Analysgruppen –
Grön omställning och konkurrenskraft

Hållbarhetsdrivna investeringar för grön omställningsammanfattning
Hållbarhetsdrivna investeringar – en stor utmaning och ”game-changer” för grön
omställning
Sverige har ambitionen att öka takten i sitt arbete med hållbar utveckling och har
målsättningen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Trots att vägen dit är
komplex skapar den en drivkraft och ger möjligheter för Sveriges gröna omställning och
konkurrenskraft, men medför också risker om omställningen inte hanteras på rätt sätt.
Frågorna om behovet av investeringar för omställningen och hur dessa kan finansieras på
bästa sätt måste lyftas fram med hög prioritet och behandlas med långsiktighet och
helhetsperspektiv. Hållbarhetsdrivna investeringar är ansvarsfullt och långsiktigt ägande och
investeringar som bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar omställning utan att göra
avkall på avkastningen. Det finns både vetenskapligt och empiriskt stöd idag för att lämna
diskussionen om ”avkall”, eller s.k. ”trade-off” bakom oss. Hållbarhetsdrivna investeringar
handlar inte i första hand om att öka den totala mängden investeringar. Utmaningen för en
hållbarhetsdriven investerings- och finansieringsstrategi är inte heller nödvändigtvis bristen på
kapital. Problemet är att betydande kapitalflöden fortfarande går till icke hållbara
investeringar istället för att svara mot de investeringsbehov som finns för en grön
omställning.
Analysgruppens förslag

Sverige bör, tillsammans med andra nordiska länder aktivt verka för att sätta ett
pris på CO2- utsläpp, till exempel genom en global CO2-skatt och/eller införandet av
CO2-skatt i flera länder på den globala ekonomiska arenan, till exempel inom G20.



Kartlägg investeringsbehov- och möjliga finansieringslösningar med fokus på
transparens och kostnadseffektivt samt ökad attraktivitet hos hållbarhetsdrivna
investeringar.



Ett utvecklat regelverk för offentlig upphandling som tar starkare hänsyn till
klimateffekter och grön omställning och ser den som en möjlighet och ett instrument
för att uppnå hållbarhetsmålen för 2030.



Verka för en snabb metod- och verktygsutveckling för transparent redovisning
och standardisering av mätning av koldioxidavtryck. Formulera tydliga krav på
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att publicera koldioxidavtryck för alla pensionsfonder och aktiefonder hos de
stora finansiella institutionerna. De bakomliggande drivkrafterna till utvecklingen av
koldioxidavtrycket bör analyseras och redovisas.



Undersök hur den ökade regleringen av finanssektorn som genomförts under de
senaste åren påverkar finanssektorns roll för ökad hållbarhet. Sverige bör, tillsammans
med andra nordiska länder och likasinnande EU-medlemstater, aktivt verka för
utvecklingen av en ”Sustainable Capital Market Union”.



Undersök olika möjligheter att underlätta för och uppmuntra AP-fonderna att
förstärka och förnya sina investeringsportföljer på ett sätt som bidrar till en grön
omställning t.ex. genom investeringar i grön infrastruktur.



Utveckla den nordiska investeringsbanken till att bli en grön investeringsbank
eller sätt upp en svensk grön bank med ett tydligt mandat att vara en ledande kraft
för hållbarhetsdrivna investeringar.



Främja utvecklingen av marknaden för gröna obligationer. Standardisering som
ökar transparens och verifierbarhet underlättar en expansion. Det bör ställas krav på
offentliga aktörer att finansiera en viss andel av sina investeringar via gröna
obligationer.



Utveckla kunskap och kompetens inom Offentlig-Privat-Samverkan (OPS) genom att
sätta upp ett kompetenscenter för OPS med specifikt syfte att förstärka beställningsoch förhandlingskompetensen rörande OPS och offentlig upphandling.
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