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“Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

”De tre dimensionerna av hållbar utveckling –
den ekonomiska, sociala och miljömässiga –
samstämmigt och ömsesidigt ska stödja 
varandra och vägas samman när beslut 
fattas.”
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Brundtlands 
definition



Parisavtalet 2015
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Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet:

• Hålla den globala uppvärmningen långt under 
2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 
°C.

• Öka ambitionerna efter hand, avstämning var 
femte år.

• Stöd från industrialiserade länder till 
utvecklingsländer



Science based targets (SBTi)
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Hur kan vi kvantifiera och mäta? 
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• Relevans (relevance) 

• Fullständighet (completeness)

• Jämförbarhet (consistency)

• Transparens (transparency)

• Noggrannhet (accuracy)



Scope 1, 2 och 3
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ESG –hållbar affärsmodell
Miljö

Vår miljö påverkas i allra högsta grad av det vi producerar och konsumerar. Vår produktion, som omfattar allt 

från bilar till livsmedel, bidrar till klimatförändringen, tar resurser i anspråk och medför sopor, utsläpp, 

skogsskövling och förlust av biologisk mångfald, med mera.

Socialt ansvar

Företagen har ett ansvar för sina anställda och för samhället, och det ansvaret omfattar bland annat 

arbetsvillkor, arbetstagarnas rättigheter och mångfald.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ett företag kan fungera som en kontrollmekanism i fråga om mutor och korruption, skatt, 

ersättningar till högsta ledningen, aktieägarnas rösträtt och den interna kontrollen. 
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Hållbara finanser
Finansbranschens roll?
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Sustainable finance
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EU-kommissionens handlingsplan
Enhetligt språk och definitioner på (miljömässigt) hållbara aktiviteter (Taxonomin)

Nya frivilliga standards och märkning för gröna obligationer och ”EU blomman”

Underlätta investeringar i hållbara projekt

Hållbarhet i rådgivning och produktutveckling (IDD)

Utveckla riktmärken (benchmarks) för hållbarhet

Integrera hållbarhetsaspekter i kreditrating och investeringsanalys

Nya informationskrav till kund om hållbarhet och hållbara sparandeprodukter  

Integrera hållbarhetsaspekter i Solvens II-regelverket

Ny standard för hållbarhetsredovisning (CSRD)

Främja hållbar bolagsstyrning CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence)
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Taxonomiförordningen
Syfte
• Upplysningskraven ökar transparensen och hjälper investerare att fatta medvetna 

investeringsbeslut

• Taxonomin skapar standardisering och underlättar jämförbarhet

Genom att

• Ta fram ett klassificeringssystem för vad som är en hållbar aktivitet

• Börjar med vad som är miljömässigt hållbar aktivitet
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Taxonomins definition
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Väsentligt bidra till att 

uppfylla åtminstone ett av 

de sex miljömålen

Inte avsevärt skada 

något av de resterande 

miljömålen 

Tekniska granskningskriterier

Följa 

grundläggande 

arbetsrättsliga 

konventioner och 

mänskliga 

rättigheter

För att vara hållbar behöver en aktivitet:



Disclosureförordningen
Syfte

• Harmonisera hållbarhetsrelaterad information från finansiella aktörer

• Öka jämförbarheten av olika finansiella produkter

• Göra det lättare för slutkund att fatta välinformerade beslut kopplat till hållbarhet

Genom att:

Harmonisera kraven på finansiella aktörer och rådgivare avseende

• Hur de integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut

• Hur de beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina processer

• Hur de informerar om hållbarhet för finansiella produkter
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Ansvarsfull 
kapitalförvaltning
Så hur jobbar vi med hållbarhet?
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Tre delar 
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Ansvarsfull 
kapitalförvaltning

Ansvarsfull 
riskstyrning 

Ansvarsfulla 
placeringar

Ansvarsfullt 
ägande



Kapitalförvaltning -
Ansvarsfullt ägande

Välskötta bolag över tid överträffar bolag med svag bolagsstyrning och utan fokus på 

hållbarhetsfrågor. Vi lägger vikt vid att diskutera klimat och miljö, mänskliga rättigheter, 

anti-korruption och andra hållbarhetsfrågor med våra noterade innehav och andra tillgångar 

som vi investerar i.  

Arbetet bedrivs primärt i följande kanaler:

• Bolagsstämmor

• Direkt kontakt

• Löpande dialog

• Tematiska dialoger

• Incidentstyrd dialog
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