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Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen
- en nulägesanalys av Klimatkommunernas  
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Denna nulägesanalys beskriver 
arbetet med fossilfria kapitalpla-
ceringar hos 22 av Klimatkom-
munernas 37 medlemmar. Enkät-
undersökningen visar att de 22 
svarande medlemmarna befinner 
sig i olika stadier av arbetsproces-
sen med fossilfria placeringar. I 15 
av 22 kommuner/regioner har ett 
politiskt beslut tagits i frågan. Val 
av strategi och riktlinjer varierar, 
liksom hur ”fossilfria placeringar” 
definieras i miljöpolicy, placerings-
policy eller motsvarande styrdoku-
ment.

Utmaningarna framöver omfattar 
aspekter som definition av ”fossil-
fritt”, att sätta systemgränser och 
att placera enligt riktlinjerna sam-
tidigt som risk och avkastning ock-
så tas hänsyn till. Andra viktiga steg 
är att få ordning på uppföljningsar-
betet och revidera kommunens/
regionens placeringspolicy enligt 
resultaten av detta.

Vilken strategi och riktlinjer som är 
rimliga att utgå från i förhållande 
till kommunens/regionens kapital 
och förutsättningar, och samtidigt 

sett till finansmarknadens utveck-
ling, är i dagsläget en svår fråga 
att förhålla sig till, enligt svarande 
tjänstepersoner. Det är en sak att 
ställa krav, men att därefter kont-
rollera att dessa krav följs i prakti-
ken är en annan fråga. För att snab-
ba på utvecklingen kan det behövas 
lagkrav på att kapitalförvaltare kli-
matredovisar sina produkter.

Om vi ska ha en chans att klara må-
let om max 2 graders uppvärmning 
måste kommuner, regioner och an-
dra kapitalägare vässa sina krav och 
också börja investera i lösningarna. 
Om många investerare efterfrågar 
fonder med inriktning mot bolag 
som är aktiva i klimatomställning-
en, kommer marknaden sannolikt 
att anpassa sig snabbt.

Att placera kapital och att låna ka-
pital är två sidor av samma mynt. 
Genom att ge ut gröna obligationer 
kan kommuner och regioner bidra 
till att erbjuda gröna och fossilfria 
alternativ för andra som har kapi-
tal att placera. Och genom att välja 
att placera sitt kapital i till exem-
pel gröna obligationsfonder eller 

miljöteknikfonder premieras de 
klimatvänliga investerarna. Flera 
medlemmar i Klimatkommunerna 
lyfter fördelar med att arbeta med 
fossilfria placeringar och gröna 
obligationer parallellt, eftersom 
det stärker samarbetet mellan eko-
nomisidan och miljösidan i organi-
sationen.

Sammanfattning
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This survey describes the working 
process of fossil-free investments 
among 22 of Klimatkommunerna’s 
37 members. The survey shows that 
the 22 respondent members are at 
different stages in the work-pro-
cess with fossil-free investments. 
In 15 of the 22 municipalities a 
political decision has been made. 
However, the choice of strategy and 
guidelines vary, as well as how “fos-
sil-free investments” are defined 
in the municipality’s environmen-
tal policy and investment policy or 
equivalent. 

The challenges ahead include 
aspects such as defining “fossil 
free”, setting system boundaries, 
and investing according to policy 
guidelines while at the same time 
taking risk and return into account. 
A further challenge is to follow up 
the placements through matching 
and reviewing the municipality’s 
own guidelines compared to the 
asset manager’s criteria together 
with the outcome of these invest-
ments. Finally– to review the muni-
cipality’s investment policy accor-
dingly.

This includes investigating which 
strategy and guidelines that are 
reasonable to take on, in relation 
to the municipality’s assets and 
prerequisites, whilst considering 
the development of the financial 
market. This is currently a difficult 
question to tackle, according to re-
spondent officials. Making demands 
is one thing, the real issue is with 
reviewing that these requirements 
are complied with in practice. Legal 
requirements for asset managers 
to provide climate accounting for 
all their financial products could be 
one way of moving forward here.

If we are to have a chance of meet-
ing the two degree-target set by the 
Paris climate summit, cities and 
other asset owners must sharpen 
their criteria and not only avoid 
investments in the fossil fuel indus-
try, but also start investing in solu-
tions for a green transition. If many 
cities demand these types of invest-
ment products the market is likely 
to adjust accordingly.

Capital investments and loans are 
two sides of the same coin. By is-

suing green bonds, cities can offer 
green and fossil free investment 
alternatives for other actors who 
have capital to invest. And by in-
vesting capital in green bond funds 
or green technology funds they 
can reward climate friendly orga-
nizations. Several cities speak of 
the advantages of working with 
fossil free capital investments and 
green bonds in parallel, since this 
strengthens the cooperation be-
tween the economic and environ-
mental departments in the organi-
zation.

Summary
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Bakgrund - om fossilfria  
kapitalplaceringar

Fossilfria placeringar stiger på kommunernas agenda, och 
allt fler kommuner tar steget till att se över sina finanser och 
rensa bort fossilfonderna. Ett ökat medvetande bland kom-
munerna leder till en ökad efterfrågan på fossilfria fonder, 
vilket i sin tur påverkar bankernas utbud.

Globalt sett har klimatfrågan stigit 
på finansmarknadens agenda i och 
med Parisavtalet.  Detta visar en 
rapport framtagen av den fristå-
ende organisationen Asset Owners 
Disclosure Project, som varje år 
kartlägger de 500 största investe-
rarna globalt. På deras lista år 2017 
finns bland annat ett antal av de 
svenska AP-fonderna.  

Sedan början av 2000-talet har 
aktörer som Världsbanken och FN 
stöttat samtal mellan investerare 
och kapitalförvaltare, vilket har lett 
fram till flera initiativ på interna-
tionell nivå. Det idag dominerande 
ramverket är PRI – Principles for 
Responsible Investments som ba-
seras på de tre så kallade ESG-fak-
torerna– Environmental, Social och 
Governance, och som lanserades 
2006. Ramverket har runt 1600 sig-
naturer, varav en del svenska. 

Flera förvaltare har dessutom skri-
vit under Montreal Carbon pledge 
och därmed förbundit sig att mäta 
och publikt presentera sin investe-
ringsportföljs koldioxidavtryck på 
en årlig basis.

År 2014 blev Örebro Sveriges för-

sta kommun med att anta en poli-
cy om fossilfria placeringar. Samti-
digt sker en generell utveckling på 
den svenska finansmarknaden där 
pensionsfondförvaltare och försäk-
ringsbolag bör-
jar omplacera 
sitt kapital. 

Under 2015 
satte svenska 
regeringen ett 
mål utifrån PRI och FN:s globala 
mål om att ”det finansiella systemet 
ska bidra till en hållbar utveckling” 
och att ”finansmarknadens aktörer 
ska beakta miljömässiga, sociala 
och bolagsstyrningsmässiga aspek-
ter, de så kallade ESG-målen”. Syf-
tet med regeringens mål är att öka 
jämförbarheten mellan olika finan-
siella instrument och ge småspara-

År 2014 blev Örebro Sveriges första kommun 
med att anta en policy om fossilfria placeringar. 
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re och konsumenter större möjlig-
het att välja ett hållbart sparande.

Allt fler banker och kapitalförval-
tare erbjuder idag ett utbud av fos-

silfria fonder, samtidigt som flera 
olika kriterier och märkningar tas 
fram. 

Ett nyligen uppkommet initiativ 
är Nordisk miljömärknings förslag 
om en Svanen-märkning av fonder. 
Fonder kan bli Svanen-märkta om 
de följer EU-direktivet UCITS reg-
ler. De ska klara av 27 obligatoriska 

krav som rör exkludering, inklu-
dering, transparens och påverkan. 
Ett krav är att kapitalförvaltaren 
ska utesluta företag som ”utvinner 
och/eller förädlar bränslen eller 
producerar energi från kol, gas, olja 
och uran. (Kan dock uppgå till 5 % 
av omsättningen)”. Dessutom ska 
kapitalförvaltaren analysera och 
inkludera företag som ”gör investe-
ringar i gröna branscher, till exem-
pel förnybar energi, vattenrening 
och cirkulär ekonomi”. 

Konsumentverket har tagit fram 
riktlinjer för när en fond eller ett 
pensionssparande får kallas för 
”hållbart”. Fondbolagens förening 
har inrättat Etiska nämnden för 
fondmarknadsföring, som ock-
så vägleder fondmarknaden i hur 
fonder får marknadsföras som 

År 2014 blev Örebro Sveriges första kommun 
med att anta en policy om fossilfria placeringar. 

hållbara. Andra initiativ är det fri-
stående Fair Finance Guide, som 
granskar fondmarknaden och 
Hållbarhetsprofilen, framtagen av 
svenska kapitalförvaltare, som lis-
tar hållbara fonder. 
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En kort historik
Klimatkommunernas 
arbete med fossilfria 
placeringar och gröna 

obligationer

Under projektet hölls 
nätverksträffar och 

workshops, och som avslut-
ning lanserade Klimatkommu-

nerna i januari 2016 en guide till 
fossilfria placeringar och gröna 

obligationer. 

En slutsats i pro-
jektet var att de finan-

siella tillgångar vi äger och 
förvaltar många gånger har 
lika stor eller större klimat-

påverkan som hela vår 
övriga verksamhet.

Inom ramen för ett 
WWF-finansierat projekt 

2015 skapade Klimatkommu-
nerna ett samarbete mellan olika 
aktörer i kommuner, regioner och 
landsting och med banker, inves-

terare, tredjepartsgranskare 
och andra organisationer.
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Vi kunde konstatera 
att mycket var på gång  

inom den finansiella sek-
torn.Men utbudet av hållbara 
fonder var fortfarande mindre 

än 1 % av marknaden. Det 
behövs alltså fler före-

gångare som ställer 
krav!

En annan slutsats var att 
vi för att kunna ”avkolifiera” först 

måste veta vad som är kolifierat. Det 
saknas en gemensam standard för detta. 
Mätmetoder finns, tex Carbon Disclosure 

Project, dit företag rapporterar sina utsläpp 
och strategier för att ställa om. Utmaning-

en är att datan är begränsad i mängd 
och kvalitet, och ibland stämmer den 

inte med företagens årsrapporter.

Det finns konsultföretag 
som mäter klimatavtryck från ka-

pitalplaceringar, men deras metoder 
är inte transparenta och har vissa pro-

blem. Till exempel får företag som tillverkar 
solceller ett stort klimatavtryck jämfört med 
bilföretag. Detta beror på att utsläppen från 
tillverkningen räknas med, men inte energi-
besparingen från användningen av solceller 

eller utsläppen från användningen  
av bilar.

Under 2016 fortsatte 
en arbetsgrupp i Klimatkom-

munerna att dela erfarenheter 
om arbetet med gröna obligatio-

ner och fossilfria placeringar. Temat 
för nätverksträffen i Borås, augusti 
2016, var klimatsmart kapitalför-

valtning. 
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”Alla finansiella produkter borde 
rapportera sin klimatpåverkan, så 
det går att jämföra. När det gäller 
gröna obligationer till exempel, 
så växer det nu fram en förväntan 
från investerarna om att klimatef-
fekten ska rapporteras. Det är bra. 
Men det återstår dock för övriga 
obligations-emittenter att visa vad 
deras investeringar leder till för 
klimatpåverkan.”

- Örebro kommun

Rapporten belyser de moment som 
ingår i arbetet med att göra pla-
ceringar fossilfria och momenten 
exemplifieras med framgångsrika 
exempel från Klimatkommunernas 
medlemmar.  

Nulägesanalysen är baserad på en 
webbenkät som skickades ut till 

Om rapporten

Syftet med denna rapport är att ge en nulägesbild av hur Kli-
matkommunernas medlemmar arbetar med fossilfria place-
ringar, och vilka de tydligaste hindren respektive möjligheter-
na är i förhållande till finansmarknadens utveckling.  

alla medlemmar i februari 2017 
och intervjuer utförda under våren. 
Webbenkäten besvarades av 22 av 
föreningens 37 medlemmar och in-
tervjuer gjordes med tjänsteperso-
ner på finans- respektive miljö- och 
klimatstrategiska enheter. 

I webbenkäten öppnade vi upp för 

”Per 2016.12.31 hade vi (för första gången) 
inga pengar alls i fossil energi.”

”Hur diskuteras denna fråga i 
fondhandlarföreningen?”

- Lunds kommun

generella tankar om fossilfria pla-
ceringar och fick då följande svar 
som ger en första övergripande 
bild av olika aspekter  som diskute-
ras i nuläget.
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”Jag undrar om det är miljövärlden 
som diskuterar gröna placeringar, 
eller om det är ekonomivärlden? 
Alltså, skickas information om gröna 
placeringar via de ekonominätverk 
som ekonomer är med i, diskuteras 
det på ekonomikonferenser, eller 
kommer det oftast omvägen via 
miljönätverk för vidarebefordran till 
ekonomerna? Som alltid är det svårt 
att ta in arbetsområden som man 
anser vara ’någon annans’, men om 
det är något som diskuteras inom 
det egna gebitet blir förståelsen och 
intresset högre. Här i Hässleholm var 
begreppet gröna placeringar hyfsat 
okänt/ointressant innan vi hade ett 
informationsmöte om saken.”

- Hässleholms kommun

”Om ägare som har ett mil-
jöintresse och vill jobba för 
en utveckling mot en bätt-
re produktion med mindre 
miljöpåverkan lämnar bolaget 
blir det sannolikt inte någon 
förändring i faktisk verklighet. 
Om ägaren däremot genom 
sitt ägarinflytande trycker på 
att företaget ska utvecklas och 
förbättras på miljöområdet 
har det kanske en mer påtag-
lig effekt”

- Lidköpings kommun

”Vi skulle gärna se att det fanns helt fossilfria fonder med möjlighet till 
utdelning”

- Jönköpings kommun

”Tillgången på bra fossilfria 
placeringsalternativ är ganska 
begränsat, än så länge”

- Lomma kommun

”Hittills har kommunen inte 
placerat något kapital utan allt 
har lånats ut till de kommu-
nala bolagens investeringar. 
Skrivningen om placeringar 
blir viktig den dag vi börjar 
placera. Jag är osäker på hur 
det kommer att följas upp.”

- Växjö kommun
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Politiska beslut om fossilfria 
kapitalplaceringar

Våren 2017 hade 15 av 22 svarande kommuner/regioner ett 
politiskt beslut om att inte placera pengar i fossilt kol, olja eller 
gas. 

Lunds kommun berättar att Göte-
borgs stad och Örebro kommun, ge-
nom Klimatkommunerna, har varit 
stora inspiratörer. 

När kommunens miljömålspro-
gram skickades ut på remiss kom 
ett medborgarförslag om att lägga 
till fossilfria placeringar som ett 
delmål. 

Förslaget förverkligades när mil-
jömålsprogrammet antogs politiskt 
sommaren 2014, med en skrivning 
om att kommunen senast 2016 ska 
utreda om man investerar medel 
i fossilbränslebolag, och upphöra 
med detta senast 2020. Utredning-
en gjordes av en finansekonom i 

kommunen och utmynnade i den 
formulering av placeringskri-

terier som beslutades 2017.
I Finspångs kommun fick  

frågan om fossilfria placeringar 
uppmärksamhet när kommunens  

placeringar granskades av Ekot. Den  
politiska processen som följde var förhål-
landevis kort , ett beslut fattades och en 

policy formulerades. 

Kommunstyrelsen i Stock-
holms stad fick i budget för 
2016 i uppdrag att utreda hur 
placeringar i företag som utvin-
ner fossila bränslen på sikt kan 
avvecklas samt att de etiska 
riktlinjerna i placeringspolicyn 
för de samförvaltade dona-
tionsstiftelserna ska revideras, 
för att undvika framtida inves-
teringar i bolag som utvinner 
fossila bränslen.
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Det finns olika anledningar till varför ett politiskt 
beslut saknas hos sju av de svarande kommunerna, 
här är några av dem:

Varför saknar vissa kommuner ett politiskt 
beslut om att placera fossilfritt?

”Finanspolicyn håller på att revideras.  
Placeringsmöjligheterna (avtalsmäs-
sigt) har breddats så att fler av kom-
munens placeringar görs fossilfritt.”

- Lomma kommun

”Kommunen har inga egna 
placeringar utan är nettolån-
tagare.” 

- Eskilstuna kommun

”Kommunen har inga egna medel 
i externa placeringar. Därför finns 
ingen placeringspolicy fastställd.”

- Karlstads kommun

Två strategier – exkludering och dialog
Medlemmarna definierar ”fossilfritt” på lite olika sätt, och har 
alltså formulerat sig olika i sina styrdokument.  Två strategier 
kan urskiljas i dagsläget – exkludering och dialog. 10 av 14 
kommuner/regioner har valt exkludering som strategi, det 
vill säga att välja bort direkta placeringar i koldioxidintensiva 
företag. Utöver detta har de också formulerat något av följan-
de tillägg:

En deadline för en  
”undantagsperiod” eller 

”utfasningsperiod” 

En procentgräns (riktlinje satt av 
Etiska nämnden för Fondmarknads-

föring), det vill säga bolag där mer än 
fem procent av omsättningen kommer 
från produktion och/eller distribution av 
fossila energikällor får inte finnas med 

i de fonder kommunen väljer.

En ingående 
definition av ”fos-

silfritt” och detalje-
rade riktlinjer för 

strategin.

13
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Lidköpings kommun
”Kommunen ska i sina placeringar eftersträva att följa av 
Sverige ratificerade internationella konventioner (...) An-
litade förvaltare eftersträvar att påverka företagen som 
placeringar är gjorda hos via dialog för att åstadkomma 
förändrat beteende. Som sista utväg när dialog varit 
verkningslös säljs innehavet.”

Östersunds kommun
”Vidare får placeringar ej göras i bolag där den huvudsak-
liga delen av omsättningen härrör från områdena tobak, 
alkohol, krigsmateriel/vapen eller pornografisk verksam-
het. Dessutom investerar fonden inte kol- gas- och olje-
exploateringsbolag.”

Borås stad
”Placeringar ska inte göras i företag som har verk-
samhet med syfte att prospektera, exploatera, ut-
vinna eller producera fossil energi.”

Finspångs kommun
”Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet 
är utvinning av fossila bränslen[1]. Placeringar ska även undvikas i 
företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossi-
la bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. Fotnot [1]: 
Undantag medges vid placering i fonder förutsatt att det inte finns 
tillgängliga alternativ inom ramen för önskad placeringsinriktning. 
Detta undantag gäller till 2019-12-31.”

Helsingborgs stad
”Direkta placeringar ska heller inte ske i företag 
som ägnar sig åt prospektering, exploatering, 
utvinning eller produktion av fossil energi.”

Lunds kommun
”Investeringar i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan 
premieras. Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan 
okonventionell fossil olja eller gas. Investeringsalternativ som har utökat sina 
kriterier till att även begränsa investeringar i servicebolag med intäkter från 
ovan nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder 
samt bolag med betydande fossila reserver premieras.”

Malmö stad
”Om det finns placeringsalternativ till företag som ägnar 
sig åt utvinning av fossila energikällor ska dessa alterna-
tiv väljas, om det i övrigt är försvarligt med hänsyn till 
kostnad, avkastning och risk.”

Utdrag från styrdokument om fossilfria  
kapitalplaceringar
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Örebro kommun
”Placeringar ska heller inte ske inom fossil energi. Kommunen 
gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, ex-
ploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och 
annan okonventionell fossil olja. På motsvarande sätt placerar 
kommunen inte i företag inom kol-branschen.” I klimatstrategin 
(antagen juni 2016): ”Klimatbelastningen från kommunens kapi-
talförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen 
minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030.”

Västerås stad
”Direkta aktieinnehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt 
gas- eller oljeproduktion är ej tillåtna. Aktiefonder med 
små innehav, mindre än 1 % av pensionsfondens totala 
värde, av fossilrelaterade aktier är tillåtna, men fossil-
fria fonder ska prioriteras om avkastning och risk är på 
jämförbar nivå. I kontakter med stadens fondförvaltare 
ska det framhållas att hållbara investeringar är en viktig 
fråga för Västerås.”

Stockholms stad
”Ambitionen är att placeringar ska ske i företag som 
följer de internationella konventioner och avtal som 
Sverige har undertecknat (...) Livbolaget ska därutöver 
i möjligaste mån undvika placeringar i företag där en 
väsentlig del av omsättningen kommer från (...) fossila 
bränslen.”

Linköpings kommun
”Kommunen skall placera i långsiktigt hållbara verksam-
heter utan att ge avkall på målet om god ekonomisk hus-
hållning.”  Tillägg: ”Kommunens finansregler revideras 
för närvarande och KS kommer att ta ställning till ett för-
slag om mer detaljerade hållbarhetskriterier.”

Kristianstads kommun
”Placering ska inte ske i företag som har en väsentlig (> 5 
%) del av sin verksamhet i utvinning av fossila bränslen.”

Region Skåne
”Placeringar ska inte heller ske i företag som är verk-
samma i prospektering, exploatering, utvinning, 
produktion eller försäljning av fossil energi.”

Uppsala kommun
”Därför ska placeringar inte göras i aktier eller obligationer, direkt eller genom 
värdepappersfonder, i företag i vars verksamhet ingår tillverkning, distribution 
eller marknadsföring av (...) fossila bränslen. En skarp och väletablerad defini-
tion av fossilfrihet ska tillämpas. Placeringar får inte göras i bolag vars omsätt-
ning till mer än fem procent avser verksamhet inom kol, olja och naturgas.”

Växjö kommun
”Placeringar får inte göras i företag som produ-
cerar fossila bränslen.”



16

Implementering

Valet av kapitalförvaltare och typ av fonder beror på kommu-
nens/regionens storlek, hur stort kapital som placeras och vil-
ken typ av kapital som ska placeras (pensionsmedel, stiftelse-
medel eller annat kapital). 

Vilket kapital förvaltar  
kommunen/regionen idag? 

De flesta kommuner/regioner an-
svarar för en kombination av eget 
kapital och stiftelsemedel. När det 
gäller pensionsmedel har några 
eget pensionssparande och andra 
har en pensionsförsäkring för sina 
anställdas framtida pensioner. Stif-
telser fungerar som en egen juri-
disk person skild från kommunen/
regionen. Även om kommunen/re-
gionen inte har något eget kapital 
att placera kan den ändå ansvara 
för förvaltningen av externt stiftel-
sekapital – två exempel på detta är 
Malmö Stad och Region Skåne.  

”Region Skåne har ingen egen 
kapitalförvaltning. Men vi har 
riktlinjer om kapitalplacering 
som gäller de stiftelser vi an-
svarar för.”

- Region Skåne

”Borås Stad har innehav i sex 
olika räntefonder från fyra 
fondbolag. Några är explicita 
hållbarhetsfonder, övriga är 
fossilfria enligt extern screen-
ing. Vi upplever det svårt att 
hitta ett brett och starkt urval 
av fonder som klarar våra 
krav.”

- Borås stad

”Donationsstiftelsens aktieka-
pital är i huvudsak investerat i 
indexfonder, vilket innebär att 
förvaltarens val av bolag inte 
påverkar avkastningen, utan 
avkastningen följer respekti-
ve fonds valda index. Dona-
tionsstiftelsens aktiefonder 
har länge haft en etisk profil 
(så kallade SRI-fonder) som 
innebär att man exkluderar 
bolag som inte anses uppfylla 
de uppsatta etiska kriterierna 
för fonden, kring t.ex. tobak, 
vapen, alkohol och pornografi. 
Med de senaste årens fokus 
på fossilbränslefria investe-
ringar har allt fler investerare 
antagit policyskrivningar som 
medfört att de avyttrat bolag 
som är aktiva i utvinning eller 
produktion av fossila bräns-
len.”

- Stockholms stad

”Kommunen har placerat sitt 
kapital i den pensionsstiftelse 
som bildats tillsammans med 
två ytterligare kommuner i 
länet. Stiftelsens placerings-
reglemente följer kommunens 
finanspolicy. Kommunen får 
löpande del av hur stiftelsen 
har placerat kapitalet. Ordfö-
rande i stiftelsen är kommu-
nens finanschef.”

- Uppsala kommun
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Tips!

Tips!

Tips!

Fossilfria fonder som 
rekommenderats av  
Klimatkommunernas 
medlemmar finns på 
Klimatkommunernas 
webb. 

Miljömärkning av fonder är en möj-
lig metod för att göra det lättare för 
kommuner, regioner, privatpersoner 
m.fl. att välja fonder utifrån tydliga 
hållbarhetskrav. Förslag på kriteri-
er för Svanenmärkning av fonder är 
klart i juni 2017. 

Ta lärdom av andra kommuner/
regioner som placerat hållbart. Läs 
på och ta kontakt! 

http://www.klimatkommunerna.se/Tips-och-material/Grona-finanser/Mer-material-om-fossilfria-placeringar/Grona-och-fossilfria-fonder---en-lista/
http://www.klimatkommunerna.se/Tips-och-material/Grona-finanser/Mer-material-om-fossilfria-placeringar/Grona-och-fossilfria-fonder---en-lista/
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I Örebro kommun sker uppföljning av kapitalplaceringarna i samband 
med årsredovisningen. Då granskas innehavet av företaget GES  Invest.
Därefter hanterar finanschefen informationen som kommit fram i 
granskningen, med stöd från enheten för hållbar utveckling.

I Växjö kommun finns ett 
fungerande samarbete mellan 
miljö- och finanssidan. Mil-
jömålen är kopplade till bud-
getdokumenten. En diskussion 
har förts mellan enheterna 
angående hur de globala håll-
barhetsmålen kan kopplas till 
budgetdokumentet.

”Ibland måste frågor kunna 
landa. Det har varit viktigt att 
ha engagerade tjänstemän 
som arbetar med frågan, 
eftersom det krävs ett enga-
gemang både från miljö- och 
finanssidan.”

- Lunds kommun

Samarbete inom organisationen

Flera medlemmar vittnar om att 
arbetet med att göra kommunens/
regionens placeringar fossilfria har 
gjort att ekonomiavdelning och 
miljöstrateger har inlett ett sam-
arbete och fått ökad förståelse för 
varandras ansvarsområden. Ett väl 
fungerande samarbete gör att rele-
vanta krav kan ställas. 

En representant för Borås stad 
berättar att samarbetet mellan fi-
nansekonomer och miljöstrateger 
fungerar väl, även om de inte pra-
tar med varandra varje dag. En av 
anledningarna till att avdelning-
arna börjat samarbeta mer är ar-
betet med gröna obligationer, då 
miljöstrategerna automatiskt in-
volverats.
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Hur skulle en optimal 
”klimatfond” se ut?

”En fond som tydligt 
kan påvisa att den är med 

och påverkar klimatet till det 
positiva, både genom inkludera, 

exkludera och aktivt påverka  
genom sina placeringar.” 

– Östersunds kommun

”1) Hög riskspridning

2) Låg avgift 

3) Transparent selektering av vad 
som anses vara ”fossilfritt” 

– Stockholms stad

”För mig är en  
klimatfond en fond som 

enbart investerar i företag 
som erbjuder framtidens  

hållbara lösningar.”

– Lunds kommun
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Svarande kommuner/regioner 
menar att uppföljningen är en kost-
nadsfråga, men också en kunskaps- 
och resursfråga. Därför uppger 
många att de helt enkelt får lita på 
kapitalförvaltaren.

En tillfrågad kapitalförvaltare be-
skriver uppföljningen som en fråga 
om transparens och förtroende, att 
man som kund får välja en kapital-
förvaltare vars hållbarhetsarbete 
man litar på. En bra fingervisning 
om ambitionsnivån kan vara mäng-
den och kvaliteten på informatio-
nen på kapitalförvaltarens webb. 

Man kan som kund fråga vilka da-
taleverantörer/samarbetspartners 
kapitalförvaltaren har, begära ut 
listor på de ingående företagen i 
fonden, och kolla upp den tilltänkta 
fonden i Hållbarhetsprofilen. I Håll-
barhetsprofilen finns detaljerad 
information om vilka uteslutnings-
kriterier som gäller, hur innehavet 
granskas och eventuell redovisning 
av fondens koldioxidavtryck. Kom-

Uppföljning

En viktig del av arbetet med fossilfria placeringar är uppfölj-
ningen – hur säkerställs att fonderna som kapitalet placeras i 
verkligen lever upp till ställda krav? 

munen/regionen kan också kräva i 
sin upphandling att kapitalförvalta-
ren ska visa hur stora koldioxidut-
släppen är i förhållande till index. 

När en kapitalförvaltare vill ska-
pa en fossilfri fond är första steget 
att köpa in data om företagen som 
är tänkta att ingå i fonden. Före-
tag som utvinner fossila bränslen 
är markerade. Ofta ingår även ute-
slutningskriterier för vapen, tobak, 
alkohol och pornografi. Detta kall-
las en normbaserad eller negativ 
screening, och görs bland annat 
av tredjepartsgranskare som Ethix 
och GES Investment Services. De fö-
retag som markerats som olämpli-
ga i screeningen utesluts ur fonden.  

Kommuner/regioner kan också själ-
va anlita t.ex. Trucost, Southpole 
Group, MSCI eller liknande företag 
för att göra en beräkning av portföl-
jens koldioxidavtryck. 

Som organisation kan man fråga 
sig om man väljer att placera sitt 
kapital fossilfritt för att 1) minska 
kommunens/regionens totala ut-
släpp eller 2) för att inte förknippas 
med vissa bolag. I det första fallet är 
koldioxidavtrycket viktigt att få från 
fondbolaget, men i det andra fallet 
kanske det räcker med en lista på 
bolag som fonden inte investerar i. 

Ett tips till kommuner/regioner 
som står inför en upphandling av 
kapitalförvaltare är att inklude-
ra krav på redovisning av fondens 
koldioxidavtryck i upphandlingen. 
Detta kan antingen sättas som skall-
krav om det rör sig om en offentlig 
upphandling, eller skrivas in i ett 
förfrågningsunderlag i en direkt-
upphandling.



21

Inkludera krav på redovisning 
av fondens koldioxidavtryck i 
upphandlingen!

Tips!
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”Uppföljningen kommer främst att ske genom en matchning mellan våra 
kriterier och fondens skriftliga placeringsriktlinjer som anges både på 
kapitalförvaltarens hemsida och på Swesif hållbarhetsprofil.

Det vill säga, vi kommer att lita på att kapitalförvaltaren uppfyller vad 
de lovar. Då vi enbart tänker oss placeringar i fonder som uttalat har 
kriterier motsvarande våra finns det ingen anledning till någon kostsam 
extern scanning. 

Eventuellt kan uppföljning även ske genom en beräkning av portföljens 
koldioxidavtryck.” 

- Lunds kommun

”Vi anlitar Söderberg & Part-
ners som finansiell rådgivare. 
Rådgivaren samarbetar med 
tjänstepersoner i kommunen 
(ekonomi och miljö) och för en 
regelbunden dialog med fond-
förvaltarna/bolagen, och för-
medlar kommunens krav. 

Det känns inte motiverat för 
oss att köpa extern screening 
med hänsyn till pris och att de 
få fonder vi placerar i har ex-
tern screening redan. Uppfölj-
ningen förväntas ske årsvis, i 
samband med bokslutet.”

- Borås Stad

Några 

röster om

 uppföljning

”I linje med kommunens placeringspolicy granskas utförda place-
ringar av en extern granskare GES Investment Services AB som 3 
ggr/år screenar våra fonder utifrån negativ screening på: 

Max 5 %: tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigs-
materiel och pornografi

0%: Fossil energi

Återrapportering sker årligen i årsredovisningen. Första 
granskningen gjordes 2014 och visade att inget av kommunens 
innehav bryter mot UNPRI eller UN Global Compact. 

Gällande divestering från olja och kol visade granskningen att Öre-
bros placeringar hade en andel fossilt innehav som uppgick till 80 
mnkr (motsvarande 2,2 % av totalt placerade medel på 3,6 mdkr). 
Därefter har flera fonder tillkommit på marknaden som gör att vi 
kan placera våra pengar så som placeringspolicyn är formulerad. 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade vi (för första gången) inga pengar alls 
i fossil energi.”

- Örebro kommun



23

”Kommunen har aldrig 
placerat kapital, fossilfria pla-
ceringar har därför tidigare 
varit en ickefråga. 
När/om det blir aktuellt för 
kommunen att placera peng-
ar är planen att göra någon 
form av inledande gransk-
ning, för att därefter göra ett 
urval.
Därefter får man lita på kapi-
talförvaltarens granskning/
uppföljning. Vi kommer alltså 
inte att göra någon egen 
granskning eller anlita någon 
tredjepartsgranskare.”

- Växjö kommun

Östersunds kommun berättar 
att när tidsutrymme finns gör 
finansekonomen en avstäm-
ning genom att jämföra krite-
rier mellan SEB:s gröna fonder 
och annat fondutbud på fi-
nansmarknaden. Detta görs då 
oftast via Hållbarhetsprofilen 
och Morningstar.

”Uppföljningen kommer främst att ske genom en matchning mellan våra 
kriterier och fondens skriftliga placeringsriktlinjer som anges både på 
kapitalförvaltarens hemsida och på Swesif hållbarhetsprofil.

Det vill säga, vi kommer att lita på att kapitalförvaltaren uppfyller vad 
de lovar. Då vi enbart tänker oss placeringar i fonder som uttalat har 
kriterier motsvarande våra finns det ingen anledning till någon kostsam 
extern scanning. 

Eventuellt kan uppföljning även ske genom en beräkning av portföljens 
koldioxidavtryck.” 

- Lunds kommun

”Uppföljning och utvär-
dering av innehaven sker 
genom kontinuerligt infor-
mationsutbyte och dialog 
med förvaltaren.”

- Stockholms stad

”Vi får lita på den återredovisning 
som erhålls från pensionsför-
valtarna tillsammans med den 
uppföljning som görs av oberoen-
de rådgivare.” 

- Lomma kommun, 2017
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Vägen framåt

En central utmaning för kommuner och regioner är att defi-
niera ”fossilfritt” och formulera en strategi och riktlinjer som 
kan matchas mot fondmarknadens kriterier och beräknings-
modeller.

Samtidigt som riktlinjerna styr 
mot ett fossilfritt innehav måste 
de säkra framtida kapital, genom 
att undvika alltför låg avkastning i 
förhållande till risk respektive höga 
förvaltningskostnader. Kraven på 
granskning och uppföljning måste 
tydliggöras redan i policy-stadiet 
för att i andra änden ge en större 
effekt på finansmarknaden i stort. 
Om man redan i det ursprungliga 
upphandlingsavtalet ställer tydliga 
krav kan dessa lättare följas upp.

Systemgränser – en utmaning

En annan utmaning är att sätta sys-
temgränser för de fossilfria place-
ringarna – hur ska företag med in-
direkt stor exponering mot fossila 
bränslen hanteras? 

Att inkludera mellanled i produk-
tions- och konsumtionskedjorna i 
beräkningen av koldioxidavtrycket 
skulle innebära en avancerad livs-
cykelanalys, men skulle samtidigt 

ge en mer rättvisande bild av ut-
släppen från företagens verksam-
heter. Exkludering som metod kan 
innebära att man sållar bort fon-
der/företag som trots vissa fossila 
innehav ändå starkt investerar i 
grön omställning. Men ett problem 
med att basera sina val enbart på 
koldioxidavtryck är att utsläpps-
minskningar från företag som 
sysslar med till exempel energief-
fektiviseringstjänster och teknik 
för förnybar energiproduktion inte 
räknas in i beräkningen. 

Miljömärkning som guide

Både kommuner, regioner och ka-
pitalförvaltare beskriver uppfölj-
ningen som en fråga om tillit och 
förtroende - ”kan vi lita på att vi får 
det vi kräver?”. Svanen, det vill säga. 
Nordic Ecolabel, är ett exempel på 
en miljömärkning som redan har 
ett högt förtroende. Miljömärkning 
av fonder kan därför bli ett tydligt 
sätt för finansmarknadens aktörer 

att visa sina kunder vilka fonder 
som är fossilfria. Därmed inte sagt 
att alla fonder som skulle klara kra-
ven faktiskt kommer att märkas. 

Placeringar och lån – två sidor av 
samma mynt

Att placera kapital och att låna ka-
pital är två sidor av samma mynt, 
menar en av Klimatkommunernas 
medlemmar. För att kommunerna/
regionerna ska kunna placera sina 
pengar ansvarsfullt och till gagn 
för miljö och klimat så behöver nå-
gon annan göra investeringar till 
gagn för miljö och klimat som de 
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behöver låna pengar till. Investe-
rare med en grön och klimatvänlig 
målbild är centrala för den globala 
utvecklingen. 

Genom att ge ut gröna obligationer 
kan kommuner och regioner bidra 
till att erbjuda gröna och fossilfria 
alternativ för andra som har kapital 
att placera. Och genom att välja att 
placera sitt kapital i t.ex. gröna obli-
gationsfonder eller miljöteknikfon-
der premierar man de klimatvänli-
ga investerarna. Flera medlemmar 
i Klimatkommunerna lyfter också 
fördelar med att arbeta med fossil-
fria placeringar och gröna obliga-

tioner parallellt, eftersom det stär-
ker samarbetet mellan ekonomisidan 
och miljösidan i organisationen.

Generellt behövs en mer transpa-
rent och tydlig dialog mellan fi-
nansmarknadens aktörer, det vill 
säga kapitalförvaltare/bolag, ban-
ker och företag. För att snabba på 
utvecklingen kan det behövas lag-
krav på att kapitalförvaltare kli-
matredovisar sina produkter. Vi ser 
också ett behov av en gemensam 
metodik för att beräkna koldiox-
idavtryck, något som exempelvis 
en myndighet skulle kunna ansvara 
för att ta fram. 

Välja bort det fossila eller inves-
tera i lösningarna?

Finansmarknaden utvecklas i takt 
med att kunskapen om och efterfrå-
gan på fossilfria och gröna fonder 
ökar - idag finns det många gånger 
fler sådana produkter än för tre år 
sedan, när Klimatkommunerna på-
började sitt arbete inom området. 

Att använda sig av uteslutnings-
kriterier för produktion av fossila 
bränslen är ett första steg i arbe-
tet, och de flesta som idag arbetar 
för att minska klimatavtrycket från 
sina kapitalplaceringar gör det ge-
nom att just styra bort från bolag 
som sysslar med prospektering 
och utvinning av fossila bränslen. 
Anledningen till detta är sanno-
likt att fondmarknaden i nuläget 
främst har denna typ av produkter 
att erbjuda, för kunder som är in-
tresserade av att klimatanpassa sin 
portfölj. Men om vi ska ha en chans 
att klara målet om max två graders 
uppvärmning krävs en starkare hand-
lingskraft – kommuner och andra ka-
pitalägare måste vässa sina krav och 
börja investera i lösningarna! I nulä-
get finns ett fåtal fonder som anting-
en placerar i gröna obligationer eller 
teknik för förnybar energiproduktion. 
Men om många kommuner och regio-
ner ställer krav på denna typ av inves-
teringsalternativ kommer marknaden 
sannolikt att anpassa sig snabbt. 
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Fossil Free Indexes: Ett initiativ 
från 2013 bestående av forskare 
och analytiker från miljö- och fi-
nansvärlden. Organisationen listar 
de 200 företag som har mest be-
tydande fossila reserver. Organisa-
tionen rankar de mest koldioxidin-
tensiva företagen i två listor, en för 
kolinnehav och en för olja och gas. 
Deras rankinglistor kan ses som 
ett bra tillägg och utgångspunkt 
att utgå från när negativ screening 
görs. FFI erbjuder även rådgiv-
ning om index-strategier, ”financed 
emissions assessment” och “stran-
ded asset risk analysis” för institu-
tionella investerare, pensionsfon-
der med flera.

”The Carbon Underground Top 
200”– Presenterar världens 100 
mest kolintensiva bolag och de glo-
balt sett 100 mest olja- och gasin-
tensiva bolagen.

”The Carbon Underground Tar 
Sands 20TM”– Fokuserar på oljebo-
lag som bevisats inneha oljesands-

reserver. Eftersom oljesandsreser-
ver dessutom kräver energi för att 
utvinnas och processas uppskat-
tas att dessa reserver genererar 3 
gånger så mycket koldioxidutsläpp 
än andra oljereserver. Indexlistan 
fungerar därför som ett effektivt 
hjälpmedel för investerare och 
fondförvaltare för att divestera, ge-
nom att exkludera dessa bolag. Lis-
tan uppdateras en gång i kvartalet. 

Swesif: Sveriges forum för hållbara 
investeringar har medlemmar från 
finansmarknaden, institutionella 
aktörer, ideella organisationer med 
flera Swesif har tagit fram verkty-
get/sökmotorn ”Hållbarhetsprofi-
len” där gröna alternativ på fond-
marknaden listas. 

I januari lanserades en ny version 
av verktyget. Nya filtreringsmöj-
ligheter lades till för att göra det 
lättare att söka efter mer specifika 
hållbarhetskriterier för fonder. Ut-
ifrån de tre strategierna ”Välja in”, 
”Välja bort” och ”Påverka” kan man 

söka fram fonder och utöver detta 
steg kan man sen addera fler spe-
cifika kriterier. Det finns möjlighet 
att aktivt söka fram fonder som tar 
hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina 
investeringsbeslut och även fonder 
som aktivt exkluderar en specifik 
produkt, land eller företag baserat 
på internationella konventioner.

Portfolio Decarbonization Coali-
tion (PDC): (initierat av FN). 
Ett initiativ för att mobi-
lisera finansmarkna-
den att minska sina 
k l i m a t av t r yc k . 
Det bestod i april 
2015 av nio sto-
ra placerare, va-
rav två svenska: 
4:e AP-fonden 
och Svenska kyr-
kan. Även FN:s 
miljöprogram(U-
NEP) med tillhörande 
finansinitiativ (UNEPFI)
ingår. De menar att det är 
avgörande att investerare mäter 
och återkommande publicerar sina 
koldioxidutsläpp (carbonfootprin-
ting). Baserat på informationen om 
koldioxidutsläppen ska investerare 
runt om i världen minska sina kli-
mat belastande placeringar.

Montreal Carbon Pledge: Genom 
att signera Montreal Carbon Pledge 
förbinder förvaltare sig att årligen 

Aktörer

Det finns många olika initiativ, sammanslutningar och över-
enskommelser inom området fossilfri kapitalförvaltning. Här 
beskrivs några av dem.
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mäta och publikt presentera sin 
investeringsportföljs koldioxidfo-
tavtryck, i sin helhet eller avseende 
delar. I april 2015 var sju av 41 sig-
natories svenska förvaltare (första,   
tredje respektive fjärde AP-fonden, 
Nordea, Öhman fonder, Folksam  
samt Swedbank Robur Fonder AB). 
(www.montrealpledge.org)

C a r b o n   D i s c l o s u re   P ro j e c t 
(CDP): ett initiativ för mät-

ning av CO2 i syftet att 
göra datan tillgäng-

lig och öka trans-
parensen. CDP är 

en internationell 
o r g a n i s a t i o n 
med regiona-
la kontor och 
lokala partner-

skap runt om i 
50 länder. Före-

tag, städer, stater 
och regioner från 

runt 90 länder diveste-
rar genom Carbon Disclosu-

re Project.  

Greenhouse Gas Protocol: “A 
nearly 20-year long partnership 
between the World Resources In-
stitute (WRI) and the World Busi-
ness Council for Sustainable Devel-
opment (WBCSD), the Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol) works 
with governments, industry associ-
ations, NGOs, businesses, and other 

organizations around the world to 
build credible, effective, and robust 
GHG accounting and reporting plat-
forms that serve as a foundation to 
address climate change. It estab-
lishes comprehensive, global, stan-
dardized frameworks for measur-
ing and managing emissions from 
private and public sector opera-
tions, value chains, products, cities, 
and policies.”

Global investor statement on cli-
mate change (IIGCC): Formulera-
des av investerare och förvaltare 
för att utmana världens ledare in-
för klimatmötet i Paris i december 
2015. Flera svenska aktörer finns 
med.
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Ordlista

Aktivt förvaltade fonder: De ak-
tivt förvaltade fonderna är gene-
rellt dyrare att placera i eftersom 
förvaltaren tar betalt för sitt arbe-
te för att öka avkastningen jämfört 
med index.

Environmental, social and gover-
nance (ESG): ESG-målen syftar till 
att aktörer på finansmarknaden 
skall beakta miljömässiga, sociala 
och bolagsstyrningsmässiga aspek-
ter. 

Exkludering: uteslutning av fö-
retag som ägnar sig åt prospekte-
ring, exploatering, utvinning eller 
produktion av olja, gas, oljesand 
och annan okonventionell fossil 
olja. Alternativt i företag inom kol-
branschen.

Fossilbubblan/stranded assets: 
om världen ska ha möjlighet att kla-
ra tvågradersmålet måste 80 % av 
de fossila reserverna stanna kvar i 
jorden. Detta innebär att de inves-
teringar som görs i olje- och kolfö-
retag riskerar att leda till en förlust 
för investerare. 

Index: ett index beskriver utveck-
lingen för en fond i förhållande till 
fondmarknaden i stort.

Indexförvaltade fonder: fonder 
som förvaltas i enlighet med de 
”största” indexen på finansmark-
naden. Denna typ av förvaltning 
har förhållandevis låg kostnad och 
risk jämfört med aktivt förvaltade 
fonder.

Indirekta innehav: de innehav i 
fossila bränslen som en investerare 
indirekt har, beroende på fondens 
upplägg. Detta hänger ihop med ut-
maningen med att idag beräkna kol-
dioxid i alla led, se scope 1,2 och 3. 

Gröna finanser: ett samlingsbe-
grepp för fossilfria placeringar och 
gröna obligationer.

Koldioxidberäkning: att beräkna 
koldioxidavtrycket för en produkt. 
Detta kan idag göras på olika sätt, 
till exempel utifrån att titta på pro-
duktens livscykelanalys, genom 
stadierna utvinning, produktion, 
transport, konsumtion och återvin-
ning. 

Negativ/ normbaserad screen-
ing: en screening av fonder i syftet 
att exkludera innehav eller mer 
specifikt enskilda företag, länder 
eller produkter baserat på etiska 
riktlinjer rörande fossil energi al-
ternativt tobak med mera.

PRI: Principles for Responsible In-
vestment. Riktlinjer för hållbara in-
vesteringar framtagna på initiativ 
av FN 2005 och lanserades 2006 i 
samarbete med en grupp re-
presentanter för världens 
största investerare, 
från 12 olika länder, 
stöttat av en ex-
pertgupp bestå-
ende av repre-
sentanter från 
fondmarknaden, 
mellanstatliga 
organisationer 
och civilsamhäl-
let. Sedan dess har 
ramverket signerats 
av över 1600 aktörer. 
Bygger på 6 principer. In-
kluderar ESG-faktorerna (se 
ESG).

Procentgräns: en procentgräns på 
5 % är idag vanligt på finansmark-
naden gällande fossilfria fonder 
och även andra etiska riktlinjer 
(tobak m.m). Detta beror på att 
den koldioxidberäkning (och an-
nan normbaserad screening) som 
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idag görs på fonders innehav inte 
är heltäckande och därför kan 100 
% ”renhet” inte intygas av kapital-
förvaltaren.

Scope 1, scope 2, scope 3: De be-
räkningar för fonders koldioxidav-
tryck som görs idag baseras på be-
räknad och uppskattad data för tre 
olika ”omfång”– ”scope 1”, ”scope 2” 
och ”scope 3”. I dagsläget har kom-
muner möjlighet att beräkna scope 

1, medan scope 2 och 3 lig-
ger på finansmarknaden 

och företagens ansvar. 
Scope 3 är däremot 

en utmaning att 
beräkna idag. 

SRI: “Sustain-
able and respon-
sible investment 
( ” S R I ” )   i s   a 
long-term ori-

ented investment 
approach which in-

tegrates ESG factors 
in the research, analy-

sis and selection process of 
securities within an investment 

portfolio. It combines fundamental 
analysis and engagement with an 
evaluation of ESG factors in order 
to better capture long term returns 
for investors, and to benefit soci-
ety by influencing the behaviour of 
companies.” (Eurosif 2017) Så kall-
lade SRI-fonder exkluderar bolag 

som inte anses uppfylla de uppsatta 
etiska kriterierna för fonden, kring 
till exempel tobak, vapen, alkohol 
och pornografi.

The Global 500: ”The Fortune 
Global 500, also known as Glob-
al 500, is an annual ranking of the 
top 500 corporations worldwide 
as measured by revenue. The list is 
compiled and published annually 
by Fortune magazine.”

UCITS: Detta är en förkortning av 
direktivets fullständiga engelska 
namn, Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Secu-
rities. Arbetet med att införa reg-
lerna i svensk rätt skedde under 
2015-2016. Direktivet omfattar 
regler om förvaringsinstitut (som 
skyddar kapitalet i fonden), ersätt-
ningar och sanktioner. 

Regeringen har i anslutning till de 
nya reglerna utrett en rad andra 
frågor för att skapa förutsättning-
ar för att förbättra svenska fonders 
konkurrenskraft, att förbättra in-
formationen om hållbarhetsaspek-
ter samt att tydliggöra skillnaden 
mellan aktivt och passivt förvaltade 
fonder.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_(magazine)
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Lästips

Klimatkommunernas arbete 

Här kan du läsa mer om Klimatkommunernas arbete  
med fossilfria kapitalplaceringar:

”Styr om till en klimatvänlig portfölj”  
(Aktuell Hållbarhet, 2016)

Slutrapport Innovativ naturvård  
(Borgström, F., 2016. Lund: Klimatkommunerna)

”Gröna finanser”  
(material på Klimatkommunernas webb)

http://www.aktuellhallbarhet.se/styr-om-till-en-klimatvanlig-portfolj/  
https://app.box.com/s/u9553ydpbgh6fj86q8fe2yx9k4he437r  
http://www.klimatkommunerna.se/Tips-och-material/Grona-finanser/ 
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Enskilda kommuner och organisationers arbete

Tips om bland annat policys och rapporter framtagna av kommuner, regioner och  
andra organisationer:

”AP-fonderna samordnar sättet att redovisa koldioxidavtryck för investeringsportföl-
jerna”, 2015

Grön ekonomi– omställning till en klimatvänlig, resurseffektiv och socialt inkluderan-
de ekonomi genom kapitalförvaltning. Bakgrundsrapport till ny klimatstrategi för Öre-
bro kommun.  
(Örebro kommun, 2015)

Placeringspolicy för Örebro kommun,  
(Örebro kommun, 2014)

”Ansvarsfulla investeringar” 
(Svenska kyrkan, 2016)

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad  
(Göteborg Stad 2014)

”PM om redovisning av koldioxidavtryck från fondinvesteringar”  
(Fondbolagens förening, 2016)

”Hållbara finanser ska prioriteras” 
(Linköpings kommun, 2017)

”Malmö stad vill minska fossilfria placeringar” 
(Malmö Stad, 2016)

”Örebro först i Sverige med fossilfria placeringar”   
(Sveriges radio, 2017)

http://apfonderna.se/ap-home/nyheter/ 
http://apfonderna.se/ap-home/nyheter/ 
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841693d/1467966364345/Bakgrundsrapport+Gr%C3%B6n+ekonomi.pdf
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841693d/1467966364345/Bakgrundsrapport+Gr%C3%B6n+ekonomi.pdf
http://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841693d/1467966364345/Bakgrundsrapport+Gr%C3%B6n+ekonomi.pdf
http://www.orebro.se/download/18.242f1fb1556288bfbf18149/1467967585122/Placeringspolicy+f%C3%B6r+%C3%96rebro+kommun.pdf
 https://www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning
https://finans.goteborg.se/wpui/wp-content/uploads/2013/02/Finanspolicy-2016.pdf 
http://www.fondbolagen.se/PageFiles/7550/Final%20-%20PM%20Klimatavtryck%20f%C3%B6r%20fondplaceringar%20160502.pdf
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/nyheter/hallbara-finanser-ska-prioriteras/ 
http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Nyhetsarkiv-Bo-bygga--miljo/2016-05-16-Malmo-stad-vill-minska-fossila-placeringar.html
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6001232 
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Internationella mellanstatliga och ideella initiativ

Tips på mer fördjupande/bred läsning om divesteringsfrågan och finans-
marknaden på global nivå:

Global Climate Index 2017  
(Asset Owners Disclosure Project, 2017)

“Clear majority of world’s biggest investors now take action on climate 
change”  
(Asset Owners Disclosure Project, 2017)

Fair Finance Guide – Methodology for the assessment of responsible in-
vestment and financing policies of financial institutions 

Lite kort om fonder – hur fungerar det?

“Vilka typer av fonder finns det?” 
(Fondbolagens förening, 2017)

”Lagar som reglerar fonder” 
(Avanza, 2016)

FN:s roll i divesteringsfrågan 
 
The Financial System We Need – From Momentum to Transformation 
(United Nations Environment Program (UNEP), 2016)

About the PRI 
(PRI, 2017)

Sveriges roll i divesteringsfrågan

Sverige i topp på hållbara investeringar 
(Dagens nyheter, 2017)

 http://aodproject.net/global-climate-index-2017/
http://aodproject.net/clear-majority-of-worlds-biggest-investors-now-take-action-on-climate-change/ 
http://aodproject.net/clear-majority-of-worlds-biggest-investors-now-take-action-on-climate-change/ 
http://fairfinanceguide.se/media/373411/ffg-methodology-2016.pdf 
http://fairfinanceguide.se/media/373411/ffg-methodology-2016.pdf 
 https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/fonder/vilka-typer-av-fonder-finns-det.html 
 http://www.fondbolagen.se/juridik/lagar/ 
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/The_Financial_System_We_Need_From_Momentum_to_Transformation.pdf 
https://www.unpri.org/about Åtkomst 2017-05-08 
http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/sverige-i-topp-pa-hallbara-investeringar/
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Svenska/nordiska myndigheter och divesteringsfrågan

Lästips kring myndigheters roll i arbetet mot fossilfria placeringar i Sverige 
och Norden:

”Svanen-märkta fonder i samarbete med världsledande certifiering”  
(Nordic Eco Labelling 2016)

”Konsumentverket: Då får banken kalla fonden ’hållbar’” 
 (Aktuell Hållbarhet, 2017)

Klimatförändringar och finansiell instabilitet 
(Finansinspektionen, 2016)

Finansiella företags hållbarhetsarbete  
(Finansinspektionen, 2016) 
 
Hur kan finanssektorn bidra till en hållbar utveckling?  
(Finansinspektionen, 2016c

Finansutskottets betänkande 2016/17: FiU12  
(Finansutskottet, 2016)

Omställning till hållbarhet och konkurrenskraft – Sveriges väg mot ett fos-
silfritt och resurseffektivt välfärdssamhälle. Slutrapport: Analysgruppen för 
grön omställning och konkurrenskraft 
(Regeringen, 2016)

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad  
(Regeringen, 2016)

Ökad insyn i hur stora företag arbetar med hållbarhet och mångfald  
(Regeringen, 2016)

Hållbar fondmarknad  
(Regeringen, 2015)

Hållbar finansmarknad  
(Regeringen, 2016)

http://www.svanen.se/Nyheter/2016/2/Svanenmarkta-fonder-i-samarbete-med-varldsledande-certifiering/ 
http://www.aktuellhallbarhet.se/konsumentverket-da-far-banken-kalla-fonden-hallbar/
http://www.fi.se/contentassets/df3648b6cbf448ca822d3469eca4dea3/klimat-finansiell-stabilitet-mars2016-ny.pdf 
 http://www.fi.se/contentassets/123efb8f00f34f4cab1b0b1e17cb0bf4/finansiella_foretags_hallbarhetsarbeteny170104.pdf 
 http://www.fi.se/contentassets/123efb8f00f34f4cab1b0b1e17cb0bf4/finanssektor_och_hallbarhet.pdf 
https://data.riksdagen.se/fil/3C056131-BB07-4226-A825-A441210ADD79 

http://www.regeringen.se/497fe3/contentassets/035bacd87b9f4ab887c5120bffede83d/slutrapport_omstalllningtillhallbarhet-och-konkurenskraft_tilg.pdf 
http://www.regeringen.se/497fe3/contentassets/035bacd87b9f4ab887c5120bffede83d/slutrapport_omstalllningtillhallbarhet-och-konkurenskraft_tilg.pdf 
http://www.regeringen.se/497fe3/contentassets/035bacd87b9f4ab887c5120bffede83d/slutrapport_omstalllningtillhallbarhet-och-konkurenskraft_tilg.pdf 
 http://www.regeringen.se/49f197/contentassets/c1e668bf3373497d88e7b0ef014d9f2a/en-hallbar-transparent-och-konkurrenskraftig-fondmarknad-sou-201645 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/okad-insyn-i-hur-stora-foretag-arbetar-med-hallbarhet-och-mangfald/ 
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/06/hallbar-fondmarknad/ 
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/hallbar-finansmarknad/ 
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Andra rapporter och artiklar

Rena guldgruvan? – AP-fondernas investeringar har en smutsig baksida 
(Swedwatch, 2011)

Blir guldet till sand? – En rapport om fondförvaltning utan klimatmål 
(Swedwatch, 2016)

Silent approval – The role of banks linked to the crisis faced by Borneo’s in-
digenous peoples and their forests 
(Swedwatch, Fair Finance Guide 2017)

Rekommendation – redovisning av koldioxidavtryck i försäkringsföretagens 
investeringsportföljer 
(Svensk försäkring, 2016)

”Vad är livscykelanalys?”  
(SLU 2016)

Vi har redan divesterat 
(Fossil Free Sverige, 2017)

Att tillverka gröna pengar 
(Sveriges Radio, 2017)

The current state of Responsible investments in Sweden  
(Swesif, 2015)

http://www.swedwatch.org/sites/default/files/swedwatch_-_rena_guldgruvan.pdf 
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/72_klimatrapport_150211_enkelsidig.pdf
http://fairfinanceguide.se/media/373595/borneo-report_final.pdf 
http://fairfinanceguide.se/media/373595/borneo-report_final.pdf 
http://www.svenskforsakring.se/Global/Rekommendationer/Rekommendation%20redovisning%20av%20koldioxidavtryck.pdf 
http://www.svenskforsakring.se/Global/Rekommendationer/Rekommendation%20redovisning%20av%20koldioxidavtryck.pdf 
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/ 
https://gofossilfree.org/se/dessa-har-redan-divesterat/ 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/868291?programid=3345 
http://www.swesif.org/2017/02/studie-svenska-investerare-satsar-pa-klimatet/ 
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