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TCFD - en överblick
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Vad?
Task force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) är 
ett marknadsdrivet initiativ som 
lanserades 2017. Syftet är att 
utveckla rekommendationer för 
frivillig och konsekvent 
rapportering av klimatrelaterade 
finansiella risker och möjligheter. 

TCFD:s riktlinjer utgår ifrån 
styrning, strategi, riskhantering, 
mätvärden och målbilder. Rent 
konkret handlar TCFD om att ha 
finansiell koll på hur ett bolag 
påverkas av att klimatet förändras 
över tid samt hur bolaget påverkas 
av styrmedel för att begränsa 
utsläppen av koldioxid.

Varför?
TCFD ger förutsättningar att förstå 
hur ett bolag påverkas av ett 
förändrat klimat och  hur företag 
kan påverkas av potentiella 
styrmedel med syfte att begränsa 
till exempel koldioxidutsläpp.

Ger en grund för att kartlägga 
risker och möjligheter. Skapar 
också en transparens mot 
investerare, långivare och andra 
intressenter. Utfallet ger 
förutsättningar för bättre 
lönsamhet, högre resiliens och 
minskad klimatpåverkan. 

För vem?
TCFD är för de som gör finansiella 
analyser av bolag där klimatfrågan 
avancerar till en allt viktigare 
finansiell fråga. 

Att stödja TCFD är frivilligt och 
öppet för alla att gå med. I 
dagsläget är ett tusental företag 
och organisationer officiellt 
anslutna till TCFD.

Anslutna svenska inkluderar den 
svenska regeringen, AP-fonderna, 
Nordea, SEB, Swedbank, H&M, 
Vattenfall, Folksam, Husqvarna 
och Boliden.
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TCFD beskriver koppling mellan klimatrelaterade risker/ 
möjligheter och bolagens finansiella resultat
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KassaflödesanalysResultaträkning Balansräkning

MöjligheterRisker

Strategisk planering 
Riskhantering

Finansiell påverkan

TCFD efterfrågar för bolagen att redovisa sin valda väg framåt samt hur styrelsen analyserat situationen dels utifrån vad som händer fysiskt med klimatet 
(som stigande havsnivåer), men även gällande de omställningsrisker som uppstår i och med omvärldens reaktion på klimatförändringarna.

 Exempel på omställningsrisker kan vara ökande priser på utsläpp eller fossilt kopplade tillgångar som kraftigt tappar i värde. Samtidigt skall även 
möjligheter redovisas som ett förändrat klimat och samhälle möjliggör för bolaget, till exempel när ett behov efter ny fossiloberoende teknologi skapar nya 
marknadsandelar att ta.

Genom analys av  framtida klimatscenarier kan risker och möjligheter analyseras där deras påverkan på bolagets finansiella resultat kan prognostiseras. 
Viktigt att notera är att TCFD till skillnad från många andra rapporteringsramverk kräver redovisning av hur klimatet påverkar bolaget. Dock tar ramverket 
även hänsyn till hur bolaget påverkar klimatet då bolagets klimatpåverkan står i stark relation till hur mycket bolaget påverkas av styrmedel och regleringar. 
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TCFD rekommenderar fyra områden för en heltäckande 
rapportering
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Styrning
Ange organisationens styrning 
kring klimatrelaterade risker och 
möjligheter

Strategi
Ange de faktiska och potentiella 
effekterna av klimatrelaterade 
risker och möjligheter på 
organisationens verksamhet, 
strategi och ekonomiska 
planering där sådan information 
är väsentlig.

Riskhantering
Ange hur organisationen 
identifierar, bedömer och 
hanterar klimatrelaterade risker.

Mätvärden och mål
Ange mätvärden, mål och KPI:er 
som används för att bedöma och 
hantera relevanta 
klimatrelaterade risker och 
möjligheter där sådan information 
är väsentlig.
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TCFD har listat  olika områden som de rekommenderar att företag 
rapporterar på. Dessa  kategoriseras in under fyra nyckelområden, 
se bilden till höger. Dessa områden reflekterar den typ av 
information som investerare och andra marknadsaktörer har 
uttryckt att de skulle behöva för att kunna göra mer informerade 
belsut. 

Det förväntas inte att redogörelsen av TCFD-relaterad information 
ska öka existerande rapportering avsevärt. Företag uppmuntras 
snarare att inkludera informationen i  relevanta avsnitt i sina 
finansiella rapporter eller annan existerande rapportering.

TCFD-ramverket är delvis anpassat efter andra frivilliga 
rapporteringsramverk såsom CDP och GRI. Flera ramverk har 
dessutom gjort anpassningar efter TCFD sedan det släpptes. Detta 
ökar möjligheten att integrera arbetet med TCFD i  existerande 
rapportering.
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PwC: implementera TCFD så snart som möjligt!
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Vi på PwC rekommenderar företag att implementera TCFD så 
snart som möjligt. Detta är ett ramverk som väntas bli allt viktigare 
och där stor del av innehållet så småningom förväntas gå från 
frivilligt till lagkrav. 

TCFD-ramverket är delvis anpassat efter andra frivilliga 
rapporteringsramverk såsom CDP och GRI. Flera ramverk har 
dessutom gjort anpassningar efter TCFD sedan det släpptes. Detta 
ökar möjligheten att integrera arbetet med TCFD i redan 
existerande rapportering.

Vid behov kan vi  på PwC kan stödja dig i att skapa en 
sammanhållen strategi och rapportering för de olika ramverken 
som är relevanta för er organisation. 
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Den finansiella sektorn tar till sig TCFD vilket sätter avtryck i hur rapporteringskraven på verksamheter 
utvecklas. Finansieringsmöjligheterna kommer att begränsas för verksamheter som inte kan hantera de 
omställningsrisker eller fysiska risker som klimatförändringarna ger upphov till. 
Klimatrisker kommer att leda till högre avkastningskrav från investerare eller ökade räntor på lånat kapital 
från banker och obligationstagare.

Klimatfrågan ger redan upphov till strandade tillgångar och affärsmodeller som faller. Det är högst 
väsentligt att beskriva hur man minskar sin verksamhets risk för begränsad intjäningsförmåga och vilka 
åtgärder man vidtar för att styra verksamheten och underbygga affärsstrategin. 

Om vi går mot ett scenario där samhället bestämmer sig för att kraftigt styra mot ett koldioxidfritt samhälle 
för att minska den väntande temperaturhöjning så mycket som möjligt,  så är det styrmedel och regelverk 
som väntas bli den största klimatrelaterade risken för bolag. 
Om vi istället går mot ett scenario med en hög temperaturhöjning så väntas fysiska risker vara den 
klimatrisk med störst dignitet för bolag. 

På grund av att olika scenarier påverkar bolag på olika sätt så kommer scenarioanalys hjälpa till att 
kartlägga vilka risker som finns i vilket scenario. Vi på PwC rekommenderar alla bolag som vill börja 
arbeta med TCFD att göra en scenarioanalys som vi ser som nyckeln till förståelse kring hur TCFD och 
klimatförändringarna påverkar verksamheten.

Krav från investerare driver bolag till att synliggöra sina 
fysiska risker och utsatthet mot styrmedel och 
regelverksutveckling
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Blackrock, en av världens största 
investerare, lyfter i sin rapport 
BlackRock Investment Stewardship’s
approach to engagement on climate 
risk vikten för bolag att redovisa och 
arbeta med sina klimatrelaterade risker 
och understryker att detta är något 
som Blackrock kommer ställa högre 
och högre krav på hos de bolag de 
ämnar investera i. 

Vidare menar Blackrock på att 
ledningen och styrelsen i bolag kan 
vänta sig bli hållna ansvariga om 
klimatrelaterade risker inte adresseras 
på ett adekvat sätt. 
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Redovisning av klimatrelaterad information likt den i TCFD 
väntas bli ett lagkrav framgent 
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European Commission (2019), Guidelines on reporting climate-related information, s. 7

Kraven på redovisning av hållbarhetsrelaterad information har utvecklats 
de senaste åren och förväntas att fortsätta i samma riktning där 
rapporteringen kommer utkräva större transparens och data med högre 
kvalitet. 
Redan i dag är bolag av en viss storlek skyldiga enligt årsredovisnings- 
lagen (ÅRL) att redovisa hållbarhetsrelaterad information. Företag är i 
dagsläget inte tvungna att redovisa hur klimatet påverkar dem. Många 
väljer att rapportera hur de påverkar klimatet snarare hur de är 
påverkade av ett förändrat klimat.  Den informationen som 
rekommenderas att redovisas enligt TCFD är därför en naturlig 
förlängning av de krav som finns i årsredovisningslagen. 

I dagsläget kan  relationen mellan TCFD och ÅRL kunna illustreras 
enligt bilden till höger. Även om det idag inte är ett krav för företag att 
redovisa hur klimatet påverkar dem så förväntar vi oss på PwC att detta 
är ett kommande lagkrav. 
Nämnden för svensk redovisningstillsyn har redan i dag börjat 
kommentera på den så kallade  dubbla materialitetsprincipen. Att företag 
bör redovisa både hur företaget påverkar klimatet men även hur klimatet 
påverkar företaget. De företag som rapporterar enligt TCFD väntas ligga 
bra till för att möta kommande krav från ÅRL.  

Företagets 
påverkan 

på klimatet

Företagets 
påverkan på 

klimatet kan vara 
finansiellt 
materiellt

Klimatförän
dringarnas 
påverkan 

på företaget

FÖRETAG FÖRETAGKLIMAT KLIMAT

Rekommendationer från TCFD
Direktivet om tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy 

(ÅRL 6:1, 10-14) 

FINANSIELL
MATERIALITET

MILJÖ & SOCIAL 
MATERIALITET

Företag förväntas redovisa tillräcklig information 
för att förstå företagets utveckling, ställning och 
resultat...

… samt konsekvenser av företagets 
aktiviteter.

Av intresse för: investerare Av intresse för: Konsumenter, anställda, 
samhället, investerare
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Ny rapport: Redovisningen av klimatrelaterade risker har låg 
mognadsgrad 
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Resultat från PwC:s ÅRL-studie 2020

1. 47% beskriver ej klimatets 
påverkan på det egna bolaget

2. 31% beskriver klimatets påverkan 
på bolaget men bara kvalitativt

3. 17% av bolagen nämner TCFD 
men saknar full riskkartläggning 
och har ej konkretiserat i monetära 
termer

4.  4% av bolagen rapporterar enligt 
TCFD och har börjat konkretisera i 
monetära termer

PwC har granskat 125  årsredovisningar och hållbarhetsrappporteringar utifrån ett flertal  parametrar, inklusive områden 
klimatförändringar.  Studien visar att fler bolag än de som officiellt är anslutna till TCFD har börjat arbeta med ramverket 
eller avser att göra det framåt. Av de studerade bolagen så rapporterar drygt hälften något  kring klimatförändringarnas 
påverkan på dem.

Majoriteten av de bolag som omnämner TCFD är bara i startgroparna och har långt ifrån en komplett kartläggning av 
sina klimatrelaterade risker och möjligheter. Det som framförallt saknas är konkretisering av risker och möjligheter, 
redovisning av det strategiska omställningsbehovet samt koppling till finansiella termer.

Av de granskade bolagen var det bara 5% som redovisade någon form av data konkretiserad i monetära termer gällande 
klimatförändringarnas påverkan på bolaget. Även de bolag som har högst mognadsgrad av de studerade bolagen har en 
bit kvar innan de är helt i mål gällande rapportering av klimatrelaterade risker. Om man som bolag vill positionera sig 
som en ledare inom TCFD och få ett försprång mot andra bolag så finns alla möjligheter! 

Ladda ner rapporten här! 
https://www.pwc.se/sv/hallbar-utveckling/hallbarhetsrapportering.html
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Utmaningen för bolagen i TCFD-kontext är att beskriva verksamheterna i olika 
klimatutvecklingscenarier och att  koppla ihop hur det kommer att påverka bolaget 
finansiellt.

I grafen syns PwC:s bedömning av de  risker som drabbar olika sektorer och var 
fokus inom TCFD-arbetet bör ligga. Finans- och bostadssektor, som har en 
bredare palett av risker, är sektorer som  ligger i framkant inom TCFD-rapportering.

Många branscher  står inför stora möjligheter. Exempel på dessa är carbon 
capture-, cleantech-, energilagring- och vätgasbranschen. I takt med att styrmedel 
och regelverk skruvas åt kommer det bli mer och mer attraktivt att driva bolag inom 
dessa områden. 

Alla uppräknade branscher fyller en viktig funktion i vårt samhälle och för de bolag 
som tar sina klimatrisker på allvar och gör anpassningar så finns stor potential att 
kunna vända riskerna till möjligheter. 

Utmaningarna och möjligheterna vid en klimatomställning
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För många branscher inom till exempel järn- och 
stålindustrin, bränsleleverantörer, raffinaderier och  
fordonstillverkare, kan hela affärsmodeller 
omkullkastas med klart begränsad 
intjäningsförmåga i vissa scenarier framåt. 

Bolagen behöver därför fundera över vad de faktiskt 
skall redovisa och vad som behöver bearbetas 
strategiskt innan det är redo för extern 
kommunikation. 

Johan Jacobsson, PwC

10



PwC

Vägen mot hantering av risker och möjligheter enligt TCFD
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1. Analysera prestanda
Skapa förståelse för er 
nuvarande klimatmässiga och 
finansiella prestanda.

4. Planering av implementering
Ta fram en plan för hur du ska 
implementera TCFD i din 
organisation och säkerställ  rätt 
styrning för att förverkliga planen. 7. Utbilda personal

Säkerställ att din personal 
har kunskap kring policies 
och processer.
Kommunicera det 
förändrade 
förhållningssättet.

6. Strategisk 
implementering
Fortsätt med strategiska 
moment som scenario- 
analys och risk- 
kvantifiering. Påbörja 
arbetet med att integrera 
klimatrisker i ert befintliga 
ramverk för riskhantering.

5. Riskinventering
Börja med taktiska steg 
som materialitetsanalys 
och identifiering av risker 
och möjligheter vilka är 
kritiska för en 
implementering av TCFD.  

3. Definiera 
ambitionsnivå
Bestäm er ambitionsnivå 
kring TCFD. Säkerställ  
förankring hos ledningen

2. Utför GAP-analys
Analysera din nuvarande 
rapportering och hur den 
står sig mot TCFD:s krav.

8. Rapportera
Rapportera arbetet och 
utvecklingen hur ni möter 
TCFD:s rekommendationer.
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Kaven från TCFD är en naturlig förlängning av kraven i 
årsredovisningslagen (ÅRL). Ramverket för TCFD är idag inte 
helt integrerat med övriga rapporteringsverktyg och det finns 
viss friktion mellan dem. 

Vi rekommenderar att processen för hållbarhetsrapporering 
delas i fem steg. Dessa ska ge en så strukturerad och 
heltäckande hållbarhetsrapportering som möjligt samtidigt som 
de är anpassade efter ÅRL:s krav. 

Följer du dessa fem steg för hållbarhetsrapportering är du 
samtidigt rustad för att kunna integrera rapportering enligt 
TCFD i den övriga rapporteringen. 

Använd denna process för att integrera TCFD i  ditt 
hållbarhetsarbete
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Identifiering Styrning Integrering Mätning Rapportering

Styrning Strategi Riskhantering Mätetal/mål

Process för hållbarhetsrapportering enligt PwC

Rekommenderade upplysningar enligt TCFD
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Oavsett i vilken fas du befinner dig i  är, om du redan har börjat arbetet med att kartlägga klimatrisker eller om detta är något helt nytt för er 
organisation så kan vi på PwC hjälpa dig. Vi kan stödja dig genom hela processen eller med utvalda moment. 
Exempel på vad vi kan hjälpa er med är: 

• Scenarioanalys
• Kartläggning av risker
• Monetär kvantifiering av risker 
• Utformning av handlingsplan för hantering 

av identifierade risker
• Strategi- och förändringsarbete
• Integrera arbetet med TCFD i er övriga riskhantering
• Utformning av policys och mål
• Skapa ramverk för insamling av högkvalitativ data
• Rapportering
• Granskning och bestyrkande av information
• Redovisningsfrågor

Så kan PwC hjälpa dig
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Vill du veta mer? Kontakta oss idag! 
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att 
skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt 
verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det 
ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.
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