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Hållbarhet och finanssektorn

• Finans-sektorn har stor roll vad gäller hållbarhet i allmänhet

1. Finansiell stabilitet och kriser 

2. Hushållens finansiella tjänster 

3. Företagsstyrning

• Vad gäller klimatfrågor är finans-sektorns roll mindre 
uppenbar

• Direkt påverkan mycket låg



Greenhouse gas emissions, EU-28, 
2013, by activity (% CO2 Equivalents)

Source: Eurostat
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Normalt angrips miljöproblem i 
de sektorer påverkan sker

• Bly

• Mycket giftigt

• Används i batterier, ammunition, elektronik, båtkölar

• Tidigare plast, förg, glas, bensin

• 1995 användes 33 kton i Sverige, 2005 25 kton

• Vad hände?

• Reglering av användning elimierade bly i t.ex. kablar, plast, bensin

Source: Kemikalieinspektionen, Miljöhälsorapport 2013





Indirekt reglering via input-
marknader

• Vi kunde be Nordea lösa bly-frågan: dyrare lån till företag 
som använder bly i sina produkter

• Eller: vi kunde be ICA sälja dyrare mjölk till dessa företags 
anställda

• Varför erbjuder detta inte en bra lösning på bly-
problematiken?

1. Låg effektivitet (användare som inte behöver lån)

2. Många sätt att runda (låna från Commerzbank, handla på Coop)

3. Negativa sido-effekter p.g.a. relativpriser (gynnar företag med låg 
kapital-intensitet)



The Council has started the work of identifying the companies that ”…at an 

aggregate corporate level, lead to unacceptable climate-gas emissions”

Etikkrådet, Statens Pensjonsfond, AR2015

The oil fund was established in 1990 to ensure far-sighted management of this [oil] 

revenue

Norges Bank Investment Management

Norska oljefonden



När finns en särskild roll för 
finans-sektorn?

1. Möta hushålls efterfrågan på miljövänliga (el.dyl.) 
investeringar

• Märkning och certifiering

• Vad gäller offentliga investerare eller andra som har långt 
avstånd till de hushåll som äger pengarna, föreligger risker 
för att hushållens finansiella huvud-intressen kommer i 
skymundan

• Vem skyddar framtida pensionärers rätt till hög avkastning?



Finans-sektorns roll

2. ”Glipor” i lagen
• H&Ms undviker barnarbete (även där det är lagligt)
• Skanska avstår från verksamhet i korrupta länder
• En institutionell investerare kan hjälpa hushåll sortera bland företag
• MEN: Finns såna glipor i klimat-frågan? Kan FI-reglering och lagstiftning hjälpa?

3. Extra-territoriellt inflytade
• ”Utsläppen flyttar utomlands”
• Jämför oljefonden
• MEN: Effekt förutsätter prispåverkan. Sverige har en mycket liten del av världens 

finansiella sektor

3. Finansiering av miljövänlig investeringar  
• Lönsamma investeringar i miljövänliga produkter & processer
• Utveckling av ny teknologi
• MEN: investeringar i solceller eller bättre batterier är inte annorlunda än investeringar i 

nya antibiotika eller musik-streaming


