
Pressmeddelande: Hög tid för fondbolagen att leverera för klimatet  

 

Sveriges tio största fondbolag lever inte upp till Parisavtalet, trots finansbranschens avgörande roll när 

världen ska klara klimatutmaningen. De redovisar varken hur de avser bidra till klimatomställningen eller 

hur deras samlade kapital påverkar klimatet, visar en ny rapport från Swedwatch. Inför dagens toppmöte 

"One Planet Summit" uppmanas finansaktörer och Sveriges regering att agera med kraft för klimatet. 

 

”Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, som hotar människors rätt till trygghet, mat och 

hälsa. Med tanke på finanssektorns viktiga roll är det anmärkningsvärt att de svenska fondbolagen inte har 

kommit längre”, säger Frida Arounsavath, rapportförfattare och researcher på Swedwatch. 

 

Finansaktörer världen över har idag tunga investeringar i verksamheter som kolkraft, fossildrivna fordon och 

ohållbart jordbruk som leder till avskogning. Investeringarna bidrar till utsläpp av växthusgaser och 

undergräver samhällens motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser. För att undvika farliga 
klimatförändringar har världens ledare i Parisavtalet förbundit sig att minska utsläppen för att begränsa den 

globala medeltemperaturökningen till väl under 2 grader. Utsläppen måste stabiliseras till 2020 och sedan 

minska snabbt om oåterkalleliga och riskfyllda scenarier ska undvikas.  

 

Finanssektorn har en nyckelroll att spela. Ska Parisavtalets mål uppnås måste kapital omdirigeras till gröna 

investeringar och klimatlösningar som förnybar energi, energieffektiva produkter och hållbara 

transportsystem. Rapporten, som tagits fram i samarbete med Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan, 

visar dock att Sveriges tio största fondbolag inte axlar den roll som Parisavtalet anvisar. Jämfört med en 

granskning 2015 har viktiga steg tagits, men förändringstakten är inte tillräcklig.  

 
Även om flera fondbolag har sålt av innehav i fossiltung verksamhet, har det inte matchats med den 

storskaliga ökning av gröna investeringar som måste ske före år 2020. Flera fondbolag tonar ned sitt ansvar 

och agerar som om deras roll i klimatomställningen handlar om att tillhandahålla nischfonder åt 

klimatintresserade kunder. 

 

”Givet att vi bara har några enstaka år på oss för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen, är det 

angeläget att fondbolagen skyndsamt tar fram strategier och mål för hur de ska bidra till Parisavtalet och 

börjar leverera i stor skala”, säger Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkan. 
 

Rapporten rekommenderar finanssektorn att omgående offentliggöra hur de avser öka investeringar som 
leder att till Parisavtalets övergripande mål nås. Samtidigt bör de redovisa den negativa klimatpåverkan som 

portföljerna bidrar till, och använda sitt ägarinflytande för att få bolag som de investerar i att upphöra med 

avskogning, fossilprospektering och projekt som ökar sårbarheten hos människor som redan lever i utsatthet 

och fattigdom.  

 

På plats vid dagens klimattoppmöte är statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin. 

Regeringen har höga ambitioner i klimatfrågan och vill vara ledande i klimatomställningen. Rapporten 

understryker att ett sådant ledarskap bör innefatta krav på att investerare gör klimatanalyser på sina 

investeringar samt redovisar hur de avser bidra till att Parisavtalets mål nås.  

 
”Regeringen har tagit viktiga steg för att främja hållbara finanser, exempelvis genom ett nytt 
kunskapscenter. Nu är det hög tid att ställa tydliga krav så att finanssektorn på allvar bidrar till Parisavtalets 

mål. ’Business as usual’ kommer att leda till katastrofala klimatförändringar”, säger Karin Lexén, 

generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.  

 

För mer information, kontakta: Frida Arounsavath, Swedwatch 08-525 203 78 

 


