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Stora brister i fondförvaltarnas klimatansvar
En ny rapport från Swedwatch, gjord i samarbete med Naturskyddsföreningen, pekar på att det
svenska fondsparandet gör stor skillnad för klimatet. Vi vet att vårt totala sparande bidrar till
nästan lika mycket CO2-utsläpp som biffen, bilen och bostaden – tillsammans. Men
sparfondernas klimatpåverkan är något av en blind fläck hos granskade banker och
fondförvaltare.
Swedwatch har granskat de tio största fondförvaltarna i Sverige. Utav dessa har SPP, Swedbank och
Nordea processer för att integrera klimatet i den totala förvaltningen. SPP är ensamma om att utesluta
klimatosmarta företag i alla sina fonder. Skandia, Nordea och Handelsbanken tillhandahåller mindre
specialfonder med klimatinriktning. Trots en utförlig granskning av 28 fonder och djupintervjuer är det
svårt att ranka vilka aktörer som är mest klimatsmarta i sin långsiktiga fondförvaltning.
-

Samtliga förvaltare saknar handlingsplaner och mätbara mål för hur de ska minska negativ
klimatpåverkan och samtidigt öka investeringarna i klimatlösningar som grön energi och
energieffektivitet. Det är högst oroande, säger Swedwatchs kanslichef Viveka Risberg.

Rapporten ”Blir guldet till sand?” beskriver den praktiska klimathänsynen hos de största svenska
privata kapitalförvaltarna. Där finns hälften av det svenskregistrerade fondkapitalet placerat.
Rapporten vittnar om ett engagemang bland förvaltarna och ambitioner om ett ökat klimatfokus. Ändå
har ingen av aktörerna kunnat redovisa en grundlig analys av fondernas klimatpåverkan. Swedwatchs
egen mätning visar på stora skillnader mellan fondernas utsläpp; 100 000 kr i en fond genererar två
ton koldioxidutsläpp per år, en annan åtta ton.
-

Finansbranschen är en ospänd muskel och sparfonder är ett jättebra sätt för människor att ta
ställning för klimatet. Men det går inte att lägga hela ansvaret på spararna. Bankerna måste
kunna ge information så att konsumenterna kan göra medvetna val, säger Svante Axelsson,
generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Rapporten ger en rad konkreta rekommendationer för ett mer klimatsmart sparande. Råden till
kapitalförvaltarna är att deklarera innehållet i alla fonder och redovisa sina klimatstrategier. Det bör
införas lagkrav på klimatanalys och handlingsplaner för hela fondförvaltningen, inte bara enskilda
fonder. Sparare uppmanas att kräva mer information från bankerna.
Rapporten presenteras och debatteras på Kulturhuset (Studion) idag onsdag 11/2 kl 13.00-15:00. I
panelerna: Nordea, Swedbank, SEB samt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och f.d.
miljöminister Lena Ek (C). Journalist Lasse Bengtsson modererar. Efter seminariet finns det möjlighet
att ställa frågor till ministern. Anmäl intresse till Åse Botha, kommunikationsansvarig på Swedwatch,
tel 076-22 369 10, ase@swedwatch.org.
För frågor om rapporten, kontakta Frida Arounsavath, rapportförfattare, Swedwatch, 08-602 89
84, frida@swedwatch.org eller Svenne Junker, projektledare och sakkunnig, Naturskyddsföreningen,
070-421 66 43 svenne.junker@naturskyddsforeningen.se
Ladda ner rapporten på www.swedwatch.org och www.naturskyddsforeningen.se

