
Öppet brev inför One Planet Summit      12 december 2017

  

Till: 

Statsminister Stefan Löfven  

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin 

Vi undertecknande organisationer skriver till er inför klimatmötet One Planet Summit i Paris. Vi 

önskar att Sverige visar på ett tydligt ledarskap för Parisavtalets genomförande när det gäller 

finanssektorns roll och vill lämna några rekommendationer om detta. 

Den 12 december samlas världens ledare för toppmötet One Planet Summit i Paris för att utvärdera 

genomförandet av Parisavtalet, som förbinder länder att minska utsläppen av växthusgaser för att 

undvika farliga klimatförändringar med allvarliga effekter på jordens ekosystem och samhällen. Vi 

tycker att det är bra att mötet särskilt riktar ljuset mot finanssektorn, som är en nyckelaktör i 

genomförandet av Parisavtalet. Enligt avtalet måste världens utsläpp av växthusgaser börja minska 

senast 2020, annars är risken stor att målet inte kan nås om en global temperaturökning som 

understiger två grader under detta århundrade.  

För att vända utsläppstrenden har privata finansaktörer en viktig uppgift i att skapa gröna 

investeringsmöjligheter och sparprodukter i samarbete med företag, stater och lokala aktörer och 

kunder. På så sätt kan stora kapitalströmmar flyttas från icke hållbara investeringar till investeringar i 

klimatlösningar.  

En ny rapport från Swedwatch, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan som lanseras idag 

indikerar dock att den svenska finanssektorn befinner sig långt ifrån den omställning som 

uppfyllandet av Parisavtalets mål kräver. Rapporten redovisar hur Sveriges tio största fondbolag 

bidrar till klimatomställningen och visar bland annat att:  

 

• Globala börsindex är fortsatt tungt viktade i fossil verksamhet samt i företag och projekt som 

står bakom avskogning och fördrivning av lokalsamhällen från deras mark och skogar. 

Investeringarna leder till växthusgasutsläpp och negativ påverkan på människors och 

samhällens motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser.  

 

• Investerare som i stort följer vanliga börsindex har hittills inte varit innovativa i att skapa och 

”skala upp” nödvändiga gröna investeringsprodukter. 

 

• Fondbolagen redovisar inte vilken klimatpåverkan deras portföljföretag har. 

 

• Fondbolagen har inte redovisat ökningar i klimatvänliga investeringar under de senaste åren, 

och har inte satt upp några mål för sina bidrag till det omfattande årliga behovet av 

investeringar som enligt internationella experter krävs för att finansiera lösningar på världens 

klimatutmaningar – ”a green trillion dollar”. 

 

• Fondbolagens investeringar i klimatlösningar såsom förnybar energi och 

energieffektiviseringar är främst förbehållna mindre nischfonder som utgör några få procent 

av det totala förvaltade kapitalet.  

 

 



Parisavtalet betonar finansmarknadens roll som nyckelaktör för att begränsa den globala 

uppvärmingen. Fondbolag och andra investerare måste därför agera snabbt och kraftfullt för att 

kunna bidra till den klimatomställning som krävs. De måste sätta ambitiösa mål och ta initiativ till nya 

produkter och samarbeten som kan dirigera kapitalströmmar från ohållbara investeringar till 

nödvändiga klimatlösningar.  

Klimatförändringarna leder till negativ påverkan på ekosystem och människor, med svåra 

konsekvenser för samhällsekonomin. Dessutom förutspås klimatrelaterade risker förändras över tid. 

För att möjliggöra omställningen av finanssektorn måste den nuvarande dominerande synen på risk 

modifieras för att ta hänsyn till klimatrelaterade risker.  

Ledande experter menar att den största risken är ett scenario där investerare underlåter att agera, 

vilket leder till ökade klimatförändringar vars effekter leder både till mänskligt lidande och starkt 

minskad ekonomisk tillväxt. 

En annan slutsats är att den frivillighet som finanssektorns klimatarbete bygger på inte förmår styra 

branschen mot att ta ett klimatansvar i den snabba takt som krävs. Studiens portföljanalys visar att 

fondbolagens nuvarande portföljinvesteringar i väntas bidra till temperaturökningar på 4 till 6 grader. 

Inför statsministerns och klimatministerns medverkan vid One Planet Summit vill vi framföra följande 

rekommendationer: 

• Inför bindande krav på att svenska kapitalförvaltare och större kapitalägare redan nästa år 

redovisar resultat från scenarioanalyser för hela sitt investerade kapital. Frankrike har redan 

tagit steg i denna riktning och Sverige bör göra detsamma. 

 

• Gör det obligatoriskt för dessa aktörer att mäta och öppet redovisa både ökningar i gröna 

investeringar och hur portföljerna bidrar till klimatförändringar, avskogning och fördrivning 

av lokalbefolkningar från deras mark och skog. 

Resultaten av analyserna bör utgöra information till småsparare och institutionella kunder samt vara 

utgångspunkt för att sätta mål och ställa om verksamheten så att den bidrar effektivt till Parisavtalets 

övergripande mål.  

Sverige har höga ambitioner i klimatfrågan. Inför det historiska klimatmötet i Paris 2015 uttryckte 

statsministern att Sverige ville vara ”ledande i klimatomställningen och bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer”. Det är något vi välkomnar. Regeringens initiativ Stockholm Sustainable 

Finance Centre, där akademin kan stödja finansaktörers innovation, är ett viktigt exempel på en 

katalysator som ytterligare kan driva på en positiv utveckling, där finanssektorn tar täten och skapar 

nya investeringsmöjligheter som bidrar till Parisavtalets mål. 

Om Sverige inkluderar utsläpp från vårt sparande i redovisningen av våra utsläpp av växthusgaser och 

synliggör hur den svenska finanssektorn bidrar till klimatomställningen, kan vi inspirera både stater 

och finansaktörer globalt till att ta större ansvar och förverkliga en klimatstabil framtid. 

Alice Blondel, Kanslichef, Swedwatch 

Anders Thorendal, Finanschef, Svenska kyrkan 

Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 

   

 


