
Vikten av hållbara investeringar: så här tycker våra 
riksdagspartier 

Vi är djupt inne i en akut klimatkris som riskerar att radikalt förändra livsvillkoren på vår 
planet. Nu måste alla göra allt de kan för att ställa om. Allt fler har blivit medvetna om den 
påverkan investeringar har på klimatet och vill styra mot hållbara alternativ. För att tydliggöra
var partierna står vad gäller hållbara investeringar har Klimataktion i Stockholm ställt frågor 
om detta till samtliga riksdagspartier.

Våra slutsatser från svaren från de politiska partierna tyder på att det inte finns någon 
samlad vilja att på bred front nå målen om ett fossilfritt samhälle till 2045. Viljan saknas att 
satsa och att snabba på system som gynnar hållbara investeringar. 

Pensionssystemens pengar är en viktig del i att uppnå en hållbar utveckling. Majoriteten av 
partierna är inte beredda att införa systemförändringar, utan litar på att marknaden självt 
skall styra investeringarna. 

Hur gjordes undersökningen?

För att belysa vikten av hållbara investeringar för att klara klimatmålen har Klimataktion i 
Stockholm ställt följande frågor till samtliga riksdagspartier.

1. Idag måste man aktivt välja bort exempelvis fossila bränslen i valet av premiepension, 
vilket innebär att många har ett klimatskadligt pensionssparande utan att veta om det. 
Anser ditt parti att de hållbara alternativen ska vara förvalda?

2. Anser ditt parti att det ska finnas klimatkrav vid offentlig upphandling? 
3. Anser ditt parti att AP-fonderna ska avinvestera allt fossilt innehav?
4. Idag är det svårt att ställa banker till svars för deras utlåning till fossil och klimatskadlig 

verksamhet på grund av banksekretessen. Anser ditt parti att banker inte längre ska 
kunna hålla den typen av utlåningsverksamhet hemlig?

5. Anser ditt parti att det ska finnas krav på hållbarhet i upphandling av tjänstepensionens 
fondval?

Frågorna ställdes till klimatpolitiskt ansvariga hos samtliga riksdagspartier under perioden 
15–31 maj. Därefter påmindes några partier om att svara då svar inte inkommit. 

Vi fick in svar från samtliga partier, men kommentarer till frågorna saknas från Vänsterpartiet
trots att de fått möjlighet att komplettera med kommentarer.
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Sammanfattning av resultaten
Svaren sammanfattas i bilden:

Centerpartiet är enda partiet som har fem gröna svar. Det beror på att de besvarat frågan 
om banksekretessen med Ja där alla övriga partier anser att banksekretessen inte ska ändras 
för att skapa transparens.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fyra gröna svar. Detta beror på svaret på frågan om 
banksekretessen som båda partier vill ha kvar. Miljöpartiet motiverar sitt Nej med att det är 
bättre att göra klimatskadliga investeringar olönsamma.

Liberalerna har två gröna svar. De har svarat Ja till klimatkraven vid offentlig upphandling, 
likaså anser Liberalerna att AP-fonderna ska avinvestera allt fossilt innehav.  

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har endast ett grönt svar. Båda partierna 
anser att det ska finnas klimatkrav vid offentliga upphandlingar.

Moderaterna och Kristdemokraterna har noll gröna svar. Viljan att göra övergripande 
förändringar i styr- och regelsystem är inte accepterade, istället litar man till 
marknadskrafterna.  

Fråga 1 besvaras Ja av V, MP och C medan S, L, KD, M och SD besvarar frågan med Nej. 
Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet ger entydiga Ja svar, Centerpartiet hänvisar till 
pensionsöverenskommelsen. Även Socialdemokraterna hänvisar till 
pensionsöverenskommelsen och tror att det kommer att lösa sig på sikt men svarar Nej på 
frågan. Liberalerna motiverar sitt Nej med att det kommer att lösa sig när EUs 
taxonomiregelverk kommer på plats samt att människor ska ha fria val. Även Moderaterna 
tycker att det idag är möjligt att välja fonder så att man undviker vissa branscher. 
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Kristdemokraterna tycker det är viktigt att säkerställa en ansvarsfull och hållbar förvaltning av
premiepensionsmedlen i 7:e AP-fonden för de som ej gjort egna val av förvaltare. 

Fråga 2 besvaras Ja av V, S, MP, C, L och SD, som anser att det ska finnas klimatkrav vid 
offentlig upphandling. M och KD anser det däremot inte.

Fråga 3 svarar V, MP, C och L Ja på medan S, KD, M och SD inte vill att AP-fonderna ska 
avinvestera allt fossilt innehav.

Fråga 4 besvaras med Ja endast av Centerpartiet som kommenterar att bankerna har en 
nyckelroll i omställningen. Alla övriga partier anser att banksekretessen ska gälla genom att 
svara Nej. Dock kommenterar Vänsterpartiet att man inte tagit ställning i frågan.

Fråga 5 besvaras med Ja av V, MP och C som vill att krav på hållbarhet ställs vid upphandling 
av tjänstepensioner, medan S, L , KD, M och SD svarar Nej.

Sammanställning per parti
Centerpartiet: Är väldigt positivt inställda till hållbara investeringar, har grönt svar på alla 
frågor. Anser det vara av stor vikt att pensioner inte har fossila investeringar, både direkt 
utifrån hållbarhetssynpunkt, men också med anledning att det annars är risk att tillgångarna 
tappar i värde.

Vänsterpartiet: Väldigt positivt inställda till hållbara investeringar, det är enbart i frågan om 
banksekretess som de inte tagit ställning, troligen då det är en komplex fråga ifall lagen om 
banksekretess ska ändras. Lämnar dock i övrigt inte några kommentarer.

Miljöpartiet: Väldigt positivt inställda till hållbara investeringar. Anser inte att 
banksekretessen ska ändras för att få mer transparens kring bankernas utlåning till fossil 
verksamhet, vill istället lägga fokus på att göra klimatskadliga investeringar olönsamma, vilket
de anser ger större effekt.

Liberalerna: Anser i många fall att marknaden ska styra men poängterar liksom Centerpartiet
att det är hög risk med investeringar i fossil verksamhet, varför det bör undvikas. Anser inte 
att hållbara alternativ behöver vara förvalda då de förlitar sig på att taxonomiregelverket 
kommer tvinga bolag att bli mer hållbara generellt.

Socialdemokraterna: Har endast ett grönt svar, vilket är på frågan om klimatkrav vid offentlig 
upphandling. Anser inte att hållbara alternativ ska vara förvalda i pensionerna, utan 
resonerar att god avkastning alltid ska vara det övergripande målet vilket de tror över tid 
kommer innebära att fossila investeringar fasas ut.

Sverigedemokraterna: Har endast ett grönt svar, vilket är på frågan om klimatkrav vid 
offentlig upphandling. De kommenterar att den upphandlande myndigheten själv är bäst 
lämpad att avgöra om och vilka klimatkrav som ska ställas. Detta lämnar ett visst frågetecken 
om de verkligen menar Ja på frågan. Tycker i övrigt att marknadens aktörer ska styra.

Moderaterna: Anser att det är upp till den enskilda individen om denne vill välja hållbara 
alternativ för sin pension, och att det därför inte ska vara förvalt. På liknande sätt anser de i 
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andra frågor att det är upp till respektive part om eventuella hållbarhetskriterier ska införas, 
och inte någonting som politiken ska bestämma om.

Kristdemokraterna: Har inga gröna svar, och tycker liksom Moderaterna att politiken inte ska 
besluta om dessa frågor utan att det istället är upp till marknadens aktörer.

Analys

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna visar i sina svar att det är 
marknaden som ska se till att styrningen sker mot hållbara investeringar. Det gäller såväl 
innehav i premiepensionen, som att ingen avinvestering ska ske av fonder med fossilt 
innehav inom AP-fonderna, samt att man inte anser att det behövs några hållbarhetskrav vid 
upphandling av tjänstepensioner.

Socialdemokraterna tycker att det är viktigast med hög avkastning på pensionspengarna för 
att trygga pensionerna. Svaret tyder på att man inte vill ha någon prioriterad styrning mot 
hållbara investeringar. Det tolkar vi som att man litar mycket på att marknaden ska lösa 
problemen med hållbar utveckling. Man säger även Nej till att AP-fonderna ska avinvestera 
allt sitt fossila innehav och även Nej till att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av 
tjänstepensionens fonder.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser däremot att omställningen bör vara systemstyrd. Detta
gäller krav på förvalda hållbara fonder inom premiepensionen, att AP-fonderna ska 
avinvestera allt fossilt innehav, samt att det ska finnas krav på hållbarhet då 
tjänstepensionerna upphandlas. 

Centerpartiet verkar också luta åt det hållet även om man anser att det är 
pensionsöverenskommelsen som ska gälla. Man tycker även att styrning av AP-fonderna ska 
ske eftersom man anser att dessa ska avinvestera allt fossilt innehav, samt att man ska ställa 
hållbarhetskrav vid tjänstepensionens fondval.

Liberalerna är ungefär på samma skala som Socialdemokraterna, trots att 
grundvärderingarna skiljer partierna åt. På frågan om förvalda hållbara fonder inom 
premiepensionen svarar partiet Nej och hänvisar till EUs taxonomi som nu riskerar att tillåta 
både fossilgas och kärnkraft. Däremot vill man ha hållbarhetskrav vid upphandling av 
tjänstepensionens fonder. 

Hållbara investeringar; marknadsstyrning eller systemstyrning?
Om man ser sammantaget på dessa svar så förordar Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna att marknaden själv får avgöra hur pensionsmedel ska användas för att 
styra mot hållbara investeringar. 

Samtidigt är det förvånande att Moderaterna vill ha ett kraftigt stöd för att satsa på 
investeringar i framtida kärnkraft. Liksom tidigare kommenterats på DN Debatt i juli 2022, 
föreslår Moderaterna "ett statligt investeringsstöd med en garantiram om 400 miljarder 
kronor i form av kreditgarantier med subventionerad ränta, att staten ska bekosta hela 
kostnadsökningen vid förändrade säkerhetskrav under kärnkraftens byggnation". Det är 
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alltså underligt att man från Moderaternas sida inte anser att marknaden själv klarar av att 
genomföra dessa investeringar, då man samtidigt anser att investeringar i förnybar energi 
inte ska subventioneras. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att styrning ska ske mer systematiskt och, som vi tolkar 
det, med politiska styrsystem. Även Centerpartiet, som anses vara ett marknadsliberalt parti, 
ser behovet av systemstyrning för att nå fram till ett hållbart samhälle när det gäller 
investeringar.

Socialdemokraterna och Liberalerna är också inne på att man inte ska styra investeringar och 
medel inom pensionssystemen. Det är förvånande att Socialdemokraterna har intagit denna 
inställning då det handlar om investeringar via pensioner. 

Vi har sammanställt de olika partiernas syn på Marknadsstyrning jämfört med 
Systemstyrning i följande bild, baserat på de svar vi har fått på våra frågor.

I K  limatpolitiska rådets granskning 2022 så framhåller man i sina övergripande 
rekommendationer till regeringen att politiken bör skapa bättre förutsättningar för 
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investeringar som bidrar till att klimatmålen nås. Dagens samlade politik räcker inte till för att
vi ska nå klimatmålet 2045 och omställningen måste accelerera. Klimatpolitiska rådet 
framhåller i sin rapport den breda politiska överenskommelsen bakom klimatlagen och 
klimatmålen, ett näringsliv som driver på och ett starkt folkligt stöd som några av Sveriges 
största tillgångar i utvecklingen till ett fossilfritt samhälle.

“Att såväl offentliga som privata investeringar inriktas mot fossilfria lösningar är avgörande 
för omställningen. Det ställer krav på politiken att rikta offentliga investeringar rätt och bidra
till goda förutsättningar för privata investeringar, bland annat genom att skapa fungerande 
system för riskdelning” 

Våra slutsatser från svaren från de politiska partierna tyder inte på att det finns någon 
samlad vilja att på bred front uppnå målen om ett fossilfritt samhälle till år 2045. Viljan 
saknas att satsa för att skapa förutsättningar som gynnar hållbara investeringar inom de 
styrsystem som kommer att krävas. 

6

https://www.klimatpolitiskaradet.se/pressrummet/save-the-date-seminarium-24-maj-om-finanssektorns-allt-storre-roll-i-klimatomstallningen/
https://www.klimatpolitiskaradet.se/pressrummet/save-the-date-seminarium-24-maj-om-finanssektorns-allt-storre-roll-i-klimatomstallningen/
https://www.klimatpolitiskaradet.se/pressrummet/save-the-date-seminarium-24-maj-om-finanssektorns-allt-storre-roll-i-klimatomstallningen/


Detaljerad resultatredovisning fråga för fråga samt våra reflektioner
Fråga 1. Idag måste man aktivt välja bort exempelvis fossila bränslen i valet av premiepension, 
vilket innebär att många har ett klimatskadligt pensionssparande utan att veta om det. Anser ditt
parti att de hållbara alternativen ska vara förvalda? 

Vänsterpartiet Ja [Ingen kommentar]
Socialdemokraterna Ne

j
AP-fondernas övergripande mål är långsiktig, hög avkastning för att 
säkerställa trygga pensioner åt Sveriges löntagare. Det är en viktig 
princip. Det är rimligt att också förvalet baseras på samma princip, 
men att den som vill ska kunna välja bort fossila bränslen. Vi vill att 
samtliga AP-fonder ska ha som mål att främja hållbar utveckling och 
är övertygade om att långsiktigheten kommer att innebära att fossila 
investeringar fasas ut över tid. 

Miljöpartiet Ja Betydligt mer behöver göras för att sluta finansiera 
klimatförändringarna. Att det hållbara alternativet är förvalt borde 
vara självklart.

Centerpartiet Ja Premiepensionen är en modell som ger individen möjlighet att 
anpassa hur mycket man vill engagera sig i sitt pensionskapital och är 
en viktig ingrediens i pensionssystemet. Centerpartiet ingår 
pensionsöverenskommelsen sedan 2017 där vi var med och beslutade
om ett reformerat premiepensionssystem där hållbarhetskrav ska 
gälla för samtliga fonder på fondtorget. Det är också rimligt att den 
som inte gör ett aktivt val, ska få ett bra val ur hållbarhetssynpunkt.

Liberalerna N
ej

Taxonomiregelverket är ett bättre sätt att styra finansmarknaden att 
göra hållbara investeringar. Människor ska vara fria att göra sina egna 
val, men de ska ha tydlig information om till exempel hållbarhet när 
de väljer.

Kristdemokraterna N
ej

Kristdemokraterna vill dock att Sjunde AP-fonden (AP7) 
hållbarhetsredovisar på ett sätt som är jämförbart med övriga aktörer.
Det skulle underlätta en jämförelse mellan de fonder som förvaltas av
Sjunde AP-fonden och övriga fonder som erbjuds på fondtorget för 
premiepension, vilket skulle förbättra spararnas möjligheter att fatta 
medvetna beslut. Eftersom AP7 har till uppgift att förvalta 
premiepensionen åt de som inte själva valt förvaltare för sin 
premiepension förvaltar den en stor del av det totala 
pensionskapitalet, varför det är viktigt att säkerställa en ansvarsfull 
och hållbar förvaltning.

Moderaterna Ne
j

Det är redan idag möjligt att välja fonder som undviker att investera i 
vissa branscher. Vi menar att det är tillräckligt.

Sverigedemokraterna N
ej

Detta är en marknadsfråga.

Reflektioner: De partier som anser att de hållbara alternativen ska vara förvalda är 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns lite olika kommentarer till svaret. MP
anser att det är självklart att det ska vara förvalt, medan C är lite luddigare i sina 
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formuleringar och anser att även de som inte gör aktiva val ska få ett bra val ur 
hållbarhetssynpunkt. Det tolkar vi som att det enligt C ska vara fritt fram att göra aktiva val 
som inte är hållbara.

Övriga partier säger Nej, dvs Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna menar att det långsiktiga målet
är trygga pensioner och att det är upp till var och en att välja bort fossila bränslen. Men 
samtidigt så är man övertygad om att man på lång sikt kommer att fasa ut fossila 
investeringar. Låter som att man inte vill agera aktivt för att få bort fossila investeringar 
tycker vi. Liberalerna anser att EUs taxonomiregelverk kommer att lösa problemet och att 
människor ska ha fria val. Även Moderaterna är inne på denna linje då man anser att man 
har möjlighet att välja fonder som undviker att investera i vissa branscher. Vi undrar varför 
man skriver så och inte fossil verksamhet. Sverigedemokraterna motiverar med att det är 
marknaden som avgör. 

Sammantaget tycker vi att man inom Nej-partierna som avgett kommentarer lägger mycket 
ansvar på individen. Det är mycket fegt tycker vi eftersom Klimatpolitiska rådet i sin rapport 
om Staten och Finanser anger  att det måste till systemförändringar för att man ska uppnå 
de klimatpolitiska målen inom finansmarknaden. 

Fråga 2. Anser ditt parti att det ska finnas klimatkrav vid offentlig upphandling?

Vänsterpartiet Ja [Ingen kommentar]
Socialdemokraterna Ja Vi vill skärpa kraven på upphandlande myndigheter att iaktta miljö- 

och klimathänsyn. Men vi behöver också stärka stödet till de som 
upphandlar så att dagens möjligheter till att ställa krav nyttjas i högre
utsträckning. 

Miljöpartiet Ja Varje år omfattar offentlig upphandling cirka 800 miljarder kronor. 
Upphandling är ett mycket kraftfullt verktyg för att ställa om, som 
borde utnyttjas bättre. Med starkare klimat- och hållbarhetskrav på 
offentlig upphandling sänder vi en signal till alla leverantörer och 
ställer om snabbare.

Centerpartiet Ja Offentlig upphandling har potentialen att vara ett kraftfullt verktyg 
för att skapa ett cirkulärt och fossilfritt Sverige och den offentliga 
sektorn kan om den vill utöva ett stort inflytande. Med förstärkta 
informationsinsatser, ett fortsatt progressivt arbete med gröna 
upphandlingskriterier och hållbarhetskrav i LOU kan vi uppnå kraven 
för den gröna omställningen.

Liberalerna Ja Klimatpåverkan från livscykeln ska vägas in vid offentlig upphandling.
Kristdemokraterna Ne

j
KD vill skapa ytterligare stöd så att de offentliga upphandlarna ska 
kunna göra bra upphandlingar ur ett flertal aspekter. I dagsläget finns
inget standardiserat sätt att beräkna olika livsmedels klimatpåverkan.
Att t.ex. titta på ett livsmedels klimatpåverkan per kg blir heller inte 
helt rättvist då olika livsmedel innehåller olika mycket energi eller 
näringsämnen per kg. Att enbart se till klimatpåverkan är inget KD 
kan svara odelat ja till vi vill att livsmedel ska vara bra som möjligt ur 
ett flertal aspekter, varav klimatpåverkan är en.
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Moderaterna Ne
j

Vi menar att det bästa sättet att minska utsläppen är att beskatta 
dem så nära källan som möjligt. Samtidigt så bör det vara upp till 
varje kommun att ställa krav på klimatprestanda i sina upphandlingar,
om de önskar det.

Sverigedemokraterna Ja Det finns stor potential att inom ramen för offentlig upphandling mer
effektivt bidra till hållbar produktion och konsumtion. Men det är 
viktigt att komma ihåg att det finns många olika intressen när det 
kommer till offentliga upphandlingar. Klimatkrav bör ställas där de 
har effekt, vilket den upphandlade myndigheten är bäst lämpad att 
avgöra.

Reflektioner: Endast Kristdemokraterna och Moderaterna anser att man inte ska ha 
klimatkrav vid upphandling. Kristdemokraterna kopplar i sin kommentar offentlig 
upphandling till upphandling av livsmedel, trots att LOU gäller all offentlig verksamhet, inte 
bara inköp av mat.

Motivet för Moderaterna är att beskattning ska ske så nära källan som möjligt och att det är 
kommunerna som själva får ställa krav vid sina upphandlingar. Vår kommentar är att LOU 
inte gäller bara kommuner utan all offentlig verksamhet. En tankemiss kanske?

Sverigedemokraterna svarar Ja, men skriver även i sin kommentar att klimatkrav ska ställas 
där de har effekt och att den upphandlande myndigheten är bäst lämpad att avgöra det. 
Därmed skjuter de över ansvaret till myndigheten och det är inte säkert att klimatkrav 
kommer att ställas.

Motivet för klimatkrav vid offentlig upphandling bland övriga partier är att lagen kan vara 
ett kraftfullt verktyg inom offentlig verksamhet, för att skapa ett fossilfritt Sverige. Dessa 
tankegångar finns hos Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Liberalerna ger 
inte lika tydligt svar då de motiverar med att klimatpåverkan från livscykeln ska vägas in.

Fråga 3. Anser ditt parti att AP-fonderna ska avinvestera allt fossilt innehav? 

Vänsterpartiet Ja [Ingen kommentar]
Socialdemokraterna Nej Att våra pensionspengar investeras hållbart är en viktig fråga som vi 

följer noga och vi är övertygade om att långsiktigt god avkastning 
innebär att fossila investeringar fasas ut över tid. Men vi vill inte 
ställa skarpa krav om att avinvestera i fossilt innehav. AP-fondernas 
övergripande mål är långsiktig, hög avkastning för att säkerställa 
trygga pensioner åt Sveriges löntagare. AP1-AP4 har därutöver ett 
hållbarhetsmål som vi också vill inför för AP6 och AP7. Arbetet med 
att uppfylla målen är upp till AP-fonderna, och flera har redan idag 
policys kring att avinvestera i sektorer med stor klimatpåverkan. 

Miljöpartiet Ja Det är oacceptabelt att svenska pensionspengar fortsätter att 
finansiera fossilindustrin, vi vill se helt fossilfria pensioner.
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Centerpartiet Ja Centerpartiet vill att pensionerna ska klimatsäkras genom att sälja av
tillgångar i fossil energi. Det är viktigt av ekonomiska skäl för att 
pensionerna inte ska tappa i värde och viktigt för att gynna de 
hållbara alternativen. I pensionsöverenskommelsen föreslog 
Centerpartiet att ändra placeringsreglerna för första – fjärde AP-
fonden, där förvaltningen ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar 
utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande 
målet om hög avkastning.

Liberalerna Ja Att ha så långsiktiga placeringar som pensionspengar i de 
branscherna är riskabelt. Fondernas placeringspolicyer har ett 
klimatfokus och vid utgången av 2020 hade Första och Andra AP-
fonderna inga fossila bolag i sina portföljer. För övriga fonder var 
innehavet relativt begränsat.

Kristdemokraterna Nej Det övergripande målet för AP-fonderna bör alltjämt vara att skapa 
en hög avkastning till dagens och framtidens pensionärer, vilket är 
en förutsättning för ett långsiktigt hållbart pensionssystem. 
Generellt sett finns det ett tydligt samband mellan hög avkastning 
och hållbara företag. I en långsiktigt social, ekonomisk och 
klimatmässig hållbar omställning spelar fossila en roll i en 
övergångsfas. Att kunna investera i de företag med fossilt innehav 
som på bäst sätt förmår göra den övergångsfasen kort och minst 
miljöskadlig är viktigt.
Genom att investera i företag som arbetar för att de fossila 
innehaven ska vara så miljövänligt som möjligt måste möjligheten till
investering fortfarande finnas.

Moderaterna Nej AP-fondernas medel ska förvaltas på ett föredömligt sätt utan att 
göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Det bör 
vara upp till respektive fond att göra en bedömning av hur kravet på 
föredömlighet och hög avkastning återspeglas i valet av 
investeringar. 

Sverigedemokraterna Nej Detta är en marknadsfråga.

Reflektioner: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna svarar Ja på frågan 
med skilda kommentarer. Miljöpartiet vill se helt fossilfria pensioner. Centerpartiet hänvisar 
till pensionsöverenskommelsen där skrivningen finns med om att hållbar utveckling ska 
främjas, men inte få ge avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Då tycker inte 
vi att det är hållbar utveckling som är det övergripande.  

Liberalerna anser att AP-fondernas placeringar redan idag har klimatfokus och att fossila 
bolag är relativt begränsat i innehavet. Liberalerna tydliggör att det inte enbart är en 
hållbarhetsfråga att avinvestera fossilt innehav, utan även att det innebär en risk att ha 
placeringar i den typen av bolag på längre sikt.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna Moderaterna och Sverigedemokraterna säger Nej 
till avinvestering. Socialdemokraterna har samma motivering som Centerpartiet men svarar 
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Nej på frågan. Kristdemokraterna betonar vikten av hög avkastning.  Även Moderaterna 
svarar Nej och motiverar på samma sätt som C och S. Sverigedemokraterna hänvisar till att 
det är en marknadsfråga. 

Fråga 4. Idag är det svårt att ställa banker till svars för deras utlåning till fossil och klimatskadlig 
verksamhet på grund av banksekretessen. Anser ditt parti att banker inte längre ska kunna hålla 
den typen av utlåningsverksamhet hemlig?

Vänsterpartiet Nej Vi har inte tagit ställning i denna fråga.
Socialdemokraterna Nej [Ingen kommentar] 
Miljöpartiet Nej Vi vill fokusera på att göra klimatskadliga investeringar olönsamma 

så att inga banker kommer att låna ut pengar till dem. Att ändra 
banksekretessen skapar förvisso mer transparens, men det kommer 
inte att räcka för att stoppa dessa investeringar.

Centerpartiet Ja För att vi ska uppnå klimatmålen och begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader behöver hela samhället ställa om, inte 
minst finansmarknaden och bankerna, har en nyckelroll i den 
omställningen.

Liberalerna Nej Det ska vara tillåtet att låna ut pengar även till dessa investeringar 
och det ska omfattas av samma sekretess som andra lån. Däremot 
tar den som lånar ut pengarna en risk, vilket kommer att innebära 
högre ränta för den som lånar. Det i sin tur styrs av annat som till 
exempel redovisningsregler.

Kristdemokraterna Nej [Ingen kommentar]
Moderaterna Nej Vi har inga förslag om att göra undantag i banksekretessen för 

investeringar i specifika verksamheter.
Sverigedemokraterna Nej I all bankverksamhet råder sekretess. Det innebär att alla som 

arbetar på bank har tystnadsplikt. Sekretessen är en förutsättning för
att alla med förtroende ska kunna vända sig till en bank och vara 
säker på att de uppgifter som lämnas inte förs vidare till 
utomstående. Banksekretessen regleras i Lag om bank- och 
finansieringsrörelse 1 kap. 10 §.

Reflektioner: Endast Centerpartiet svarar Ja på frågan som poängterar bankernas nyckelroll i
sammanhanget. Alla andra partier säger Nej och de som har kommenterat frågan hänvisar 
till banksekretessen för finansmarknaden som något övergripande som man inte vill ge sig 
på. 

Endast Miljöpartiet avviker i uppfattningen då man menar att det inte räcker att ändra i 
banksekretessen utan att om klimatskadliga investeringar blir olönsamma så kommer inga 
banker att låna ut pengar till detta. 

Vi har svårt att tolka partiernas svar på ett entydigt sätt, eftersom frågan är formulerad som 
en “inte”-fråga. Eventuellt har detta påverkat en del av kommentarerna och svaren.

11



Fråga 5. Anser ditt parti att det ska finnas krav på hållbarhet i upphandling av tjänstepensionens 
fondval?

Vänsterpartiet Ja [Ingen kommentar]
Socialdemokraterna Ne

j
Vi vill generellt se högre krav på hållbarhet inom offentlig 
upphandling. Det är viktigt att det främsta syftet med 
pensionssparande är långsiktigt hög avkastning. Samtidigt är vi 
övertygade om att långsiktigt god avkastning innebär att fossila 
investeringar fasas ut över tid och tror att allt fler vill spara i hållbara 
fonder. Det är viktigt att det finns en möjlighet för människor att välja
hållbara fonder.

Miljöpartiet Ja Miljöpartiet tycker att det ska finnas minimikrav på hållbarhet i 
investeringar som även ska gälla tjänstepensionsbolagen.

Centerpartiet Ja Upphandlingen av tjänstepensionen har stora möjligheter att 
påverka och vi vill att den ska göra mer än vad den gör idag för att 
Sverige ska uppnå de globala målen år 2030 - som högre krav på 
miljö och hållbarhet för att ska skapa ett klimatneutralt Sverige.

Liberalerna Ne
j

Hållbarhetsinformationen ska vara transparent och lättillgänglig, men
hållbarhet ska inte vara ett krav.

Kristdemokraterna Ne
j

Det är upp till parterna att avgöra vilka upphandlingskrav som ska 
finnas i avtalen de ansvarar för.

Moderaterna Ne
j

Vilka krav som ställs vad gäller hållbarhet i tjänstepensionernas 
fondval bör vara upp till de parter som träffat avtalet om 
tjänstepensionen, ofta fack och arbetsgivare.

Sverigedemokraterna Ne
j

Om det blir lagkrav att beakta hållbarhetskrav i samtliga 
upphandlingar kan det istället leda till att upphandlarna får mindre 
tid att formulera och följa upp krav i de upphandlingar där det skulle 
ha mest effekt. Hållbarhetskrav bör ställas där de har effekt, vilket 
den upphandlade myndigheten är bäst lämpad att avgöra.

Reflektioner: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tycker att det ska finnas 
hållbarhetskrav vid upphandling av tjänstepensioner. Miljöpartiet har också angett att man 
tycker att det ska finnas minimikrav på hållbarhet för tjänstepensioner. Centerpartiet har 
svarat att hållbarhetskrav är viktiga för att vi ska nå de globala målen om ett klimatneutralt 
Sverige till 2030. Alla tre partier är alltså positiva till att styra tjänstepensionernas 
investeringar hårdare. Det framgår särskilt tydligt i kommentarerna från MP och C. 
Vänsterpartiet har inte lämnat någon kommentar. 

Övriga partier säger Nej till sådana krav. Socialdemokraterna tror att det löser sig på lång 
sikt, de har samma inställning som på tidigare fråga om premiepensionen. Även här tycker vi 
oss skönja avsaknad av engagemang från S för att aktivt styra mot ett hållbart samhälle. 

Även Liberalerna intar liknande ståndpunkt då man anser att det inte ska finnas 
hållbarhetskrav. Kristdemokraterna och Moderaterna hänvisar till att det är upptill 
förhandlande parter att besluta om detta. Även här saknas intresse av politisk styrning helt. 
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Sverigedemokraterna anser att hållbarhetskrav ska ställas där de har bäst effekt och att det 
är den upphandlande myndigheten som är bäst lämpad att bestämma vilka krav som 
(eventuellt) ska ställas. Vi tycker att det tydligt syns i formuleringen att något intresse för att 
styra mot ett hållbart samhälle inte finns hos SD.
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