
Klimatrelaterade
finansiella upplysningar 2021
i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosure’s (TCFD) rekommendationer.



Effekterna av den globala uppvärmningen påver-
kar världsekonomin, näringslivet och våra samhäll-
en. Det krävs betydande investeringar inom många 
sektorer och ett stärkt klimatpolitisk agerande såväl 
som förändringar i konsumenters beteenden och ef-
terfrågan av hållbara varor och tjänster. Klimatrisker, 
eller ESG risker där ’’E’’ står för miljödelen definie-
ras som risker som uppstår till följd av effekterna av 
klimatförändring och de åtgärder som krävs för att 
mittigera dem. 

Som stark aktör på bankmarknaden i södra Sverige 
har Sparbanken Syd en viktig roll att spela i att be-
akta klimatrisker och stödja bankens intressenter 
i övergången till en hållbar ekonomi. På så vis kan 
vi bygga upp en god motståndskraft och långsiktig 
lönsamhet för banken. I denna redovisning beskrivs 
hur Sparbanken Syd tar hänsyn till klimatrelaterade 
risker- och möjligheter kopplade till bankens verk-
samhet.  

Task force on Climate-related  
Financial Disclosures (TCFD)
TCFD bildades 2015 med målet att åtgärda brister-
na på information rörande företags arbete med och 
hantering av klimatrisker. TCFD:s slutrapport publ-
icerades i juni 2017 och innehåller rekommendatio-

ner om upplysningar kopplat till klimatförändringen 
inom fyra områden: styrning, strategi, riskhantering 
samt mätetal och mål. Ökad transparens av klimat-
relaterade upplysningar leder till omfördelade kapi-
talflöden och minskade koldioxidutsläpp. TCFD syftar 
även till att hjälpa intressenter att förstå hur rappor-
terande organisationer värderar och hanterar sina 
klimatrelaterade risker och möjligheter. 

TCFD:s ramverk fokuserar uteslutande på fysiska 
klimatrisker men det är värt att poängtera att en 
sund bolagsstyrning som även inkluderar beaktan-
de av sociala faktorer har en minskande effekt på 
klimatrisker. Det eftersom människans välmående, 
hälsa och grundläggande förutsättningar är avgö-
rande för att kunna begränsa och hantera den pågå-
ende klimatkrisen och dess utveckling. 

Under våren 2021 presenterade Svenska Bankför-
eningen sin klimatfärdplan mot netto-noll år 2045. 
Där åtar sig de svenska bankerna att följa interna-
tionella klimatrelaterade ramverk och initiativ, där 
TCFD ingår. Införandet av TCFD:s rekommendationer 
möjliggör användningen av företagsspecifik infor-
mation om risker och möjligheter kopplat till klimat-
förändringen som en viktig parameter vid finansiellt 
beslutsfattande.

Klimatrelaterade finansiella upplysningar
I den här rapporten lämnar Sparbanken Syd klimatrelaterade upplysningar för tredje gången enligt 
de rekommendationer som utgivits av Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). 
Sparbanken Syd är inte ansluten till initiativet och rapporterar frivilligt vårt klimatarbete och framsteg 
utifrån TCFD:s ramverk. Över tid kommer redovisningen att utvecklas och förbättras allteftersom 
modeller, scenarioanalys och data växer fram. 

SPARBANKEN SYD
Sparbanken Syd är landets äldsta och Sveriges enda självständiga sparbank. I stället för ägare har vi 
huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kun-
der, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så 
att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi inspirerar och coachar människor till en 
god ekonomihälsa genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professio-
nella och engagerade rådgivare. Vi är 148 medarbetare på nio fysiska bankkontor.
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Styrning
Styrning av klimatrelaterade 

risker och möjligheter

TCFD:s ramverk

Mål och mätetal
Mätetal och mål för att 

bedöma och hantera 
relevanta klimatrelaterade 

risker och möjligheter

Strategi
Aktuell och potentiell påverkan av

klimatrelaterade risker och möjligheter på
organisationens affär, strategi och finansiella  planering.

Riskhantering
Processer för att identifiering, 
bedömning och hantering av 

klimatrelaterade risker och möjligheter
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Sparbank som associationsform kännetecknas av 
att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. 
Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som 
anger att ändamålet för sparbankens verksamhet 
är att ”utan rätt för dess stiftare eller andra att få 
ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, 
främja sparsamhet”. Sparbanken Syd är en äkta 
sparbank vilket innebär att banken inte har några 
externa ägare utan överskottet återinvesteras 
via bankens stiftelse i olika projekt och initiativ i 
Skåne. Vi vill främja en sund och hållbar ekonomi 
för de som bor och verkar i vår region, och som 
bidrar till en hållbar tillväxt. Vi anser att en hållbar 
utveckling innebär sådan tillväxt och risktagande 
som inte skadar jorden, samhället eller den 
enskilda människan – varken nu eller i framtiden. 
Detta tillämpas såväl i förhållande till våra kunder, 
myndigheter och samhället i övrigt som för bankens 
egen utveckling. 

Genom ansvarsfull ekonomisk tillväxt och stabilitet 
ökar Sparbankens Syds styrka och förmåga att han-
tera risker och arbeta för en omställning till ett håll-
bart samhälle. Hanteringen av risker är en naturlig 
och integrerad del av verksamhetsansvaret. En hög 
riskmedvetenhet och sund risk-kultur vilar på en tyd-
lig och gemensam värdegrund samt tydlig styrning 
för bland annat kreditgivning. 

Sparbanken Syd är en sparbank med företrädesvis 
små och medelstora företag som kunder och har ing-
en utlåning till storföretagssektorn där hållbarhets-
riskerna oftast är större. Vi har tydliga riktlinjer för hur 
bankens kapital ska placeras enligt PRI (Principles for 
responsible investments), där flera ställningstagan-
den som till exempel att helt utesluta investeringar i 
gruvnäring, kärnkraft, storskalig vattenkraft, gas och 
fossil energiproduktion ingår. Vi följer också FN Global 
Compacts 10 principer. Under 2021 har även banken 
infört Bloombergs ESG-ratings i placeringen av ban-
kens likviditetsöverskott. 

Styrning
Sparbanken Syd ska vara en ansvarsfull aktör 
på bankmarknaden och bidra till en hållbar 
utveckling bland annat genom att vara en bank 
med stabila finanser, sund kreditgivning och 
ansvarsfull rådgivning. Här klargör vi styrelsens 
och ledningens roll i bankens styrning och 
beaktande av klimatrisker och möjligheter.

Styrning

Mål och
mätetal

Strategi

Riskhantering
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Sparbanken Syd har inga externa ägare eller utdel-
ningskrav. Vårt överskott återinvesteras i stället via 
Sparbanken Syds stiftelse i olika initiativ i lokalsam-
hället där vi har vår verksamhet och där våra kunder 
finns. Hållbar tillväxt är vår ledstjärna och att medlen 
på olika sätt ska skapa värde för våra kunder och vårt 
närsamhälle

Påverkan, risker och möjligheter Som sparbank och 
finansiell aktör har vi en potentiellt stor påverkan på 
hållbarhetsfrågorna i den region vi verkar, i allt från 
hur vi beslutar kring vår kreditgivning, hur vi åter-
investerar vårt överskott via vår stiftelse och hur vi 
agerar som arbetsgivare. Två av våra identifierade vä-
sentliga frågor är hållbart bankerbjudande och eko-
nomisk stabilitet. Att bedriva och bibehålla en sund 

Sparbanksstyrelse och
styrelsens ordförande

Årlig sparbanksstämma

Vd

Risk- och 
revisionsutskott Ersättningsutskott

60 huvudmän
30 väljs av kommuner inom bankens verksamhetsområde

30 väljs av huvudmännen själva

Kreditutskott



STYRELSE
Har det yttersta ansvaret för översynen av bankens 
klimatrelaterade risker och hur banken tar 
hänsyn till klimatförändringarna.

VD
Fattar beslut om riktlinjer för hur banken tar hänsyn 
till klimatrelaterade risker och 
klimatförändringarna i bankens strategi och 
verksamhet. 

CHIEF RISK OFFICER (CRO)
Ansvarar för att alla väsentliga risker som banken 
exponeras för identifieras och hanteras av berörda 
funktioner i affärsverksamheten. Ansvarar även för 
rapportering av ovanstående till bankens styrelse.

HÅLLBARHETSANSVARIG
Ansvarar för att driva och utveckla hur banken tar 
hänsyn till klimatförändringarna i verksamheten. 
Rapporterar till VD, bankledning och styrelse.  
Övervakar och implementerar ESG- och 
klimatrelaterade regelverk tillsammans med risk- 
och processägare. 

ARBETSGRUPPER INOM HÅLLBARHET- OCH ESG
Arbetsgrupp inom hållbarhet arbetar löpande för att 
driva hållbarhetsarbete framåt enligt bankens mål 
och strategi. 

VERKSAMHETEN
Beaktar klimatrelaterade- och ESG risker i affären. 
Ansvarar för identifiering, rapportering och 
hantering av klimatrelaterade risker i bankens 
kundaffär.
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På en övergripande nivå finns 
följande roller och ansvar kopplade 
till Sparbanken Syds klimatarbete

och lönsam verksamhet är viktigt för alla banker, och 
en sund och etisk förvaltning av kundernas pengar. 
Styrelsen har en antagen riskstrategi för att ta på 
sig, styra och kontrollera risker i affärsverksamheten. 
Genom fastställande av riskaptiter, limiter, gränsvär-
den och indikatorer samt en strukturerad och syste-
matisk identifiering, mätning, styrning, rapportering 
och uppföljning möjliggörs en god intern styrning och 
kontroll av de risker som verksamheten är exponerad 
för. Ansvaret för riskhantering baserar sig på Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commissions principer om de tre försvarslinjerna. 
Principerna innebär i korthet att affärsverksamheten 
ansvarar för den dagliga riskhanteringen (första för-
svarslinjen), funktionerna för riskkontroll och regelef-
terlevnad ansvarar för övervakning och kontroll (an-
dra försvarslinjen) och internrevisionen ansvarar för 
oberoende granskning (tredje försvarslinjen). Styrel-
sen har det övergripande ansvaret och ansvarar för 
att det upprättas policys och interna riktlinjer för att 
säkerställa regelefterlevnad i bankens risk- och kapi-
talhantering.

Etik är en mycket viktig fråga för att bibehålla kunder-
nas, omvärldens och medarbetarnas förtroende. Ett 
etiskt och sunt agerande är grunden för all verksam-
het i banken, utöver att tillhandahålla god rådgivning 
och hög kvalitet i alla tjänster och produkterbjudan-
den. Riktlinjer finns i bankens Etikpolicy som fast-
ställs av styrelsen. Policyn beskriver de etiska princi-
per som ska känneteckna bankens möten med kunder 
och samarbetspartners. Alla medarbetare genomgår 
dessutom regelbundna utbildningar i banketik, bland 
annat i syfte att öka förståelsen om hur några av de 
vanligaste intressekonflikterna bör hanteras.

INITIATIV SOM SPARBANKEN SYD STÖDJER:

FN:s Global Compact
Sparbanken Syd stödjer de tio principerna i 
FN: s Global Compact. 

PRI/PRB
Sparbanken Syd följer Principles for Respon-
sible Investments (PRI) och Principles for 
Responsible Banking (PRB) 

TCFD
Sparbanken Syd rapporterar sedan 2020 kli-
matrelaterade upplysningar enligt de rekom-
mendationer som utgivits av Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Sparbanken Syd har ett antal interna styrdokument 
som berör bankens hållbarhetsarbete som uppda-
teras och fastställs årligen av bankens styrelse eller 
bankledning
• Policy för operativrisk
• Hållbarhetspolicy 
• Etikpolicy
• Styrdokument för Produktstyrning
• Instruktion för investeringstjänster
• Kreditinstruktion



Klimatrelaterade risker 
Klimatrisker är ett kollektivt begrepp för risker som 
uppstår till följd av fysisk klimatförändring eller de 
åtgärder som behövs att hantera dem. Klimatrisker 
kan definieras på följande sätt och indelas i två ka-
tegorier:

Fysiska risker är risker direkt kopplade till den 
globala uppvärmningen. De kan delas in i akuta 
risker, vilka beskriver ökad förekomst och intensi-
tet i extrema väderhändelser, som skyfall, orkaner, 
värmeböljor och torka. Kroniska, akuta klimatrisker 
är en konsekvens av klimatförändringens effekt på 
vår miljö, till exempel minskad biologisk mångfald 
och stigande havsnivåer. 

Omställningsrisker är risker kopplade till omställ-
ningen mot ett fossilfritt och hållbart samhälle. 
Precis som för övrig riskhantering i banken kan 
omställningsrisker delas in i olika typer av risker; 
operativa risker som inkluderar regelefterlevnads-
risker, marknadsrisker och teknologiska risker. Men 
även varumärkes-och ryktesrisker.

Generellt kan man säga att en snabbare minskning 
av utsläppen av växthusgaser leder till större om-
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Strategi
Sparbanken Syd ska verka för en hållbar omställning 
genom att bankens strategi, investeringar och 
kreditgivning styr mot en minskad klimatpåverkan. Här 
redovisas de klimatrelaterade risker och möjligheter 
som banken kan exponeras mot och hur de kan 
påverka vår organisation och intressenter.

Styrning

Mål och
mätetal

Strategi

Riskhantering

ställningsrisk och mindre fysisk risk, och omvänt le-
der en långsammare minskning av utsläpp till lägre 
omställningsrisk men högre fysisk risk. Nedan redo-
visas möjliga klimatrisker för Sparbanken Syd och en 
uppskattad tidshorisont kopplad till aktuella prog-
noser och angivna källor där dessa finns tillgängli-
ga. Tidshorisonterna är indelade i kort sikt (1–3 år), 
medellång sikt (3–10 år) och lång sikt (10 år>). Spar-
banken Syds verksamhet är geografisk begränsad till 
Skåne och våra kunder är privatpersoner samt små- 
och medelstora företag. Bankens verksamhetsstor-
lek och begränsade geografiska närvaro gör att vi har 
god kännedom om det område där vi verkar, om våra 
kunder och vår affär. Korta beslutsvägar och en god 
motståndskraft möjliggör att banken kan agera ef-
fektivt med relativt kort framförhållning för att han-
tera och minska risker vid klimatförändringar.
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Exempel på fysiska klimatrisker Möjlig effekt eller indirekt risk

Ökade kostnader och finansiella förlus-
ter till följd av extremare väder i form av 
skyfall, långvarig och stark värme, över-
svämningar, skogsbränder, torka, stigande 
havsnivåer och ökade luftföroreningar. Den 
typen av väderhändelser blir allt vanligare i 
ett förändrat klimat. 

Då bankens geografiska verksamhetsområde påverkas av 
klimatförändringen kan risken för skadade fastigheter och 
strandade tillgångar uppstå. Här inkluderas privata- och 
kommersiella fastigheter som direkt påverkas av sådana 
händelser alternativt inte går att försäkra med anledning av 
klimatförändringar. Risk för att klimatanpassningsåtgärder i 
syfte att mittigera risken inte är tillräckliga.

Banken har begränsad möjlighet att påverka klimatföränd-
ringarna på grund av sitt avgränsade verksamhetsområde i 
Skåne. 

Bristande och dyr energiförsörjning kan leda till minskad 
återbetalningsförmåga hos kunderna. Indirekt påverkas även 
banken av klimatrisker som samarbetspartners och aktörer i 
bankens leverantörs- och värdekedjor står inför.

Anpassning av arbetsförhållanden efter förändrat klimat kan 
riskera minskade produktionskapacitet och förmåga. Gäller 
Sparbanken Syd och dess kunder.
Mellanlång-långsikt

Ökade kostnader och förluster till följd av 
fler pandemier.

Klimatmigration och varmare klimat ökar risken för spridning 
av nya sjukdomar. Det påverkar samhället i stort i form av 
nedstängningar, arbetslöshet och begränsningar i näringslivet. 

Risk för IT-störningar, finansiella förluster 
och missnöjda kunder till följd av värmens 
påverkan på temperaturreglering av data- 
och IT lokaler. 

Allt eftersom värmen stiger kan risken öka för IT- störningar. 
Kostnaden för att hålla dessa lokaler nerkylda kan öka med 
stigande värme-, energipriser och tillgänglighet.
Kort sikt

FYSISKA KLIMATRISKER

OMSTÄLLNINGSRISKER

Exempel på omställningsrisker Möjlig effekt eller indirekt risk

Marknadsrisker 

Strandade tillgångar och investeringar. Omställningens kostnad kan initialt leda till strandade 
tillgångar och investeringar på grund av klimatförändring, 
kundefterfrågan och reglering av finansiella produkter mot 
nya branscher med inledningsvis lägre lönsamhet. Omställ-
ningens kostnad kan initialt leda till strandade tillgångar och 
investeringar på grund av klimatförändring, kundefterfrågan 
och reglering av finansiella produkter mot nya branscher med 
inledningsvis lägre lönsamhet.
Mellanlång-långsikt

Minskad kundefterfrågan på produkter och 
tjänster som kan negativt påverka klimatet.

Banken riskerar att tappa kunder i det fall de inte uppfattar 
bankens erbjudande som hållbart och konkurrenskraftigt 
enligt förändrade normer. 
Kort sikt
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OMSTÄLLNINGSRISKER

Exempel på omställningsrisker Möjlig effekt eller indirekt risk

IT (teknologiska) risker 

IT utvecklingskostnader. Kostnader för kravställning och integrering av IT system, pro-
dukter- och tjänster som stödjer anpassning efter regelverk 
och rapporteringskrav, till exempel Taxonomi, insamling av 
kvantitativ ESG data och koldioxidutsläpp inom Scope 1, 2 
och 3. 
Kort sikt

Varumärkes- och ryktesrisker 

Kostnader förknippade med att anpassa 
och utveckla klimatanpassade kunder-
bjudanden enligt nya normer och ökad 
reglering.

Risk för minskat förtroende då bankens utbud inte är fören-
ligt med kundens och tillsynsmyndighetens efterfrågan och 
krav på hållbara produkter och tjänster.
Kort sikt

Regelefterlevnadsrisker

Samlad modellrisk i bankens hantering av 
klimatrisker.

Risk för att brist på tillförlitliga källor, scenarioanalyser och 
data på klimatförändring i bankens verksamhetsområde för-
svårar bankens förmåga att integrera beaktande och uppfölj-
ning av klimatrisker i sin organisation.
Kort sikt

Risk för fortsatt ökad reglering inom håll-
barhetsområdet. 

Finansbranschen anses vara en pelare i omställning till ett 
hållbart samhälle. Allt eftersom reglering och krav inom om-
rådet ständigt ökar, innebär att risken på avsaknad kompe-
tens, compliance, kundskydd och förtroende kan uppstå. 
Kort sikt

Ökad kreditrisk Risk för kostnader förknippade med att bankens riskaptiter, 
modeller och prissättningsverktyg inte är tillräckligt anpas-
sade efter klimatrisker. Risken är kopplade till den snabba 
omställningstakten som kan innebära att banken kan bli 
tvungen att finansiera affärer med högre klimatrisk på kort 
sikt. Nya energi- och miljöcertifieringar kan leda till minskade 
fastighetsvärden.
Kort sikt

Risk för ökad reglering och prissättning av 
koldioxidutsläpp

Kostnader för omställning till hållbara energikällor såväl som 
skatter och premier för utsläpp av koldioxid. Gäller bankens 
egen verksamhet och företagskunder. 
Kort sikt



KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Mänskligheten står inför sin största utmaning, näm-
ligen att ställa om till ett sätt att leva som inte kom-
promissar eller överskrider de planetära gränser som 
möjliggör vår existens. International Panel for Clima-
te Change (IPCC eller FN:s organ för klimatforskning 
och rapportering) sammanställda forskning visar att 
klimatförändringar till följd av mänskliga aktiviteter 
ökar i allt snabbare takt. I samband med Parisavtalet 
2015 kom världens länder överens om att den glo-
bala temperaturökningen skulle begränsas till 1.5 
grader, vilket kan jämföras med temperaturen inn-
an industrialismen. Med nuvarande koldioxidutsläpp 
och miljöförstörande aktiviteter beskriver IPCC en 
temperaturökning på 3 grader inom 80 år. I IPCC:s 
sjätte och senaste rapport skriver man att det kom-
mer att krävas en halvering av koldioxidutsläpp innan 
år 2030 för att lyckas med Parisavtalet. Enligt WEF 
(World Economic Forum) Global Risk Report 2022 
beräknas de högsta rangordnade risker mot mänsk-
lighet, nämligen klimatförändring, extrema väder-
händelser och förlorad biologiskmångfald påverka 
våra samhällen allvarligt inom 2 år.  

Vad säger forskningen om klimatförändringar i 
Skånes landskap?
Enligt SMHI:s klimatscenariotjänst för samtliga land-
skap i Sverige kan man ta fram förväntade klimatbe-
teenden med fokus på uppvärmning utifrån tre olika 
omställningsscenarier. Dessa bygger på så kallade 
Representative Concentration Pathways (RPC) som 
beskriver klimatförändring till följd av fortsatta ut-
släpp.

Atmosfärens innehåll av växthusgaser påverkas av 
mänsklig aktivitet och olika scenarios innehåller ett 
antal olika antaganden om hur stor den mänskliga 
aktiviteten är. 

RCP 2,6, eller även så kallad Paris Orderly Transition 
beskriver en framtid där vi människor gör mycket 
stora ansträngningar jämfört med idag för att mins-
ka utsläppen. Här är utsläppen som störst år 2020 
och därefter minskar de. Efter år 2100 är utsläppen 
negativa då uppvärmning antas avstanna. Detta är 
det scenario som ligger närmast ambitionerna i kli-
matavtalet från Paris. Enligt SMHI:s prognos kan 
det innebära en temperaturökning med 1,9 grader 
i Skåne de närmaste 80 år. Omställning sker direkt 
där politik möjliggör låga koldioxidutsläpp för att 
uppnå Parisavtalets mål att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C år. Världen påverkas dock 
av varmare klimat på lång sikt till följd av nuvarande 
klimatförändring. 

RCP 4,5, eller så kallad Paris Disorderly Transition 
beskriver en framtid där vi människor gör stora an-
strängningar jämfört med idag för att minska ut-
släppen. Här ökar utsläppen något inledningsvis för 
att sedan avta från år 2040. RCP4,5 innebär högre 
utsläpp än vad Parisavtalet medger. Enligt SMHI:s 
prognos kan det innebära en temperaturökning med 
3,2 grader i Skåne de närmaste 80 åren. Bristande 
förståelse för av övergången chockar det finansiella 
systemet.

RCP 8,5, eller Failed Transition beskriver en framtid 
där vi människor fortsätter att öka utsläppen mycket 
kraftigt. Utsläppen av koldioxid är år 2100 tre gånger 
högre än 2020. RCP8,5 innebär mycket högre utsläpp 
än vad Parisavtalet medger. Enligt SMHI:s prognos 
kan det innebära en temperaturökning med 4,8 gra-
der i Skåne de närmaste 80 åren Världens länder gör 
inte tillräckligt för att säkra låga koldioxidutsläpp och 
den global uppvärmningen uppnår 4°C år 2100. Det-
ta scenario innebär allvarliga konsekvenser för vårt 
samhälle i ökade extrema väderomslag, bristande 
vatten- och naturresurser och biologisk mångfald 
som möjliggör vår existens. 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Environmental Panel 
on Climate Change) förväntas en global havshöjning 
med i snitt 18 cm (26 – 44 cm) de kommande 80 åren. 
Statens Geotekniska Instituts och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) gemensam-
ma analys har identifierat särskilda riskområden och 
samhällsviktiga myndigheter och tjänster utsatta för 
erosion och översvämningar. Där visar modellen att 
västra och nordöstra Skåne bär de främsta ekologis-
ka, hälso- och ekonomiska effekterna av erosion och 
översvämning.  

KLIMATRELATERADE MÖJLIGHETER
Folkbildning, samhällsansvar och hushållning med 
resurser i centrum
Klimatförändringar kommer att påverka Sparbanken 
Syds organisation. Möjligheterna kopplade till en god 
klimatriskhantering är unika för bankens organisa-
tion såväl som för varje kund och varje affär. Vi ser 
dock följande, övergripande möjligheter för vår or-
ganisation och våra kunder som resultat av en god 
riskhantering, vår egen och våra kunders omställning 
till ett hållbart samhälle. 

Som Sveriges enda självständiga sparbank är vi stol-
ta över vår unika, cirkulära affärsmodell. Eftersom 
Sparbanken Syd inte har några aktieägare med utdel-
ningskrav bygger bankens affärsstrategi på långsik-



tighet och lägre avkastningskrav. Det innebär i prak-
tiken att banken kan prioritera samtliga intressenter 
och har byggt upp en god ekonomisk motståndskraft 
under de senaste 195 åren. Varje år delas bankens 
överskott till bankens Stiftelse. Därifrån möjliggör 
stiftelsen projekt och insatser inom bankens verk-
samhetsområde som skapar och bidrar till en hållbar 
utveckling i vårt samhälle. 

Det faktum att hela samhället och näringslivet kom-
mer att behöva hantera och anpassa sig efter kli-
matrisker skapar samarbetsformer som inte tidigare 
funnits. Ökad reglering presenterar möjligheter för 
banken att bidra till en hållbar utveckling och skapar 
en ny konkurrenskraft i vår region. EU:s Gröna Taxo-
nomins sjätte miljömål, en cirkulär ekonomi, innebär 
att tillverkning och framtagande av produkter och 
varor utvecklas för att möjliggöra längre livslängd, 
reparation och slutligen återvinning eller nedbrytning 
av produkten. Miljömålet syftar till att åstadkomma 
mindre avfall och utsläpp och i praktiken kommer det 
att innebära att ett företags avfall blir en värdefull rå-
vara för ett annat. 

Majoriteten av Sparbanken Syds kunder består av 
små- och medelstora företag, och omfattas av skärpt 
hållbarhetsreglering först om några år. Däremot, och 
så som är syftet med ökad hållbarhetsreglering, på-
verkas företag indirekt som del av värdekedjan och 
rapportering uppåt i leverantörskedjan kring deras 
beaktande av miljö, sociala och bolagsstyrning fak-
torer. Det gör att mindre företag snabbare kommer 
igång med sitt hållbarhetsarbete och därmed bidrar 
till minskade risker överlag. Över tid kommer sam-
hället att se en naturlig utrensning av företag som 
inte beaktar hållbarhet, klimatförändring och kli-
matrisker i sina verksamheter. 

Det finns redan många goda exempel på bankens 
företagskunder som redan i ett tidigt stadie valt att 
integrera hållbarhet i sina verksamheter och därför 
är bättre förberedda inför framtiden. En långsiktig, 
finansiell planering som tar hänsyn till klimatrisker 
är lika viktig som vilken aspekt av företagsplanering 

som helst. Ändrade trender, livsstilsändringar och 
nya samhällsnormer kommer att driva tillgång och 
efterfrågan på hållbara produkter- och varor, men 
också företag med ett aktivt klimat- och socialarbe-
te kommer att attrahera och bibehålla personal med 
samma värderingar. Det blir i sin tur ännu lättare att 
driva utvecklingen framåt.  

Framtidens fastigheter behöver anpassas för att tåla 
stora snö- och regnmängder, blåst, torka och hög 
luftfuktighet. För att minska samhällets energibe-
hov och utsläpp finns stora möjligheter att bemöta 
klimatrisker genom att klimatanpassa och energief-
fektivisera vårt fastighetsbestånd. Genom ett håll-
bart produktutbud kan banken stödja insatser såsom 
regnrabatter, isolering, solceller, klimatsmarta ven-
tilation, uppvärmningssystem, isolering och fönster 
och därmed bidrar banken till en god ekonomihälsa 
för våra kunder. 
 
Hälften av Sveriges livsmedel produceras av lantbruk 
i Skåne och över 75% av vår mat kommer ifrån pol-
linerande insekter. Banken ser redan nya affärsidé-
er inom grönsaksodling som fokuserar på cirkulär 
vattenanvändning och bibehållen näring i livsmedel. 
Lokalt producerade livsmedel enligt dessa meto-
der kostar mindre och har ökat samarbetet mellan 
kommuner, skolor och näringsliv. En förhållandevis 
ny klimatrelaterad möjlighet och område som växer 
är återställande av biologisk mångfald som är kri-
tisk för vår framtid. Nya affärsmodeller och intres-
se för företag som specialiserar sig inom mark- och 
skogsförvaltning, kolbildning och återställande av 
biologisk mångfald börjar träda fram. Forskning kring 
återkommande perenner är ytterligare en möjlighet 
för lantbrukare och kan leda till bibehållen näring i 
marken, mindre utsläpp och lägre energikostnader. 
Plantbaserad mat skapar möjligheter för lantbrukare 
som vill ställa om och möter marknadens efterfrågan 
på hållbara alternativ till djurbaserad mat. 



Bankens styrelse är ytterst ansvarig för bankens 
riskramverk. Styrelsen fastställer årligen bankens 
riskpolicy där banken beskriver sitt beaktande av 
hållbarhetsrisker. Banken har en hållbarhetspolicy 
som fastställer att banken inom ramen för verksam-
heten ska beakta hållbarhetsrisker, vilket innefattar 
hänsynstagande till miljö-, sociala- och bolagsstyr-
ningsaspekter. Styrelsen ansvarar för att följa upp 
risker och eventuella åtgärder som har rapporterats 
till styrelsen.  VD, med stöd av bankledningen, an-
svarar för att riskramverket implementeras och till-
lämpas i verksamheten samt tillser att tillhandahålla 
styrelsen med nödvändiga underlag för att kunna 
utvärdera riskhanteringen. Banken har en oberoen-
de riskkontrollfunktion som ska utgöra ett stöd för 
styrelse, VD och medarbetare i arbetet med att sä-
kerställa en god och ändamålsenlig riskhantering. 
Riskkontrollfunktionen rapporterar kvartalsvis till 
styrelsen, styrelsens risk-och revisionsutskott samt 
bankens ledning avseende samtliga av bankens 
identifierade risker, inklusive hållbarhetsrelaterade 
risker.  Bankens olika processägare ansvarar för att 
integrera identifiering och hantering av klimatrisker 
i sina processer och rutiner. Bankens Hållbarhetans-
varig leder arbetet inom hållbarhetsområdet och 
I bankens arbetsgrupper där representanter från 
verksamheten ingår. Hållbarhetsansvrig rapporterar 
till bankens ledningsgrupp och styrelse vid behov. I 
syfte att främja en gemensam och sund syn på risk-
tagande ska banken löpande utbilda medarbetarna 
i riskhantering. Bankens samtliga anställda har ett 
ansvar att beakta (klimatrelaterade) risker.

Daglig hanteringen av risker bygger  
på fyra grundläggande komponenter:

Högt riskmedvetande. Banken ska präglas av ett högt 
riskmedvetande och en sund riskkultur. Varje chef 
och medarbetare ska ha en god förståelse för den 
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Riskhantering
Som sparbank och finansiell aktör har vi en 
potentiellt stor påverkan på hållbarhetsfrågorna 
i den region vi verkar, i allt från hur vi beslutar 
kring vår kreditgivning, hur vi återinvesterar vårt 
överskott via vår stiftelse och hur vi agerar som 
arbetsgivare. En god bolagsstyrning innebär en 
sund riskkultur i hela organisationen. Här berättar 
vi om våra processer och rutiner för riskhantering i 
vår organisation där klimatrisker kan uppstå. 

Styrning

Mål och
mätetal

Strategi

Riskhantering

egna verksamheten och de risker som är förknippa-
de med den. 

Identifiering och utvärdering. De övergripande må-
len för bankens hantering av operativa risker är att i 
förväg identifiera riskerna så att dessa kan undvikas 
eller kontrolleras på ett effektivt och affärsmässigt 
sätt. Inom samtliga väsentliga enheter, processer 
och produkter/tjänster etc. ska en löpande och aktiv 
identifiering och bedömning av riskerna göras. 

Rapportering och uppföljning. Det ska finnas en ut-
vecklad rapportering av risker till verksamhetsan-
svarig chef, VD och styrelse. 

Åtgärder. För operativa risker som bedöms vara för 
höga ska åtgärder vidtas som minskar riskerna. För-
lustrisken för identifierade operativa risker ska kvan-
tifieras och på affärsmässiga grunder vägas mot 
kostnaden för att begränsa risken. 

Klimatrisker i Sparbanken Syd ska beaktas på samma 
sätt som för övriga risker i banken. Sparbanken Syds 
övergripande mål är att minimera de negativa effek-
terna på miljö och klimat som verksamheten kan ge 
upphov till genom sin kreditgivning, egna investe-
ringar och investeringsutbud. På så vis ska klimatris-
ker beaktas utifrån dubbelmaterialitets-principen 
där bankens agerande styrs utifrån bankens påver-
kan på klimatet såväl som hur banken påverkas av 
det förändrade klimatet. Det sker genom långsikti-
ga hållbara affärsbeslut där miljö- och klimathänsyn 
ska vara en integrerad del av arbetet. 

Regelefterlevnad
Grunden för all verksamhet inom banken, utöver att 
tillhandahålla god rådgivning och hög kvalitet i det 



arbete bankens medarbetare utför, är att verksam-
heten ska bedrivas på ett etiskt och sunt sätt. Rikt-
linjer för detta formuleras i bankens Etikpolicy som 
fastställs av styrelsen och som beskriver och fastslår 
utgångspunkterna för de etiska principer som ska 
känneteckna bankens möten med intressenter.

Det finansiella systemet ska agera som en katalysa-
tor för omfördelningen av kapital till hållbara investe-
ringar. Därför har reglering inom hållbarhetsområdet 
inom EU har tagit fart på kort tid. Sparbanken Syd föl-
jer noggrant aktuella regelverk och initiativ kopplade 
till hållbarhets- och ESG risker. Godkännandeproces-
sen, GOP, är en reglerad riskhanteringsprocess som 
syftar till att identifiera eventuella risker och kon-
sekvenser i samband med ett nytt samarbete, pro-
dukt eller tjänst.  Här anges eventuella klimatrisker 
och möjligheter. Varje GOP ska godkännas av bank-
ledningen. Bankens utvalda samarbetspartners ska 
spegla bankens egna hållbarhets- och ESG-ambitio-
ner så långt det är möjligt.

Bankens egna placeringar
Bankens likviditetsöverskott skall investeras håll-
bart och i företag som aktivt arbetar med sina egna 
klimatrisker. Bankens egna placeringar kommer att 
monitoreras med stöd en extern leverantör som föl-
jer företagens kontinuerliga arbete med FN:s Globala 
Mål. Dessutom, ska placeringar inte direkt ske inom 
gruvnäring, kärnkraft, gas och fossil energiproduk-
tion, alkohol, vapen, tobak, pornografi och spel. Vi för 
gärna en aktiv dialog med investerare för att påverka 
valda placeringar med syfte att minska klimatpåver-
kan och därmed bankens egen klimatrisk. Banken 
strävar efter att följa de 6 principerna som framgår i 
PRI (Principles for Responsible Investments).

Kreditgivning
Klimatförändringarna kan redan ge upphov till stran-
dade tillgångar och affärsmodeller som inte hinner 
ställa om i den takten klimatriskerna ökar. Därför är 
det viktigt att beskriva hur man minskar sin verk-
samhetsrisk för begränsad intjäningsförmåga och 
åtgärder man vidtar för att styra verksamheten. Vi 
vill hjälpa våra företagskunder att identifiera de egna 
ESG-risker och nya affärsmöjligheter. Därför finns 
uppsatta mål för utlåning till företag och investe-
ringsprojekt som redan uppfyller bankens ESG krav 
eller där syftet med investeringen möjliggör företa-
gets omställning. Det gör i sin tur att vi även minskar 
bankens risktagande och ökar vår stabilitet. Bankens 
kreditinstruktion fastställer att banken ska verka för 
att uppnå en ansvarsfull och hållbar utlåning till pro-

jekt och företag som bidrar till bankens mål- och stra-
tegi för omställning till ett hållbart samhälle. Banken 
analyserar och bedöma ESG-riskerna vid kreditgiv-
ningen och tar hållbarhetsaspekter i beaktan; såsom 
miljöpåverkan, omställningsrisker, mänskliga rättig-
heter och korruption. 

Investeringar
Banken integrerar hållbarhetsfaktorer i investe-
rings- och rådgivningsverksamheten och beskriver, 
om möjligt, resultaten av bedömningen av hållbar-
hetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för 
de finansiella produkterna banken ger rådgivning 
om. Banken driver en egen fondplattform genom di-
rektavtal med fondbolag som tillhandahåller inves-
teringsfonder till bankens kunder. För att etablera sig 
på bankens fondtorg krävs att fondbolaget under-
tecknat FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar 
(PRI). 

Banken vill främja hållbara investeringar och vill hjäl-
pa kunderna att förstå den kraft som finns i att med-
vetandegöra dessa aspekter även när det gäller val 
av investerings- och försäkringsprodukter och hur 
denna kraft kan användas för att skapa förändring 
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vårt 
fondutbud väljs ut i en reglerad produktstyrnings-
process med fokus på såväl kvantitativa som kvalita-
tiva parametrar och beslutade exkluderingskriterier. 
Samtliga fonder som ingår i Bankens modellportföl-
jer ska tillämpa exkludering vad avser investeringar 
i branscher såsom tobak, alkohol, spel, pornografi, 
vapen samt fossila bränslen. På så vis upprätthåller 
banken ett gott kundskydd och minskar risker, inklu-
sive klimatrisker, gentemot banken och kunden. 



Mål
Sparbanken Syds hållbarhetsmål grundar sig på 
bankens övergripande mission och strategi, aktuella 
hållbarhetsrelaterade regelverk, väsentlighetsana-
lys och identifierade klimatrelaterade risker. Enligt 
Svenska Bankföreningens klimatfärdplan åtar sig 
svenska banker att följa TCFD:s ramverk. Sparban-
ken Syd är hitintills den enda Svenska sparbank som 
redovisar enligt TCFD:s ramverk och valt att frivilligt 
rapportera sedan 2019. Genom vår rapportering vi-
sar vi transparens och öppenhet kring var vi befinner 
oss i den resan.  

Egen klimatpåverkan
Vi vill förstå och ta ansvar för att minska den klimat-
påverkan som är förknippad med vår verksamhet. 
Sparbanken Syds direkta klimatpåverkan kommer 
framför allt från förbrukning av energi, material, 
utrustning, resor och transporter. Genom kloka en-
ergival och resursförbrukning hanterar vi risken för 
ökade kostnader till följd av klimatförändringens på-
verkan på energitillgänglighet och pris. Banken har 
en resepolicy som tydliggör att medarbetarna ska 
göra hållbara val och resa med tåg istället för flyg 
eller bil då det är lämpligt. Vårt bokningssystem för 
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Mål och mätetal
Sparbanken Syd är hitintills den enda sparbank 
i Sverige som rapporterar enligt TCFD:s ramverk. 
Vår ambition är att bidra till ökad transparens 
och utveckling av riskhanteringsprocesser i syfte 
att förbättra möjligheten att mäta och hantera 
klimatrelaterade risker och möjligheter framgent.

resor möjliggör att vi kan mäta resandet utifrån både 
kostnad och hållbarhet. Vår el kommer ifrån förnyba-
ra källor så som vindkraft, vattenkraft, biomassa och 
solkraft samtidigt som märkningen ställer krav på 
att elproduktionen ska bidra till att påfrestningar på 
miljön minskar, även om den kommer från förnybara 
energikällor. Vi har även en indirekt miljöpåverkan i 
vår leverantörskedja, där hållbarhetsarbetet är en 
viktig parameter i valet av leverantörer. Det betyder 
inte att vi alltid kan välja bort en leverantör på basis 
av dessa kriterier, om det innebär att vi inte kan till-
godose starkt efterfrågade och nödvändiga tjänster 
för våra kunder.

Styrning

Mål och
mätetal

Strategi

Riskhantering

 BIL FLYG ENERGI PAPPER TOTALA UTSLÄPP  CO2 PER MEDARBETARE

2017 31,2 ton 12,6 ton 60,3 ton 2,4 ton 105,4 ton 671 kg

2018 32,3 ton 37,9 ton 1,75 ton 6,2 ton 78,1 ton 488 kg

2019 30,4 ton 13,6 ton 1,68 ton 6,4 ton 52,1 ton 320 kg

2020 19,2 ton 7,1 ton 1,47 ton 6,1 ton 33,9 ton 221 kg

2021 19,1 ton 0,0 ton 1,46 ton 5,4 ton 26,0 ton 169 kg

 –0,2 ton  –7,1 ton  –0,01 ton  –0,7 ton –7,9 ton  –52 kg

Bilresor avser tjänsteresor som medarbetare gör i privatägda bilar. Energi avser kontorsel och uppvärmning för bankens egna fastigheter.

UNDER 2021 HAR SPARBANKEN SYD MINSKAT SITT CO2 UTSLÄPP MED 7,9 TON



Det finns ett stort behov av framåtblickande sce-
narioanalyser för Skåne för att öka förståelsen för 
hur klimatrisker påverkar vår organisation och affär. 
Banken arbetar löpande med att identifiera risker 
kopplade till klimatförändringar i enlighet med TCF-
D:s ramverk. Utifrån aktuell omvärldsbevakning och 
klimatmodeller som har omnämnts i denna rapport 
är det bankens bedömning att de mest väsentliga 
klimatrelaterade riskerna är förknippade med ban-
kens kreditgivning. Nedan redovisas segment- och 
branschfördelningen i Sparbanken Syds kreditport-
följ för 2021. Identifierade omställnings- och aku-
ta fysiska risker bedöms främst påverka branscher 
inom lantbruk, bygg, handel, tillverkning och fastig-
het vilket utgör ca. 68 % av bankens utlåningsportfölj. 
Indirekt påverkas de resterande branscherna genom 
ökad reglering, konsumtionsmönster och köpkraft.  

Sparbanken Syds klimatrisker är bland annat kopp-
lade till våra kunders agerande och beslut, som till 
exempel hur företagskundernas verksamhet bedrivs. 
Som folkbildare med samhällsansvar har vi en vik-
tig roll när vi möter kunderna i rådgivningen genom 
att alltid ta upp relevanta hållbarhetsaspekter och 
preferenser. Sparbanken Syd har under 2021 utö-
kat och förbättrat den hållbarhetsanalys som görs 
som en del av den samlade affärsbedömningen vid 
företagskrediter. I vår företagsaffär avstår banken 
från kreditaffärer med företag som är verksamma 
inom utsläppstunga sektorer. Banken har ingen ut-
låning till storföretagssektorn där hållbarhetsrisker-
na oftast är betydligt större. . Banken minskar sina 
egna och kundernas risker genom att främja klima-
tanpassningslösningar och uppmuntra till ett ak-
tivt ESG-arbete. Och även genom prissättning som 
beaktar klimat- och ESG-relaterade risker i affären 
samt genom exkludering av vissa branscher. 

Under 2021 har banken arbetat med att förbereda 
sig inför fler kommande regleringar på hållbarhets-
området. Bland annat lät vi göra en förstudie om 
EU:s kommande taxonomiförordning, som är ett 
klassifikationssystem över vilka ekonomiska aktivi-
teter som får kallas hållbara. Taxonomiförordningen 
kommer att få stor påverkan på finansmarknaden 
och även påskynda hållbarhetsintegreringen i flera 
branscher. EU:s taxonomiförordning är direkt till-
lämplig på finansmarknadsaktörer och företag med 
25 MEUR i omsättning och fler än 500 anställda. 
Sverige har satt gränsen vid 250 anställda. Det inne-
bär att varken Sparbanken Syd eller majoriteten av 
våra företagskunder omfattas direkt av skyldighet-
en att redovisa nyckeltalen enligt taxonomiförord-
ningen. 

EU diskuterar dock om att utöka taxonomin till att 
även gälla små och medelstora företag år 2024. Det 
nyckeltal som bankerna ska redovisa enligt taxono-
min är Green Asset Ratio (GAR). Green Asset Ratio 
ställer gröna, miljömässigt hållbara ekonomiska 
aktiviteter (investeringar, lån) mot en banks totala 
balansräkning. Banker ska även särredovisa GAR på 
olika sätt, som till exempel vilket av EU:s sex miljömål 
de bidrar till. En slutsats av förstudien är att små och 
medelstora företag behöver se över sina affärsmo-
deller för att bibehålla långsiktig fortsatt lönsamhet. 
Där har vi som bank en mycket viktig roll att spela i 
vår rådgivning och kreditgivning.

Ett viktigt nyckeltal för att kunna mäta energieffek-
tiviteten i befintliga-, och nybyggda fastigheter och 
renoveringsinsatser är Boverkets energiklassifice-
ring. Målet med nyckeltalet är att minska utsläpp för 
at begränsa den globala uppvärmningen, men också 
att indirekt anpassa fastigheter för kommande ef-
fekter av den. Enligt Taxonomins nuvarande kriterier 
uppnår en byggnad förordningens krav på väsentligt 
bidrag till miljömålen om fastigheten är energiklass A 
eller B, alternativt kan bevisa en energiförbruknings-
besparing på minst 30 %. Boverket saknar statistik för 
ca. 79% av Sveriges fastighetsbestånd vilket innebär 
en stor utmaning för bankerna som redan 2023 för-
väntas redovisa sina nyckeltal enligt taxonomi. Spar-
banken Syd har tagit fram tillgängliga data i syfte 
att förstå hur bankens fastighetsportfölj är fördelad. 
Energiklassificeringar finns för drygt 10% av bankens 
privata fastigheter varav 32% har en energiklassning 
som är B eller lägre. Energimyndigheten har delege-
rats ansvar att ta fram en handlingsplan för kollektiv 
insamling av denna typ av data. Banken deltar i ar-
betsgrupper tillsammans med Svenska Bankfören-
ingen för att ständigt monitorera utvecklingen inom 
det här området. Framtidens bolån behöver anpas-
sas för att beakta klimatrisker där kortare amorte-
ringstid, klimatanpassningskrav eller exkludering av 
nyutlåning till vissa områden kan realiseras. 
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Här redovisas segment- och branschfördelningen i Sparbanken Syds kreditportfölj. 
Indelningen kan hjälpa oss förstå var de främsta klimatrelaterade risker befinner sig. 

69 %
Privat

31 %
Små och 
medelstora 
företag

Fördelning total affärsvolym Fördelning företagsutlåning

Fastighet 43 %
Övrigt 24 %
Lantbruk  11 %
Bygg 6 %
Handel 5 %
Juridik & Ekonomi  4 %
Hotell- och Restaurang 3 %
Tillverkning 3 %
Kultur, nöje och fritid 2 %

Sparbanken Syds fondtorg innehåller totalt
144 fonder från 17 olika fondbolag

Av dessa 144 är i dagsläget
118 fonder klassade som artikel 8
9 fonder som artikel 9

Fonder som främjar hållbara egenskaper (artikel 8), 
också kallade ljusgröna fonder, bidrar till hållbarhet 
genom att välja hållbara investeringar och undvika 
investeringar i vissa branscher. 

Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9), 
också kallade mörkgröna fonder, investerar i bolag som 
med sina produkter och tjänster arbetar för att lösa de 
globala utmaningarna.

Hållbara investeringar
I vår rådgivning mot privatkunder 
är vi måna om att alltid informera 
om och försöka intressera kun-
derna för vårt utbud av hållbara 
fonder, och vi märker tydligt av ett 
stort ökat intresse. Sedan 2021 har 

banken 7 exkluderingskriterier och nedan fondför-
delning enligt Disclosureförordningen. Våra kunder 
kan enkelt filtrera fram lågkoldioxidfonder med hjälp 
av vår systemleverantör och transparenskrav, som 
innebär att varje fonds C02 avtryck redovisas.

Ett kontinuerligt arbete
Bankens ambition är att fortsätta integrera beak-
tande av klimatrisker genom följande delsteg;

Styrning
Fördjupa förståelse för omställnings- och fysiska 
klimatrisker i vår organisation genom utbildningstill-
fällen för väsentliga roller. 

Strategi
Analys av utbildningsbehov inom omställnings- och 
fysiska klimatrisker i kundaffär och produktutbud. 
Utvidga bankens nuvarande arbete med egen kli-
matpåverkan men också identifiering av klimatrisker 
i leverantörskedjor och samarbetspartners. 

Riskhantering
Fortsätta dialogen med samarbetspartners för att 
minska klimatrisker i bankens fondutbud. 
Integrera klimatriskanalyser som en del av löpande 
riskrapporteringsrutiner.

Mål- och mätetal
Tydliggörande och insamling av kvantitativa ESG 
data kopplade till klimatrisker genom identifiering 
och uppföljning av klimatrelaterade risker vid kredit-
givning.
Fortsatt att öka andel artikel 9 fonder enligt uppsat-
ta mål.
Fortsätt att öka andel grön utlåning i banken enligt 
uppsatta mål. 



Sparbanken Syd har i denna rapport beskrivit det 
pågående arbetet att integrera vårt beaktande 
av hållbarhets- och klimatrisker i vår styrning 

och riskhantering. Vi vill uppmuntra andra 
aktörer på marknaden att likt oss bidra till en mer 

transparent finansmarknad genom att tillämpa 
rapporteringsramverket från TCFD. Sparbanken Syd vill 

vara en del av lösningen och arbetar kontinuerligt för att 
identifiera metoder och verktyg som hjälper till att ställa 

om till ett hållbarhet samhälle.

För mer information om bankens hållbarhetsarbete besök
www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/hallbarhet/

www.sparbankensyd.se

En del av lösningen

KÄLLOR
SMHI:s klimatscenariotjänst
SMHI:s klimatanpassningstjänst
International Panel for Climate Change (IPCC)
Sveriges Kommuner och Regioner
World Economic Forum
Finansinspektion
EBA (European Banking Authority)
Boverket
MSB
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Vid frågor om rapporten eller  
sparbankens hållbarhetsarbete kontakta

Crystal Welin, hållbarhetsansvarig:  
crystal.welin@sparbankensyd.se, 0411-82 21 13.


