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Faktaruta 1.4: Om bankerna*

Swedbank är bra på att redovisa och minska bankens 
direkta utsläpp av växthusgaser och säger sig även upp-
muntra företagen de investerar i att göra detsamma. 
De redovisar även utsläppen från bankens egna fonder, 
men saknar konkreta mål för att minska dem. Swedbank 
anser att utvinning av oljesand inte är förenligt med en 
hållbar utveckling men denna ståndpunkt ligger endast 
till grund för analysen i Swedbanks så kallade hållbar-
hetsfonder. Swedbank säger att de analyserar och tar 
hänsyn till företagens klimatpåverkan och försöker 
påverka dem i en hållbar riktning genom dialog.13

SEB är bra på att redovisa och minska sina egna utsläpp 
av växthusgaser och säger sig även de uppmuntra 
företag som banken investerar i att göra detsamma. Dä-
remot saknas tydliga strategier och mätbara mål för att 
minska utsläppen från bankens investeringar. SEB har 
däremot lovat att börja mäta och redovisa utsläppen 
genom att underteckna Montreallöftet. SEB säger att de 
har integrerat klimataspekter i sin investeringsprocess.14

Nordea är bra på att redovisa och minska sina di-
rekta utsläpp och säger sig även uppmuntra företag 
som banken investerar i att göra detsamma. Nordea 
redovisar inte sina investeringars utsläpp och har inte 
satt upp några mål för att minska dem. Banken har 
däremot lovat att börja mäta och redovisa utsläppen 
efter att ha skrivit under Montreallöftet (se faktaruta). 
Nordeas strategi för ansvarsfulla investeringar byg-
ger på integrering, påverkan och att välja bort. Bland 
uteslutna företag inom miljö- och klimatområdet finns 
30 kolföretag.15 

Skandia har antagit en hållbarhetspolicy som säger 
att banken ska: ”ställa upp mål och vidta åtgärder för 
att minska den negativa miljöpåverkan som uppstår 
både direkt och indirekt av verksamheten”16. Ändå har 
banken inte satt upp mätbara mål för att minska sina 
egna  utsläpp av växthusgaser. Banken varken mäter 
eller rapporterar utsläppen från sina investeringar, 
men har lovat att göra det genom att ha undertecknat 
Montreallöftet. För att förbättra företag som inte lever 
upp till bankens iktlinjer försöker banken huvudsakligen 
påverka genom dialog.17
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Handelsbanken redovisar sina direkta utsläpp men 
sak- nar mätbara mål för att minska såväl sina egna 
utsläpp som de utsläpp som genereras av bankens in-
vesteringar. Handelsbankens fondbolag har skrivit under 
Montreal- löftet och mäter och redovisar sedan 2015 
utsläppen som deras egenförvaltade fonder orsakar. 
Handelsbanken uppger att de för dialog med de bolag 
banken investe- rar i för att nå hållbarhet. Banken har 
även beslutat att deras aktivt förvaltade fonder inte ska 
investera i bolag som utvinner kol samt kraftbolag som 
genererar mer än 10 procent av sin omsättning från 
kolkraft. Bankens indexfonder exkluderar företag som 
har mer än 50% av omsättningen från kolutvinning 
eller kolkraft. De flesta av bankens etikfonder utesluter 
fossilbolag helt.18,19

Länsförsäkringar har skrivit på Montreallöftet och 
redovisar sedan november 2015 koldioxidavtrycket från 
sina egenförvaltade aktiefonder. Banken hävdar även 
att den tar ansvar genom att försöka påverka före-
tagen som ägare, bland annat hänvisas till ett antal 
klimatkonventioner men det är oklart hur de tillämpas 
i praktiken. Under 2015 satte Länsförsäkringar upp ett 
konkret mål om att minska de egna direkta utsläppen.20

Danske Bank är bra på att redovisa och minska bankens 
egna utsläpp av växthusgaser och säger sig uppmuntra 
de företag de investerar i att göra detsamma. Banken 
saknar dock mätbara mål för att minska sina inves-
teringars klimatpåverkan och mäter inte heller dessa 
utsläpp. Danske Bank har inte skrivit under Montreal-
löftet.21 

* Strax före släppet av denna rapport har Nordea beslutat att inte 
finansiera företagskunder som är primärt aktiva inom kolutvinning el-
ler kolkraft. SEB har sagt nej till att finansiera nya företagskunder som 
har stor verksamhet i kolutvinning samt sagt nej till att finansiera nya 
kolkraftverk.
Källor: www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-relea-
ses/press-releases/2015/11-19-09h00-nordea-goes-carbon-neutral.
html?utm_content=buffercfe38&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer

sebgroup.com/sv/press/nyheter/seb-starker-insatserna-for-ett-
gronare-samhalle
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