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Klimatrapport 2021

Enligt TCFD:s rekommendationer
Andra AP-fonden arbetar kontinuerligt med att utveckla en klimatanpassad portfölj.
Målet är nettonollutsläpp senast 2045. Fonden integrerar klimataspekter i riskbedömningar och investeringsbeslut för att uppnå en hållbar strategisk portfölj och deltar i
globala samarbeten för att tackla klimatfrågan ur ett bredare perspektiv.

Den samlade forskningen i klimatfrågan, i FN:s
klimatpanels rapporter, visar tydligt på nödvändigheten att begränsa den globala uppvärmningen, helst till 1,5 grader Celsius, samt att det
krävs en snabb och kraftfull omställning för att
nå dit. För att stabilisera klimatet krävs att nettoutsläppen minskats till noll runt 2050. Eftersom temperaturhöjningen är beroende av hur
mycket växthusgaser som över tid släppts ut, är
det viktigt att utsläppen minskas så snart som
möjligt. Ett viktigt verktyg för att driva på
utvecklingen med att minska utsläppen är att
öka transparensen och rapporteringen om klimat, för både företag och investerare. Som långsiktig investerare måste AP2 i sin kapitalförvaltning identifiera risker och möjligheter kopplade
till klimatförändringar. Fonden behöver också
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förstå hur den kan bidra till omställningen.
I juni 2017 presenterade Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) sina
rekommendationer om klimatrelaterad information för olika typer av organisationer. En rapportering enligt TCFD:s riktlinjer ska innefatta:
1) hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledningsgrupp); 2) vad organisationen har för strategi
kring klimatförändringar och omställningen till
en fossilfri ekonomi; 3) en beskrivning av organisationens klimatrisker och möjligheter; samt
4) information om vilka mätetal och mål som
organisationen använder.
I december 2021 hade mer än 2 600 organisationer i 89 länder uttryckt sitt stöd för TCFD; en
ökning på mer än 1 000 organisationer på ett år.

Identifiering av klimatrelaterade risker och möjligheter är centralt i TCFD:s ramverk. Läs mer i
Bilaga 1, sidan 18, och på webbplats www.fsbtcfd.org
TCFD delar upp klimatrisker i två grupper:
omställningsrisker och fysiska risker. För AP2
innebär identifierade klimatrisker en anpassning
av den strategiska portföljen och val av de index
som representerar de olika tillgångsslagen.
Under rubriken klimatmöjligheter inkluderar
TCFD resurseffektivisering, förnyelsebar energi
och resiliens. AP2 stödjer TCFD:s ramverk eftersom det ökar transparensen och förenklar utvärderingen av bolag. För AP2 innebär klimatmöjligheter investeringar i tillgångar som direkt syftar
till att bidra till en hållbar omställning. Det är
också ett viktigt verktyg för fondens eget

arbete, då det skapar möjlighet att kommunicera
fondens klimatarbete. AP2 publicerade sin första
TCFD-rapport i början av 2018. Fonden har
använt de förslag som finns i TCFD:s rekommendationer både vad gäller olika sektorer och den
specifika vägledning som finns för kapitalägare
(Bilaga 1). Fonden har under 2021 bland annat
fortsatt arbetet med att implementera EU:s
Paris-Aligned Benchmark (PAB-index) i förvaltningen av de globala noterade aktie- och företagsobligationsportföjerna. Utöver detta arbetar
fonden med initiativ inom avskogning. Denna
rapport ger en beskrivning av AP2:s klimatarbete
utifrån TCFD:s ramverk, och områden för vidareutveckling.
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TCFD:s ramverk

Styrning

Styrning av klimatrelaterade
risker och möjligheter

Strategi

Aktuell och potentiell påverkan av
klimatrelaterade risker och möjligheter på
organisationens affär, strategi och
finansiella planering

Riskhantering

Processer för identifiering, bedömning
och hantering av klimatrelaterade
risker och möjligheter

Mätetal och mål

Mätetal och mål för att bedöma och
hantera relevanta klimatrelaterade
risker och möjligheter
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Styrning
AP2:s ledning är ansvarig för att bedöma och hantera klimatrisker och möjligheter.
Styrelsen har en gedigen kunskap och ett stort engagemang i dessa frågor.

om eventuella indexförändringar görs en hållbarhetsanalys. Bland annat undersöks hur förändringen kommer att påverka koldioxidavtrycket.
AP2 har en process för att löpande informera
styrelsen om fondens hållbarhetsarbete, där klimatrelaterade frågor ingår. Styrelsen har möjlighet att diskutera ESG och klimatfrågor vid varje
möte.
Ledningens roll i bedömning och hantering av
klimatrelaterade risker och möjligheter
Ansvaret för AP2:s strategiska hållbarhetsarbete
faller på fondens ledningsgrupp, chefsstrateg och
seniora hållbarhetsstrateg. De ansvarar även för
implementering och uppföljning. Klimat är ett av
fondens fyra fokusområden inom hållbarhet och
får således stort fokus i ledningens arbete.
Alla fondens anställda har ett ansvar att beakta
klimat utifrån sina roller och kapitalförvaltningschefen ansvarar för hantering av klimatrelaterade
risker och möjligheter i förvaltningen.
Cheferna för risk- respektive avkastningsanalys
är ansvarig för att utveckla hur fondens hållbarhetsprestanda mäts gentemot en basportfölj.

Den seniora hållbarhetsstrategen ansvarar för
att kommunicera fondens klimatarbete till styrelsen. Analys av klimatrelaterade investeringsmöjligheter initieras av förvaltningsledningen.
Fortsatt arbete
AP2 arbetar konstant med att utveckla och förtydliga information och processer om tillsyn och
bedömning av klimatrelaterade risker och möjligheter. Som en del i arbetet med affärsplanen
för 2021 till 2023, startade fonden i början av
2020 ett antal spaningar inom olika områden,
bland annat hållbarhet. Inom detta arbete identifierade fonden följande områden att fokusera
på framöver:
•

Fysiska risker och hållbara investeringar
Djupare förståelse behövs av de risker
som klimatförändringen orsakar i fondens portföljer. Med ökad insikt öppnas
även möjligheter för hållbara investeringar.

•

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald har identifierats som
ett viktigt område, som också är starkt
kopplat till klimat – en koppling som
pendlar mellan samspel och motsättning;
båda perspektiven krävs i omställningen
till en nettonoll-portfölj. AP2 utvärderar
för närvarande hur fonden ska förhålla
sig till och integrera biologisk mångfald i
sin verksamhet och i klimatarbetet.

•

Sociala risker
Ledningen tar i beaktande hur sociala risker inverkar på fondens klimatarbete
eftersom risker inom klimat och mänskliga
rättigheter ofta framträder tillsammans.

En målbild i affärsplanen är att fonden till
2023 ska ha utvecklat en mer effektiv, hållbar
och resilient portfölj. AP2 kommer fortsätta att
utveckla och förtydliga information och processer vad gäller tillsyn och bedömning av klimatrelaterade risker och möjligheter.
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Strategi
Klimatrelaterade risker och möjligheter har både reell och potentiell påverkan på
organisationens strategi. För Andra AP-fonden som kapitalägare innebär detta att
risker och möjligheter ska beskrivas utifrån fondens investeringsstrategi.

AP2:s hållbarhetsstrategi
AP2 utgår i huvudsak från ett långsiktigt perspektiv på 30 år. Detta avspeglas såväl i den långsiktiga
fördelningen av kapitalet mellan olika tillgångsklasser som i de strategier som avgör fördelningen inom respektive tillgångsklass. AP2:s hållbarhetsstrategi utgår från det lagstadgade
uppdraget samt fondens investeringsövertygelser.
Strategin speglar också fondens vision och
värderingar.
Med AP2:s långsiktiga placeringshorisont är det
avgörande att beakta klimataspekter i investeringsbesluten från högsta strategiska nivå ner till
den enskilda placeringen. Investeringsövertygelserna ger de yttre ramarna för fondens syn på
hållbarhet i förvaltningen. Under 2019 sågs dessa
över bland annat för att säkerställa att fondens
syn på hållbarhet i allmänhet, och klimatförändring i synnerhet, avspeglas på ett rättvisande sätt.
En av AP2:s investeringsövertygelser är att ”klimatförändringar är en systemrisk”. Klimataspekter
betraktas dock inte bara som riskhantering utan
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som en möjlighet, då en annan investeringsövertygelse är att ”hållbarhet lönar sig”. Det innebär till
exempel investeringsmöjligheter i bolag inom förnyelsebar energi. Fonden arbetar både med att ta
hänsyn till och minska den finansiella klimatrisken
samt att aktivt bidra till omställningen.
Därutöver har ett antal mer konkreta principer
för hållbarhet fastställts, som ligger till grund för
fondens hållbarhetsstrategi. Dessa principer syftar till att konkretisera vägen till en hållbar strategisk målportfölj.
Strategin innehåller också mål för att kunna
analysera hur fondens arbete med hållbarhet
påverkar avkastning och risk.
Risker och möjligheter
Klimatförändringar har en stor inverkan på fondens arbete med att skapa en god långsiktig
avkastning för pensionssystemet. Principen om
att hållbarhet ska vara integrerat i alla investeringsprocesser innebär att klimatrisker och -möjligheter beaktas i allt från val av strategisk portfölj till taktiska och aktiva investeringsbeslut.

AP2:s investeringsövertygelser
1.

Gedigen analys av pensionssystemet centralt för strategivalet.

3.

Diversifiering minskar risken.

2.

Systematiskt risktagande krävs.

4.

Aktiv förvaltning skapar mervärde.

5.

Hållbarhet lönar sig.

6.

Klimatförändringar är en systemrisk.

7.

Långsiktigt uppdrag ger speciella möjligheter.

8.

Människor och kultur är kritiska för framgång.

9.

10.

Stabila processer är en förutsättning för bra resultat.
Hög kostnadseffektivitet ger bättre resultat.

AP2:s sex principer för hållbarhet
1.

2.
3.

4.
5.

6.

AP2 integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser.

AP2 söker aktivt investeringar som bidrar till en hållbar
utveckling.

AP2 arbetar utifrån fokusområden.

AP2 använder dialog som ett verktyg.

AP2 tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt.

AP2 strävar efter att vara ledande inom hållbarhet.
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ALM-analysen, fondens verktyg för att ta fram mest
relevant strategisk portfölj, beaktar sedan ett antal
år tillbaka de risker som klimatförändringar innebär.
Valet av strategisk portfölj består dels av att fastställa vilka tillgångsslag som ska ingå och hur
mycket som ska investeras i respektive tillgångsslag,
dels vilka index eller strategier som ska representera
respektive tillgångsslag. Valet av fördelningen mellan tillgångsslag utgår från ett scenario där tillräckliga globala åtgärder inte vidtas och den globala
temperaturökningen blir 3 grader Celsius istället för
de 1,5 grader Celsius som är Parisavtalets mål.
Fonden har implementerat index i linje med
EU:s Paris-Aligned Benchmark, som idag ligger till
grund för förvaltningen av globala aktier och
företagsobligationer (motsvarande cirka 53 procent av fondkapitalet). Detta har inneburit stora
konsekvenser för portföljen med omfattande
avinvesteringar av bolag med verksamhet kopplad till fossila energikällor. Efter förra årets lansering av detta index, som resulterade i en halvering
av utsläppen i de berörda portföljerna, föreskriver kriterierna för indexet att portföljens totala
utsläpp ska fortsätta minska med i genomsnitt
7 procent per år.
De reella klimatrelaterade möjligheter som
identifierats utgör en växande del av AP2:s allokering. Ett exempel är fondens investeringar i så
kallad hållbar infrastruktur, som utgår från den
snabba omställning som krävs av energi- och
transportsystem från fossilbaserade till förnyelsebara. Under 2021 har AP2 gjort ytterligare tre
investeringar med fokus på förnyelsebar energi.
En av dessa är investeringen i Northvolt som producerar litiumjonbatterier för elbilar. Allokeringen
till hållbar infrastruktur är i en uppbyggnadsfas
och utgör idag cirka 1,0 procent av fondkapitalet.
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Fondens strategiska allokering till gröna obligationer är ett annat exempel. Under 2021 har antalet
emissioner av gröna och sociala obligationer ökat
markant. Detta gäller både stater och företag, där
bland annat fordonsindustrin är starkt representerad.
Fonden har under året ökat sitt fokus på transparent
rapportering från emittenter, och inlett ett arbete med
analys av påverkan. Fondens investeringar i gröna
obligationer motsvarar 3,0 procent av fondkapitalet.
Inom AP2:s investeringar i skog- och jordbruk drivs
en kontinuerlig utveckling av arbetet med hållbarhet
och klimat. Fondens förvaltare inom jordbruk arbetar
alltmer regenerativt och skogsförvaltarna tillämpar
Natural Climate Solutions (NCS) det vill säga konservering och återställning av marker till sitt ursprungliga
tillstånd.
I bedömningen av potentiella risker ingår långsiktiga
antaganden om hur klimatförändringar kommer att
påverka utvecklingen av det ekonomiska och demografiska läget. Om klimatläget försämras bedöms det
få negativa konsekvenser på den globala ekonomiska
tillväxten. Detta beaktas i fondens strategi. Samtidigt
uppstår diverse internationella samarbeten kring klimat som skapar nya investeringsmöjligheter.
Fortsatt arbete
Under 2022 kommer fonden fortsätta att arbeta i
enlighet med hållbarhetsstrategin. En genomlysning
av hela portföljen ska ge en överblick av fondens
påverkan på omvärlden. Resultaten av analysen ska
styra påverkansarbetet vidare i den riktning som
bedöms mest givande. Det kommer också ställas
högre krav om transparent påverkansrapportering på
emittenter av gröna obligationer. Parallellt kommer en
resiliensanalys utföras.
Den svenska aktieförvaltningen på AP2 förbereder
för implementering av PAB i sina portföljer.
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Scenarioanalys
En av Andra AP-fondens principer för hållbarhet är att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt.
FN:s klimatpanel (IPCC) har i uppdrag att sammanställa det vetenskapliga kunskapsläget kring
klimatförändringar. Deras rapporter är utgångspunkten för fondens arbete med klimatscenarier.

IPCC gav 2018 ut en specialrapport om konsekvenserna av global uppvärmning på begäran av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Rapporten beskriver effekter av en global uppvärmning på 1,5
grader och relaterade utsläppsbanor av växthusgaser, i
syfte att stärka den globala förmågan att agera mot
klimatförändringar och att fastställa mål inom hållbar
utveckling.
Rapporten lägger fram olika scenarier för hur
1,5-graders målet kan nås beroende på om ett tillfälligt
överskridande av uppvärmningsnivån tillåts eller inte. I
scenarier med inget eller begränsat överskridande av
uppvärmningsnivån minskar de globala nettoutsläppen
av koldioxid med cirka 45 procent från 2010 års nivå
fram till 2030 och når netto noll runt 2050. Om ett högt
överskridande tillåts är det möjligt att avvakta med
utsläppsminskningar till 2030, men sedan krävs både
en kraftig minskning av utsläpp och ett stort upptag av
koldioxid (negativa emissioner).
I och med att AP2 under 2020 implementerade index
som följer kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark
(PAB) rapporterar fonden utvecklingen av portföljen
gentemot det mest konservativa av IPCC:s 1,5 graders
scenarier (P1 i figuren nedan). Detta på grund av osäkerheten kring tröskeleffekter och möjligheterna att få
till storskaliga negativa emissioner inom 10 år.
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FÖRDELNING AV BIDRAG TILL GLOBALA NETTOUTSLÄPP AV KOLDIOXID
I FYRA ILLUSTRATIVA EXEMPEL PÅ MODELLERADE UTVECKLINGSVÄGAR

Källa: Figur SPM.3b från IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse
gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte,
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock,
M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use)
BECCS (BioEnergy with Carbon Capture and Storage)
CDR (Carbon Dioxide Removal)
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Riskhantering
Processer för identifiering, bedömning och hantering av risker förekommer på
flera ställen inom organisationen. I enlighet med TCFD:s regelverk bedrivs såväl
dialogaktiviteter med portföljbolag som analys av hur den totala portföljen är
positionerad gentemot en omställning till ett lågkoldioxidsamhälle.

”Klimatförändring är en systemrisk” har varit en
av AP2:s investeringsövertygelser sedan 2019.
Året därpå implementerades Paris-Aligned
Benchmark-processen för att identifiera och hantera klimatrisker i portföljen. Fonden anser att det
är en fördel att anpassa sig till ett genomarbetat
ramverk fastställt av en tredje part, i detta fall EU.
Identifiering och bedömning
Två gånger per år uppdateras fondens internt
utvecklade PAB-anpassade index, som styr fondens investeringar i för globala aktier och företagsobligationer. Bland annat mäts om investeringarna uppfyller följande krav:
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•

Vid implementeringen ska indexets koldioxidintensitet vara maximalt 50 procent av koldioxidintensiteten i det motsvarande marknadsviktade indexet.

•

Ha minst samma totala exponering mot
sektorer med hög klimatrisk, exempelvis elproduktion och transport, som ett
marknadsviktat index.

•

Koldioxidintensiteten ska därefter minska
med minst 7 procent per år för att uppnå
nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

•

•

Får inte innehålla bolag som har en
viss andel försäljning från kol, olja och/
eller naturgas eller som producerar el
med mer än 50 procent fossil energi
och/eller med en utsläppsnivå över en
definierad gräns.

”Do no harm”-principer ska gälla, det
vill säga minskning av fossila bränslen
och växthusgaser får inte ske på
bekostnad av andra viktiga principer
inom ramen för ansvarsfull förvaltning
som exempelvis mänskliga rättigheter
och god ägarstyrning.

Identifieringsprocess för klimatrisker inom övriga
tillgångsslag görs för varje enskild investering.

Exempelvis utvärderas AP2:s fastighetsinvesteringar enligt GRESB (Global ESG Benchmark for
Real Assets).
Hantering
PAB är en integrerad process där hanteringen
delvis innebär avinvestering från bolag som sker
som en direkt följd av riskidentifieringen och
bedömning. Aktivt engagemang är en annan viktig del av hanteringen och har varit en del av fondens process sedan start. Inom fondens övriga
tillgångsslag sker riskhantering också på ett aktivt
sätt, bland annat genom bolagsdialoger. AP2:s
dialoger med bolag sker på olika sätt beroende
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på vad syftet är. Stora initiativ initieras med ett
brev till ordförande och VD och sedan fortsätter
dialogen med personer som direkt arbetar med
frågorna som dialogen gäller.
AP2 deltar aktivt i Climate Action 100+, ett
femårigt internationellt dialogprojekt som lanserades i december 2017. Mer än 600 investerare
samarbetar i dialoger med 167 bolag. Dessa
bolag står för betydande andelar av världens
utsläpp av växthusgaser. Syftet är att få bolagen
att minska sina utsläpp så att de ligger i linje
med Parisavtalet, att rapportera enligt TCFD:s
rekommendationer och att få styrelser att ta ett
tydligt ansvar för arbetet med klimatfrågan.
Inom ramen för Climate Action 100+ driver
AP2 tillsammans med Öhman och Alecta en dialog med AB Volvo. I slutet av 2020 kommunicerade bolaget att de har satt vetenskapliga mål i
linje med Parisavtalet, vilket innebär att koncernen ska vara utsläppsfri senast 2050. I juni 2021
validerades dessa mål av SBTi (Science Based
Targets initiative). Volvo utvecklar även sin rapportering enligt TCFD:s rekommendationer.
Organisationens övergripande riskhantering
För att nå de uppställda verksamhetsmålen
måste fonden ta finansiell risk i sin förvaltning.
Finansiell risk är den enskilt viktigaste resursen
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som fonden har till sitt förfogande. Detta risktagande måste dock utformas så effektivt som
möjligt och implementeras genom ansvarsfulla
investeringar och ett ansvarsfullt ägande så att
fonden bedriver en föredömlig förvaltning.
Genom att inkludera hanteringen av hållbarhetsrisker i varje förvaltningsprocess skapas en effektiv riskhantering och en föredömlig förvaltning.
Hållbarhetsrisker kan vara av olika slag och
påverkar fonden på olika sätt. Riskerna kan ses
som finansiella eller operativa och förstås utifrån
dessa två kategorier. Ett exempel på hållbarhetsriskfaktor som påverkar finansiell risk är fossila
reserver. Risken innebär att tillgångarna i och
med omställningen till en mer fossilfri värld riskerar att förlora i värde, vilket får de bolag som
innehar dessa tillgångar att i sin tur minska i
värde. Det kan ses som en hållbarhetsrisk men
den blir synlig som en finansiell risk. Den vanligaste hållbarhetsriskfaktorn under operativa risker är ryktesrisk – risken att investeringsverksamheten orsakar minskat förtroende för
verksamheten eller pensionssystemet. Utöver
indelningen i finansiella och operativa risker har
AP2 valt att under året införa kategorin påverkansrisker vilket blir den tredje kategorin risker.
Syftet med kategoriseringen är att lättare kunna
synliggöra, hantera och kommunicera de risker
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fonden är exponerad mot. En påverkansrisk kan
exemplifieras genom att en investering riskerar
att skada människor eller miljö, utan att nödvändigtvis få effekter på finansiell eller operativ risk.
Höga påverkansrisker innebär att fonden har
svårt att nå målet om föredömlig förvaltning.
Risken för att fonden genom sina investeringar
bidrar till brott mot mänskliga rättigheter är ett
exempel på en sådan risk.
Fortsatt arbete
Målsättningen är att under 2022 arbeta med att
fortsätta utveckla analysen av hållbarhetsrisker.
Genom att fortsätta att identifiera, kategorisera
och hantera klimatrisker skapar fonden en grund
för effektiv riskhantering. Fonden planerar att
fortsätta utveckla sin analys för att identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter. AP2:s dialoger med bolag fortsätter under 2022, bland annat
genom initiativet Climate Action 100+.

9

STYRNING

STR ATEGI

SCENARIOANALYS

RISKHANTERING

MÄTETAL OCH MÅL

BILAGA 1

TABELL 1A EXEMPEL PÅ POTENTIELLA OMSTÄLLNINGSRISKER (OMARBETAD FRÅN TCFD)

Omställningsrisker

Potentiell finansiell påverkan för bolag

Potentiell finansiell påverkan
för Andra AP-fonden

•
•
•
•

Ökade priser för utsläpp av växthusgaser.
Större krav på utsläppsrapportering.
Högre krav/regleringar för existerande produkter och tjänster.
Exponering mot legala processer (stämningar).

Högre pris på koldioxid, klimatregleringar och rapportering är generellt
sett positivt finansiellt för AP2 som universell ägare. Om kostnader för
koldioxid internaliseras ger det en mer effektiv marknad.

•

Kapitalförstörelse p.g.a. att tillgångar skrivs av i förtid
(s.k. strandade tillgångar).
Minskad efterfrågan på befintliga produkter.
Kostnader för forskning och utveckling inom nya och
alternativa teknologier.
Höga kostnader för omställning.
Kostnader för att anpassa/använda nya riktlinjer och
processer.

Omställningstakten är avgörande för den finansiella värderingen av de
fossila reserver och bolag med tillgångar som är beroende av fossil
energi för sina produkter/tjänster. Genom fokus på klimat och införandet av PAB har AP2 minskat sin finansiella exponering mot fossila
reserver.

•
•
•
•
•

Minskad efterfrågan p.g.a. förändrade preferenser hos kunder.
Ökade kostnader för råvaror och behandling av avfall.
Plötsliga och oväntade förändringar i energipriser.
Förändringar i hur bolag kan ta betalt.
Förändringar i värdering av tillgångar.
(t.ex. fossila reserver, mark och värdepapper).

Teknologiska och marknadsmässiga risker och möjligheter är sammankopplade. Omställningen kommer att innebära förändringar hos konsumenter och de kan både bero på ändringar i preferenser och/eller teknologiförändringar.

•
•

Minskade inkomster p.g.a. efterfrågan på produkter/tjänster
Minskade inkomster p.g.a. produktionskapacitet (t.ex. p.g.a.
fördröjningar och förseningar)
Negativ påverkan på medarbetare (t.ex. förmåga att attrahera
och behålla personal).

Bolag kan skapa ökat aktieägarvärde genom att förstärka sitt varumärke. Det är viktigt att bolag/fonder i AP2:s portfölj inte kränker konventioner och riktlinjer som Sverige undertecknat.

Regulatoriska
•
•
•
•

Högre pris för utsläpp av växthusgaser/
högre kostnader för energi
Högre krav på klimatrapportering
Regleringar för produkter/tjänster
Exponering mot legala processer

Utmaningen för AP2 är att identifiera vilka tillgångsslag/sektorer/bolag
som är vinnare respektive förlorare i takt med att de regulatoriska kraven ökar.

Teknologiska
•
•
•

Substituering av nuvarande produkter/
tjänster till fossilfritt
Investeringar i nya teknologier som inte
lyckas
Kostnader för att ställa om till fossilfria
teknologier

•
•
•
•

Utmaning för AP2 att bedöma vilka teknologier som kommer att lyckas
och i vilken takt samt hur nya teknologier kommer att påverka tillgångsslag, sektorer, bolag, och värdepapper.

Marknadsmässiga
•
•
•

Förändringar i kunders beteenden
Osäkerhet i marknadssignaler
Ökande kostnader för råmaterial

Utmaningen densamma som för teknologiska risker.

Varumärke
•
•
•

Förändrade kundpreferenser
Stigmatisering av sektorer
Ökande intresse från intressenter eller
negativ återkoppling från intressenter

•

För AP2 är det viktigt att förvalta pensionskapitalet på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för pensionssystemet upprätthålls eller
förstärks.
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TABELL 1B EXEMPEL PÅ POTENTIELLA FYSISKA KLIMATRISKER (OMARBETAD FRÅN TCFD)

Fysiska klimatrisker

Potentiell finansiell påverkan för bolag

Potentiell finansiell påverkan
för Andra AP-fonden

•

Fysiska klimatrisker kan potentiellt påverka alla tillgångsslag
men de tillgångsslag där de fysiska klimatriskerna (både de
akuta och systematiska) är störst är inom fastigheter: konventionella samt skogs- och jordbruk.

Akuta
•

Fler och kraftfullare extrema väderhändelser

Systematiska
•
•
•

Förändrade nederbördsmönster och stora variationer i
vädermönster
Ökande medeltemperatur
Havsnivåhöjningar

•
•
•
•
•
•

Minskade inkomster på grund av störningar i produktionen (till exempel svårigheter med transporter och leverantörer).
Minskade inkomster och högre kostnader på grund av negativ påverkan på personalen (till exempel hälsoaspekter, säkerhet, frånvaro).
Befintliga tillgångar skrivs av i förtid (till exempel skador på fastigheter eller tillgångar i högriskområden).
Ökade produktionskostnader (till exempel vattenbrist för vattenkraftverk och kylvatten för fossil elproduktion och kärnkraft).
Ökade kapitalkostnader (till exempel skador på anläggningar).
Minskade inkomster från lägre försäljning/produktion.
Ökade kostnader för försäkringspremier och potentiell minskad möjlighet att försäkra tillgångar i högriskområden.

Fysiska klimatrisker är viktiga för AP2:s investeringar i
CatBonds (katastrofobligationer).
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TABELL 2 EXEMPEL PÅ POTENTIELLA KLIMATMÖJLIGHETER (OMARBETAD FRÅN TCFD)

Klimatrelaterade möjligheter

Potentiell finansiell påverkan för bolag

Potentiell finansiell påverkan
för Andra AP-fonden

•
•
•
•

Minskade tillverkningskostnader (på grund av ökad effektivitet och kostnadsbesparingar).
Ökad produktionskapacitet som resulterar i ökade inkomster.
Ökat värde för fasta tillgångar (till exempel högre värde för energieffektiva fastigheter).
Fördelar för medarbetare och planering (till exempel bättre arbetsmiljö vad gäller hälsa
och säkerhet, mer nöjda medarbetare) vilket leder till lägre kostnader.

•
•
•

Minskade tillverkningskostnader.
Minskad exponering mot ökade priser på fossil energi.
Minskad exponering mot utsläpp av växthusgaser och därför mindre känsliga för ändringar i kostnader för koldioxidutsläpp.
Avkastning på investeringar i lågutsläppsteknologier.
Ökad tillgång till kapital (på grund av att fler investerare föredrar lågutsläppsproducenter).
Varumärkesfördelar som leder till ökad efterfrågan på varor/tjänster.

Det är positivt för AP2 att bolag arbetar med klimatmöjligheter på ett sätt
som ökar aktieägarvärdet. Genom att
integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsanalyser och processer kan
fonden identifiera bolag som är
resurseffektiva.
AP2 ser investeringsmöjligheter
inom dessa områden och investerar i
dessa genom flera olika tillgångsslag,
inklusive hållbar infrastruktur och
gröna obligationer.

Resurseffektivitet
•
•
•
•
•

Effektivare transporter
Effektivare produktions- och
distributionsprocesser
Återanvänding
Flytta till energieffektiv byggnad
Minskad vattenanvändning och konsumtion

Energikällor
•
•
•
•
•

Använda energi med låga koldioxidutsläpp
Använda policyinstrument som stödjer omställning
Användning av nya teknologier
Delta i marknader för koldioxid
Skifta till decentraliserad elkraftsproduktion

•
•
•

Produkter och tjänster
•
•
•
•
•

Utveckling och/eller expansion av varor/tjänster med låga
utsläpp
Utveckla lösningar för adaption och försäkringslösningar till följd
av klimatrisker
Utveckla nya produkter genom FoU och innovation
Förmåga att diversifiera affärsaktiviteter
Förändringar i konsumenters preferenser

•
•
•

Ökade intäkter genom efterfrågan på produkter och tjänster med lägre koldioxidutsläpp.
Ökade intäkter genom nya lösningar för anpassningar till klimatförändringar (till exempel försäkringslösningar).
Bättre positionering gentemot konkurrenter givet ändrade kundpreferenser, som resulterar i ökade intäkter.

Marknader
•
•
•

Tillgång till nya marknader
Användning av incitament från publika sektorn
Tillgång till nya tillgångar och marknader som behöver försäkringsskydd

•
•

Ökande intäkter genom tillgång till nya och kommande marknader (till exempel partnerskap med regeringar och utvecklingsbanker).
Ökad diversifiering av finansiella tillgångar (till exempel gröna obligationer och infrastruktur).

Resiliens
•
•

Delta i program kring förnyelsebar energi och användning av
energieffektiva metoder
Ersättning/diversifiering vad gäller resurser

•
•
•

Ökat marknadsvärde genom resiliensplanering (till exempel infrastruktur, mark, byggnader).
Ökad pålitlighet av leverantörskedjans förmåga att leverera under olika förhållanden.
Ökade intäkter genom nya produkter/tjänster relaterat till motståndskraft (resiliens).
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EU Paris-Aligned Benchmark
AP2 ser ett stort värde i att anpassa sina index
till Parisavtalet baserat på ett vetenskapligt
förankrat ramverk som fastställts av EU. Syftet
med detta ramverk är inte bara att minska
utsläppen av växthusgaser och nå nettonollutsläpp 2050 utan även att gynna företag som
bidrar positivt till klimatomställningen.
Under 2020 implementerade AP2 EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) för fondens internt förvaltade globala aktier och företagsobligationer, vilket
innebär att fonden inte investerar i bolag som har
mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja
och/eller gas eller i kraftbolag där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av
fossila bränslen. Den maximala andelen för kol är
1 procent, för olja 10 procent och för gas 50 procent. Detta har resulterat i att totalt 250 bolag inte
längre får ingå i fondens portfölj.
I ramverket finns också krav på att ett
PAB-anpassat index initialt ska ha ett koldioxidavtryck som är maximalt 50 procent av ’jämförelseindex’, i AP2:s fall motsvarande marknadsviktade index. Dessutom behöver avtrycket
minska med 7 procent per år med målet att
uppnå nettonollutsläpp 2050. Det betyder att
koldioxidavtrycket blir 24 procent till 2030 och
6 procent till 2050, jämfört med det marknads-

För AP2:s portföljer för globala aktier och företagsobligationer var minskningen cirka 70 procent
2020, när hänsyn tagits till Scope 3-utsläpp i enlighet med kriterierna för PAB.
Under 2021 har fonden arbetat med att analysera och utveckla PAB för fondens förvaltning av
svenska aktier och kommer under 2022 att fortsätta anpassa index och portföljer för andra tillgångar i enlighet med kriterierna för PAB.
Varför PAB?
Huvudsyftet med att anpassa portföljinnehaven
i aktier och företagsobligationer i enlighet med
PAB är att påverka bolag att reducera sina
utsläpp av växthusgaser. Generellt kan man säga
att bolag med stora utsläpp ska få det svårare
att finansiera sin verksamhet via ägarandelar
eller lån. PAB-ramverket är utformat på ett
sådant vis att 2050 ska utsläppen vara nettonoll.
Förutom att mandat som förvaltas enligt ramverket inte innehåller vissa företag, kommer bolag
som över tid inte reducerar sina utsläpp av växthusgaser, både direkta utsläpp från verksamheten samt utsläpp som skapas av dess tjänster
och/eller produkter, få en minskad vikt i en
PAB-anpassad portfölj.

vägda indexet för 2020.
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Mätetal och mål
För att på bästa sätt bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och
möjligheter, används specifika mätetal och mål.

Mätetal
Fonden använder primärt av två klimatbaserade
mätetal för att utvärdera sina placeringar.
Koldioxidintensitet
Med ett bolags koldioxidintensitet menas antalet
koldioxidekvivalenter som produceras i ton, normerat med något finansiellt mått (till exempel
marknadsvärde, försäljning, tillgångar, etc). För
att nå Parisavtalet behöver bolagen minska sina
totala utsläpp och bli mindre koldioxidintensiva.
AP2 implementerar sitt eget PAB-index där
bolagens koldioxidintensitet normeras med hjälp
av ett skuldjusterat marknadsvärde (EVIC, Enterprise Value Including Cash). Med detta mått följer
AP2 upp portföljens utveckling i linje med Parisavtalet. Förutom Scope 1 och Scope 2 ingår även
delvis Scope 3 i beräkningen av detta koldioxidavtryck. Scope 3 är inkluderat för de sektorer
där det föreskrivs, i nuläget bolag inom energi-,
kemi- och gruvsektorerna.
I graf 1 och 2 på sidan 15 redovisas koldioxidavtrycket för de portföljer som anpassats till
ramverket och för motsvarande marknadsviktat
index. Kurvan visar en årlig minskning med sju
procent. Portföljerna måste vara under denna
kurva för att uppfylla PAB-kriterierna.

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2021

I graf 3 presenteras en attribution av förändringen i koldioxidavtryck mellan 2020 och 2021
för portföljerna för globala aktier och företagsobligationer i enlighet med PAB:s mätetal. Här
ingår även aktiemandat som inte implementerat
PAB:s ramverk, till exempel svenska aktier. Grafen visar att den största delen av minskningen
beror på förändringar av fondens innehav även
om bolagen också bidrar till minskningen.
Fossila reserver
AP2 har sammanställt fondens exponering mot
bolags reserver i kol, olja och gas, från den 31
december 2018 fram till den 31 december 2021,
baserat på följande mätetal för den noterade
aktieportföljen:
• Antal bolag med fossila reserver

• AP2:s andel av bolagens fossila reserver
• AP2:s andel av reservernas potentiella
koldioxidutsläpp.

I det här sammanhanget är det viktigt att veta
att begreppet reserver används för hur mycket
kol/olja/gas som uppskattas finnas i marken.
Reserver är hur mycket som förväntas vara
ekonomiskt möjligt att utvinna givet rådande
ekonomiska och teknologiska förutsättningar.

Av tabellen framgår att sedan den nya
AP-fondslagen trädde i kraft den 1 januari 2019
har fondens exponering mot fossila reserver
minskat med cirka 99 procent. AP2 har använt
data från MSCI ESG Manager.

Mål
Fondens mål är att ha hela portföljen i linje med
Parisavtalet och nå nettonollutsläpp senast 2045.
Förvaltningen arbetar aktivt med att integrera
hållbarhet i analys- och investeringsprocesser.

AP2:S EXPONERING MOT FOSSILA RESERVER
2021

2020

2019

2018

Antal bolag med kolreserver

5

6

21

25

Antal bolag med olje- och gasreserver

7

10

61

65

AP2:s andel av innehavens
reserver i kol (miljoner ton)

0,0

0,3

1,8

4,4

AP2:s andel av innehavens
reserver i olja och gas (mmboe)

0,0

0,6

15,7

17,8

AP2:s andel av innehavens
potentiella CO2-utsläpp från
reserver i kol, olja och gas
(MtCO2)

0,0

0,9

10,0

15,8
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GRAF 1. KOLDIOXIDAVTRYCK I PAB-ANPASSADE AKTIEPORTFÖLJER I FÖRHÅLLANDE TILL MARKNADSVIKTAT INDEX, %
%
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Rapportering avseende utsläpp av
växthusgaser (GHG)
AP2:s årliga koldioxidavtryck för portföljinnehav
beräknas med senast tillgängliga data för bolagens direkta och indirekta utsläpp (Scope 1 och 2).
AP2 beräknar och redovisar koldioxidavtryck
för sina noterade aktieportföljer utifrån ägarandel
för mätetal 1, 2 och 3 (nedan). För mätetal 4
används portföljvikt.
1.

Totalt koldioxidutsläpp
Summan av ägd andel av portföljbolagens
respektive koldioxidutsläpp.

2.

Relativt koldioxidutsläpp
Summan av ägd andel av portföljbolagens
respektive koldioxidutsläpp i förhållande
till portföljens marknadsvärde.

3.

Koldioxidintensitet
Summan av ägd andel av portföljbolagens
respektive koldioxidutsläpp i förhållande
till summan av ägd andel av portföljbolagens omsättning.

Jämförelseindex, aktier utvecklade marknader
Jämförelseindex, aktier tillväxtmarknader
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

¹Den förväntade CO₂-banan, det vill säga hur fonden förväntar sig att minskningen av CO₂ kommer ske framåt.

GRAF 2. KOLDIOXIDAVTRYCK I PAB-ANPASSADE KREDITPORTFÖLJER I
FÖRHÅLLANDE TILL MARKNADSVIKTAT INDEX, %
%
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4.

Portföljviktad koldioxidintensitet
(TCFD) Måttet summerar portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, d.v.s.
ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande
till dess omsättning, baserat på respektive bolags andel av portföljen.

Under 2019 kom AP-fonderna överens om
att även redovisa förändringen av aktieportföljernas koldioxidutsläpp. Förändringar av
AP-fondernas portföljers koldioxidavtryck kan
ha två orsaker. Dels kan förändringen bero på
ändrade portföljinnehav, dels att bolagens koldioxidutsläpp har förändrats.
Mer information om beräkningarna finns på
AP2:s webbplats.
Noterade aktier
AP2 rapporterar sedan 2014 årligen den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck. Alla
AP-fonder kom 2015 överens om att använda
samma metodik och mätetal och valde då ut
tre mätetal för koldioxidavtryck som alla baserades på fondernas ägarandel.

GRAF 3. ORSAKERNA TILL FÖRÄNDRING I KOLDIOXIDAVTRYCK
MELLAN 2020 OCH 2021, CO2E ( MILJONER TON )
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¹Den förväntade CO₂-banan, det vill säga hur fonden förväntar sig att minskningen av CO₂ kommer ske framåt.
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KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR DEN NOTERADE AKTIEPORTFÖLJEN, SCOPE 1 OCH 2

För att ligga i linje med TCFD:s rekommendationer inkluderade AP-fonderna i rapporteringen för
2017 även koldioxidintensitet som viktat medelvärde, eftersom detta mått rekommenderas av
TCFD. Koldioxidavtrycket i AP2:s aktieportfölj fortsätter att minska; det totala koldioxidutsläppet
minskade med 20 procent mellan 2020 och 2021.
Innehavsförändringar bidrog med en minskning på
17,7 procentenheter och bolagen bidrog med en
minskning på 2,6 procentenheter. Den portföljviktade koldioxidintensiteten minskade med 30 procent och här bidrog innehavsförändringar med
11,8 procentenheter och bolagen med 18,5 procentenheter.
Sammantaget visar alla de fyra mätetalen för
den noterade aktieportföljen 2021 att AP2 fortsätter att minska sitt koldioxidavtryck och exponeringen mot koldioxidintensiva bolag. Även bolagen
minskar koldioxidutsläppen under 2021 där en
bidragande orsak till minskningen är covid-19.
När fonden beräknat förändringen med det mätetal som används i PAB-ramverket bidrog bolagen
till minskningen, som visas i graf 3 på sid 15.
Allt eftersom bolagen i portföljen förbättrar och
ökar sin rapportering av CO2-data reviderar AP2
även historisk data. Vid en jämförelse mot tidigare
rapporter kan det därför finnas avvikelser.
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Mätetal

2021

2020

2019

1. Totalt koldioxidutsläpp (miljoner tCO2e)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
Förändring av portföljens totala koldioxidutsläpp i förhållande till föregående år (%)
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)

1,12
0,08
0,40
0,63
–20
–17,7
–2,6

1,35
0,08
0,53
0,74
–23
–24
1

1,74
0,13
0,66
0,95

2. Relativt koldioxidutsläpp (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader

5,93
1,97
4,25
12,08

4. Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD) (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
Förändring av portföljens koldioxidintensitet (TCFD) i förhållande till föregående år (%)
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)
Marknadsvärdet av fondens portfölj som täcks in av CO2e-data (mdkr)
Andel av aktiekapitalet som det finns data för (%)

9,65
4,66
7,93
16,67
–30
–11,8
–18,5
193
99

3. Koldioxidintensitet (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader

9,75
6,11
7,39
13,49

8,20
2,28
6,92
14,01

11,52
3,93
9,34
20,33

12,85
3,99
11,74
20,35
–15
–15
0
164
96

15,20
5,11
14,82
23,13

11,50
5,45
10,21
17,38

13,25
7,21
11,55
20,21

151
94

Koldioxidmåtten från och med 2020 och framåt är baserade på ett bredare universum av koldioxiddata samt en förfinad metod för skattning av koldioxidutsläpp från
bolag som inte rapporterar. Allt eftersom bolagen i portföljen förbättrar och ökar sin rapportering av CO2-data reviderar AP2 även historisk data. Vid en jämförelse
mot tidigare rapporter kan det därför finnas avvikelser.
1. Totalt koldioxidutsläpp. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp.
2. Relativt koldioxidutsläpp. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde.
3. Koldioxidintensitet. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till summan av ägd andel av portföljbolagens omsättning.
4. P
 ortföljviktad koldioxidintensitet (TCFD). Måttet summerar portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, det vill säga ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till
dess omsättning, viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen.
Formlerna för ovanstående mätetal finns tillgängliga på fondens webbplats.
CO2e (koldioxidekvivalent) är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser.
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Övriga tillgångsslag
AP2:s ambition är att så småningom kunna presentera ett koldioxidavtryck som inkluderar alla
tillgångsslag. För 2021 har fonden beräknat koldioxidavtrycket från noterade aktier, företagsobligationer, delar av skogs- och jordbruksfastigheter
samt konventionella fastigheter. Det innebär att
66 (56) procent av AP2:s fondkapital mäts enligt
någon koldioxidsindikator.
AP2:s onoterade fastighetsbolag har en koldioxidintensitet på 0,44 tCO₂e/mnkr baserat på
marknadsvärde. Att koldioxidintensiteten minskat
beror främst på energieffektivisering samt minskad användning av ytor på grund av covid-19.
Koldioxidintensiteten per kvadratmeter är 0,026
ton/m² och energiintensiteten är 149 kWh/m².
Fonden för dialoger med sina förvaltare av
skogsfastigheter om beräkning av koldioxidinlagring respektive koldioxidutsläpp. Två av fondens förvaltare, New Forests och Nuveen, har
beräknat den totala koldioxidinlagringen som
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BILAGA 1

finns lagrad i sina skogar. AP2:s andel av koldioxidinlagringen är 19,2 (12,3) miljoner tCO₂e,
vilket är en ökning sedan i fjol som beror på
förvärv av nya skogsfastigheter.
Under året har AP2:s förvaltare för jordbruksfastigheter genomfört en beräkning av investeringarnas koldioxidavtryck. Utsläppen beräknas
för varje produktionssystem och summeras till
en totalsiffra för portföljen.
Även jordbruksfastigheternas koldioxidinlagring beräknas, men endast för de brasilianska
jordbruksfastigheterna och de stora områden
som avsatts för bevarande ändamål, permanenta
skyddsområden och legala reservat. AP2:s andel
av koldioxidutsläppen uppgår till 78 000 tCO₂e
årligen, vilket även detta är en ökning pga. att
mer jordbruksmark har kommit i produktion.
AP2:s andel av koldioxidinlagringen för de brasilianska farmerna är oförändrade och uppmäts
till 6,6 miljoner tCO2e.
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BILAGA 1

Bilaga 1
TCFD:s ramverk och rekommendationer omfattar de parametrar som krävs för en gedigen klimatanalys. Ramverket ses som ett verktyg i fondens arbete med att definiera sin
klimatambition. Andra AP-fonden har implementerat ramverket sedan 2017.

TCFD:s historia
I april 2015 fick Financial Stability Board (FSB)
följande uppdrag av G20: ”Convene public and
private sector participants to review how the
financial sector can take account of climate-related issues.”. I december 2015 tillsatte FSB en
kommitté – ”Task force on Climate-related
Financial Disclosure” (TCFD) – som fick i uppdrag
att ta fram rekommendationer för rapportering
för att hjälpa aktörer på den finansiella marknaden att förstå sina klimatrelaterade risker och
möjligheter.
I juni 2017 presenterade TCFD sina rekommendationer om klimatrelaterad information. Det är
ett generellt ramverk för alla typer av organisationer, med tillägg för vissa sektorer samt för
kapitalägare och kapitalförvaltare. En rapportering i enlighet med TCFD ska i korthet innefatta:
1) hur klimatfrågan behandlas av organisationens
styrande organ (styrelse och ledningsgrupp), 2)
vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar och omställningen till en lågfossil
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ekonomi, 3) en beskrivning av organisationens
klimatrisker och möjligheter samt 4) information
om vilka mätetal och mål som organisationen
använder. I december 2021 hade mer än 2 600
organisationer i 89 länder uttryckt att de stödjer
TCFD. Läs mer på webbplats www.fsb-tcfd.org
En viktig aspekt vad gäller klimatrisker är att
de inte går att helt eliminera. Däremot är det i
portföljförvaltningen möjligt att minska exponeringen mot klimatrisker, eftersom olika tillgångsslag, sektorer och geografier är exponerade för
olika typer av klimatrisker och över olika tidshorisonter. Identifiering av klimatrelaterade risker och möjligheter är därför centralt i TCFD:s
ramverk. TCFD delar upp klimatrisker och möjligheter i två grupper: omställningsrisker och
fysiska risker. Omställningsrisker delas upp i
regulatoriska, teknologiska, marknads- och varumärkesrisker. Fysiska risker delas upp i akuta och
systematiska. På möjlighetssidan finns resurseffektivisering, förnyelsebar energi, produkter/
tjänster, marknader och resiliens.

TCFD kom under 2020 med en rapport för att
ge ytterligare vägledning vad gäller integrering
och rapportering av riskhantering, eftersom
deras rekommendationer inom detta område
anses svåra att implementera av många organisationer. Klimatrelaterade risker kan karakteriseras genom:
•

Att effekter kommer att ske på lokal,
regional och global nivå och att många
olika sektorer kommer att påverkas.

•

Längre tidshorisonter och långlivade
effekter.

•

Klimatförändringar är dynamiska och
det finns många okända parametrar.

•

Klimatsystemet är komplext och plötsliga förändringar kan ske som i sin tur
kan medföra irreversibla effekter.

•

Klimatrisker påverkar socioekonomiska
och finansiella system.

Kategorin omställningsrisker delas i sin tur upp i
regulatoriska, teknologiska, marknadsmässiga och
varumärkesrisker och fysiska klimatrisker delas upp i
akuta och systematiska. AP2 har använt TCFD:s
kategorisering för att identifiera klimatrisker och
möjligheter som bedömts relevanta. I tabellerna 1
och 2, på sidorna 10-12, anges de klimatrisker och
möjligheter som TCFD tar upp i sina rekommendationer, vilken potentiell finansiell påverkan TCFD
beskriver samt vilken potentiell finansiell påverkan
dessa kan innebära för AP2. Som kapitalägare kan
det som beskrivs som en omställningsrisk även vara
en möjlighet. Till exempel anser AP2 att det vore
positivt med ett marknadspris på koldioxid som
speglar de externa kostnaderna. Detta skulle ge
marknaden signaler som innebär att den kan prissätta tillgångarna mer korrekt. Eftersom fonden
redan har identifierat att klimateffekter kan påverka
marknadsprissättningen och till viss del hanterat
denna risk, förväntas en sådan förändring vara positiv finansiellt för fonden och delvis minska risken.
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TCFD:s rekommenderade grundbegrepp för klimatrelaterade finansiella upplysningar
Styrning

I avsnittet om styrning ingår att beskriva hur ledningen bedömer

och hanterar klimatrisker och möjligheter samt vilken kunskap och
tillsyn styrelsen har i dessa frågor.

a) Beskriv vilka klimatrelaterade risker och möjligheter som

organisationen har identifierat på kort, medel och lång sikt.
1.

a) Beskriv styrelsens tillsyn över klimatrelaterade risker och
Process och hur ofta styrelsens och/eller styrelsens kommittéer

2.

Om styrelsen och/eller styrelsens kommittéer tar hänsyn

faktum att klimatrelaterade aspekter ofta manifest-		

(revison, risk, andra) informeras om klimatrelaterade frågor.

aspekter som potentiellt kommer att ske inom 		

respektive tidshorisont (kort, medel och lång) som 		

ring av strategier och avkastning etc.

kan ha en materiell finansiell påverkan på 			

Hur styrelsen övervakar utvecklingen gentemot mål för

organisationen.

klimatrelaterade frågor.

deras:
1.

2.

Om organisationen har tilldelat klimatrelaterade ansvars-

områden till ledningen och om så är fallet huruvida sådana
ledande befattningar rapporterar till styrelsen eller ett sty-

relseutskott och om dessa uppgifter innefattar bedömning
2.
3.

4.

och/eller hantering av klimatrelaterade frågor.
En beskrivning av organisationsstruktur.

Vilka processer som finns för att informera ledningen om
klimatrelaterade frågor.

Hur ledningen övervakar klimatrelaterade frågor.

Strategi

I strategiavsnittet ingår att rapportera om aktuell och potentiell

påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter för organisationens affär, strategi och finansiell planering. För Andra AP-fonden

som kapitalägare innebär det att risker och möjligheter ska identifieras och beskrivas utifrån fondens investeringsstrategi.

		
3.

i. Var de tror att deras strategier kommer att påverkas
ii. Hur deras strategier kan komma att ändras för att 		
hantera potentiella risker och möjligheter.

iii. Klimatrelaterade scenarier och deras tidshorisont(er).

Kapitalägare som gör scenarioanalys ska överväga att ha
en diskussion om hur klimatrelaterade scenarier används

Organisationen ska överväga att tillhandahålla en

Riskhantering

och/eller geografier. I beskrivningen av klimatrelaterade

mer och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter, och hur

och A2. (Exempel på klimatrelaterade risker och möjlig-

Kapitalägare ska även beskriva dialogaktiviteter med portföljbolag

beskrivning av sina risker och möjligheter per sektor

I detta avsnitt ska organisationen beskriva hur de identifierar, bedö-

aspekter ska organisationen referera till tabellerna A1

dessa är integrerade i organisationens övergripande riskhantering.

heter och deras potentiella finansiella påverkan).

och hur den totala portföljen är positionerad gentemot en omställ-

b) Beskriv påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter för
organisationens affär, strategi och finansiella planering.
1.

Organisationen ska överväga att diskutera:

för att informera om investeringar i specifika tillgångsslag.

bestämma vilka risker och möjligheter som kan ha en
materiell finansiell påverkan på organisationen.

fysiska klimatrelaterade risker.

av klimatrelaterade risker och möjligheter.

iii. En beskrivning av de processer som finns för att 		

b) Beskriv ledningens roll i att bedöma och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter. Följande information kan inklu-

2.

ii. En beskrivning av specifika klimatrelaterade 		

förändringar, risk management, översyn av implemente3.

det är relevant för organisationen, scenarier med ökade

eras över längre tidshorisonter (medel till lång tid).

till klimatrelaterade frågor när de ser över strategier, större

strategier är för klimatrisker och möjligheter, med hänsyn
ger i linje med ett tvågradersscenario eller lägre och, då

i. En beskrivning av vad de anser vara relevanta korta,

organisationens tillgångar eller infrastruktur och det 		

Organisationen ska beskriva hur motståndskraftiga deras

tagen till en omställning till en lågfossil ekonomi som lig-

Organisationen ska tillhandahålla följande information:

medel och långa tidshorisonter, då hänsyn tagits till 		

möjligheter.
1.

1.

ning till ett lågkoldioxidsamhälle.

a) Beskriv organisationens process för att identifiera och

Kapitalägare ska beskriva hur klimatrelaterade risker och

bedöma klimatrelaterade risker.

gier. Detta kan beskrivas utifrån hela fondens perspektiv,

bestämmer den relativa betydelsen av klimatrelaterade risker i

möjligheter är integrerade i relevanta investeringsstrate-

En viktig aspekt i denna beskrivning är hur organisationen

investeringsstrategi eller individuella investeringsstrate-

relation till andra risker.

gier för olika tillgångsslag.

c) Beskriv hur motståndskraften hos organisationens strate-

gier är för olika klimatrelaterade scenarier, inklusive ett tvågraders- eller lägre scenario.

1.

Organisationen ska beskriva om de tar hänsyn till nuvarande
och kommande regleringskrav relaterade till klimatföränd-

ringar (t.ex. utsläppsbegränsningar) och andra relevanta faktorer.

1.

Organisationen ska överväga att rapportera om:

i. Processer för att bedöma den potentiella storleken och
påverkan (size and scope) på identifierade klimatrisker.

ii. Definitioner i riskterminologin som används eller 		

2.

referens till existerande klassificeringsramverk.

Kapitalägare ska beskriva, där så är befogat, dialogaktivite-

ter med portföljbolag för att uppmuntra bättre rapporte-

ring och praxis relaterat till klimatrisker för att förbättra tillgängligheten av data och kapitalägares möjligheter att
bedöma klimatrelaterade risker.

b) Beskriv organisationens processer för att hantera klimat-

relaterade risker.
1.

3.

4.

Scope 3-utsläpp och relaterade risker. Växthusgasutsläpp

som används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade

liggöra aggregering och jämförbarhet mellan organisatio-

I detta avsnitt ska organisationen rapportera om mätetal och mål

ska beräknas i linje med GHG Protcols metodik för att möj-

risker och möjligheter, eftersom sådan information är betydelsefull.

ner och jurisdiktioner. Om det är lämpligt, ska organisationen

a) Rapportera de mätetal som används av organisationen för

att bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med

tera klimatrelaterade risker, inklusive hur de tar beslut

1.

2.

3.

risker.

bedömningen av betydelsen görs inom organisationen.

4.

Organisationen ska adressera de risker som är relevanta.

Kapitalägare ska beskriva hur de bedömer att deras totala
portfölj är positionerad gentemot en omställning till ett

lågfossilt energiutbud, produktion och användning. Detta

5.

Organisationen ska beskriva hur deras processer för att

identifiera, bedöma och hantera klimatrelaterade risker är

integrerade i organisationens övergripande riskhantering.

3.

beräkna eller uppskatta, ska denna anges.

Kapitalägare ska tillhandahålla koldioxidintensitet (viktat

markanvändning och avfall, där de är relevant och möjligt.

kapitalägare tillhandahålla andra mätetal som de anser är

sationen överväga att beskriva om och hur relaterade mät-

av metodik.

matrelaterade risker som associeras med vatten, energi,

för varje fond eller investeringsstrategi. Utöver detta kan

Där klimatrelaterade aspekter är betydelsefulla ska organi-

betydelsefulla för beslutsfattande inklusive en beskrivning

policies).

c) Beskriv målen som används av organisationen för att han-

oxidpris och klimatrelaterade möjlighetsmätetal som t.ex.

gentemot målen.

Då det är relevant ska organisationen ge sitt interna koldi-

tera klimatrelaterade risker och möjligheter och avkastning
1.

Organisationen ska beskriva sina klimatrelaterade mål som

de är relaterade till växthusgasavtal, vattenanvändning, ener-

möjliggöra en trendanalys. Utöver detta, om det inte är

gianvändning etc., i linje med förväntade regulatoriska krav

derna som används för att beräkna eller uppskatta klimatre-

inkludera effektivitets- eller finansiella mål, tolerans för finan-

uppenbart, ska organisationen ge en beskrivning på meto-

eller marknadsbegränsningar eller andra mål. Andra mål kan

laterade mätetal.

siell förlust, undvikande av växthusgasutsläpp genom pro-

bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i varje fond

ter och tjänster som designats för en lågfossil ekonomi.

duktens livscykel eller mål för netto-omsättning av produk-

Kapitalägare ska beskriva mätetal som används för att

så är lämpligt ska kapitalägare ge mätetal som används för

gripande riskhantering.

da-hållas bakåt i tiden för att möjliggöra trendanalys. Då det

medeltal), då data finns tillgängligt eller kan uppskattas,

också beskriva hur dessa mätetal har förändrats över tid. Där

klimatrelaterade risker är integrerade i organisationens över-

Växthusgasutsläpp och associerade mätetal ska tillhan-

Organisationen ska överväga att inkludera mätetal om kli-

eller investeringsstrategi. Då det är relevant ska kapitalägare

c) Beskriv hur processer för att identifiera, bedöma och hantera

1.

och möjligheter, som beskrivs i tabell A1 och A2.

strispecifika intensitetsmått.

inte är uppenbart vilken metodik som används för att

en lågfossil ekonomi. Mätetal ska ges för bakåt i tiden för att

matrisker.

valtar portföljernas positioner i relation till omställningen.

används för att mäta och hantera klimatrelaterade risker

inkomster från produkter och tjänster som designats för

I tabell A1 och A2 beskrivs processen för att hantera kli-

kan inkludera en förklaring av hur kapitalägaren aktivt för-

2.

Organisationen ska tillhandahålla nyckelmätetal som

etal är inkluderade i kompensationspolicyer (remuneration

Dessutom ska organisationen beskriva sina processer för
att prioritera klimatrelaterade risker, inklusive hur

överväga att lämna relaterade allmänt accepterade indu-

dess strategi och risk management-process.

Organisationen ska beskriva sina processer för att han-

om att mildra, överföra, acceptera eller kontrollera dessa
2.

Mätetal och mål

investeringsbeslut och uppföljning.

2.

I beskrivningen av sina mål ska organisationen överväga att
inkludera följande:

i. Om målet är absolut eller intensitetsbaserat.
ii. Tidshorisonten för vilket målen är satta.

iii. Nyckelindikatorer (KPI:er) som används för att 		

b) Rapportering avseende utsläpp av växthusgaser (GHG):

bedöma framstegen som görs gentemot målen.

rade riskerna.

beskrivning av vilka metoder som använts för att 		

Scope 1, Scope 2 och, om det är lämpligt, Scope 3 och de relate1.

Organisationen ska tillhandahålla sina Scope 1- och
Scope 2-utsläpp av växthusgaser och, om lämpligt,

Då det inte är uppenbart ska organisationen uppge en
beräkna mål och åtgärder.

Andra AP-fonden
Box 11155
404 24 Göteborg
Besöksadress Östra Hamngatan 26
Telefon 031-704 29 00
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