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Program

9.00-9.10 Välkomna

- Christina Lindenius, vd och Frida Masreliez, moderator

9.10-9.30 Ny spelplan för hållbarhetsfrågor på finansmarknaden

- Sara Bergström, ekonom

9.30-9.45 Regeringens prioriteringar

- Åsa Knudsen Sterte, hållbarhetssamordnare, Finansdepartementet

9.45-10.30 Paneldiskussion

- Eva Alfredsson, analytiker, Tillväxtanalys

- Beatrice Crona, forskare, Stockholm Resilience Center och KVA

- Maria Sunér Fleming, enhetschef, Svensk Näringsliv

- Sara Bergström och Åsa Knudsen Sterte



Tänkte prata om…

1. EU-kommissionens handlingsplan för finansiering 
av hållbar tillväxt

2. Lägesrapport

3. Några reflektioner



Hållbarhet/ESG

•climate change

•greenhouse gas (GHG) 

• resource depletion, 
including water

•waste and pollution

•deforestation

•biodiversity loss

•changes in land use

•ocean acidification

•changes to the nitrogen 
and phosphorus cycles

•human rights

•working conditions, 
including slavery and 
child labour 

• freedom of association 
and freedom of 
expression

• local communities

•conflict areas

•health and safety

•employee relation and 
diversity

•consumer protection

•executive pay

•bribery and corruption

•political lobbying and 
donations

•board diversity and 
structure

•shareholder rights

•stakeholder interaction

• tax strategy

Källa: UNPRI (2018)

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE



EU-kommissionens handlingsplan (mars 2018)

• 27 åtgärder på tio områden 

• Lagstiftning och andra åtgärder

• Ambitiös tidplan 
(mars 2018-Q3 2019)

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOur2-oOreAhWytIsKHY-OD0UQjRx6BAgBEAU&url=http://ndci.global/featured-resource-eu-action-plan-sustainable-finance-factsheet/&psig=AOvVaw27kCHisVD2Wc0jd27GUk15&ust=1543053526265946


Utveckla enhetligt klassifikationssystem för hållbar 
tillväxt (taxonomi)

Utveckla standard och märkning för gröna finansiella 
produkter

Främja investeringar i hållbara projekt

Beakta hållbarhet vid investeringsrådgivning

Utveckla referensvärden (index) för hållbarhet

EU-kommissionens handlingsplan



Beakta hållbarhet i kreditrating och investeringsanalys

Tydliggöra institutionella investerares och 
kapitalförvaltares skyldigheter

Beakta hållbarhet i tillsynskraven

Skärpta informationskrav om hållbarhet i 
redovisningen

Främja hållbarhet i bolagsstyrning samt 
motverka kortsiktighet på kapitalmarknaderna

EU-kommissionens handlingsplan



Lagstiftningspaket (maj 2018)

Om inrättandet av ram för att 
underlätta hållbara investeringar

(”Taxonomiförordningen”)

Om information som ska lämnas 
avseende hållbara investeringar 
och hållbarhetsrisker

(”Disclosureförordningen”)

Om kategorier av referens-
värden för koldioxidsnåla och 
klimatpositiva investeringar

(”Benchmarkförordningen”)

Ändring i delegerade akter under 
IDD

Ändring i delegerade akter under 
MiFiD

3 nya förordningar Ändringar av delegerade akter

Bistå EU-kommissionen
(juli 2018 – juni/ dec  2019)

Teknisk expertgrupp (TEG)



EU-kommissionen ber EIOPA om råd (juli/aug 18)

Tekniskt råd (juli 2018-april 2019)

• Solvens II (DA)

- Företagsstyrningssystem

• IDD (DA)

- POG och intressekonflikter

Ståndpunkt (aug 2018-sept 2019)

• Solvens II (direktiv och DA)

- Investeringar, produktdesign och 
prissättning, naturkatastrofer, interna 
modeller, bästa skattningen



Redovisning

EU-kommissionen

• Översyn av hållbarhetsredovisnings-
direktivet (non-financial reporting)

• Översyn av icke-bindande riktlinjer

EFRAG

• Hur nya eller ändrade IFRS-standarder 
påverkar hållbara investeringar

• Alternativa principer för redovisning av 
verkligt värde av långsiktiga 
aktieinvesteringar 

• European Corporate Reporting Lab: 
främja innovation och bästa praxis



Några reflektioner

• Försäkringsbranschen välkomnar 
förslagen i stort, men det finns 
vissa oklarheter

• Finansiell reglering kan endast 
utgöra ett komplement till direkt 
lagstiftning  

• Vems är ansvaret – staten eller 
individen?

• Kan lagstiftningen bli hindrande?



Tack!

www.svenskforsakring.se/

sara.bergstrom@insurancesweden.se

http://www.svenskforsakring.se/
mailto:sara.bergstrom@insurancesweden.se


EXTRA



Klimatutsläpp

• 100 företag står för 70 % av alla 
klimatutsläpp sedan 1988

• 25 företag står för mer än 50 % 
av alla klimatutsläpp

• 60 % av alla klimatutsläpp 
kommer från statsägda företag, 
32 % från noterade företag och 9 
% från onoterade företag

Källa: CDP (2017)



Kommissionens handlingsplan och  

lagförslag för hållbar finansmarknad

Frukostseminarium Svensk Försäkring, 17 januari

Åsa Knudsen Sterte, Finansdepartementet

15Finansdepartementet



Tre lagförslag

• Upplysningskrav för investerare och 

rådgivare om hur de integrerar 

hållbarhetsrisker 

• Två nya kategorier av koldioxidindex 

för underliggande tillgångar med 

låga utsläpp respektive 

nettonegativa utsläpp av koldioxid.

• Taxonomi, en EU-gemensam 

klassificering av gröna verksamheter

Finansdepartementet 16



Parallella diskussioner på flera nivåer i rådet. 

Rådsarbetsgrupp

• Medlemsstater 

• Finansdepartement

• Förhandlingar

Medlemsstaternas 

expertgrupp

• Medlemsstater 

• Finansdepartement 

och Miljödepartement 

• Filter mellan 

förhandlingar och 

tekniska detaljer 

Teknisk 

expertgrupp

• KOM expertval

• 4 subgrupper 

• Detaljer för 

utformning och nivå 

2-reglering

Finansdepartementet 17



Status i förhandlingarna 

Finansdepartementet 18

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

EU parlamentsval

TEG mandat 

Förhandlingar i rådsarbetsgrupp

Behandling i EU parlamentet TEG konsultation 

Trilog

EP och 

Rådsposition 

Index och

Upplysningskrav



Upplysningskrav om integrering av hållbarhetsrisk

• Definitioner

• Omfattning, generella och 

specifika krav

• Relation till taxonomiförslaget

• Införa delegerade akter i 

tjänstepensionsdirektivet (IORP 

II).  

Finansdepartementet 19



Nya kategorier av koldioxidindex

• Tekniska frågor
• Scope

• Gräns för relativt lägre?

• Samma transparenskrav för 

alla index eller bara hållbara?

Finansdepartementet 20



Taxonomi- en EU gemensam klassificering av gröna 

verksamheter

• Balans mellan nivå ett och nivå 

två reglering - MS inflytande

• Mandat för plattformen

• Överensstämmelse med andra 

EU-rättsakter

Finansdepartementet 21



Kontakt

Åsa Knudsen Sterte

Finansdepartementet, 

Finansmarknadsavdelningen

072-553 23 37

Asa.sterte@regeringskansliet.se

Ta del av information och 

delta i konsultationer

Anmäl till EU registrerade grupper:

• Technical expert group on sustainable finance (E03588)

• Member States expert group on sustainable finance

(E03603) 

• TEG websida

• https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-

finance-technical-expert-group_en

Underlag för konsultation

• https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-

finance-taxonomy_en

Finansdepartementet 22
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