
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. 
Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, 10 december 2019 

Tre miljoner kunder kan nu se sitt personliga 
koldioxidavtryck via Nordeas digitala 
banktjänster 

Nordeakunder kan nu enkelt följa sitt personliga koldioxidavtryck direkt i Nordeas digitala 
banktjänster. Den nya funktionen visar klimatpåverkan från den dagliga konsumtionen, när 
kunden använder sitt betalkort. Det hjälper kunderna att göra mer hållbara val i vardagen och 
på så vis bidra positivt till miljön. 

 
På Nordea vill vi göra hållbarhet konkret och verkligt för våra kunder. Vi utvecklar kontinuerligt vårt växande 
utbud av hållbara produkter och tjänster, som till exempel gröna bolån, gröna billån och hållbart sparande. 
 
– Tillsammans med våra nio miljoner kunder kan vi göra skillnad i arbetet mot den globala uppvärmningen och 
klimatförändringen. Från och med idag kan kunder som använder våra digitala banktjänster följa sitt personliga 
koldioxidavtryck. Vi vill uppmuntra våra kunder att använda sig av den information de får för att göra skillnad för 
miljön och klimatet, säger Per Långsved, Sverigechef för Nordea, och fortsätter: 
 
– CO2 Tracker är en bra början för de kunder som vill göra något positivt för klimatet. Baserat på insikter om sin 
egen konsumtion kan de aktivt minska sina koldioxidutsläpp, eller kompensera för dem. 
 
Kunderna kan nu se sitt koldioxidavtryck i Nordeas mobilbank och Nordea Wallet som ger möjligheten att följa 
sina kortköp. Informationen bygger på Åland Index, som har utvecklats av finska Ålandsbanken. Indexet ger en 
ungefärlig beräkning av påverkan från de varor och tjänster som köpts med ett kort. Ålandsbanken leder 
utvecklingen av index för att mäta och visualisera koldioxidutsläpp på individnivå. 
 
– Nordeas moderna mobilbank med över en miljard kundinteraktioner per år ger ett ypperligt tillfälle att 
visualisera miljöeffekterna av vardagskonsumtionen för våra kunder, tillägger Per Långsved. 
 
Vi kommer att fortsätta utveckla tjänsten i samarbete med Ålandsbanken. 
 
– Med hjälp av Åland Index vill Ålandsbanken förändra konsumtionsbeteende för att motverka 
klimatförändringen. Ålandsbankens kunder har redan kunnat följa miljöpåverkan av sina inköp under flera år. För 
att uppnå största möjliga klimateffekt vill vi samarbeta och koppla Åland Index till alla bankers kunder. Det är fint 
att Nordea visar vägen genom att implementera vår innovation”, säger Anne-Maria Salonius, chef för 
Ålandsbanken Finland. 
 

Läs mer om vår tjänst för att följa personliga koldioxidavtryck: www.nordea.se/co2tracker 
 
 
För ytterligare information: 
Per Långsved, Sverigechef Nordea, +46 (0)771 40 10 60 (pressjour) 
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