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Hållbart Värdeskapandes 
webbinarium om 
TCFD-rapportering 
15 december 2020 



Dagens 
webbinarium

10:00 – 10:05 Åse Bäckström, Head of Sustainability Affairs, Hallvarsson & 
Halvarsson hälsar välkomna

10:05 – 10:10 Jenny Gustafsson, ordförande för Hållbart Värdeskapande och 
Hållbarhetsansvarig på kapitalförvaltningen på AMF berättar om HV

10:10 – 10:15 Karin Askelöf, Head of Responsible Investments, från Handelsbanken 
Asset Management berättar om TCFD

10:15 – 10:25 Fredrik Ekström, Vd Nasdaq Stockholm, berättar om börsens syn på 
TCFD 

10:25 – 10:35 Victor Månsson och Beatrice Kühn Jungkvist från H&H presenterar 
hur de 332 bolagen på Nasdaq Stockholm klimatrapporterar

10:35 – 11:15 Goda exempel på klimatrapportering 

Andreas Drugge, Sustainability Manager på Billerud Korsnäs, berättar om bolagets 
klimatstrategi & rapportering 

Charlotte af Klercker, Hållbarhetschef på Sobi, berättar om bolagets klimatstrategi 
& rapportering 

Simon Park, hållbarhetsanalytiker, från Handelsbanken Asset Management 
berättar om hur klimatupplysningar används i ESG-analysen

11:20 – 11:30 Avslutande Q&A 





Samarbete för Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsinitiativ mellan 16 av de 
största svenska institutionella ägarna på Nasdaq Stockholm

Sammantaget förvaltar Hållbart Värdeskapande ett kapital om cirka 
9804 miljarder SEK

Samarbete för att stötta hållbart värdeskapande i svenska bolag på 
börsen genom dialog och öppenhet



TCFD i fokus

”En mer utvecklad klimatrapportering är en förutsättning för att vi som 
investerare bättre ska förstå klimatrisker och möjligheter i våra 
investeringar och kunna fatta informerade och effektiva 
investeringsbeslut.”

”Som investerare är det vår erfarenhet att TCFDs rekommendationer 
hjälper bolag att analysera och rapportera kring sina finansiella 
klimatrelaterade risker.”





Bakgrund TCFD
Financial Stability Board (FSB) etablerades 2009 av G20

”Monitors and makes recommendations about the global financial
system”

2015 tillsatte FSB en kommitté  - ”Task force on Climate-related
Financial Disclosure”

Med uppgift att ta fram rekommendationer för rapportering som ska 
hjälpa de finansiella marknadens aktörer att förstå sina 
klimatrelaterade risker och möjligheter

I juni 2017 presenterade TCFD sina rekommendationer

- Ett generellt ramverk för alla typer av organisationer, med tillägg 
för vissa sektorer och för kapitalägare och kapitalförvaltare

- Både företag och finansiella aktörer tittar nu på hur 
klimatrapportering kan anpassas i linje med TCFD

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf


TCFDs rekommendationer

Ett ramverk för att kunna identifiera bolags 
klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter, 
med tillägg för vissa sektorer och för  kapitalägare 
och kapitalförvaltare

Syftet är att få företag att agera för att hantera de 
risker och möjligheter som kommer med ett 
förändrat klimat

Vad är TCFD?

Att rapportera i enlighet med TCFDs
rekommendationer innebär att bolagets arbete 
beskrivs utifrån följande fyra dimensioner:

1. Styrning
2. Strategi
3. Riskhantering
4. Mätetal och målsättningar

Ramverket har fått fäste som standard för 
klimatrapportering

Vad innebär det för ett bolag?
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Climate Reporting & Transparency
15 december 2020



Nasdaq
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Transparency
• 600+ Nordic issuers reports climate data to our ESG Data Portal -

>80% of Large Cap in Sweden reports Scope 1 and 2

Climate reporting
• HH report – 19% have Paris-aligned goals (47% of Large Cap).
• 2050 Report (“Klimatredovisning bland de stora bolagen på

Stockholmsbörsen”) – 84% reports according to the GHG protocol 
(up from 71% in 2018)

Progress
• Positive trend – a lot of work ongoing within corporates although 

additional efforts and transparency is needed.

Current state



Regulatory initiatives
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European regulatory requirements on issuer 

• EU Commission published its final non-binding guidelines on  non-financial reporting with 
supplements on climate-related information in June 2019. 

• EU Taxonomy Regulation
• Obligating undertakings in scope to report revenue breakdown and expenditure allocation for their taxonomy 

eligible activities. Apply from 1 January 2022.
• EU Non-financial Reporting Directive – review ongoing. 

• Stricter reporting rules  and potential increase in company coverage to be expect . Proposed changes from the 
Commission expected end Q1 2021. 

• UK FCA
• Roadmap to enhance climate related disclosure by listed issuers.

• Swedish FSA
• Main focus for corporates the upcoming sustainability regulation and directives (NFRD and EU Taxonomy) with 

set timeline 2021-23.
• Also recommendation to corporates to utilize the TCFD as starting point for climate related aspects.



Other initiatives

13

Several initiatives ongoing in addition to regulatory changes

• IOSCO - Sustainable Finance Network  (Chair Erik Thedéen)

• IFRS Foundation – consultation relating to global standard for ESG reporting

• UK TCFD roadmap - which outlines the UK’s approach to implementing the recommendations of the 
TCFD framework in the UK economy

• Mark Carney – “UN Special Envoy for Climate Action and Finance” – COP26 in Glasgow November 
2021

• Investor Community - e.g. Black Rock et al, UN PRI (3,000+ signatories), Hållbart Värdeskapande, etc



TCFD and key consideration
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TCFD framework
• A holistic framework – not only data disclosure 
• Implementation process – equivalent to ERM framework 

implementation in an organization (main effort to implement into 
decision processes) 

• High value of implementation of TCFD – implementation of TCFD 
framework supports corporates in risk management and identifies 
business opportunities

Key consideration for implementation
• Materiality principle - large corporates versus all corporates
• Step-wise approach vs complete implementation
• Enable a smooth transition process for issuers / corporates and enable 

SMEs to adopt over time
• Comply or explain versus rules
• Key basic data points vs full framework

TCFD Core Components



Nasdaq initiatives
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ESG disclosures and education
• ESG Education - section in mandatory education for corporates to be 

listed
• ESG Reporting Guide – practical guide for listed companies how and 

what to report on ESG (with references to the main standards)
• ESG Data Portal – facilities a disclosures of ESG data based on Nasdaq’s 

ESG Reporting Guide
• ESG Advisory Services – team which supports corporates and provide 

advisory services within ESG area
• One Report – workflow tool for corporates to manage and disclose ESG 

data to wide range of stakeholders

Other ESG initiatives to create transparency
• Nasdaq Sustainable Bond Network – provide transparency for 

sustainable bonds globally
• ESG Footprint – Tool to support investors and their clients in measuring 

the sustainability impact of investments and portfolios of investments



Process forward
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• Access to capital - in the long run necessary for corporates to adhere to investor 
requirements on climate resilient business models and data disclosures to ensure 
access to capital 

• Key considerations – Nasdaq sees value in materiality aspect, self regulation with 
comply or explain, and ensure transition process for SME’s taken into account 

• EU Regulation – monitor development on regulatory side to ensure alignment with 
additional climate reporting

• Nasdaq support - currently assessing, in dialog with market stakeholders, how 
Nasdaq can support further development around enhanced climate reporting and 
transparency

• ESG Data Portal – Nasdaq to assess how data can be made more accessible for 
stakeholders



Hallvarsson & 
Halvarssons 
TCFD-granskning



TCFD-rapportering på 
Nasdaq Stockholm 

Beatrice Kühn Jungkvist, Halvarsson & Halvarsson 



Fyra frågor
332 bolag

• Har bolaget tagit fram antingen en TCFD-rapport 
eller korsreferenser till TCFD-ramverket? 

• Framgår det att bolaget följer utvecklingen av 
TCFD:s rekommendationer? 

• Finns parislierade/transformativa klimatmål? 

• Nämns EU:s handlingsplan för hållbara 
finanser/taxonomin? 



Har bolaget tagit fram 
antingen en TCFD-
rapport eller 
korsreferenser till 
TCFD-ramverket?

Ja 
5%

Nej
95%

5%
av de totalt 332 granskade bolagen har 
presenterat en TCFD-rapport eller har en 
korsreferenslista i sin årsredovisning eller 
hållbarhetsredovisning. 



Ja,
17%

Nej,
83%

Ja
1%

Nej
99%

Har bolaget tagit fram antingen en 
TCFD-rapport eller korsreferenser 
till TCFD ramverket?

Inget Small-Cap bolag har 
tagit fram en TCFD-rapport.

Large Cap Mid Cap Small Cap



Bolag med en 
TCFD-rapport 
eller med 
korsreferenser till 
TCFD:s ramverk

Basic Materials
17%

Consumer, 
Cyclical

11%

Energy
5%

Financial
28%

Real Estate
11%

Industrial
22%

Communications
6%

Sektorer



Framgår det att 
bolaget följer 
utveckling av 
TCFD:s
rekommendationer?

5%
av de bolag som inte TCFD-rapporterar 
så är det fem procent som uttryckligen 
kommunicerar att de följer utvecklingen 
av TCFD:s rekommendationer.

Ja
5%

Nej
95%



Framgår det att bolaget följer 
utveckling av TCFD:s
rekommendationer?

Ja
14%

Nej
86%

Large Cap
Ja 2%

Nej
98%

Mid Cap
Ja 1%

Nej
99%

Small Cap



Bolag som följer 
utveckling av  
TCFD:s
rekommendationer 
i olika branscher

Communications
7%

Consumer, 
Cyclical

13%

Consumer, 
Non-cyclical

7%

Financial
20%

Real Estate
20%

Industrial
33%

Sektorer



Finns parislierade/
transformativa mål?

19%
(62) av de 332 granskade bolagen har 
parislierade klimatmål.

JA 19%

NEJ 81%

Med transformativa klimatmål 
menas att ett bolag tydligt fastställt 
och kommunicerat när i tiden 
verksamheten ska vara 
klimatneutral.



Ja 
47%Nej

53%

Finns parislierade/ 
transformativa mål?

Large Cap Mid Cap Small Cap
Ja 3%

Nej 97%

Ja
9%

Nej 91%



Bolag med 
parislierade/ 
transformativa 
mål i olika 
branscher

Basic 
Materials

6%
Communications

8%

Consumer, 
Cyclical

14%

Energy
2%

Financial
13%

Real Estate
18%

Industrial
24%

Consumer, Non-
cyclical

13%

Technology
2%



Nämns EU:s 
handlingsplan för 
hållbara finanser, 
taxonomin?

Ja
3%

Nej
97%

3%
Endast tre procent av de granskade 
bolagen kommenterar att de följer 
utvecklingen av taxonomin. 



Ja
9%

Nej
91%

Nämns EU:s handlingsplan 
för hållbara finanser, 
taxonomin?

Inget av bolagen på Small 
Cap kommenterar 
taxonomin. De bolag på Small 
Cap som inte omfattas av 
årsredovisningslagens krav 
på hållbarhetsrapportering 
omfattas inte heller av 
taxonomin. 

Large Cap Mid Cap Small Cap
JA 2%

Nej
98%



Bolag i olika 
branscher som 
nämner 
taxonomin Basic Materials

27%

Consumer, 
Cyclical

9%

Financial
46%

Real Estate
18%



Goda exempel

Victor Månsson, Halvarsson & Halvarsson 



Ett bolag med 
TCFD-rapport på 
Mid Cap

Enquest PLC



TCFD-
rapporteringen är 
helt integrerad i 
hållbarhets-
redovisningen
Castellum



”I gamla fotspår”



”Vi uppnår 
Parisavtalet”



Finanssektorn

Handelsbanken rapporterar i två 
TCFD-rapporter från 
Handelsbanken Asset 
Management och Handelsbanken 
Liv.

Nordea rapporterar i separat 
Hållbarhetsrapport. TCFD-index 
hjälper läsaren rätt.

Swedbank redovisar hur stort 
värde av utlåningen som är 
kopplat till betydande 
klimatrelaterade risker.



Kinnevik
Kinnevik redovisar sitt arbete 
enligt TCFD:s rekommendationer i 
en separat TCFD-rapport. 

Risker redovisas på kort, mellan 
och lång sikt och tillsammans med 
en redogörelse för hur Kinnevik på 
ett systematiskt sätt kategoriserar 
dessa. 



TCFD-
rapportering

H&M
Klimatriskanalys enligt TCFD ligger i 
årsredovisningen (FV/Lagstadgad 
hållbarhetsrapport) och inte i 
hållbarhetsredovisningen. Hänvisning 
finns i hållbarhetsredovisningen.  

Beskrivning av styrelsens översyn på 
två ställen: i 
bolagsstyrningsrapporten samt i 
FV/Lagstadgad hållbarhetsrapport. 

Klimatfrågan övervakas av 
revisionsutskottet, granskas minst 
årligen. Riskanalyser granskas årligen 
av styrelsen.



Boliden
Bolidens TCFD-upplysningar finns  
presenterade i en separat rapport, 
tillsammans med GRI-
upplysningar och mätpunkter för 
UN Global Compact.

Hänvisningarna är kategoriserade 
efter TCFD:s fyra huvudområden 
vilka guidar läsaren rätt. 
Information relaterat till TCFD:s 
rekommendationer återfinns i 
både Hållbarhetsredovisning och 
separat rapport. 



Mål som godkänts 
av Science Based
Targets initiative
(SBTi)

41

Essity
Tydlig beskrivning av klimatmål 
upprättade enligt GHG-protokollet 
som godkänts av Science Based 
Targets Initiative.



Vägen till Science 
Based Targets 
(SBTi)



WHAT IF paper packaging 
is the solution?

December 2020 Andreas Drugge KM7 Gruvön, 2019



What is your reason to be safe?

Safety first

Alarms and 
assembly point

Emergency exit

Emergency 
number

Fire extinguisherDefibrillator and 
first aid kit

Personal 
protective 
equipment



BillerudKorsnäs in short

Operating profit 
approx.
(2019)

1,1
Billion SEK 8

Production units 

Beetham
Frövi

Rockhammar
Gruvön
Gävle

Karlsborg
Pietarsaari
Skärblacka

3Product Areas

56%
Board

Share of net sales

33%
Paper

Share of net sales

4%
Solutions

Share of net sales4 500
Number of employees

* Others: 7%

Net sales approx.
(2019) 

24,4
Billion SEK



We challenge conventional packaging 
for a sustainable future

We work for a sustainable and circular society with packaging solutions that are renewable, 
recyclable and climate efficient.

Sustainability foundation
Sustainable wood supply | Responsible supply chain | Engaging workplaces 

Resource-efficient production | Community engagement | Responsible business

Safety first
Safe work environment

Stable and efficient production

Climate change 
Minimise CO2-emissions

Renewable alternatives instead 
of fossil resources

Materials for the future
Product sustainability

Innovate new ways to use fibres



Climate reporting

2013 2016-
2018

2020



TCFD approach

Rely on existing processes

Scenario analysis

ERM and strategy processes

Annual and sustainability report



Thank you.

Andreas Drugge, Sustainability Manager
andreas.drugge@billerudkorsnas.com

Sektorer



Klimatrapportering i linje med 
TCFDs rekommendationer



Drivkrafter bakom investerares intresse
för TCFD-rapportering

Bättre 
informerade 
investerings-

beslut
Regleringar

EU Sustainable Finance 
Disclosure Regulation

EU Taxonomy

Klimatrelaterade
risker i den enskilda
bolagsanalysen

Ny faktorrisk att ta hänsyn till i
portföljkonstruktionen

Fångar vi de 
möjligheter klimat-
omställningen innebär?



Vad mäter & rapporterar vi investerare?

Växthusgasutsläpp

• Investerare fokuserar mer och mer på att 
vara transparenta också i denna fråga

• Här använder vi också dataleverantörer för 
att systematiskt analysera de klimat-
relaterade riskerna och möjligheterna i 
våra investeringsportföljer

• Men självklart är en central faktor i detta 
också vad ni som bolag gör för att hantera 
och kapitalisera på era risker och 
möjligheter 

1

• Alla rapporterar på exponeringen mot 
växthusgasutsläpp i investeringsportföljen

• För bolag som inte rapporterar data tar vi 
hjälp av våra dataleverantörer som 
estimerar era utsläpp baserat på typ av 
verksamhet ni är involverade i…

• … eller så blir data för ert bolag tomt 

Finansiell risk & möjlighet2



Och vad vill vi se från er?

Era växthusgasutsläpp

Att ni själva tänker igenom hur olika klimatscenarion kommer 
påverka er verksamhet – både risker och möjligheter

Hur detta påverkar de strategiska beslut ni tar framåt

Hur er affärsmodell och ert värdeerbjudande kommer stå sig i en 
klimatneutral ekonomi

1

2

3

4



SBT räcker inte för att svara mot detta
- Investerare
Vi vill att ni är transparenta kring era klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter i enlighet 
med TCFDs rekommendationer
- Bolag 
Men vi har redan satt Science Based Targets…

Science Based Targets TCFD



Kortsiktiga vinster från att TCFD-rapportera?

• En möjlighet att träffa och diskutera med långsiktiga 
investerare

• Stärka caset som ett ledande bolag inom klimatfrågan

• Stark möjlighet till förbättrat ESG betyg hos analytiker



En utvecklad TCFD-rapportering bidrar med:

• Ökad tydlighet i hur styrning, riskhantering, strategi och mätetal kring 
klimatpåverkan och klimatförändringar ser ut och kan hanteras.

• Ett verktyg för strategisk utveckling av miljö- och klimatarbete.
• Ökad transparens möjliggör ökad förståelse bland intressenter och 

investerare för hur klimatpåverkan och klimatförändringar hanteras 
och hur exponerad verksamheten är för klimatrelaterade risker och 
möjligheter.

• Positivt bidrag till en ökad transparens i klimatfrågan från det privata 
näringslivet.



Q&A 

Varmt välkomna att ställa era frågor genom Q&A-funktionen



Ställ dina frågor 
i chatten 

Fredrik Ekström

Vd,
Nasdaq Stockholm

Andreas Drugge

Sustainability Manager, 
Billerud Korsnäs

Charlotte af Klercker

Hållbarhetschef, 
Sobi

Åse Bäckström

Head of Sustainability Affairs, 
Hallvarsson & Halvarsson 

Beatrice Kühn Jungkvist

Associate, 
Hallvarsson & Halvarsson

Victor Månsson

Consultant, 
Hallvarsson & Halvarsson 

Jenny Gustafsson

ordförande Hållbart 
Värdeskapande, 
Hållbarhetsansvarig 
kapitalförvaltningen på AMF

Karin Askelöf

Head of Responsible
Investments, Handelsbanken 
Asset Management

Simon Park

Hållbarhetsanalytiker, 
Handelsbanken Asset 
Management
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