stor utsträckning i samtliga fonder, utan att 

utbudet alltid utgjordes utav en av dessa två grupper av konstruktioner där avkastningslogiken 

synliggjordes starkare i vissa fonder och hållbarhetslogiken synliggjordes starkare i andra 

fonder. Intervjupersonerna betonade vid upprepade tillfällen hur hållbarhetskriterier inte 

påverkade avkastningen negativt utan snarare hade en riskreducerande funktion som på så sätt 

kunde inkluderas i den finansiella analysen och på lång sikt bidra till en ökad avkastning, och 

menar på så sätt att logikerna inte står i konflikt med varandra. Ändå tillämpades samma 

exkluderingskriterier inte i samtliga fonder, vilket förefaller rimligt om hållbarhetskriterierna 

inte hade haft någon negativ effekt på avkastningen. Att samtliga fonder inte omfattades av 

samma hållbarhetskrav tyder på att hållbarhetskriterierna blir utmanade av andra principer och 

visar på att investeringsbeslutet präglas av utmaningen att tillgodose krav från båda logikerna. 

Det visar på att det sker en trade-off mellan logikerna, detta i enlighet med Carlsson-Wall, 

Kraus och Messner (2016) som framhäver att olika situationer ger upphov till ständiga 

avvägningar mellan logikerna för att tillgodose båda logikerna. De två konstruktionerna av 

fondutbudet med antingen olika hållbarhetsnivåer eller endast enstaka fonder som omfattas av 

hållbarhetkriterier kan således ha sin förklaring i att hållbarhetskriterierna, trots sin 

riskreducerande funktion, begränsar investeringsuniverset och därmed 

avkastningsmöjligheterna så att den högsta graden av hållbarhetskriterierna inte kan omfatta 

samtliga fonder. Därför sker istället en kompromiss där logikerna då ges olika utrymme i olika 

fonder. Detta syns i hur intervjuperson A2 uttrycker sig gällande att ha vissa fonder som 

tillämpar exkluderingskriterier på grund av hållbarhetsskäl och andra fonder helt utan 

exkluderingskriterier: 
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“Det är många som har hållbarhetsfonder och vanliga fonder. Det för mig är en konflikt, att 

man väljer att separera det. Att man, jag ska inte hänga ut konkurrenter men det tycker jag är 

konstigt. Eller när man säger att man pausar sitt innehav i Facebook i sina hållbara fonder, 

varför bara i dom hållbara fonderna? Det för mig är en konflikt, då har ni tagit bort dom av 

någon anledning - är det ekonomiskt, etiskt, eller varför har ni stoppat dom i dom hållbara 

fonder? Varför inte över hela linjen? Det tycker jag är en konflikt.” 

 

Fondutbudets struktur liknar vidare det Oliver (1991) beskriver som att organisationer försöker 

motsvara minimiförväntningarna och minimikraven för en logik för att bemöta flera 

intressenters krav. Intervjupersonerna uttrycker att maximera avkastningen för sina andelsägare 

är kärnan i verksamheten och att hänsyn till hållbarhetskriterier blir en del i detta arbete genom 

sin riskreducerande funktion, men att de inte är en välgörenhetsorganisation vars enda syfte är 

att verka för en bättre värld utan att hållbarhetskriterier handlar om att reducera risker för att 

generera högre avkastning på lång sikt. För att återkoppla till Olivers (1991) reflektion om 

minimikraven är en analys av detta att avkastningslogiken ligger i grunden av förvaltningen 

och att hållbarhetskriteriernas förekomst i sig utgör en kompromiss där bolagen försöker 

uppfylla minimikraven för hållbarhetslogiken. Genom fondutbudens utformning kan bolagen 

visa sin hängivenhet till avkastningslogiken som utgör grunden för förvaltningen samtidigt som 

de visar sin hängivenhet till hållbarhetslogiken genom att de visar att de tillämpar ett slags 

miniminivå för hållbarhet, för att på så sätt tillfredsställa båda logikernas föreskrifter om hur de 

bör investera.   

 

En vidare analys kring fondutbudens struktur är att bolagen genom den kompromiss som 

strukturen ger upphov till kan förskjuta problematiken med att erhålla legitimitet från flera 

grupper på kunden. Genom att kompromissa mellan logikerna i fondutbudet och erbjuda 

kunderna olika alternativ vad gäller antingen hållbarhetsfonder som exkluderar på den högsta 

nivån, fonder som inte omfattas av uttalade exkluderingskriterier eller fonder som exkluderar 

på olika nivåer kan bolagen på så vis erbjuda ett brett sortiment där kunderna själva kan hitta 

sin optimala balans mellan sina krav på avkastning och hållbarhet. På så sätt kan flera 

kundgrupper och deras krav på hållbarhet och avkastning bemötas. I likhet med Carlsson-Wall, 

Kraus och Messner (2016), Pache och Santos (2013) och Oliver (1991) kan detta å andra sidan 

förefalla riskfyllt då det finns en risk att kunderna istället anser att bolagen inte uppfyller varken 

krav på hållbarhet eller krav på avkastning i tillräckligt stor utsträckning för att tillfredsställa 

någon av intressentgruppernas krav.  

 

Avslutningsvis kan den praktiska hantering som fondutbudets struktur utgör relateras till det 

som Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) benämner som en strukturell respons på 

institutionell komplexitet. Det vill säga en respons som syftar till att permanent hantera 

konflikterande logiker. Denna reflektion grundar sig i att fondbestämmelserna och fondutbudet 

är en långsiktig lösning som utgör en fast struktur i organisationen. Det är möjligt att ändra i 

fondbestämmelserna och skapa nya fonder med nya bestämmelser men det kräver att bolagen 

ansöker om detta hos finansinspektionen och där får ansökan godkänd enligt Lagen om 

värdepappersfonder (SFS 2013:588). Det är således en process och inte något som är möjligt 
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att anpassa ad hoc beroende på situation. Att utforma fonderna på detta vis kan således betraktas 

som ett försök att permanent lösa problematiken med institutionell komplexitet via 

kompromiss.   

 

5.3.2 Påverkansarbete 

 

Det påverkansarbete som aktivt bedrivs av samtliga bolag är en annan företeelse som har 

observerats och kunnat relateras till integration som respons på den institutionella 

komplexiteten. Till skillnad från fondutbudets utformning och dess placeringskriterier som i 

föregående avsnitt behandlas som ett tecken på kompromiss kan påverkansarbetet betraktas 

som ett försök att kombinera logikerna. Då exkluderingskriterierna för hållbarhet i 

fondutbudens utformning begränsar fonderna från att investera i vissa för stunden 

högavkastande företag utgör detta en kompromiss, detta då tillämpningen av 

hållbarhetskriterierna (hållbarhetslogiken) kan betraktas ske på bekostnad av den avkastning 

som går förlorad i de exkluderade bolagen (avkastningslogiken). En kompromiss där 

hängivenheten till en logik sker på bekostnad av den andra logiken undviks genom ett 

påverkansarbete då ett påverkansarbete tillåter logikerna att samexistera parallellt med 

varandra. Genom att stanna kvar i ett bolag, eller inleda en investering i ett bolag, där 

avkastningen är hög men där verksamheten utifrån hållbarhetskriterierna betraktas som icke 

hållbar kan bolagen tillfredsställa både avkastningslogiken och hållbarhetslogiken. Detta 

genom att avkastningslogiken tillfredsställs genom att investera i bolag med hög avkastning 

samtidigt som hållbarhetlogiken tillfredsställs genom att ett påverkansarbete för att förbättra 

företagen bedrivs. Resonemanget kan illustreras med följande citat:     

 

D1: “Tyvärr så kommer ju oljebolagen att fortsätta finnas oavsett om vi inte köper eller säljer 

deras aktier. Vad är egentligen det ansvarsfulla? Är det att vara en ansvarsfull ägare och se 

till att bolaget utvecklas åt rätt håll eller är det att säga att vi äger inte, så får någon annan 

äga som kanske inte bryr sig lika mycket? Är det ansvarsfullt? Eller att det att säga vi tar 

ansvar för den här verksamheten och ser till att den blir bättre! Om vi nu tror att det är en 

bra investering, för det är ju återigen det övergripande.”  

 

Intervjuperson D1s resonemang kring vad som är ansvarsfullt visar just hur ett bolag kan 

legitimera en investering i ett företag vars verksamhet betraktas som icke hållbar, genom att 

argumentera för att de icke hållbara företagen inte bidrar till en bättre värld bara för att 

innehavet säljs av.  Även om hållbarhetskriterierna för enskilda innehav inte uppfylls kan 

bolaget således ändå legitimera investeringarna som enligt hållbarhetskriterierna är icke 

hållbara genom att betona sitt påverkansarbete. På så sätt kan bolagen argumentera för att de 

följer en hållbarhetslogik genom att aktivt arbeta för att påverka bolagen i en hållbar riktning.  

 

I föregående avsnitt framhölls vidare att fondutbudets utformning och dess placeringskriterier 

som en strukturell respons, en respons som Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) i sin 

studie framhåller som en respons som är av en långsiktig karaktär och syftar till att permanent 

hantera institutionell komplexitet. I kontrast till detta kan påverkansarbetet betraktas som en 

mer situationsberoende lösning på den institutionella komplexiteten. På samma sätt som 
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Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) beskriver att olika sportsliga och finansiella 

prestationer utgör olika förutsättningar för idrottsorganisationer att prioritera mellan olika 

logiker, kan möjliga investeringsobjekts situationer vad gäller deras hållbarhetsarbete och 

finansiella prestationer ge upphov till olika förutsättningar för ett påverkansarbete. Likt den 

situationsspecifika hanteringen som Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016) har kunnat 

observera i en fotbollsorganisation kräver investeringsobjektens olika förutsättningar 

situationsberoende lösningar inom fondförvaltning.    

 

Denna reflektion är härledd från de olika sätt att bedriva ett påverkansarbete som kunnat 

observeras i bolagen. Varje investering är unik då de olika investeringsobjekten, företagen, är 

olika enheter med olika förutsättningar. Hur, om och när ett påverkansarbete ska bedrivas i 

enskilda företag är således ett unikt beslut som måste tas individuellt för varje investering, och 

därmed i allra högsta grad situationsspecifikt. Om ett påverkansarbete ska bedrivas 

överhuvudtaget beror av företagets förmåga att generera avkastning, det är inget som görs av 

rent etiska skäl utan intervjupersonerna framhåller att kärnan i deras verksamhet är att generera 

avkastning och att ett påverkansarbete således bedrivs i de företag som är finansiellt 

gynnsamma. Som framgått i empiriavsnittet kan påverkansarbetet även ske på olika sätt genom 

exempelvis påverkansdialog, utbildning eller nyttjande av äganderätt på bolagsstämmor, hur 

långt företagen har kommit i sitt hållbarhetsarbete påverkar vilket påverkansarbete som 

tillämpas av bolagen. Även uppfattningen om när ett påverkansarbete bör sättas in skiljer sig 

åt, vissa bolag menar att de inte investerar förens ett påverkansarbete har fått effekt medan andra 

intervjupersoner menar på att ett påverkansarbete kan inledas efter en investering redan har 

gjorts. En analys av detta är att fondförvaltare ständigt ställs inför, i likhet med aktörerna i en 

fotbollsorganisation i Carlsson-Wall, Kraus och Messners (2016) studie, olika val som präglas 

av olika förutsättningar och att ett påverkansarbete är ett praktiskt verktyg för att i olika 

situationer lyckas hantera situationen.       

 

Sammanfattningsvis är påverkansarbetet ett viktigt verktyg för att i en investering kunna 

möjliggöra en samexistens av båda logikerna i ett investeringsbeslut. Påverkansarbetet kan 

genomföras utan att det måste ske en kompromiss eller en trade-off mellan logikerna, och 

logikerna tillåts således existera parallellt med varandra. Genom att hänvisa kritiker till sitt 

påverkansarbete kan bolagen då visa sin hängivenhet till hållbarhetslogiken utan att detta sker 

på bekostnad av avkastningen.  

 

5.3.3 Utbildning 

Som framgår i empirikapitlet har utbildning identifierats som en tredje och sista typ av hantering 

som kan kopplas till integrering av logikerna. Battilana och Dorado (2010), vars studies resultat 

visar på en hantering kopplat till integrering av en välgörenhetslogik och en kommersiell logik, 

menar att utbildning är ett sätt att överbrygga de interna klyftor som multipla logiker kan ge 

upphov till. Battilana och Dorados (2010) resultat visar på att organisationer kan anställa 

medarbetare som varken förespråkar den ena eller den andra logiken samt forma medarbetarnas 

identitet på ett sätt som passar organisationens tvådelade identitet. Ur det empiriska materialet 

går det att utläsa att majoriteten av bolagen ägnar sig åt att på olika sätt utbilda förvaltarna i att 
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integrera hållbarhet i sina företagsanalyser. Intervjupersonerna berättar exempelvis om 

föreläsningar, seminarium, utvecklingssamtal, konferenser, workshops och bolagsmöten som 

hålls för att integrera hållbarhet i förvaltningen. Detta kan tolkas som ett försök att minska 

klyftan mellan renodlade förvaltare och renodlade hållbarhetsanalytiker med syfte att etablera 

ett gemensamt förvaltningssynsätt, i likhet med det som en av intervjupersonerna i Battilana 

och Dorados (2010, s. 1426) studie beskriver som “converting social workers into bankers and 

bankers into social workers”.  

 

Att majoriteten av intervjupersonerna poängterar att de inte upplever att avkastning och 

hållbarhet står i konflikt med varandra kan vara ett resultat av ett aktivt arbete med just denna 

utbildning. Utbildningen syftar till att i så stor utsträckning som möjligt föra över 

hållbarhetsanalytikernas kunskap till förvaltarna. I det empiriska materialet beskrivs hållbarhet 

som något som tidigare lätt har kunnat uppfattas som “något luddigt och fluffigt vid sidan av”. 

Utbildningen kan ha bidragit till att bilda en kultur i bolagen, för att forma en gemensam syn 

på förvaltningen och där mål kopplade till hållbarhet och avkastning närmar sig varandra.  En 

reflektion är att den integrering av logikerna som utbildningen ger upphov till slutligen kan 

resultera i en så pass nära kombinering av logikerna att gränserna mellan logikerna suddas ut 

och nästintill börjar likna en gemensam logik. Likt Larsson von Garagulys (2016) reflektioner 

kring nära kombinering av logiker som resulterar i en gemensam logik.  

 

Vid en vidare utveckling av resonemanget i stycket ovan, i kontrast till den analys som förts 

kring separation som respons i avsnitt 5.2.1 Aktörernas ansvarsområden, kan utbildningen 

också resultera i att rollen som hållbarhetsanalytiker närmar sig rollen som förvaltare och att 

gränserna även här suddas ut. Även detta i likhet med vad som framkom i Battilana och Dorados 

(2010, s. 1424) empiriska resultat - “Loan officers thus had to possess a variety of skills never 

before requested from a single individual”. Till följd av att bland annat avkastningslogiken och 

hållbarhetslogiken, till viss del, föreskriver olika sätt att förvalta spararnas kapital blir 

utbildning ett viktigt verktyg för att uppnå en enhetlig syn på vad som utgör en bra investering 

och hur logikernas grundprinciper kan kombineras i investeringsbesluten. Bolagens aktiva 

arbete med att på olika sätt utbilda medarbetarna och på så sätt skapa en gemensam kultur är 

ett exempel på hur bolagen kan får avkastningslogiken och hållbarhetslogiken att samspela i 

organisationen.  

 

5.4 Varför är responsen integration mer framträdande än responsen separation? 

 

Att integration som respons kunde observeras i det empiriska materialet i en mycket större 

utsträckning än separation kan ha sin förklaring i det mediala påtryck som intervjupersonerna 

ständigt återkommer till i empirin. Utifrån intervjuerna framkom att fondmarknaden idag är 

föremål för medial granskning i en mycket större utsträckning än för ett antal år sedan. Det 

hårda mediala klimat som präglar dagens samhälle kan göra det problematiskt för bolagen att 

separera logikerna och fortfarande erhålla legitimitet från omgivningen, vilket kan vara en 

anledning till varför separation som respons inte kan observeras i lika stor utsträckning som 

integration.  
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Att separera logikerna handlar som tidigare nämnt om att en organisation kan få logikerna att 

samexistera genom att endast tillskriva den ena logiken ett symboliskt värde, det vill säga att 

organisationen kommunicerar en bild av att arbeta utefter två logiker när det i själva verket 

endast är en logik som följs i praktiken (Meyer & Rowan, 1977). Meyer och Rowan (1977) 

framhåller i sin studie att detta endast är möjlig så länge omgivningen antar att organisationen 

lever upp till det som kommuniceras och är under intrycket att saker är som det verkar. Att 

ständigt vara föremål för en hård medial granskning gör det betydligt svårare för bolagen att 

endast symboliskt tillfredsställa kraven från en logik då medias ständiga övervakning skulle 

försvåra ett arbete med att upprätthålla en ridå utåt som inte omsätts i praktiken. En reflektion 

är att risken bedöms vara för stor i det hårda mediala klimatet för att separation som respons 

ska kunna tillämpas. Om det skulle uppdagas att organisationen inte gör det den utger sig för 

att göra är risken stor att omgivningen tappar förtroendet för bolaget. För att behålla sin 

legitimitet kan separation som respons på den institutionella komplexiteten anses vara för 

riskfyllt och att det därav syns så lite i det empiriska materialet.    

 

Vidare kan de få förekomsterna av tecken på separation som respons på institutionell 

komplexitet eventuellt förklaras av en efterfrågan från kunderna. I det empiriska resultatet 

berättar intervjupersonerna hur CSR och hållbarhet har kommit att påverka deras organisation 

och arbetssätt och att detta bland annat har varit en effekt av ett ökat tryck från kunderna på 

hållbarhet. Som Lounsbury (2007) beskriver präglas fondmarknaden idag av ett 

konkurrenskraftigt klimat, vilket gör att bolagen måste möta kraven från kunderna för att kunna 

överleva.  Påtryckningar från kunderna kan således inte separeras från verksamheten utan måste 

integreras till att bli en del av produkten.   

 

En sista reflektion kring varför tecken på separation inte kunde identifieras i samma 

utsträckning som för integration berör verksamhetens natur. I jämförelse med Carlsson-Wall, 

Kraus och Messners (2016) studie som framhöll att logikerna kunde hållas separerade i 

organisationen genom att fotbollen kunde spelas av vissa på en viss plats och ekonomin skötas 

av andra på en annan plats kan inte placeringsbeslutet tas av olika aktörer. I Carlsson-Wall 

behöver en spelare tekniskt sett aldrig möta marknadsförings-teamet, logikerna kan hållas 

separerade ända fram till att de möts på budgeteringen där förmodligen endast chefer närvarar. 

Vad gäller beslut om innehav inom fondförvaltning måste logikerna mötas någon gång i 

investeringens beslutsprocess. Bolaget måste kunna stå för samtliga av sina innehav och kan 

således inte skilja på logikerna och samtidigt erhålla legitimitet från intressenter som 

förespråkar den ena eller den andra logiken. I själva investeringsögonblicket måste således 

aktörerna ta ett enhälligt beslut och ha beaktat både avkastningslogiken och hållbarhetslogiken, 

för att det sedan ska synas i slutprodukten. På samma sätt som Carlsson-Wall, Kraus och 

Messner (2016) menar att logikerna tvingas mötas i budgeteringen i fotbollsorganisationer 

måste logikerna inom fondförvaltning komma samman i investeringsbeslutet, trots att det i det 

empiriska resultatet framgår att det går att separera arbetsuppgifterna på aktör.  
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6 Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som analysen har mynnat ut i. Som framgått i studiens 

inledande kapitel syftar denna studie till att öka förståelsen för hur organisationer reagerar på 

och hanterar institutionell komplexitet för att generera ytterligare teori om hur organisationer 

praktiskt hanterar multipla logiker inom en organisation. Genom de specifika åtgärder och 

aktiviteter som har identifierats som ett sätt för bolagen att hantera den institutionella 

komplexiteten har vi bringat klarhet i hur institutionell komplexitet praktiskt hanteras inom 

fältet för fondförvaltning. Därefter följer en diskussion kring resultaten som avslutas med 

förslag till vidare forskning.   

 

6.1 Slutsats 

 

Till skillnad från tidigare forskning på området institutionell komplexitet, som enligt vår 

uppfattning ofta resulterat i att en typ av respons framhålls som mest framträdande, mynnar 

denna studies slutats ut i att organisationerna inte endast bemöter komplexiteten enligt en 

specifik respons, utan snarare med en kombination av olika responser. Både tecken på 

integration och separation som respons har identifierats, men övervägande tyder studiens 

resultat på att komplexiteten hanteras genom integration. Detta betyder med andra ord att olika 

former av försök att kompromissa mellan och kombinera logikerna har varit mest framträdande 

i det empiriska materialet. I praktiken återspeglades dessa responser i bolagens fondutbud och 

placeringskriterier, påverkansarbete och utbildning för integration samt i aktörernas 

ansvarsområden för separation. I vissa av dessa försök att hantera den institutionella 

komplexiteten kan, i enlighet med Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016), en distinktion 

göras mellan en permanent och långsiktig lösning i kontrast till en situationsspecifik lösning.    

  

Ett sätt att hantera den institutionella komplexiteten synliggjordes i aktörernas ansvarsområden, 

som genom separation tillät logikerna att samexistera i bolagen. Denna typ av hantering kunde 

relateras till vad som i teorin benämns som horisontell frikoppling i enlighet med Berry et al. 

(1985), Kraatz och Block (2008), Greenwood et al. (2011) och Reay och Hinings (2009). 

Genom att separera aktörernas arbetsuppgifter mellan två huvudsakliga grupper - förvaltare och 

hållbarhetsanalytiker, kunde aktörerna tillåtas att följa varsin logik utan att de krockade. På så 

sätt kunde logikerna samexistera i bolagen, bortsett från vid själva investeringsbeslutet där 

aktörerna tvingades mötas i att ta ett gemensamt beslut. 

  

Utformningen av bolagens fondutbud och dess placeringskriterier identifierades som ett annat 

sätt att hantera komplexiteten, som genom integration tillät logikerna att samexistera i bolagen. 

Denna typ av hantering kunde relateras till det som Oliver (1991) benämner som kompromiss. 

Genom att utforma ett fondutbud med fonder som omfattas av olika hållbarhetskriterier där 

avkastningslogiken och hållbarhetslogiken således fick olika utrymme i olika fonder kunde 

bolagen representera båda logikerna. Vidare kan denna konstruktion av fondutbudet betraktas 

som en permanent och långsiktig hantering av institutionell komplexitet, då det utgör en fast 

del bolagens struktur. 
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Ett annat sätt att bemöta den institutionella komplexiteten via integration synliggjordes i det 

påverkansarbete som bedrevs i bolagen. Påverkansarbetet kunde relateras till en hantering i 

form av kombinering av logikerna. Genom att bedriva ett påverkansarbete kunde bolagen 

investera i företag som genererade hög avkastning men som inte uppfyllde kraven på hållbarhet. 

På så sätt kunde bolagen tillfredsställa både avkastnings- och hållbarhetslogiken och legitimera 

sina investeringar och låta logikerna samexistera i bolagen. Denna typ av hantering kan 

beskrivas som en mer situationsspecifik lösning på konflikterande logiker då varje företag som 

en investering övervägs att göra i är en unik situation med olika förutsättningar.     

  

Den fjärde och sista praktiska hanteringen som identifierades i denna studie var bolagens 

utbildningsarbete, vilket genom att integrera logikerna möjliggjorde en samexistens av dem. 

Genom att utbilda förvaltarna i hållbara investeringar närmar sig hållbarhetsanalytikernas och 

förvaltarnas roller varandra. I en bransch där olika föreskrifter råder kring hur spararnas kapital 

bäst förvaltas blir utbildningen ett viktigt verktyg för att uppnå en enhetlig syn på förvaltningen. 

På så sätt kan logikerna närma sig varandra och samspela i bolagen. 

  

Avslutningsvis kan vi konstatera att avkastningslogiken och hållbarhetslogiken förekommer 

inom fältet för fondförvaltning och att den institutionella komplexiteten övervägande hanteras 

genom att försöka integrera logikerna. Detta kan bero på det hårda mediala klimat som präglar 

samhället och fondmarknaden, där ständiga mediala granskningar försvårar en separation av 

logikerna då det på så sätt blir svårare att endast symboliskt tillfredsställa den ena logiken. Att 

bibehålla förtroendet att förvalta spararnas kapital och därmed sin legitimitet från omgivningen 

är således oförenligt med den separerande responsen frikoppling i dagens samhälle. Att separera 

på aktör fungerar dock fram tills det att ett beslut om investeringen måste tas, där logikerna 

ändå kommer samman och behöver integreras i ett gemensamt beslut.          

 

6.2 Diskussion 

 

Denna studies konklusion - att separation inom fältet för fondförvaltning är en respons på 

institutionell komplexitet som hör till historien, och att det idag, på grund av det hårda mediala 

klimatet, inte är fördelaktigt att försöka hantera komplexiteten via en frikopplande separation. 

Baserat på Larsson von Garagulys (2016) studie, där han framhåller att logiker kan kombineras 

så pass nära att gränserna mellan dem suddas ut och att de tillsammans nästintill bildar en ny 

gemensam logik, är det möjligt att dra paralleller till vad som kunnat observeras inom 

fondförvaltning. Det är möjligt att tänka sig att fondmarknaden idag genomgår en 

övergångsperiod där en hållbarhetslogik relativt nyligen har kommit att utmana en redan 

befintlig avkastningslogik vilken utgör kärnan i fondförvaltningens verksamhet. Det aktiva 

arbete som i denna studie idag kan observeras vad gäller försök att integrera logikerna kan med 

tiden resultera i att gränserna mellan dem suddas ut och övergår till en ny gemensam logik.   

  

Varför kombinationer av flera responser kunde observeras i denna studie, i kontrast till tidigare 

forskning som oftast kunnat observera en viss specifik respons hos sina undersökningsobjekt, 

kan ha sin förklaring i frågan om huruvida dessa responser är medvetna strategiska val eller en 
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emergent effekt av komplexiteten. Det finns eventuellt inget beslut, och förmodligen ingen 

kunskap hos ledningen, om att de konflikterande logikerna kan hanteras via antingen integration 

eller separation. Troligtvis tyder den här variationen på att de praktiska åtgärder som kunnat 

observeras av oss är slumpmässiga reaktioner och beslut som tagits under lång tid och inte är 

medvetna strategier. Därför syns ingen enhetlig hantering utan flera olika typer. Vår 

förhoppning är att denna studie kan bidra till att öka medvetenheten om de strategier som finns 

tillgängliga att tillämpa för att hantera institutionell komplexitet och hur dessa praktiskt 

operationaliseras   

  

I studiens inledande skede fanns en medvetenhet om en kvalitativ forskningsdesigns 

begränsningar och att studiens resultat inte skulle kunna generaliseras. Däremot kan forskare 

inom andra fält ta inspiration av resultaten i denna studie i fortsatt forskning inom området 

institutionell komplexitet och det är möjligt att anta att resultaten av denna studie även gäller 

inom andra fält. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Denna studie genomfördes som svar på tidigare forskares uppmaningar om mer forskning om 

praktisk hantering av institutionell komplexitet. Denna studie har bidragit med ytterligare 

empirisk forskning inom fältet för fondförvaltning men bristen på empiriska studier kvarstår. 

Vidare forskning bör således fokusera på att kartlägga den praktiska hanteringen inom andra 

kontexter. Förslag på inriktningar som skulle kunna vara intressanta att utforska mer än vad 

som gjorts i denna studie är huruvida de åtgärder som kan observeras är medvetna strategiska 

val eller en emergent effekt. Ett annat intressant spår som inte fick lika mycket utrymme i 

studien men som vi i efterhand hade velat följa upp ytterligare är huruvida de praktiska 

lösningar som kunnat identifierats är av en permanent eller situationsspecifik karaktär, som en 

fortsättning av resultaten i Carlsson-Wall, Kraus och Messner (2016).  

Även en bättre historisk kartläggning av avkastningslogiken och hållbarhetslogiken på 

fondmarknaden, likt Lounsburys (2007) kartläggning av trustee-logiken och en affärslogik, 

skulle vara en intressant studie för att kunna utveckla vår analys kring huruvida logikerna är på 

väg att smälta samman till en gemensam logik och i dagsläget befinner sig i en så kallad 

övergångsperiod.     
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