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• Klimatförändringarna och 
felaktig prissättning bedöms 
hota den framtida tillväxten 
och den finansiella 
stabiliteten (G20, FSB)

• Investeringarna måste öka 
kraftigt för att klara Paris-
målet och FNs 
hållbarhetsmål

Omställning av 
finansiella flöden



EU:s handlingsplan för finansiering av 
hållbar tillväxt
1. Omdirigera kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå 

en hållbar och inkluderande tillväxt.

2. Hantera finansiella risker som härrör från klimatförändringar, 
resursutarmning, miljöförstöring och sociala frågor.

3. Främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i 
ekonomin som helhet.



Hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Företagets 
strategiska 
planering

Klimatrisker

Finansiell analys

Möjligheter

Källa: Fritt efter TCFD: Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, June 2017, Final report: Recommendations



ESG
• Praxis inom finanssektorn 

• Indikatorer uppdelade i tre kategorier:

• Miljö (E)

• Social (S)

• Styrning (G)

• Värderingen väger samman indikatorer till ett värde 

• Viktning utifrån vad som bedöms vara finansiellt viktigt

• ”Best-in-class” – viktningen görs branschvis



Fördelar

• De facto praxis 

• Många hållbarhetsfaktorer

• Flexibelt 

Nackdelar

• Kräver kunskap 

• Inte ett mått på hållbarhet

• ”Best in class” 

• Policys och kommunikation 
påverkar

• Kan sakna faktisk miljöpåverkan

• Ej jämförbart över tid

ESG-måttet



Branschers ESG-värden 2016



Bidrar ESG till hållbarare finanser?
• Nej

• Allt fler investerare använder sig av ESG-värderingar vid 
investeringsbeslut och det finns planer på att använda ESG även i 
breda indexfonder

• Men ESG-värderingar har låg genomsnittlig vikt vid 
investeringsbeslut 

• ESG-värderingar har endast stor betydelse i vissa finansiella 
produkter såsom ESG-nischade fonder, som köps av kunder som är 
värderingsstyrda eller har ovanligt långa tidshorisonter



Bidrar ESG till en grön omställning av 
näringslivet?
• Nej

• Endast stora börsbolag ESG-värderas 

• ESG-värderingar är endast en drivkraft för ett fåtal företags 
hållbarhetsarbete

• Kan bero på att tillgång till kapital är god och kostnad för kapital är 
låg



Science Based Targets (SBT)
• SBT har utvecklats av Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, 

World Resource Institute, WWF och We Mean Business Coalition

• SBT erbjuder företag en metod för att anta vetenskapligt baserade 
reduktionsmål CO2 i linje med Paris-avtalet
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Slutsatser och diskussion
• Hållbarhet är inte en trend utan en central del av dagens verklighet

• Mått som värderar företags hållbarhet finns, är i ständig utveckling 
och förfinas

• Hållbarhet är i stora företag en central och strategisk fråga

• Hållbarhet ses främst som en möjlighet - snarare än ett hot

• Större företag har resurser som krävs att adressera dessa frågor

• ESG-presterare klarade börsens coronarelaterade nedgång bättre



info@tillvaxtanalys.se
www.tillvaxtanalys.se
www.linkedin.com/company/tillvaxtanalys/

mailto:info@tillvaxtanalys.se
http://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.linkedin.com/company/tillvaxtanalys/

