
 

 

 

Rapportering av klimatrelaterade risker; en 
fallstudie av finländska företags syn på TCFD 

rekommendationerna 

 
 
 
 

Ellen Weckström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för Redovisning och Handelsrätt 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 
 

2020 
< 



i 
  

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: 

Institutionen för Redovisning och Handelsrätt  

Arbetets art: Avhandling 

 

Författare och Studerandenummer: Ellen 

Weckström, s154280 

 

Datum: 29.4.2020 

Avhandlingens rubrik: Finländska företags syn på TCFD rekommendationerna 

Sammandrag: Klimatförändringen är en akut fråga för världens befolkning, vilket 
beror på att en eskalerande global uppvärmning äventyrar jordens ekosystem. I 
Parisavtalet från år 2015 förbinder sig 195 nationer att stoppa den globala 
uppvärmningen, vilket skall ske främst genom kraftiga nedskärningar i utsläpp av 
växthusgaser. Klimatförändringen utgör en risk för finländska företag, dessa 
klimatrisker delas in i fysiska risker och risker förknippade med övergången till en mer 
kolneutral ekonomi. Då klimatförändringen i dagens läge betraktas som en finansiell 
risk för företag efterfrågar intressenter mer konkret information. År 2017 publicerades 
TCFD rekommendationerna i ändamålet att stöda företag i beaktande och 
rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter. Syftet med denna 
undersökning är att ge en överblick av finländska företags syn på TCFD 
rekommendationerna och hur företagen generellt ser på klimatförändringen.  

Undersökningen omfattar analys av tidigare forskning och intervjuer med 
respondenter ur finländska företag som uttryckt sitt stöd för TCFD 
rekommendationerna. Den tidigare forskningen behandlar hur implementering av 
tidigare rapporteringsramverk gått till, hurdan strategi företag har gällande 
klimatförändringen och hur kapitalmarknaden uppfattar situationen. Intervjuerna 
utförs sedan på representanter ur 5 finländska fallföretag som alla arbetar med TCFD 
rapportering på något sätt.  

Resultatet visar att respondenterna är positivt inställda till TCFD rapportering och 
anser att informationen är väsentlig speciellt för investerare. Vidare anses TCFD 
rapportering utgöra en god inlärningsprocess för företaget då rapporteringen 
förutsätter samarbete mellan avdelningar i företaget. Trots att respondenterna är 
positiva till rekommendationerna är de tveksamma till lagstiftning. Respondenterna 
ser att lagstiftning är bristfällig men betonar att marknadens krafter är mer effektiva 
att styra företag i rätt riktning.   

Nyckelord:  Klimatförändringen, Klimatrelaterade risker, CSR, TCFD 

rekommendationerna, Institutionella investerare 
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1 INLEDNING 

Klimatförändringen har disskuterates flitigt under år 2019, vilket syns bland annat 

genom de tusentals skolungdomar som strejkar för klimatet varje fredag och att 

klimatångest blivit ett allmänt vedertaget fenomen (HBL, 15.3.2019). Förenta 

Nationernas klimatpanel IPCC bedömer att mänskligheten redan ser effekterna av en 

global uppvärmning på 1◦ Celsius jämfört med nivåerna före industrialiseringen. 

Klimatförändringens inverkan tar sig form exempelvis i ökade extrema 

väderförhållanden och att isarna på Arktis smälter. IPCC förutspår att en global 

uppvärmning på 1,5◦ Celsius utgör en kritisk punkt, ifall temperaturen stiger över 

denna nivå orsakas eventuellt permanenta skador på jordens ekosystem. I Parisavtalet 

från år 2015 förbinder sig 195 nationer att stoppa den globala uppvärmningen, vilket 

skall ske främst genom kraftiga nedskärningar i utsläpp av växthusgaser.  (Special 

Report: Global Warming of 1.5 Celsius IPCC, 2018) 

Klimatförändringen utgör en risk för finländska företag, dessa klimatrisker delas in i 

fysiska risker och risker förknippade med övergången till en mer kolneutral ekonomi. 

De fysiska risker omfattar, precis som namnet antyder, den konkreta effekten av 

klimatförändringen på företags egendom och leveranskedja. Finland hör i nuläget inte 

till de geografiska regionerna som drabbas hårdast av extrema väderförhållanden, men 

det ter sig möjligt att störningar uppstår i finländska företags leveranskedjor då de ofta 

är globala (IPCC, 2018). För finländska företag ligger de väsentliga riskerna i 

övergången till en mer kolneutral ekonomi. Speciellt storföretag betonar risker 

förknippade med miljölagstiftningens oförutsägbarhet (HBL, 18.3.2020). Risken för 

strandade tillgångar ökar i samband med övergången till en mer kolneutral ekonomi. 

Strandade tillgångar är tillgångar som förlorar sitt värde till följd av exempelvis 

volatilitet på världsmarknaden, extrema väderförhållanden eller lagförändringar 

(Carbon Tracker, 2019). Branscher med höga utsläpp, exempelvis energiproduktion 

och oljeindustri, förutspås drabbas hårt av klimatförändringen. Investeringar i denna 

typ av branscher är således riskfyllda då risken finns att tillgångarna minskar i värde. 

Willis (2003) ser att kapitalmarknaden uppfattar ett samband mellan ansvarsfullt 

beteende och finansiell lönsamhet. Investerare allokerar mer kapital på ansvarsfulla 

investeringar, denna typ av investeringar minskar risken för strandade tillgångar 

samtidigt som de främjar en hållbar ekonomi. Vidare finner Jansson & Biel (2011) att 

ansvarsfulla investeringar genererar högre avkastning på lång sikt än traditionella 

investeringar. Hoffman (2018) betonar att företag som redan i dagens läge beaktar 
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klimatfrågan har strategiska fördelar. Fördelarna inkluderar operationell förbättring, 

förbättrad riskhantering och bättre förmåga att gardera sig mot förändringar i 

regleringar.   

Det är relevant för företag att beakta klimatförändringen då det utgör en väsentlig 

finansiell risk. Dock är klimatförändringen inte enbart en risk för företag utan skapar 

även möjligheter De företag som i ett tidigt skede agerar och omstrukturerar 

verksamheten i en mer hållbar riktning förutspås ha en strategisk fördel. I dagens läge 

finns det varken lagstiftning eller redovisningsstandarder för hur klimatrelaterade 

risker och möjligheter skall rapporteras, vilket har ökat pressen på marknadsbaserade 

initiativ.  

1.1 Formulering av problemområde  

Trots att IPCC bedömer att läget är akut och företag är under ökad press från 

intressenter att bli mer miljövänliga så har miljölagstiftningen inte utvecklats 

tillräckligt snabbt. Europeiska Unionen har formulerat en ”grön deal” med 

målsättningen att Europa skall uppnå klimatneutralitet vid 2050 (Europeiska 

Kommissionen, 2020). På global nivå drivs miljöregleringar främst via FN:s organ, ett 

exempel på detta är Parisavtalet. Bristen på global miljölagstiftning gör att spelplanen 

är ojämn för företag och framtidsutsikterna mer osäkra. Strikt lagstiftning kan drivas 

igenom på EU nivå, men effekten är begränsad ifall resten av det globala samfundet är 

oreglerat.  

Traditionella ramverk för hållbarhetsrapportering, exempelvis GRI, räcker inte till för 

att tillfredsställa intressenternas informationsbehov. Hållbarhetsrapportering 

kritiseras frekvent för att främst fungera som ett marknadsföringsverktyg. Då 

klimatförändringen i dagens läge betraktas som en finansiell risk för företag efterfrågar 

intressenter mer konkret information. Solomon, Solomon, Norton och Joseph (2011) 

ser att institutionella investerare är intresserade av vilka implikationer 

klimatförändringen har för investeringsobjekt och hurdan strategi de har för att 

hantera riskerna. Vidare bedöms informationen i finansiell rapportering inte tillräcklig 

utan investerarna ordnar privata möten med representanter ur investeringsobjektet för 

att få mer information. Revisionssammanslutningen KPMG studerar 

hållbarhetsrapporteringspraxis för G250 företagen och finner att enbart 52% av 

företagen beaktar klimatförändringens finansiella risker, vidare är det en ännu mindre 
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andel som kvantifierar riskerna för att avgöra implikationerna för företaget (KPMG, 

2017).   

År 2015 tillsatte Financial Stability Board en arbetsgrupp, The Task Force on Climate 

Related Financial Disclosure, med syftet att stöda företag i identifiering och 

rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter. TCFD är ett initiativ med stark 

förankring i kapitalbranschen, arbetsgruppen är ledd av Michael Bloomberg och består 

i övrigt av högt uppsatta representanter ur bland annat Unilever, KPMG och 

Commercial Bank of China. År 2017 utgav TCFD rekommendationer för hur företag 

skall bedöma och rapportera risker och möjligheter som klimatförändringen ger 

upphov till. TCFD rekommendationerna har fått positiv feedback ur kapitalbranschen 

och speciellt institutionella investerare har börjat utveckla TCFD rapportering. (TCFD, 

2019) 

1.2 Avhandlingens syfte  

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur finländska företag ser på TCFD 

rekommendationerna. Mer specifikt att få en överblick av hur företag ser på 

klimatrelaterade risker och möjligheter, vilka motiv företaget hade för att beakta TCFD 

rekommendationerna och hur de upplevt arbetet med TCFD rapportering. 

Informationen är värdefull då TCFD rapportering ännu är i ett tidigt stadie. I framtiden 

är det troligt att finländska företag i ökad utsträckning rapporterar enligt 

rekommendationerna och flera företag överväger redan i dagens läge ifall det är 

väsentligt. Således är det viktigt att sprida information om hur pionjärerna ser på TCFD 

rekommendationerna och hur arbetet framskridit.  

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar endast finländska företag, vilket beror på att företag i Finland lyder 

under samma lagstiftning och är utsatta för liknande press av intressenter. 

Intervjuerna med respondenterna utförs höst och tidig vinter år 2019. Avhandlingen 

tar således inte ställning till den finansiella rapporteringen för år 2019. Våren 2020 

drabbas världen av Covid-19 pandemin, till följd av pandemin är kapitalmarkden volatil 

och företag under stor press. Vid tidpunkten för intervjuerna med respondenterna var 

omständigheterna annorlunda vilket bör hållas i åtanke. 
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2 FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR 

I detta kapitel ges en historisk översikt av begreppet ”hållbar utveckling” där 

tyngdpunkten ligger på Förenta Nationernas arbete. Kapitlet redogör även för företags 

samhällsansvar och de ramverk företag använder vid hållbarhetsrapportering. 

2.1 Hållbar utveckling  

Förenta Nationerna (FN) inledde sitt beaktande av miljöfrågor redan på 1970-talet. 

Den första FN konferensen med temat människa och miljö ägde rum i Stockholm år 

1972, vid denna konferens fastställdes vikten av miljöskydd och miljöförbättring för att 

försäkra ekonomisk samt social utveckling (Borglund et al., 2012, s. 137).  

Under 1980-talet ökade kritiken mot såväl företag som lagstiftare till följd av 

miljökatastrofer, ett exempel på detta är gasutsläppen 1984 vid Amerikanska Union 

Carbides kemifabrik i Indien som resulterade i 3000 döda och 40 000 skadade 

(Borglund et al., s. 137).  Begreppet hållbar utveckling etablerades för den breda 

publiken i samband med World Commision on Environment and Development 

(WCED) lansering av rapporten Vår Gemensamma Framtid, i folkmun känd som 

Brundtland-rapporten (Borglund et al., s. 138). Kommissionens ordförande Gro 

Harlem Brundtland definierar hållbar utveckling enligt följande: ”En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (United Nations, 

1987, s.16) (Rimmel et al., 2018, s.22). 

För att tillfredsställa behovet på omfattande oberoende information om 

klimatförändringen etablerades FN:s klimatpanel IPCC år 1988. IPPC:s huvudsakliga 

uppgifter är att utvärdera vetenskaplig kunskap relaterad till klimatförändringen, 

kartlägga följderna för ekosystem samt mänskligt liv och utforma en strategi för att 

bemöta klimatförändringen. Rapporterna utgivna av IPCC utgör en vetenskaplig grund 

för klimatavtal slutna av FN:s medlemsländer (Borglund et al., 2012, s. 140). 

Konferensen i Rio de Janeiro år 1992 utgör en milstolpe för hållbar utveckling. 

Konferensen resulterade i handlingsprogrammet Agenda 21. Det övergripande syftet 

med Agenda 21 var att skapa ett handlingsprogram lämpligt att implementeras av 

samtliga myndigheter samt organisationer, oberoende geografiskt område, där 

mänsklig verksamhet har en direkt effekt för ekologiska system (Borglund et al., s. 141). 

Vid konferensen i Rio de Janeiro etablerades även United Nations Framework 
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Convention on Climate Change (UNFCC) med uppgift att främja nedskärning i utsläpp 

av växthusgaser och stöda hantering av klimatförändringen. Officiellt trädde UNFCC 

ramverket i kraft 21 mars 1994 med 196 medlemsländer. Två milstolpar i UN FCC:s 

arbete är Kyotoprotokollet 1997 samt Parisavtalet 2015, båda grundade på 

vetenskapliga data sammanställd av IPCC. (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, 2019).  

FN:s Global Compact etablerades i samband med World Economic Forum i Davos år 

1999 på initiativ av Kofi Annan. Den centrala tanken var att skapa en mer human och 

rättvis värld genom att reglera företagsverksamhet med hjälp av 10 principer som 

tangerar mänskliga rättigheter, arbete, miljö samt anti-korruption (Williams, 2005). 

FN:s Global Compact presenterade år 2015 målen för hållbar utveckling (Sustainable 

Development Goals, SDG) syftet är att främja ansvarstagande i den privata 

företagssektorn och skapa en hållbar framtid. 193 länder har förbundit sig att uppfylla 

de 17 målen för en hållbar utveckling tills år 2030. Målen för hållbar utveckling berör 

de ekonomiska, sociala samt miljömässiga perspektivet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är 

mål 7. Hållbar energi för alla, mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, mål 13. 

Bekämpa klimatförändringen, mål 14. Hav och marina resurser samt mål 15. 

Ekosystem och biologisk mångfald relevanta.  Global Compact ämnar stöda företag att 

agera i enlighet med de 10 principerna samt tillämpa en strategi för att uppnå målen 

för hållbar tillväxt. (United Nations Global Compact, 2017) 

År 2011 trädde Ruggie principerna i kraft som en komponent av FN Global Compact, 

syftet är att värna om arbetarnas rättigheter i utvecklingsländer. Globala företag har en 

tendens att utnyttja förmånlig arbetskraft i utvecklingsländer där nationella regeringar 

generellt är instabila och följaktligen oförmögna att värna om arbetarnas rättigheter. 

Ruggie principerna bygger på tre pelare. Den första pelaren representerar statens, det 

vill säga nationella regeringarnas, skyldighet att stifta lagar som skyddar arbetarnas 

rättigheter. Den andra pelaren förbinder företag att uppvisa respekt samt ta ansvar 

utöver vad lagstiftningen kräver. Den sista pelaren kräver etablering av kanaler för 

arbetarna att påverka samt systematisk bestraffning för företag då arbetarnas 

rättigheter äventyras. (United Nations, 2019).  

Den ökade betydelsen av hållbar utveckling har uppmuntrat företag att utöka 

perspektivet från strikt ekonomiska mål till att omfatta även sociala samt miljömässiga 

aspekter.  År 1998 publicerade John Elkington boken Cannibals with Forks: The Triple 

Bottom Line of the 21st Century Business (Borglund et al, 2012). Basen för Triple 
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Bottom Line (TBL) är att företags prestanda utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv, 

miljömässigt perspektiv samt socialt perspektiv. Elkingtons TBL betraktas som en 

central aktör i utvecklingen av företags miljörapportering. (Rimmel et al., 2018, s.134). 

2.2 Corporate Social Responsibility 

Termen Corporate Social Responsibility (CSR) avser företags samhällsansvar, det vill 

säga tankegången att företaget bär ansvar för verksamhetens effekt på samhälle och 

miljö (Borglund et al., s. 22). Europeiska Unionen definierar CSR som ”… the 

responsibility of enterprises for their impacts on society.” samt betonar att 

engagemanget för att värna om samhälle samt en ren miljö sker på frivillig basis 

(Borglund et al., s. 23).  

Carroll (1991) illustrerar CSR med hjälp av en pyramidmodell. Carroll anser, att CSR 

baserar sig på fyra aspekter av socialt ansvar, dessa är ekonomiskt ansvar, juridiskt 

ansvar, etiskt ansvar samt filantropiskt ansvar.  

 

Figur 1 The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) 

Ekonomiskt ansvar utgör basen för pyramiden. Ett företags främsta uppgift är att 

generera vinst för ägarna, detta förutsätter engagemang från företagets sida att 

maximera vinsten, stark konkurrenskraft samt förmågan att upprätthålla hög operativ 

effektivitet. Uppfyllandet av det ekonomiska ansvaret är en förutsättning för företagets 

överlevnad följaktligen utgör det en grund för övriga ansvarsområden. (Carroll, 1991) 

Juridiskt ansvar förutsätter att företaget agerar i enlighet med lagstiftning samt 

regleringar. Detta innebär att varor producerade av företaget eller service erbjuden av 

PHILANTROPHIC Responsibilitites 
Be a good corporate citizen. 

Contribute resources to the community; 
improve quality of life. 

ETHICAL Responsibilitites 
Be ethical. 

Obligation to do what is right, jus, and fair. 
Avoid harm.  

LEGAL Responsibilitites 
Obey the law. 

Law is society's codification of right and wrong. 
Play by the rules of the game.  

ECONOMIC Responsibilitites 

Be profitable. 

The foundation upon which all others rest. 
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företagen även skall fullfölja lagliga krav. I praktiken bestraffas försummelse av det 

juridiska ansvaret med sanktioner från samhället. (Carroll, 1991) 

Ett företags ansvar sträcker sig dock längre än att uppfylla de strikt juridiska kraven. 

Det etiska ansvaret omfattar samhälleliga normer som höjer förväntningarna på 

företaget samt beaktandet av uppkomsten av nya etiska normer som eventuellt pressar 

företaget att ändra sitt agerande. Den centrala tanken är att etiskt ansvar gentemot 

konsumenter, anställda, ägare eller samhället i allmänhet inte får åsidosättas för att 

uppnå ekonomiska mål. Ett dynamiskt förhållande går att urskilja mellan juridiskt 

ansvar samt etiskt ansvar, där juridiskt ansvar pressas att inkludera fler etiska 

värderingar. (Carroll, 1991) 

Filantropiskt ansvar, pyramidens topp, behandlar frivilligt ansvarstagande som inte 

förväntas ur ett juridiskt, etiskt eller moraliskt perspektiv. Företag kan på frivillig basis 

välja att exempelvis understöda institutioner för utbildning eller välgörenhetsprojekt i 

sin näromgivning. (Carroll, 1991) 

Garriga och Melé (2004) lyfter fram svårigheterna med att entydigt definiera CSR och 

förespråkar en ny teori som integrerar samtliga infallsvinklar. Ur de teoretiska 

perspektiven på CSR urskiljs fyra huvudsakliga klasser, företags motiv för CSR varierar 

beroende på teoretisk infallsvinkel.  

1. Instrumentala teorier, där företagens främsta förpliktelse betraktas vara att 

generera vinst för aktieägare. Företag beaktar CSR då det förutspås ha en 

positiv inverkan på resultatet.  

2. Politiska teorier betonar företags makt i samhället och skyldigheten att bruka 

makten på ett ansvarsfullt sätt. Företag beaktande av CSR motiveras av viljan 

att uppfylla sitt samhälleliga ansvar.  

3. Integrativa teorier tangerar företags integrering av sociala aspekter. Motiv för 

CSR är företags växelverkan med samhället. Företag anses vara beroende av sin 

omgivning för överlevnad och ekonomisk tillväxt och kräver därmed 

omgivningens godkännande.  

4. Etiska teorier betonar företags etiska ansvar gentemot samhället. Företagets 

beaktande av CSR betraktas som en etisk skyldighet. 
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2.3 Ramverk för hållbarhetsrapportering  

Företags hållbarhetsrapportering har ökat betydligt under de senaste 20 åren. En 

studie av revisionssammanslutningen KPMG visar att 35% av G250 företagen 

publicerade hållbarhetsrapporter år 1999 och motsvarande siffra för år 2017 var 93%. 

Denna ökning beror delvis på att klimatfrågan fått mer uppmärksamhet från 

intressenternas sida men även på att regleringar skärpts i vissa regioner vilket ökar 

rapportering. Vidare visar undersökningen att 89% av G250 företagen använder någon 

form av riktlinjer eller rapporteringsramverk vid hållbarhetsrapportering. GRI-

riktlinjerna är de vanligaste, 75% av företagen uppger att de rapporterar enligt GRI. 

(KPMG, 2017) 

Företags beaktande av CSR sker primärt på frivillig basis. CSR regleras främst av mjuk 

lagstiftning, dessa inkluderar frivilliga initiativ samt FN:s principer, direktiv samt avtal. 

I synnerhet FN:s regleringar är så allmänt vedertagna att de har karaktärsdrag av hård 

lagsstiftning (Borglund et al, s.43). Nationell lagsstiftning har implementerats i vissa 

regioner. drankrike betraktas som en pionjär där börsnoterade företag sedan 2011 

förpliktats att inkludera rapportering av verksamhetens sociala implikationer i sin 

årsredovisnings. (Borglund et al., s. 261). I följande stycken presenteras allmänt 

vedertagna ramverk samt initiativ som stöder företag i hållbarhetsrapportering.  

Global Reporting Initiative 

År 2000 publicerade Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för företags 

hållbarhetsrapportering. GRI-riktlinjerna är utarbetade av Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES), Tellus Institute och FN:s 

miljöprogram. CERES noterade att företag var under ökad press från intressenter att 

rapportera information relaterad till miljö och sociala aspekter, således fanns det ett 

behov av globala riktlinjer för rapportering istället för nationella lösningar (Willis, 

2003). GRI-riktlinjernas syfte är att strukturera och standardisera 

hållbarhetsrapportering. GRI-riktlinjerna fick global genomslagskraft tack vare att 

FN:s miljöprogram medverkade. (Rimmel et al., 2018, s.149)  

Den 1 juli 2018 trädde GRI-standarderna i kraft, standarderna ersätter de tidigare 

riktlinjerna En fördel med övergången från riktlinjer till standarder bedöms vara att de 

kan uppdateras smidigare. Standarderna tangerar områdena ekonomi, miljö och 

sociala aspekter, utöver dessa ämnen finns det tre universella standarder. GR 101 

Foundation anger hur företag kan upprätta hållbarhetsrapporter enligt GRI 
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standarderna och erbjuder vägledning i väsentlighetsanalys, det vill säga fastställande 

av centrala ämnesområden för rapportering. GR 102 General Disclosure omfattar 

allmän information om företaget samt dess hållbarhetsrapporteringspraxis. GRI 103 

Management Approach omfattar hur företag hanterar väsentliga områden samt dessa 

områdens implikationer. Det övergripande syftet med GRI standarderna är att stöda 

företag i processen att hållbarhetsrapportera genom att klargöra hurdan information 

som bör rapporteras samt hur information skall framställas.  Målet med rapportering i 

enlighet med GRI standarderna är att öka transparens och uppnå långsiktig lönsamhet. 

(GRI, 2019) 

Alonso-Almeida, Llach och Marimon (2013) undersöker GRI-riktlinjernas globala 

spridning under perioden 1999–2011. Hållbarhetsrapporering upprättade enligt GRI-

riktlinjerna ökade kraftigt under perioden. År 1999 upprättade 50 rapporter, 

huvudsakligen i Europa, enligt GRI riktlinjerna medan siffran för 2011 var 1853 

rapporter globalt. Alonso-Almeida et al. (2013) drar baserat på statistiska beräkningar 

slutsatsen att den positiva utvecklingen fortsätter även i framtiden. Vidare ser Alonso-

Almeida et al. (2013) att de sektorer som är ivrigast att rapportera enligt GRI-

riktlinjerna är den finansiella sektorn, sektorn för energiproduktion och 

livsmedelssektorn. Den finansiella sektorn anses rapportera i syfte att uppnå legitimitet 

efter kriser och skandaler och locka nya investerare. Energiproduktionssektorns iver att 

rapportera förklaras med att branschen är resurskrävande, företag är exponerade i 

media och leveranskedjor är ofta internationella.  

Carbon Disclosure Project 

The Carbon Disclosure Project (CDP) introducerades år 2000. Initiativets funktion är 

att stöda företag att mäta och hantera miljöpåverkan. Investerare och övriga 

intressenter kan vända sig till CDP och be om information gällande företags eller 

städers miljöpåverkan. Information samlas in via frågeformulär som CDP skickar till 

företagen. Frågeformulären berör klimatförändring, skog samt vattensäkerhet, 

företagen kan fylla i ett formulär eller en kombination av flera. CDP fungerar som en 

distributör av information mellan investerare/kund och företag.  (Carbon Disclosure 

Project, 2019) 

Climate Disclosure Standards Board 
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Vid World Economic Forum år 2007 etablerades Climate Disclosure Standards Board 

(CDSB). Det övergripande syftet med CDSB är att strukturera och standardisera 

företags rapportering av naturkapital och göra rapporteringen mer jämlik med 

rapportering av strikt finansiellt kapital. Rapportering enligt CDSB:s 

rekommendationer anses stöda företag i framställning och presentation av 

miljöinformation. Termen miljöinformation avser bland annat hur beroende företaget 

är av naturkapital, företagets miljöprestanda och risker och möjligheter relaterade till 

klimatet. Vidare förutspås kapitalallokering till mer miljövänlig verksamhet öka till 

följd av att investerare har bättre tillgång till konkret information om miljöaspekter i 

den finansiella rapporteringen. (Climate Disclosure Standards Board, 2018) 

CDSB ramverket bygger på krav (Requirements) och vägledande principer (Guiding 

principles). Ramverket förutsätter att företag rapporter miljöstrategi och policy, 

miljöprestanda, miljöresultat och hur väl rapporteringen stämmer överens med CDSB. 

De vägledande principerna i ramverket inkluderar principen om att miljöinformation 

skall förberedas på basis av relevansprincipen samt väsentlighetsprincipen. Vidare skall 

rapporterna kopplas till den huvudsakliga rapporteringen, vara överensstämmande 

samt jämförbara, vara tydliga samt lättförståeliga, blicka framåt samt innehålla 

information som går att verifiera. (Climate Disclosure Standards Board, 2018) 

Sustainability Accounting Standards Board 

År 2018 publicerade Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 77 

industrispecifika standarder skräddarsydda för 11 sektorer. Standarderna stöder 

företag i kartläggning av väsentliga hållbarhetsposter, sammanställning av relevant 

information såväl för interna processer som för externa investerar och bedöms även 

sänka rapporteringskostnader då processerna standardiseras. Tillämpningen av 

standarderna lämpar sig i första hand för offentliga företag som rapporterar 

hållbarhetsinformation under amerikansk lagsstiftning i enlighet med regleringarna av 

Securities and Exchange Commission (SEC). Standarderna är dock applicerbara även 

under andra jurisdiktioner. (Sustainability Accounting Standards Board, 2017) 

SASB identifierar fem aspekter av hållbarhet, dessa är miljö, socialt kapital, 

humankapital, affärsmodell och innovation samt ledarskap och styrning. Företag får 

vägledning i identifiering av väsentliga hållbarhetsposter och val av ändamålsenlig 

metrik genom SASB:s väsentlighetskarta (Materiality Map). SASB standarderna består 

av tre huvudsakliga komponenter. Den första är val av korrekt redovisningsmetrik i 
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syftet att få ett tillförlitligt mätvärde för prestanda. Följande komponent är tekniskt 

protokoll för datasammanställning, vilket innebär att för varje mätvärde skall 

omfattning, riktlinjer för redovisning, sammanställning samt prestation fastställas. 

Grundtanken är att data skall vara objektiv, mätbar, fullständig och relevant. Den sista 

komponenten går under namnet aktivitetsmetrik för normalisering. Här analyseras 

verksamhetens skala (exempelvis antal anställda eller anläggningens kapacitet) i syfte 

att göra informationen mer jämförbara med företag i samma sektor.  (Sustainability 

Accounting Standards Board, 2017) 
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3 KLIMATFÖRÄNDRINGENS INVERKAN PÅ FÖRETAG  

År 2015 nådde länderna i FN:s klimatkonvention, COP21, konsensus om ett nytt 

klimatavtal. I Parisavtalet förbinder sig de undertecknade länderna att förhindra den 

förutspådda globala uppvärmningen vid 2◦ Celsius. Den globala uppvärmningen skall 

optimalt stoppas vid 1,5◦ Celsius, vilket ska möjliggöras bland annat genom kraftiga 

begräsningar av växthusgasutsläpp. En topp i utsläpp av växthusgaser globalt skall nås 

så snabbt som möjligt. Den drastiska nedskärningen i industriländernas utsläpp 

bedöms kompensera för utvecklingsländernas långsammare tidsram. På nationell nivå 

förväntas parterna som ratificerat avtalet att formulera en klimatplan som löper över 5 

år, vid slutet av perioden evalueras prestationen och nya mål formuleras. (Parisavtalet, 

2015) 

UNFCC meddelade år 2015 att det existerar en betydande skillnad mellan de 

nedskärningar i växthusgasutsläpp som utlovats och de som krävs för att nå målet att 

stoppa den globala uppvärmningen vid 2 Celsius, samt att en global uppvärmning på 

upp till 5 Celsius befaras nås vid 2100 ifall inga åtgärder tas (Knuutti, Rogelj, Sedlácek 

och Fischer, 2016). Forskning är enig om att den globala uppvärmningen ökar 

förekomsten av extrema väderfenomen vilket har allvarliga följder för mänskligt liv, 

ekosystems överlevnad och den globala ekonomisk tillväxt (Tol, 2018).  

G20 länderna kalkylerar att de infrastrukturkostnader för energi, transport, rent 

dricksvatten, sanitet samt telekommunikation som krävs för att nå målet att strypa 

globala uppvärmningen vid 2 Celsius uppgår till 80–90 triljoner dollar över 

inkommande 15 år. Företag ur privata sektorn är följaktligen vitala för att få tillgång till 

kapitalet som krävs. (G20 Insights, 2017) 

3.1 En global uppvärmning motsvarandes 1,5◦ Celsius 

I anslutningen till ratificeringen av Parisavtalet år 2015 utgav IPCC, på förfrågan av 

nationella regeringar, år 2018 en specialrapport som kartlägger följderna av en global 

uppvärmning på 1,5 Celsius jämfört med följderna av en global uppvärmning 

motsvarades 2◦ Celsius. (Special Report: Global Warming of 1.5 Celsius IPCC, 2018). 

IPCC förutspår att en temperaturhöjning på 1,5 Celsius leder till en ökning av extrema 

väderfenomen. De nordligare breddgraderna får frekvent och riklig nederbörd medan 

regionen kring ekvatorn förvänts drabbas av intensiv torka samt flera dagar med 

extremhetta årligen. Ifall uppvärmningen stoppas vid 1,5 Celsius beräknas 420 
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miljoner färre människor utsätts för extrema värmeböljor och 65 miljoner färre 

människor utsätts för exceptionella värmeböljor än om temperaturen stiger med 2 

Celsius.   

En global uppvärmning på 1,5 grader Celsius bedöms var en kritisk punk för att rädda 

havets ekosystem, då systemen redan i nuläget uppvisar stora förändringar. En 

temperaturhöjning på 2 grader Celsius beräknas utplåna isen på Arktiska havet var 

tionde sommar, vid en temperaturhöjning på 1,5 grader beräknas var hundrade 

sommar vara isfri. (Special Report: Global Warming of 1.5 Celsius IPCC, 2018) 

IPCC beräknar att den globala uppvärmningen drabbar utvecklingsländer i regionen 

nära ekvatorn hårdast. Utvecklingsländers exponering för klimatrelaterade risker kan 

härledas till att en betydande del av befolkningen idkar jordbruk och därmed drabbas 

hårt av förändringar i vädermönster, det geografiska läget i de redan heta tropikerna 

samt samhällets begränsade kapacitet till förändring (Tol, 2018). Globala 

uppvärmningen förutspås ge upphov till osäker tillgång på livsmedel, prishöjning av 

livsmedel, inkomstminskningar samt kraftig ökning av klimatflyktingar.  IPCC ser det 

som viktigt att uppfylla målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, 

SDG) men erkänner, att det existerar en trade-off såväl mellan uppfyllandet av separata 

mål som mellan uppfyllandet av målen i allmänhet och förpliktelsen att minska på 

kolutsläpp. Den industriella revolutionen i väst möjliggjordes av rikliga energitillgångar 

och gav upphov till stark ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard, ifall 

utvecklingsländer nekas tillgång till fossila bränsel löper de risk att fastna i fattigdom 

(Tol, 2018). (Special Report: Global Warming of 1.5 Celsius IPCC, 2018) 

3.2 Verktyg för att mäta klimatpåverkan 

Aufhammer (2016) presenterar verktyg för företag att estimera den verkliga kostnaden 

av kolutsläpp samt de kostnader klimatförändringen ger upphov till. En social kostnad 

för kol används för att mäta de verkliga kostnaderna för företags kolutsläpp. Syftet med 

kostnaden är att värdera skadan ytterligare ett ton kolutsläpp förorsakar, denna 

kostnad ökar över tiden. Kostnaden kalkyleras med hjälp av Integrated Assesment 

Models (IAM), varav den mest kända torde vara Dynamic Integrated Climate-Economy 

(DICE). Ett annat verktyg för att mäta de ekonomiska följderna av klimatförändringen 

är att utföra scenarioanalyser, syftet är att estimera förändring i klimat och dess följder 

för ekonomin genom att applicera varierande scenarion av växthusgasutsläpp. 

(Aufhammer, 2016) 
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Emission trading (Handel av utsläpp) innebär en möjlighet för företag att köpa 

utsläppsrätter på marknaden. Ett rationellt företag förväntas köpa utsläppsrätter givet 

att det är mer fördelaktigt än att skära ned i de egna koldioxidutsläppen. Är det 

däremot billigare att skära ned på utsläppen förväntas företaget göra det. Europeiska 

Unionen har etablerat en marknad för utsläppsrätter där en utsläppsrätt berättigar till 

utsläpp av ett ton koldioxid. Priset beror på marknadens utbud och efterfrågan. EU:s 

Emission Trading omfattar bland annat samtliga flygningar inom det Europeiska 

Ekonomiska området. Exempelvis flygbolaget Finnair anger i sin finansiella 

rapportering för år 2018 att EU initiativet har motiverat övergång till en modern 

miljövänlig flotta och effektivisering av intern praxis (Finnair, 2018). (Ministry of 

Economic Affairs and Employment in Finland, 2019) 

3.3 Ansvarsfulla investeringar 

Eurosif uppskattar att det krävs en ökning av hållbara samt ansvarsfulla investeringar 

motsvarandes 180 miljarder euro för att möta målen i Parisavtalet. För att stoppa 

eskalerande global uppvärmning krävs betydande investeringar i exempelvis urban 

infrastruktur samt energi för att uppnå nedskärning i utsläpp. (Eurosif, 2018) 

Den utökade perspektivet på hållbarhet för med sig såväl risker som möjligheter för 

finansbranschen. Förkortningen ESG avser faktorerna miljö (Environment), sociala 

aspekter (Social) samt bolagsstyrning (Governance). Sociala aspekter omfattar teman 

som mänskliga rättigheter samt anställdas arbetsvillkor. Bolagsstyrning behandlar i sin 

tur hurdan sammansättning styrelsen har samt hur transparent företaget är. En 

investering som beaktar ESG-faktorerna går under namnet ansvarsfull investering 

(Socially Responsible Investment, SRI). Investerare tillämpar tre urvalsmetoder för att 

välja SRI. Vid positivt urval formuleras urvalskriterier och sedan jämförs företag 

baserat på hur bra de uppfyller dessa kriterier. Investeringen görs i det företag som 

presterat bäst. Negativt urval beskriver en situation då branscher som inte anses 

hållbara elimineras, exempelvis vapenbranschen samt alkoholbranschen. Den tredje 

urvalsmetoden, aktivt ägande, innebär att investeraren planerar att påverka företaget 

denne investerar i att höja hållbarhetsprestandan exempelvis genom att skära ned 

utsläpp av växthusgaser eller att formulera mer ambitiösa mål för miljöarbetet. 

Institutionella investerare står för merparten av ansvarsfulla investeringar, i Europa 

uppgår siffran till 92% av allt ansvarsfullt investerat kapital. De institutionella 

investerarna omfattar banker, försäkringsbolag samt pensionsfonder (Borglund et al., 

s. 213).  
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Jansson och Biel (2011) undersöker hur motiv för ansvarsfulla investeringar skiljer sig 

hos investerande institutioner, institutionella investerare samt privata investerare. I 

denna studie definieras investerings institutioner som aktörer med huvudsakligt syfte 

att förvalta kapital, i denna grupp ingår bland annat fondbolag, investeringsbanker och 

pensionsfonder. Institutionella investerare omfattar aktörer som investerar eget kapital 

på aktiemarknaden, dessa inkluderar företag, universitet, fackföreningar samt NGOs. 

Privata investerare beskriver privatpersoner som investerar eget kapital på 

aktiemarknaden eller i fonder. 

Jansson och Biel (2011) finner underlag för att professionella investerare inte motiverar 

ansvarsfulla investeringar med personliga värderingar utan väger in finansiella skäl. 

Samtliga typer av investerare är eniga om att ansvarsfulla investeringar genererar lägre 

avkastning än ”vanliga” investeringar på kort sikt. Investerings institutioner samt 

institutionella investerare uppger en stark tro på att ansvarsfulla investeringar 

genererar högre avkastning på lång sikt, en övertygelse som inte delas av privata 

investerare.  Det råder konsensus bland investerarna att ansvarsfulla investeringar 

minskar finansiella risker och att andelen önskas ökas i framtiden. I synnerhet 

investerings institutioner uppvisar stark tilltro till ansvarsfulla investeringar. Då 

investerings institutioner, i denna undersökning, omfattar bland annat 

investeringsbanker samt pensionsfonder är resultaten intressanta då dessa utgör 

pionjärer för implementering av TCFD rekommendationerna. 
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4 TCFD REKOMMENDATIONERNA 

Financial Stability Board tillsatte år 2015 en arbetsgrupp med uppgift att utveckla ett 

ramverk för systematisk bedömning av risker och möjligheter relaterade till 

förändringar i klimatet. Arbetsgruppen går under namnet Task Force on Climate-

related Financial Disclosure, TCFD, och består av 32 medlemmar som representerar 

bland annat banker, försäkringsbolag, pensionsfonder samt 

revisionssammanslutningar.  (TCFD, 2017)  

Tidigare i avhandlingen presenterades ramverken GRI, IIRC, CDP, CDSB samt SASB 

för företagets hållbarhetsrapportering. TCFD betonar att ovanstående 

rekommendationer för bedömning av klimatrelaterade risker och möjligheter inte står i 

konflikt med ovanstående ramverk. TCFD betonar att TCFD-rekommendationerna 

beaktar och grundar sig på tidigare ramverk. Företag som rapporterar i enlighet med 

ovanstående ramverk skall, i teorin, kunna utnyttja existerande interna processer samt 

information för att rapportera enligt TCFD-rekommendationerna. (TCFD, 2017, s. 5) 

TCFD bedömer att klimatfrågor utgör en väsentlig post för företag, såväl i dagens läge 

som i framtiden. Den första gruppen av klimatrelaterade risker, övergångsrisker, 

kan härledas till övergången till ett ekonomiskt system med lägre kolutsläpp. Policy & 

Juridisk risk omfattar risker som uppstår då företag ändrar policy för att bli mer 

miljövänliga, vilket sker exempelvis genom kraftiga nedskärningar i växthusgasutsläpp 

eller en övergång till grönare energi. Juridiska risker avser rättstvister företag hamnar i 

då de rapporterar missvisande hållbarhetsdata eller misslyckas i reglering av egen 

miljöpåverkan. Antalet rättstvister förutspås öka i takt med den materiella skada 

klimatförändringen för med sig. Klimatförändringen förutspås ge upphov till 

teknologiska risker. Företag med förmågan att snabbt implementera ny teknologi 

för nedskärning av kolutsläpp eller förnybar energi bedöms ha en konkurrensfördel. 

Marknadsrisk avser förändringar i utbud och efterfrågan som klimatförändringen 

ger upphov till, detta drabbar en del branscher samt företag hårdare än andra. 

Klimatförändringen pressar företag att reglera sin egen klimatpåverkan. Följaktligen 

förväntas Ryktesrelaterade Risker öka i framtiden då intressenter inte är nöjda 

med företagets åtgärder för att uppnå ökad hållbarhet. (TCFD, 2017) 

Fysiska risker klimatförändringen ger upphov till utgör den andra huvudgruppen. De 

fysiska riskerna bedöms påverka företagets ekonomi negativt, exempelvis genom direkt 

skada på företagets tillgångar till följd av extrema väderfenomen. Akuta risker är 
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benämningen på de risker som uppstår i omedelbar anslutning till extrema 

väderförhållanden, exempelvis leder kraftig nederbörd till översvämningar. Kroniska 

risker har en längre tidsram, ett exempel är hur vattenytan höjs som följd av en längre 

trend av global uppvärmning. (TCFD, 2017) 

Klimatförändringen förutspås även ha positiva följder för företag. Dessa positiva 

fördelar kan härledas till hur företag reagerar på förändringar i klimatet. Företag 

minskar på sin klimatpåverkan främst genom nedskärningar i användning av 

naturresurser. Nedskärningar förutsätter effektivisering av interna processer eller nya 

innovationer. En effektivisering av resursanvändning utgör en möjlighet då 

utgifterna minskar på lång sikt. I processen att bli mer hållbara förväntas företag 

övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor. Det anses troligt att det i 

framtiden visar sig vara ekonomiskt lönsamt att skifta till förnybara energikällor, 

vilket beror på de stora investeringar som görs i industrin och teknologins framfart. I 

dagens samhälle har företag möjlighet att vinna konkurrensfördelar genom 

lansering av produkter samt service med litet koldioxidavtryck och av allt att döma 

kommer denna trend att hålla i sig. Ur ett bredare perspektiv förutspås 

klimatförändringen skapa nya marknader för varor och tjänster. Företag har således 

möjlighet att penetrera nya marknaden genom samarbeten eller investeringar. Vidare 

anses det gynna företag att vara proaktiva och genomföra åtgärder i nuläget, detta för 

att vara mera spänstiga då klimatförändringen blir mer aktuell. Företag i branscher 

beroende av naturkapital uppmuntras speciellt att vara aktiva. (TCFD, 2017) 

4.1 Rekommendationernas struktur 

År 2017 publicerade TCFD rapporten “Recommendations of the Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures”. TCFD rekommendationerna är applicerbara i 

samtliga branscher. Fokus ligger bedömning samt rapportering av klimatrelaterade 

risker och möjligheter samt hurdana följder en övergång till en ekonomi med lägre 

kolutsläpp ger upphov till. Rekommendationerna är strukturerade omkring fyra teman; 

Governance (ledning), Strategy (strategi), Risk Management (riskhantering) och 

Metrics & Targets (metrik och mål).  

Företagsstyrning omfattar rapportering av företagets styrning i miljöfrågor. Styrelsen 

är central aktör. Därmed rekommenderar TCFD att rapporteringen omfattar etablerade 

informationskanaler, hur frekvent styrelsen informeras om miljöfrågor, hur 

hållbarhetsperspektivet konkret inkluderas i strategiska och samt planering samt hur 
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styrelsen övervakar att miljörelaterade mål uppnås. TCFD rekommenderar även att 

rapportera företagsledningens roll samt aktivitet. Mer specifikt vilken avdelning eller 

kommitté som ansvarar för miljö, hur organisationen är strukturerad, hur 

informationskanalerna löper samt hur övervakning äger rum. (TCFD, 2017) 

Under det andra temat, strategi, rekommenderas det att företag rapporterar de 

klimatrelaterade risker och möjlighet som eventuellt påverkar framtida verksamhet. 

Specifikt rutiner för att identifiera såväl långsiktiga som kortsiktiga risker och 

möjligheter samt deras implikationer för verksamhet, strategi och finansiell planering. 

Det rekommenderas även att utföra scenarioanalyser för att bedöma hur 

anpassningsbar strategin är i relation till förändringar i klimatet. (TCFD, 2017) 

Rekommendationerna för det tredje temat, riskhantering, anger att företag rapporterar 

konkret praxis för riskhantering. Företag rekommenderas att rapportera hur de 

identifierar klimatrelaterade risker, bedömer signifikansen samt riskernas omfattning. 

Företag förväntas även rapportera använda verktyg vid hantering, kontroll samt 

minimering av risker. Vidare rekommenderar TCFD att företag rapporterar hur de 

identifierande riskerna integreras i företagets allmänna riskhanteringsmekanismer. 

(TCFD, 2017) 

Under det sista temat, metrik och mål, rekommenderas det att företag rapporterar 

mätvärden och mål som används vid bedömning av klimatrelaterade risker och 

möjligheter. Generellt omfattar dessa mätvärden och målsättningar områden som 

utsläpp av växthusgaser, vattenanvändning, energikonsumtion samt landanvändning. 

Utsläpp av växthusgaser delas in i Scope 1, Scope 2 och Scope 3. Scope 1 anger 

företagets direkta utsläpp av växthusgaser, Scope 2 de indirekta utsläppen och Scope 3 

de indirekta utsläpp som uppkommer uppströms eller nedströms i värdekedjan. Det 

rekommenderas att konkreta mål för klimatprestation rapporteras. I samband med 

målen rapporteras även tidsram för att uppfylla målen, basår för jämförelse, relevanta 

nyckelindikatorer (Key Performance Indicator, KPI) samt eventuella samband med 

ledningens belöningspolicy. (TCFD, 2017) 

4.2 Status rapport år 2019 

Det framgår ur statusrapporten att 785 företag och organisationer offentligt uttryckt 

sitt stöd för TCFD. Till dessa räknas regeringarna för Belgien, Kanada, Frankrike, 

Sverige och Storbritannien. Vidare uppmuntrar 340 investerare företag till att 
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rapportera enligt TCFD, dessa investerare uppskattas ha 24 triljoner i kapital. (TCFD, 

2019) 

I statusrapporten för år 2019 undersöker TCFD hur implementering av 

rekommendationerna framskridit. Med hjälp av artificiell intelligens analyseras 1000 

rapporter ur stora företag. Vidare skickas en enkät ut till ett sampel företag med frågor 

om hur arbetet med implementering framskridit och hur viktig informationen bedöms 

vara för beslutsfattande. Ur enkätundersökningen framgår det att 180 av 198 företaget 

har bestämt sig för att fullskaligt eller delvis implementera TCFD rapportering. TCFD 

ser att en klar förbättring skett, men anser fortfarande att informationen fortsatt är 

otillräcklig i synnerhet för kapitalmarknaden. Det behövs mer klarhet gällande de 

finansiella implikationerna av klimatrisker. 3 av 5 företag anser att klimatrisker är 

väsentlig och upprättar scenarioanalyser för att analysera hur spänstig strategin är, 

information om hur spänstig strategin är rapporteras dock inte offentligt. Företagen 

som implementerat TCFD rekommendationerna ser en utmaning i att rapporteringen 

förutsätter samarbete mellan flera avdelningar inom företaget. TCFD gör bedömningen 

att utökad vägledning behövs i synnerhet i arbetet med scenarioanalyser. Detta 

omfattar såväl praxis för upprättande av scenarioanalyser som i identifiering av 

väsentliga affärsrisker. (TCFD, 2019) 

4.3 Framtidsutsikter 

Den finska grenen av revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers rapporterar 

att TCFD syns i ytterst begränsad utsträckning i Finland, det är enbart 6 företag som 

nämner rekommendationerna i sina finansiella rapporter (PwC, 2019). 

EU kommissionen inkluderar TCFD rekommendationerna i sitt direktiv för redovisning 

av icke-finansiell information och uppmuntrar företag att implementera dem. TCFD-

rekommendationerna bedöms vara kompatibla med EU:s Non-Financial Reporting 

Directive (NFRD). En central skillnad är att EU:s NFRD, under speciella 

omständigheter, tillåter att företag utger separata rapporter för icke-finansiell 

information till skillnad från TCFD som rekommenderar att informationen integreras 

med den årliga finansiella rapporteringen. Vidare rekommenderar TCFD att Strategi 

samt Mätvärden & Metrik skall genomgå en finansiell väsentlighetsanalys i samband 

med rapportering, posterna bolagsstyrning samt riskhantering skall däremot 

rapporteras oberoende väsentlighet. Detta innebär, att företag eventuellt är tvungna att 

rapportera mer information under TCFD rekommendationerna än NFRD. (EU, 2019)  
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Principles for Responsible Investment (PRI) anger i ett pressmeddelande daterat 

februari 2019, att de förutsätter rapportering av klimatrelaterade risker hos de 

organisationer som undertecknat principerna från och med år 2020. PRI gör därmed 

rapportering av indikatorer för strategi samt företagsstyrning, baserade på TCFD 

rekommendationerna, obligatoriskt. (PRI, 2019) 
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5 FORSKNINGSUPPGIFT 

Detta kapitel redogör för undersökningens metod och forskningsansats, valen styrks 

genom paralleller till tidigare forskning och etablerade teorier. Vidare presenteras 

fallföretagen och intervjuguiden. 

5.1 Metod 

Syftet med studien är att empiriskt undersöka hur finska företag ser på de risker och 

möjligheter som klimatförändringen ger upphov till. Specifikt, hur företag beaktar 

klimatfrågor i dagens läge och vad drivkrafterna för implementering av TCFD 

rekommendationerna bedöms vara. En kvalitativ undersökning är ändamålsenlig då 

forskningsfrågan är subjektiv och TCFD rekommendationerna är ett så pass nytt 

fenomen att kvantitativa data inte är tillgänglig.  

Rekommendationerna presenterades så sent som år 2017, följaktligen har finska 

företag inte ännu utgivit fullskaliga rapporter i enlighet med TCFD 

rekommendationerna. I detta skede av implementeringsprocessen bekantar sig företag 

med rekommendationerna och väljer eventuellt att inkludera en del indikatorer i sina 

hållbarhetsrapporter. Undersökningen baserar sig, med andra ord, på företags 

inställning gentemot TCFD rekommendationerna samt överlag hur företag beaktar 

klimatrelaterade risker och möjligheter.  

Bryman och Bell (2015) lyfter fram tre attribut traditionellt förknippade med en 

kvalitativ undersökning. Kvalitativ forskning är induktiv, den centrala tanken är att 

forskning utgör grunden för teori.  Forskningen bedöms även ha en tolkande karaktär. 

Detta innebär att ett fenomen inte förklaras med vetenskapliga kalkyler utan fokus 

ligger på att undersöka hur människor uppfattar fenomenet. Vidare, ur det ontologiska 

perspektivet, anses sociala egenskaper vara ett resultat av interaktion mellan individer 

och inte uppstå isolerat. En kvalitativ undersökning skiljer sig från en kvantitativ 

undersökningen då fenomen analyseras genom ord och inte genom siffror. Den 

kvalitativa forskningen framstår som mer ostrukturerad. Detta beror delvis på 

forskarens strävan att komma undersökningsobjektet nära för att få en djupare 

förståelse Forskningen kan betraktas som en process där fenomen uppstår över en 

längre tidsperiod till följd av exempelvis mänskliga interaktioner eller trender i 

samhället. Det övergripande syftet med kvalitativ forskningen är att förstå mänskligt 

beteende samt bedöma betydelsen av beteendemönstret, därför närmar sig forskaren 

objektet för undersökningen samt studerar denna i dess naturliga omgivning. Teorier 
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samt koncept utvecklas sedan ur insamlade data. En kvalitativ undersökning bedöms 

generera rik samt djupgående data och därmed är det inte ändamålsenligt att 

generalisera i en kvalitativ undersökning.  

Det första steget i en kvalitativ undersökningsprocess är att formulera en 

forskningsfråga. I detta skede fastställs mål för undersökningen och frågor formuleras 

därefter. Forskningsfrågan i en kvalitativ undersökning kan vara mer generell än i en 

kvantitativ då justeringar är möjliga beroende på hur undersökningsobjekten reagerar. 

I nästa fas av undersökningsprocessen väljs forskningsobjekt ut och insamlingen av 

relevant data inleds. Då datainsamlingen är utförd inleds arbetet med att analysera 

innehållet i intervjuerna, detta sker i främst genom att koda intervjuernas innehåll. 

Koderna utgör en indikator, då inga nya koder genereras ur intervjuerna kan det anses 

att materialinsamlingen är tillräcklig. I nästa steg formuleras koncept samt teorier, 

analys av insamlade data utgör grunden för ny teori. Slutligen sammanställer forskaren 

undersökningens slutsatser, publiken ställer samma krav på kvantitativ samt kvalitativ 

forskning vid bedömningen av tolkningens trovärdighet och signifikans. (Bryman & 

Bell, 2015) 

5.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen är abduktiv, med inslag av induktion. Abduktion anses vara en av 

de huvudsakliga analysmetoderna tillsammans med deduktion samt induktion 

(Douven, 2017). Den deduktiva ansatsen baserar sig på tidigare antaganden och teorier 

och data analyseras i syfte att fastställa överrensstämmelse (Thomas, 2006). Vid en 

induktiv ansats skapas nya teorier baserat på analys av rådata. Grundtanken med 

induktion är att avsaknaden av strikta hypoteser samt metodologi ger forskningen 

tillåtelse att fritt identifiera teman i rådata och följaktligen formulera nya teorier. 

Thomas (2006) ger en översikt av den induktiva analysprocessen enligt följande: 

1. Utförlig och varierande rå textdata sammanfattas för att ge en informativ 

överblick av materialet.  

2. Formulering av samband mellan upptäckter i rådata samt forskningens 

målsättningar, dessa etablerade samband skall vara transparenta samt 

välgrundade. 

3. Utveckling av teori som tangerar strukturer samt processer identifierade i data.  
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 Till skillnad från deduktion som är inriktad på att stöda eller förkasta tidigare 

vedertagna resultat, samt induktion med syftet att grunda ny teori på analys av rådata, 

så ämnar abduktion att utgå från konsekvenser och etablera anledningar (Timmerman 

och Tavory, 2012).  

Vid abduktiv analys beaktas etablerade teorier men undersökningen ämnar på samma 

gång att uppnå nya teoretiska insikter. Fenomenet som undersöks i en abduktiv 

forskning anses ha samband med andra fenomen. Det kan röra sig om ett orsak-verkan 

samband eller fenomenets likheter med tidigare analyserade fenomen. Vid en abduktiv 

analys kan preliminära förutsägelser göras baserat på existerande teorier. Ifall 

fenomenet i sin helhet kan förklaras med tidigare teorier verifierar forskningen dessa, 

detta illustrerar den induktiva ansatsens deduktiva drag. Abduktion förutsätter djup 

förståelse för ett fenomen. Denna förståelse uppnås genom att bekanta sig med tidigare 

teorier alternativt liknande fenomen. Nya teoretiska insikter härleds inte direkt från rå 

data utan från analys av nya upptäckter i data med etablerade teorier som grund. 

(Timmerman och Tavory, 2012). 

5.3 Sampel och dataanalys 

Undersökningens sampel fastställs genom icke-slumpmässigt urval. Sampelföretagen 

skall ha tillräckliga insikter för att besvara forskningsfrågan och därmed väljs 

sampelföretagen avsiktligt. De företag som inkluderas i samplet uppfyller ett centralt 

kriterium, det vill säga att de offentligt uttrycker sitt stöd för TCFD 

rekommendationerna. Vidare reflekterar samplet maximal variation, detta innebär att 

samplet inkluderar företag, intressebevakare samt revisionssammanslutningar. Detta 

för att få ett brett perspektiv på implementering av TCFD rekommendationerna samt 

ge analysen djup. Det finns inget entydigt svar på vad den optimala sampelstorleken i 

en undersökning är. Det är svårt att uppskatta hur många intervjuer som krävs för att 

uppnå en vetenskaplig mättnad. En kvalitativ undersökning med stor räckvidd samt 

jämförelser mellan grupper i samplet kräver fler intervjuer än en undersökning med 

mindre omfattning. (Bryman & Bell, 2015) 

Vid en induktiv forskningsansats urskiljs tema samt struktur av rådata. Data delas in i 

kategorier baserat på attribut. Kategoriindelning är baserad på kodning, detta 

tillvägagångssätt är ändamålsenligt även i en undersökning med abduktiv ansats.  

Thomas (2006) identifierar 5 karaktärsdrag typiska för kategorier i en induktiv analys: 
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1. Kategorierna har en etikett, det vill säga ett ord eller en fras som kännetecknar 

dem. 

2. Kategorierna är tydligt beskrivna. Kategorins mening framgår genom 

information om exempelvis karaktär samt omfattning.  

3. Existensen av text eller data som kan härledas till kategorin. Detta är material 

som illustrerar kategorins betydelse.   

4. Förhållande till andra kategorier baserat på likheter eller hierarki, det vill säga 

ifall det är frågan om en förälder, syskon eller dylikt. 

5. Kategorins position i relation till modeller, teorier samt ramverk i 

undersökning. Kategorierna kan inkluderas i existerande grupperingar eller 

fungera fristående. 

5.3.1 Semi-strukturerad intervju  

Intervjuer är centrala i en kvalitativ forskning. Forskaren har uttryckligen ett intresse 

att höra objektets perspektiv på saken. Intervjuer i kvalitativ forskning är generellt 

avslappnade samt flexibla. Intervjuaren kan avvika från intervjuguiden i syfte att uppnå 

detaljerade, mer relevanta svar. Vid en semi-strukturerad intervju skissar intervjuaren 

på förhand en intervjuguide där centrala teman samt frågeställningar framgår. 

Respondenten åtnjuter stor frihet i hur denne besvarar frågorna. Syftet med en 

intervjuguide är att kartlägga grundläggande teman samt frågeformuleringar för att 

stöda forskningsfrågan. I intervjuguiden skall med fördel omfatta ämnesområden samt 

grundläggande frågor, vidare skall språket vara klart och begripligt. Det skall tydligt 

framgå vem det är som intervjuas, mer specifikt attribut som position inom företaget 

samt tidigare erfarenhet. Intervjuaren har möjlighet att avvika från intervjuguiden 

exempelvis genom att kasta om strukturen eller ställa följdfrågor. En semi-strukturerad 

intervju erbjuder med andra ord flexibilitet för såväl intervjuaren som objektet. 

(Bryman och Bell, 2015) 

5.4 Forskningsdesign   

Undersökningens första fas utgörs av en granskning av tidigare forskning i ämnet. Det 

övergripande syftet är att få en inblick i hur företag samt kapitalmarknaden ser på 

klimatförändringen. Tidigare forskning omfattar även motiv för implementering av 

tidigare ramverk för hållbarhetsrapportering, detta ter sig relevant då man kan dra 
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paralleller från hur företag initialt uppfattade GRI standarderna till hur de betraktar 

TCFD rekommendationerna. Vidare presenteras centrala teorier som förklarar företags 

frivilliga samhällsansvar. Den tidigare forskningens syfte är att ge en teoretisk grund 

som förklarar företagets agerande i klimatfrågor samt dess syn på TCFD 

rekommendationerna.  

I forskningens följande steg etableras ett sampel av företag, organisationer samt 

institutioner. Sampelurvalet sker genom ett typiskt urval, det vill säga ett icke-

slumpmässigt urval. Ett icke-slumpmässigt urval är lämpligt då enbart de företag som 

offentliga uttryckt sitt stöd för TCFD rekommendationerna eller angett att de önskar 

rapportera enligt TCFD rekommendationerna i framtiden är relevanta för forskningen.  

I nuläget är det främst stora företag som beaktar TCFD rekommendationerna. TCFD 

rekommendationerna är speciellt relevanta för finansbranschen och därmed utgör 

detta en tyngdpunkt vid sampelurvalet. Rent konkret sker sampelurvalet enligt följande 

steg:  

1) Information om vilka finländska företag som uttryckt sitt stöd för 

rekommendationerna erhålls via material på den officiella webbsidan för TCFD 

rekommendationerna samt via generella sökningar på webben.  

2) En innehållsanalys av de etablerade företagens hållbarhetsrapporter från år 

2018 eller alternativt material på företagets webbsida. Materialet som 

undersöks omfattar exempelvis företags officiella utlåtanden samt hållbarhets 

principer.  

3) En intervjuförfrågan skickas till nyckelpersoner i de företag som på ett klart och 

tydligt sätt uttrycker sitt stöd för rekommendationerna. 

I intervjuförfrågan framgår det att intervjuerna spelas in och transkriberas samt en 

försäkran om att såväl företag som respondent förblir anonym. Efter en godkänd 

intervjuförfrågan utförs en semi-strukturerad intervju. Då sampelföretagen i allmänhet 

inte fullskaligt implementerat TCFD rekommendationerna så ligger intervjuernas fokus 

på företagets motiv samt praxis för bedömning av risker och möjligheter relaterade till 

klimatförändringen samt respondenternas syn TCFD rekommendationerna.  

Intervjuerna inleds med en allmän diskussion om hur viktig klimatfrågan är internt 

samt vilka risker och möjligheter som identifierats i nuläget. Frågorna blir mer 



28 
  

detaljerade då intervjun fortskrider. Vidare får respondenterna frågor om företagets 

motiv för att stöda TCFD rekommendationerna och varför arbetet är viktigt. Slutligen 

tangerar intervjufrågorna hur arbetet med riskhantering utförs rent praktiskt samt hur 

företag ser på framtiden.  

Innehållet i intervjuerna analyseras sedan för att urskilja centrala teman. Den 

kvalitativa undersökningen följer en liknande struktur som Farneti och Guthrie (2009). 

Farneti och Guthrie (2009) undersöker motiv för hållbarhetsrapportering enligt GRI 

riklinjerna i offentliga australiensiska organisationer. Semi-strukturerade intervjuer 

utförs och analyseras i syfte att kartlägga övergripande teman. Då Farneti och Guthrie 

(2009) undersöker implementering av GRI riktlinjerna, är det rimligt att anta att 

samma upplägg är lämpligt vid undersökning av TCFD rekommendationernas 

implementering. 

5.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden omfattar fyra teman; rapportering av klimatrelaterade risker och 

möjligheter som en process, företags syn på TCFD rekommendationerna, bedömning 

av klimatrelaterade risker och möjligheter enligt TCFD rekommendationerna samt 

framtidsutsikter. Det heterogena samplet utgör en utmaning vid formulering av 

intervjufrågor. Det är nödvändigt att justera frågorna beroende på vem man intervjuer. 

Institutionella investerare, intressebevakare, revisionssammanslutningar samt företag 

har alla relevant kunskap om vad drivkrafterna för implementering av TCFD 

rekommendationerna är men de har olika perspektiv samt förutsättningar att svara på 

frågorna. Här har beslutets fattats att inkludera samtliga tematiska helheter i 

intervjuerna men vinkla frågorna så att samtliga aktörer ger relevanta svar. 

Den första tematiska helheten, företagets syn på klimatförändringen, ämnar ge en 

överblick av hur viktig fråga klimatförändringen är intern i företaget samt hur arbetet 

sköts. Intervjufrågornas tyngdpunkt ligger på hur klimatförändringen förutspås 

påverka företaget. Syftet med dessa frågor är främst att få en överblick av vilka motiv 

företaget har för att beakta klimatförändringen, hurdan tidsram det är frågan om samt 

hur arbetet är organiserat internt.  Intervjufrågor relaterade till hur viktig klimatfrågan 

är internt ger en inblick i företagets värdegrund. Respondenterna får kartlägga de 

risker och möjligheter företagen de representerar står inför i relation till 

klimatförändringen. Detta ger en indikation på hur företaget uppfattar sin position 
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samt framtidsutsikterna, vilket i sin tur är relevant då motiv för implementering av 

TCFD rekommendationerna diskuteras. 

Följande tema har rubriken motiv för implementering av TCFD rekommendationerna. 

Intervjufrågornas syfte är att klargöra på hur sampelföretagen uppfattar TCFD 

rekommendationerna samt vilken effekt växelverkan med intressenter har. Fokus läggs 

på vad som fick företaget att uppmärksamma TCFD rekommendationerna initialt, hur 

intressenternas informationsbehov har förändrats samt hurdan mervärde rapportering 

av klimatrelaterade risker och möjligheter ger såväl internt som externt.  

Hållbarhetsrapportering kritiseras regelbundet för att vara irrelevant och främst 

fungera som ett marknadsföringsverktyg för företag. Intervjufrågorna fokuserar på hur 

stor inverkan konkurrerande företags rapporteringspraxis samt intressenternas krav 

har på företagens beslut att börja rapportera enligt TCFD rekommendationerna.  

Balansen mellan extern press och intern motivation är relevant då man etablerar motiv 

för att implementera ett nytt ramverk för hållbarhetsrapportering. Vidare ombeds 

respondenterna rangordna företagets intressenter enligt vilken grupp som har mest 

värde av informationen i TCFD rapporteringen. Vilket ger en indikation dels på ifall 

TCFD rapportering fungerar som ett verktyg för att bevara legitimitet i samhället och 

dels på hur djupt förankrade värderingar är inom företaget.  

Följande fas av intervjun behandlar hur implementering av TCFD rapportering 

framskridit inom företagen. Mer specifikt till hur stor del rapporteringen redan var i 

enlighet med TCFD rekommendationerna, hur företagen ser på att dela med sig av mer 

information under TCFD rekommendationerna samt vilka utmaningar de identifierat. 

Syftet med denna del av intervjun är att kartlägga potentiella hinder till 

implementering av rekommendationerna samt svårigheter att samla in relevant data, 

detta utgör en indikator för hur redo företag i allmänhet är för att rapportera enligt 

TCFD. 

Intervjun avslutas med en diskussion om framtidsutsikterna, med betoning på såväl 

TCFD rekommendationerna som hållbarhetsarbetet på ett mer allmänt plan. Mer 

specifikt hur företaget ser på klimatförändringens effekt på företagets finansiella 

prestation samt vilken roll lagstiftning har.  Intervjufrågornas syfte är att ge inblick i 

huruvida respondenterna upplever att övergången till en kolneutral ekonomi skapar 

begränsningar för verksamheten eller inte. Vidare är det relevant att kartlägga hur 

respondenterna ser på en skärpning av regleringar. Är företag positivt inställda till att 

justera sitt beteende till följd av striktare miljölagstiftning, eller skall de själv få 
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bestämma hur och i vilken takt övergången till en mer hållbar verksamhet sker? Detta 

är relevant då man ser till kritiken att hållbarhetsrapportering kritiseras för att vara 

marknadsföring. 

5.6 Presentation av fallföretag  

Studien utförs som en kvalitativ undersökning på 5 finländska fallföretagen. Samtliga 

fallföretag har offentligt uttryckt sitt stöd för TCFD rekommendationerna. Tre av 

fallföretagen har inlett implementering av TCFD rekommendationerna och de övriga 

två bedöms ha en god inblick i klimatförändringens implikationer för företag och 

kapitalmarknaden. I tabellen nedan ges en överblick av fallföretagen. 

Tabell 1 Överblick av fallföretag  

Falllföretag Bransch Respondent Tidpunkt för intervju 

Företag A Pensionsförsäkringsbolag 
A1.Responsible Investment 
Analyst 

8.11.2019 

Förening B 
Intressebevakare för 
finansbranschen 

B1. Adviser 13.11.2019 

Företag C Skogsindustri 
C.1 Manager, Reporting and 
Standards 

26.11.2019 

Företag D Pensionsförsäkringsbolag D.1 CSR Manager 2.12.2019 

  
D.2 Analyst   

Företag E Revisionssammanslutning 
E.1 Sustainability and Climate 
Change Leader 

16.12.2019 

 

Företag A 

Företag A är ett arbetspensionsförsäkringsbolag, det vill säga en institutionell 

investerare. Kapitalet som företag A förvaltar uppgår till mångmiljardbelopp och 

därmed är företaget en tung aktör på den finländska kapitalmarknaden. Företaget är 

via sin betydande investeringsportfolio aktivt i många branscher såväl nationellt som 

globalt. För att garantera kunderna en trygg pension har Företag A ett uttalat fokus på 

riskhantering för att garantera långsiktig lönsamhet. Hållbara investeringar samt 

beaktande av klimatrelaterade risker är följaktligen ytterst relevant för företaget.  

Respondent A1 representerar det interna teamet för hållbara investeringar. Till teamets 

primära arbetsuppgifter hör att informera portfolio-managers om nya trender samt 

regleringar i hållbarhetsfrågor samt erbjuda verktyg för att bedöma huruvida en 

investering är ansvarsfull eller inte. Intervjun med respondent A1 äger rum den 9 

november 2019 på företagets huvudkontor i Helsingfors. 
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Förening B 

Förening B är en intressebevakare för den finländska finansbranschen. Föreningen 

representerar bland annat pensionsförsäkringsbolag, banker samt övriga 

kapitalförvaltare. Verksamhetens övergripande syfte är värna om medlemmarnas 

intressen, detta sker främst genom att föra medlemmarnas talan vid formulering av nya 

regleringar för finansbranschen. Arbetet med intressebevakning sker på såväl nationell 

som EU nivå. Främjandet av en ansvarstagande finländsk finansbransch är en central 

del av Förening B:s strategi. Intervjun med respondent B1 genomförs 13 november 

2019 i Helsingfors, intervjun har en längd på 40 minuter. Respondent B1 är 

specialiserad på frågor som berör lagstiftning på EU nivå. 

Företag C 

Företag C är en aktör inom den finländska skogsindustrin. Företagets omsättning är i 

mångmiljardklassen, detta gör företaget till en viktig aktör på den finländska 

marknaden. Företag C har som prioritet att erbjuda nya cirkulära alternativ i syfte att 

främja en kolneutral skogsindustri. Företag C skiljer sig från de övriga företagen i 

samplet då det är en representant för en resurskrävande industri. 

Respondent C1 arbetar med hållbarhetsrapportering inom Företag C. Till 

respondentens arbetsuppgifter hör väsentlighetsbedömning och att erbjuda expertis i 

frågor relaterade till klimatförändringen. Respondentens huvudsakliga ansvarsområde 

är rapporteringsstandarder. Intervjun med respondent C1 utförs 26.11.2019 på 

företagets huvudkontor i Helsingfors.  

Företag D 

Företag D är ett pensionsförsäkringsbolag med en investeringsportfolio som uppgår till 

mångmiljardbelopp. Företaget är en viktig aktör på den finländska kapitalmarknaden 

och har ett betydande inflytande i diverse branscher. Företag D har ett uttalat fokus på 

hållbara investeringar och lönsamhet på lång sikt, vilket bedöms trygga kundernas 

pension trots klimatrelaterade risker. 

Respondent D1 arbetar med kommunikation av företagsansvar. Till arbetsuppgifterna 

hör att utveckla företagets ansvarstagande samt att ansvara för kommunikation och 

rapportering av företagets samhällsansvar.  Respondent D2 fungerar som en analytiker 

inom ansvarsfulla investeringar. Dennes främsta arbetsuppgifter är att stöda 



32 
  

portfoliomanagers i hållbarhetsfrågor, vilket sker genom att se till att 

portfoliomanagers är insatta i aktuella trender och erbjuda verktyg för bedömning av 

ansvarsfulla investeringar. Intervjun genomförs 2.12.2019 på företagets huvudkontor i 

Helsingfors. 

Företag E 

Företag E är den finländska grenen av en betydande global revisionssammanslutning. 

Ett av företagets kärnområden är att erbjuda tjänster inom företagsansvar. Dessa 

tjänster omfattar bland annat utveckling av klimatstrategi samt 

hållbarhetsrapportering, stöd i identifiering samt analys av risker och möjligheter 

relaterade till klimatförändringen och kalkylering av kolutsläpp.  Företaget erbjuder 

spetskompetens i företagsansvarsfrågor via sin konsulteringsverksamhet. Respondent 

E1 ansvarar för företagets företagsansvarstjänster, denne arbetar med frågor relaterade 

till klimatförändringen. Intervjun äger rum 16.12.2019 på företagets huvudkontor i 

Helsingfors. 
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6 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för undersökningen. 

Tyngdpunkten ligger på att analysera hur företag reagerat vid implementering av 

tidigare ramverk för hållbarhetsrapporterting, hur företag reagerar på 

klimatförändringen samt klimatförändrings effekt på kapitalmarknaden. Vidare 

presenteras relevant teorier som förklarar företags frivilliga beaktande av 

företagsansvar. 

6.1 Implementering av GRI ramverket  

Farneti och Guthrie (2009) undersöker motiv för volontär hållbarhetsrapportering i 

offentliga australiensiska organisationer, sampelföretagen anses ha god praxis för 

hållbarhetsrapportering. Data samlas in genom semi-strukturerade intervjuer med 

representanter från 7 organisationer ur den offentliga sektorn. Intervjuerna tangerar 

motiv för att framställa hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI riktlinjerna samt 

motiv för förändring av rapporteringspraxis.  Vid analys av intervjuerna identifierar 

Farneti och Guthrie (2009) sex centrala teman relaterade till de rapporterande 

organisationernas perspektiv på samt praxis för hållbarhetsrapportering.  

1. Organisationerna uppger att skälet till att hållbarhetsinformation inkluderas 

i årsredovisningen är informationsspridning. Rapporteringen fungerar som 

ett kommunikationsverktyg gentemot intressenter, organisationerna anser 

att de anställda är en central målgrupp för hållbarhetsinformationen.  

2. Ett flertal informationskanaler används i kommunicering av 

hållbarhetsinformation, organisationerna uppger att bokslutet utgör en liten 

del. Relevant information finns i mötesprotokoll, strategiska dokument 

samt offentliga styrkort. Hållbarhetsinformationen anses ha en viktig roll i 

främjandet av intern organisatorisk förändring.  

3. Organisationerna betonar vikten av nyckelpersoner i formulerandet av en 

ambitiös hållbarhetsagenda. Vidare uppger organisationerna att krav ställs 

av styrelsemedlemmar eller centrala interna intressenter. Överlag finns det 

en intern press att framställa hållbarhetinformation för att, exempelvis, 

stöda strategisk planering. 

4. Det framgår att samtliga organisationer använt andra ramverk för 

hållbarhetsrapportering innan implementering av GRI riktlinjerna, 
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sampelorganisationerna nämner TBL samt balanserat styrkort. Övergången 

till hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI-riktlinjerna motiveras av 

den legitimitet som ramverket ger tack vare dess internationella rykte samt 

utbredning. 

5. Organisationerna uppger att de upplevt svårigheter med implementering av 

GRI riktlinjerna, följaktligen har de valt att följa enbart de riktlinjer som är 

relevanta för dem.  

6. Ur sampelorganisationerna framgår det att en miljöenhet bär det 

huvudsakliga ansvaret för hållbarhetsrapportering, en del uppger att 

tvärorganisatoriska team bildats för att bredda perspektivet. Inte en enda av 

sampelorganisationerna uppger att de inkluderar finansavdelning eller 

redovisningsavdelning i hållbarhetsrapporteringen. Vidare anser ett flertal 

organisationer att hållbarhet inte påverkar det dagliga arbetet märkbart. 

Nikolaeva och Bicho (2010) undersöker företags motiv för implementering av GRI 

riktlinjerna, specifikt vilka faktorer som främjar implementering då framtidsutsikterna 

är osäkra. Den kvantitativa undersökningen utförs på Business Weeks Top Global 

Companies år 1999. Samplet inkluderar 501 Top Global Companies och top 100 

företagen från tillväxtmarknader. Nikoaleva och Bicho (2010) uppger att de valt 

perioden 1999–2009 då de första GRI rapporterna utgavs år 1999. Vidare berättar 

forskarna att valet av Top Global Companies beror på att globala företag initialt var 

målgruppen för grundarna av GRI-rikltinjerna, detta på grund av att mindre företag 

förväntas imitera beteendet.  

Författarna finner underlag för att en mimetisk effekt existerar; då företag i en industri 

börjar rapportera enligt GRI ökar sannolikheten för att ytterliga företag börjar 

rapportera enligt GRI. Effekten är dock inte begränsad till specifika industrier utan 

ökad GRI rapportering i en industri förväntas öka sannolikheten för ökad GRI 

rapportering i övriga industrier. Vidare fastställer Nikolaeva och Bicho (2010) att ju 

mer frekvent GRI omnämns i media, desto snabbare ökar implementering av GRI 

rapportering i företag. Denna effekt avtar då fler företag börjar rapportera enligt GRI, 

detta på grund av att media initialt är en viktig informationskälla.  

Företag som uppvisar en ambitiös CSR agenda och dessutom har effektiva 

marknadsföringskanaler förväntas vara ivriga att kommunicera informationen externt 
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och det är följaktligen sannolikt att de implementerar GRI. Detta gäller även företag 

med stor exponering i media, det är sannolikt att de börjar rapportera enligt GRI för att 

bevara sin legitimitet. Slutligen finner Nikolaeva och Bicho (2010) att företag som 

uppvisar god CSR prestanda är ivrigare att implementera GRI, även företag i branscher 

med hög konkurrens uppvisar samma tendens. 

Vigneau, Humphreys och Moon (2015) analyserar vilken effekt hållbarhetsrapportering 

enligt GRI riktlinjerna har på företags interna praxis. Studien utförs på en global 

marknadsledare ur B2B till tillverkningsindustrin. Företaget har divisioner i 30 länder 

och 80 000 anställda. CSR agendan sköts av CSR kommitté med representanter från 

huvudkontoret samt företagsdivisionernas kontor. Datainsamling sker under perioden 

oktober 2011 till januari 2013. Metoder för datainsamling inkluderar semi-

strukturerade intervjuer med CSR kommitté, digitalt inspelade observationer ur 

kommitténs interna möten, innehållsanalys av företagets övriga CSR dokumentation 

samt innehållsanalys av GRI dokument. Intervjuerna samt den övriga datainsamlingen 

tangerar respondentens position i företaget, dennes personliga tolkning av vad CSR 

innebär, hur CSR sköts i företaget samt hur förhållande mellan huvudkontor och de 

olika företagsdivisioners kontor ser ut. 

Vigneau, Humphreys och Moon (2015) finner att GRI är starkt institutionaliserat i 

företaget. Sampelföretaget utgav första CSR rapporten år 2007 utan referens till GRI 

riktlinjerna. År 2008 utgav företaget en klart förbättrad CSR rapport med omfattande 

data, dock hänvisade de ännu inte till GRI riktlinjerna. År 2009 presenterades 

relevanta GRI indikatorer samt deras korresponderande post i CSR rapporten. År 2010 

inkluderade företaget prestanda för GRI indikatorerna. Följande år, 2011, blev CSR 

rapporten officiellt verifierad av GRI och tilldelades vitsord B. Hållbarhetsrapportering 

i enlighet med GRI riktlinjerna har blivit en norm för företaget. Det är inte enbart ett 

redovisningsramverk utan betraktas som en viktig intressent, ett mätinstrument för 

prestanda och ett verktyg för att bevara legitimitet. 

Institutionaliseringen av GRI har bidragit till att kommittémedlemmarna till en given 

grad är beroende av riktlinjerna vid framställning av hållbarhetsrapporterna. Det 

framgår att ”producera en CSR rapport beaktas som en nödvändighet och 

användning av GRI riktlinjerna obligatoriskt”. Sampelföretaget betraktas som en ”late 

bloomer”, det vill säga ett företag som var sena i implementering av GRI riktlinjerna. 

Detta är i linje med slutsatsen av Nikolaeva och Bicho (2010), att en mimetisk effekt 
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uppstår då GRI riktlinjerna blir en norm och företag strävar till att bevara sin 

legitimitet. 

Oavsiktliga konsekvenser av GRI implementering inkluderar att överdrivet fokus ligger 

på rapportering och inte CSR agendan i sig självt. Vid analys av 27 konferenssamtal, 

framgår det att samtliga samtal tangerar rapporteringsprocessen, exempelvis 

rapporteringens tidsram, framställning av relevanta nyckelindikatorer samt rapportens 

visuella komponenter. Det framgår även att kommittén är tveksamma att rapportera 

CSR information som inte korresponderar till en GRI indikator. Detta bottnar i 

bristande kunskap i datainsamling samt meningsskiljaktigheter gällande huruvida 

informationen är väsentlig eller inte. Vidare finner forskningen underlag för att 

överdrivet fokus på rapportering hindrar företag att utveckla en långsiktig CSR strategi, 

detta då företag lockas av att på kort sikt förbättra CSR rapporteringen för att bevara 

legitimitet. (Vigneau, Humphreys och Moon, 2015)  

6.2 Hur reagerar företag på klimatförändringen? 

Fuente, García-Sánchez och Lozano (2016) betonar vikten av företagsexterna 

styrelseledamöter samt en diversifierad styrelse med kvinnliga ledamöter för att främja 

transparens i hållbarhetsfrågor. Företag som tillsätter en kommitté för CSR uppvisar 

bäst praxis för hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI-riktlinjerna. Företagets 

storlek är positivt förknippad med frivillig rapportering (Stanny & Ely, 2008), 

ytterligare uppvisar stora företag en tendens att rapportera enligt krävande ramverk 

som GRI och uppnå höga betyg (Fuente, García-Sánchez & Lozano, 2016). 

Stanny och Ely (2008) finner ett samband mellan S & P 500 företagens frivilliga 

rapportering av hållbarhetsdata och variablerna företagsstorlek, tidigare medverkan i 

CDP och betydande försäljning internationellt. Underlag hittas inte för hypotesen att 

företag i branscher som generar stora kolutsläpp rapporterar klimatdata i större 

utsträckning än andra branscher. Följaktligen, betonar Stanny och Ely (2008) behovet 

av striktare regleringar införda av Securities and Exchange Commission (SEC) för att få 

mer information gällande klimatförändringen.  

Kolk & Pinkse (2005) identifierar sex affärsstrategier hos S & P 500 företagen i respons 

till klimatförändringen. En Cautios Planner (försiktig planerare) betraktar 

klimatförändringen som ett framtida problem, följaktligen är strategin i ett 

planeringsskede och företagets främsta fokus är att agera i enlighet med lagstiftningen. 

Emergent Planners (nyblivna planerare) har formulerat konkreta planer och mål 
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för att minska på energikonsumtion samt utsläpp, men är i ett tidigt skede av 

processen. Internal Explorers (Interna Utforskare) har ett internt perspektiv där 

fokus ligger på att förbättra miljöprestanda genom effektivisering av interna processer. 

Horizontal Explorers (Horisontella utforskare) prioriterar nya affärsmöjligheter för 

att minska miljöpåverkan, exempelvis utnyttjar Stora Enso slaggprodukter från den 

huvudsakliga verksamheten för att framställa biobränsle och därmed konkurrera på en 

ny marknad. Emission Traders (Utsläpps Köpmän) betonar statligt implementerade 

ekonomiska incentiv för att minska utsläpp. Kolk & Pinkse (2005)  

Hoffman (2018) identifierar sju strategiska fördelar då företag frivilligt gör 

nedskärningar i utsläpp och rapporterar information relaterad till klimatförändringen. 

Operationell förbättring äger rum då företag effektiviserar interna processer och 

därmed lyckas minska på utgifter och utsläpp. Ett exempel på detta är International Air 

Transport Associations bedömning att flygplan kan spara upp till 1 biljon dollar årligen 

i såväl bränslekostnader som operativa kostnader ifall varje flygtur förkortas med en 

minut. Då regleringar av växthusgasutsläpp förutspås skärpas globalt, anses företag 

som på förhand tar en aktiv roll anpassa sig bättre och ha större möjlighet att 

förutse samt påverka framtida regleringar relaterade till 

klimatförändringen. Företag bedöms få tillgång till nya kapitalkällor genom 

statliga incentiv för nedskärningar i utsläpp av växthusgaser, detta är i linje med Kolk & 

Pinkse (2015). Frivillig nedskärning i utsläpp av växthusgaser bedöms förbättra 

riskhantering i företag. Detta på grund av att klimatförändringen förutspås ge 

upphov till stora materiella skador och finansiella risker relaterade till kraftiga 

nedskärningar i utsläpp. En förbättring av företagets rykte betraktas även som en 

strategisk fördel. Då företag är aktiva och innovativa i frivillig nedskärning av utsläpp 

ökar chanserna att identifiera nya marknadsmöjligheter, exempel på detta är Stora 

Ensos produktion av biobränsle (Kolk & Pinkse, 2015). Slutligen främjas Human 

Resource Management av förändringen i företagskulturen, fokus på moral och etik 

anses såväl attrahera ny kunskap som locka kunniga anställda att stanna.  

Leo och Klassen (2016) hävdar att företags reaktion på osäkerheter relaterade till 

klimatförändringen kan förklaras med variablerna organisatoriskt lärande samt lean 

production. Organisatoriskt lärande anger företagets förmåga att bearbeta information 

och utveckla intern kunskap i miljöfrågor. Lean Production omfattar förmågan att 

skära ned på utsläpp genom effektiva interna processer, en förmåga som utgör en 

konkurrensfördel då både miljö- och finansiell prestanda förbättras. Företag väljer i 
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ökad utsträckning att bemöta den globala uppvärmningen genom att implementera 

mekanismer för hantering av kolutsläpp (Carbon Management Practices, CMP). 

Interna CMP:s utvecklas genom förbättring av processer eller produkter medan externa 

CMP:s utvecklas i samarbete med intressenter, exempelvis aktörer i 

försörjningskedjan. Förmågan till organisatoriskt lärande och lean production är 

förutsättningar för implementering av CMP:s. Följaktligen, bör dessa förmågor främjas 

internt av företagsledningen och externt av regeringen, exempelvis genom långsiktiga 

miljörelaterade mål samt en stabil policy.  

6.3 Klimatförändringens effekt på kapitalmarknaden  

Willis (2003) bedömer att kapitalmarknaden i dagens läge uppfattar det positiva 

sambandet mellan ansvarsfullt beteende och finansiell prestation. Ansvarsfulla 

investeringar bedöms generera högre avkastning på lång sikt än konventionella 

investeringar (Jansson & Biel, 2011). Hållbarhetsrapporter upprättade i enlighet med 

GRI-riktlinjer förser analytiker med omfattade standardiserade data samt historiska 

värden vilket möjliggör jämförelse med andra aktörer i branscher, informationen 

stöder analytiker i bedömningen av ansvarsfulla investeringar. GRI gynnar med andra 

ord ansvarsfulla investeringar samt index i stil med Dow Jones Sustainability Index. 

Detta då riktlinjerna främjar hållbarhetsrapportering av hög kvalité samt med 

omfattande information. (Willis, 2003) 

Solomon, Solomon, Norton och Joseph (2011) analyserar institutionella investerares 

interna arbete för att utveckla rapportering som tangerar klimatrelaterade risker och 

möjligheter. Data samlas in genom intervjuer med högt uppsatta representanter ur 20 

institutionella investerare med bas i Storbritannien. Intervjuerna äger rum mellan 

oktober 2007 och juni 2008. Ur intervjuerna framgår det att de institutionella 

investerarna i samplet bedömer att klimatförändringen är den viktigaste komponenten 

att beakta då ESG-faktorerna vägs in vid investeringar. Detta resultat bottnar i att de 

institutionella investerare uppfattar att deras klienter, med andra ord de aktörer vars 

kapital de förvaltar, lägger stor vikt på beaktandet av klimatrelaterade risker. 

I’d say 99% of our clients would agree that climate change is an important issue… we’re very 
client driven 

Institutionell investerare (Solomon et al., 2011)  

Investerarna i samplet bedömer att klimatrelaterade risker är väsentliga för företag. 

Dessa klimatrelaterade riskerna omfattar exempelvis lanseringen av en kostnad för 

kolutsläpp. De institutionella investerarna anger att de i första hand efterfrågar 
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information om klimatförändringen eftersom det är vettigt ur ett affärsperspektiv. En 

institutionell investerare i samplet klargör att de direkta följderna av 

klimatförändringen för företag utgör en väsentlig materiell risk, det är alltså inte 

klimatförändringen i sig självt som utgör en risk. De institutionella investerarna önskar 

mer detaljerad information än de allmänna ramverken för hållbarhetsrapportering 

erbjuder. Följaktligen tar de privata initiativ för at erhålla mer information.  

Det framgår ur samplet att institutionella investerare efterfrågar information relaterad 

till klimatförändringen av företag de investerar i. Informationsutbytet sker under 

privata möten mellan institutionell investerare och företag. De institutionella 

investerarna uppger att under de privata mötena med företagen de investerar i 

behandlas detaljerade frågor relaterade till klimatförändringen. Förändringar i 

miljöpolicy samt lagstiftning bedöms utgöra risker för företag, detta inkluderar 

plötsliga regleringar av kolutsläpp eller handel av utsläpp. Institutionella investerare 

anger vidare att de är intresserade av hur sårbara företagen är för plötsliga 

förändringar i regleringar. Företags långsiktiga hållbarhetsstrategi diskuteras även 

under mötena, mer konkret hur företag ämnar skära ned utsläpp eller minska på 

förbrukning av naturresurser. Institutionella investerare är även intresserade av hur 

företag uppfyller de miljörelaterade mål de satt upp samt hur de presterar jämfört med 

konkurrenter. Det huvudsakliga målet med dessa privata möten är att styra företagen i 

en gynnsam riktigt. Institutionella investerare önskar inte en ytlig förbättring av 

hållbarhetsprestanda utan genuina strategier som förankras i företagsstrategin. De 

privata mötena tangerar även möjligheter relaterade till klimatförändringen. Företagen 

uppger att lansering av produkter samt service med lägre koldioxidutsläpp genererat 

vinst. Då institutionella investerare diskuterar effekten av statliga incentiv för att skära 

ned utsläpp framgår det att effekten varit marginell.  

Solomon, Solomon, Norton och Joseph (2011) är positiva till privata initiativ från 

institutionella investerares sida men kritiska till att information efterfrågas i samband 

med privata möten. Ett privat möte utesluter per automation övriga intressenter, de får 

inte en chans att bidra till dialogen. 

Monasterolo, Battiston, Janetos och Cheng (2017) betonar värdet av att företag 

rapporterar exponering för klimatrisker. I linje med Solomon et al. (2011) anser 

forskarna att informationen är relevant då klimatförändringen utgör en väsentlig risk 

för företag. Exponering för klimatrisker bedöms även vara relevant i formulering av 

framtida regleringar. Anledningen till detta är att alla finansiella aktörer inte har 
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förutsättningar att snabbt anpassa sig till nya villkor och att gemensamma incentiv för 

alla nödvändigtvis inte fungerar. 

Monasterolo et al. (2017) indexerar ett sampel finansiella aktörer i Euro-området 

baserat på hur exponerad aktieportfolion är för klimatrisker samt hurdana 

växthusgasutsläpp aktieportfolion ger upphov till. Indexet ger en överblick av vilka 

aktörer som har betydande marknadsandelar samt höga växthusgasutsläpp genom 

investeringar. Det anses relevant att veta hur stora mängder utsläpp som ”flyttas” ifall 

de finansiella aktörerna blir mer kolneutrala till följd av incentiv. De finansiella 

aktörerna omfattar banker, övriga kreditinstitutioner, investeringsfonder, försäkrings 

samt pensionsfonder, övriga finansiella tjänster, regeringar och enskilda individer. 

Undersökningen beaktar enbart aktörernas Scope 1 utsläpp.  

Resultat visar att de aktörer som är mest exponerade för växthusgasutsläpp även är de 

aktörer vars beslut att allokera kapital mer ansvarsfullt för att undvika strandade 

tillgångar skulle ha mest effekt. Monasterolo et al. (2017) fastställer att det är 

industriella företag samt investeringsfonder som har störst marknadsandel men 

poängterar att det är betydligt smidigare för investeringsfonder att flytta sitt 

investerade kapital.   Undersökningen visar även att regeringar är exponerade för 

klimatrelaterade risker till följd av investeringar i sektorer med höga koldioxidutsläpp, 

detta står i konflikt med regeringars förbindelse att uppfylla målen i Parisavtalet.  

Sharfman & Fernando (2008) ger bredd debatten då de avviker från det traditionella 

perspektivet att förbättrad finansiell lönsamhet till följd av identifiering av risker 

relaterade till klimatförändringen beror på effektivisering av resursanvändning i 

företag. Det finns underlag för att förbättrad miljöhantering belönas med lägre 

kapitalkostnad för företag, detta tack vare förminskad volatilitet i aktiekursen samt att 

fokus på riskhantering minskar risken för potentiella finansiella fordringar på företag 

till följd av tvister. Ytterligare anses företag med en gedigen riskhantering i 

klimatförändringskontexten klara av en hög skuldsättningsgrad och följaktligen åtnjuta 

skattefördelar.   

6.4 Centrala teorier 

Företags samhällsansvar har traditionellt varit frivilligt. Företagens beslut att frivilligt 

rapportera utöver lagstiftningens krav har förklarats med etablerade teorier för CSR. 

De teorier som beskriver företagens motiv för att frivilligt rapportera enligt TCFD 

rekommendationerna är intressentteori, institutionell teori, legitmititetsteori och 
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signalteori (Rimmel et al., 2018). I detta stycke ges en överblick av teorierna samt deras 

relevans för frivillig hållbarhetsrapportering. 

6.4.1 Intressentteorin 

Publiceringen av Freemans bok Strategic Management: A Stakeholder Approach år 

1984 introducerade intressentteorin för den breda publiken. Intressentteorin hävdar 

att företag existerar och utvecklas i ständig växelverkan med sina intressenter. 

Intressenter med störst insats i företag även bär störst risk och skall belönas därefter, 

teorin om aktieägarvärde hävdar att ägarna tar stor risk då de grundar ett företag utan 

att veta ifall investeringen genererar avkastning och därmed skall värdeökning av 

kapitalägarnas investering prioriteras. (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). 

Intressenterna omfattar, utöver de traditionella aktörerna i stil med investerare, 

kunder, anställda och leverantörer, även regeringar, politiska grupperingar, 

handelsorganisationer samt samhällen. (Donaldson & Preston, 1995)   

Ett normativt samt ett positivt perspektiv kan härledas ur intressentteorin. Enligt det 

normativa intressentperspektivet har ett företags samtliga intressenter lika rättigheter 

samt värde, således förväntas företaget agera rättvist gentemot alla intressentgrupper 

(Rimmel et al., 2018, s.38).  Det positiva perspektivet utgår ifrån att företag är 

beroende av mäktiga samt inflytelserika intressenter för sin överlevnad, följaktligen 

prioriteras dessa primära intressenter högre än sekundära intressenter som 

miljöorganisationer eller massmedia (Rimmel et al., 2018, s.39).  

6.4.2 Stakeholder Salience  

Michell, Agle och Wood (1997) kategoriserar företagets intressenter baserat på makt, 

legitimitet och angelägenheten. En intressent med makt har kapacitet att påverka 

företaget. Maktutövander sker genom fysisk styrka, resurser eller symbolisk makt. 

Legitimitet omfattar i sin tur de socialt accepterade samhälleliga normer som företag 

anpassar sitt beteendemönster efter. En legitim intressent kan ställa fordringar på 

företaget. En angelägen intressent har en pressande fordran på företaget och kräver 

omedelbart agerande.  
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Figur 2 Stakeholder Salience (Mitchell et al., 1997) 

Figuren ovan kartlägger de 8 typer av intressenter som Mitchell et al. (1997) 

identifierar. Grundtanken är intressentgrupperingar i området där cirklarna för makt, 

legitimitet samt angelägenhet överlappar varandra är de viktigaste för företaget. De 

mer perifera intressenterna är i stor utsträckning irrelevanta. 

De perifera intressenterna går under beteckningen latenta intressenter. De här är 

intressenter som enbart har ett av attributen makt, legitimitet och angelägenhet. I 

figuren illustreras de av Dormant Stakeholders (Område 1), Discretionary 

Stakeholders (Område 2) samt Demanding Stakeholders (Område 3). Dessa 

intressenter är i stor utsträckning irrelevanta för företaget, företagsledningen noterar 

nödvändigtvis inte latenta intressenters existens och intressenterna ger nödvändigtvis 

inte firman någon uppmärksamhet. I synnerhet Demanding Stakeholders är relevanta i 

kontexten av CSR. Ett tämligen bekant scenario är att sårbara intressentgrupperingar 

har ett angeläget krav på företaget men saknar legitimitet och makt.  (Mitchell et al., 

1997) 

Längre in i cirkeln finns intressenter med förväntningar (Expectant Stakeholders). 

Dessa intressenter besitter två av attributen makt, legitimitet samt angelägenhet. 

Intressentgrupperingarna är relevanta för företaget då de har tillräckligt inflytande för 

att ställa krav på företaget. I figuren omfattar de Dominant Stakeholders (Område 4), 

Dangerous Stakeholders (Område 5) samt Dependent Stakeholders (0mråde 6). En 

Dominant Stakeholders har makt samt legitimitet att ställa krav på företaget, ett 

exempel på detta är viktiga investerare som ställer krav på företaget. Dangerous 

Stakeholders är, som namnet antyder, potentiellt farliga för företaget. Denna grupp har 

makt samt angelägenhet men avsaknaden av legitimitet gör intressenterna farliga då de 
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eventuellt försöker driva sitt ärende genom våld, sabotage eller terrorism. Dependent 

Stakeholders har legitimitet samt angelägenhet men saknar makt, de är därmed 

beroende av mäktiga aktörer för att driva igenom sina krav.  

Företagets viktigaste intressenter är Definitive Stakeholders (Område 7). Dessa 

intressenter har makt, legitimitet samt angelägenhet. Denna grupp intressenter har 

följaktligen stort inflytande i företaget och kraven de ställer utgör en prioritet. Mitchell 

et al., 1997) 

6.4.3 Institutionell teori 

Institutionell teori behandlar den tendens företag har att utveckla homogena 

karaktärsdrag med andra företag inom samma bransch (Fernando & Lawrence, 2014). 

Powell & Dimaggio (1991) anger i den nya institutionella teorin tre mekanismer för hur 

institutionell isomorfi uppstår; påtvingad isomorfi (coercive isomorphism), mimetisk 

isomorfi samt normativ isomorfi. 

Påtvingad isomorfi är en reaktion på den externa press som organisationer utsätts för. 

Denna externa press uppstår exempelvis till följd av marknadskonkurrens eller 

skiftningar i samhällsnormer. Påtvingad isomorfi motiveras således av att bevara 

legitimitet i samhället. Till följd av klimatförändringen ställs nya krav på företag 

alltefter att miljölagstiftning skärps och krav från intressenter ökar. Då man ser till 

påtvingad isomorfi är företags samhällsansvarstagande en reaktion på extern press som 

utövats samt ett verktyg för att bevara legitimitet. (Powell & DiMaggio, 1991) 

Mimetisk isomorfi uppstår då organisationer står inför osäkerheter i sin omgivning. Då 

framtidsutsikterna är osäkra är det en standardreaktion att imitera företag i samma 

bransch. Företag imiterar konkurrenter de anser har uppnått större framgång eller 

större legitimitet. Vidare, har samtliga företag i grunden en liknande struktur då 

företagsledning gärna bygger vidare på redan etablerade fungerande strukturer. Powell 

& DiMaggio (1991) poängterar även att det finns ett begränsat antal konsultföretag med 

kapacitet samt kunskap att erbjuda rådgivning till stora företag vilket främjar 

homogent beteende inom branscher. Mimetisk isomorfi är intressant då 

klimatförändringens effekt på företag diskuteras. Framtidsutsikterna är tämligen 

osäkra, därmed är det logiskt att företag imiterar pionjärers beteendemönster. 

Powell & DiMaggio (1991) beaktar även hur professionalisering uppmuntrar till 

isomorfi. Normativ isomorfi uppstår till följd av att yrkesutövare i samma position har 
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ett liknande beteendemönster oberoende vilken organisation de arbetar för. Samtliga 

lever i växelverkan med chefer, kunder samt lagstiftare, vidare är de starkt beroende av 

företagets framtidsutsikter. Vidare belyser Powell & DiMaggio (1991) det faktum att 

organisationer generellt anställer personal ur en snäv mängd universitet som främjar 

liknande värderingar. Väl ute i yrkeslivet påverkas yrkesutövare av de professionella 

nätverk de är aktiva i. Då klimatförändringen diskuteras, kan man följaktligen utgå 

ifrån att de som arbetar med klimatfrågor inom organisationer har liknande 

karaktärsdrag. Detta faktum förklara delvis varför företag, i synnerhet pionjärer, har ett 

liknande beteendemönster då det kommer till att uppvisa ansvar. 

Fernando & Lawrence (2014) lyfter fram dimensionen ”decoupling” som en komponent 

av institutionell teori. Dimensionen decoupling hävdar att det existerar motstridigheter 

mellan bilden ett företag projicerar utåt och de faktiska interna strukturer samt praxis. 

De interna processerna är nödvändigtvis inte i linje med företagets externa image. 

Detta är i linje med legitimitetsteorins huvudtes att företag visar en positiv bild utåt för 

att bevara sin legitimitet. Hållbarhetsrapportering anses härledas från företagets behov 

av att anpassa beteendet till konkurrenter i branschen. (Fernando & Lawrence, 2014) 

6.4.4 Legitimitetsteori 

Tilt (1994), Patten (1992) samt Guthrie & Parker (1989), citerade av Wilmshurst & 

Frost (2000), sammanfattar legitimitetsteori som organisationers strävan att justera 

sitt beteende enligt de rådande normerna i samhället för att bevara sin legitimitet. 

Legitimitetsteori kan härledas till den nya institutionella teorins påtvingade isomorfi då 

det är frågan om extern press som främjar ett visst beteendemönster. Den centrala 

tanken bakom legitimitetsteorin är att ett företag kräver omgivningens godkännande 

för att överleva. Legitimitet indikerar att samhället godkänner företagets agerande ur 

ett ekonomiskt, samhälleligt samt politiskt perspektiv. I teorin anses ett socialt 

kontrakt existera mellan företag och samhället, ifall företagets agerande avviker från 

kontraktets villkor blir verksamheten lidande. Samhälleliga korrigeringsmekanismer 

inkluderar sanktioner samt striktare lagstiftning. (Rimmel et al., 2018, s.40) 

Enligt legitimitetsteorin motiveras företags hållbarhetsrapportering av att bevara 

legitimitet i samhället, ifall företaget brutit det sociala kontraktet anses rapporteringen 

vara ett verktyg för att återställa tilliten genom att frivilligt dela med sig av ännu mer 

information (Wilmshurst & Frost, 2000). Samhälleliga trender skiftar över tiden och 

beroende på geografisk position. I nuläget är hållbarhet och samhällsansvar starka 
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krafter, följaktligen ökar pressen på företag att presentera hållbarhetsdata utöver vad 

lagstiftning kräver (Rimmel et al., 2018, s.41). 

6.4.4.1 Signalteori 

Signalteorin kan härledas till principal-agentteorin av Jensen & Meckel (1976). 

Grundtanken i principal-agentteorin ser till den informationsasymmetri som anses 

råda mellan principalen samt agenten. Agenten, det vill säga uppdragstagaren, innehar 

i allmänhet mer information än principalen. Principalen reglerar i sin tur agentens 

beteende med hjälp av kontroll samt belöning. (Rimmet et al., 2018, s. 35) 

Inom företages hållbarhetsrapportering förekommer i allra högsta grad asymmetrisk 

information. Detta då externa parter har begränsad insyn i företagets interna 

hållbarhetspraxis. Enligt signalteorin utgör hållbarhetsrapportering ett verktyg för 

företag att minska på asymmetrisk information. Signalteorin har ett uttalat samband 

med legitimitets teorin. Det främsta målet med de signaler hållbarhetsrapporteringen 

sänder är att bevara legitimitet i samhället. Detta samband är speciellt tydligt då stora 

organisationer med hög exponering i media diskuteras. Stora organisationer har en 

mängd intressenter som ställer krav och verksamheten övervakas flitigt av medier, 

följaktligen är det gynnsamt att ge positiva signaler genom hållbarhetsrapportering för 

att bevara sin legitimitet. (Hahn & Kühnen, 2013) 
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7 RESULTAT  

I detta kapital presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet är strukturerat 

enligt fyra tematiska helheter; företagets syn på klimatförändringen, motiv för 

beaktande av TCFD rekommendationerna, implementering av TCFD 

rekommendationerna och framtidsutsikter. 

7.1 Företagets syn på klimatförändringen   

Klimatförändringen innebär en reell finansiell risk för företag (Monasterolo, Battiston, 

Janetos och Cheng, 2017). Samtliga respondenter uppger att klimatförändringen är en 

av de mest centrala strategiska utmaningarna företaget står inför. Vidare poängterar 

respondenterna att företagets syn på klimatförändringen skiftat i takt med att de 

finansiella riskerna identifierats. 

Respondent E1 betonar att debatten kring klimatförändringen förändrats under de 

senaste åren. Till en början låg debattens fokus på huruvida klimatvetenskap kan 

bedömas vara tillförlitlig eller inte. I nästa fas började man diskutera politiska 

lösningar på klimatförändringen. Den senaste utvecklingen är att företag har börjat 

betrakta klimatförändringen som en finansiell risk.  

För två år sedan skulle jag saga att det skedde en stor förändring då man på kapitalmarknaden 
förstod att detta kan vara en systematisk risk som påverkar marknadens stabilitet i framtiden, då 
kan klimatförändringen inte mera ses som en miljöfråga utan som en finansiell risk. Och vad den 
finansiella riskens effekt är i framtiden, så det är säkert den senaste fasen. Jag skulle säga att 
klimatet som sådant var fallet, har tyngdpunkt helt klart tidigare varit att företag, som i 
företagsansvar, att Företag E flyger runt världen, sedan måste vi kompensera våra flyg och sedan 
är allting i sin ordning igen. Nuförtiden ser man inte ur det perspektivet, att vilket är företagets 
effekt på miljön, eller såklart ser man ännu ur det perspektivet, men tyngdpunkten är mer att om 
vi går enligt 2 graders scenariot, alltså om Paris klimatavtal implementeras, så hurdana effekter 
har det för företaget. Då pratar vi om övergångsrisker. 

Respondent E1 

Respondent B1 är inne på samma linje som ovanstående respondent, även denne har 

noterat att de finansiella aspekterna fått större plats i debatten. Vidare berättar 

respondent B1 att klimatfrågan var på tapeten under det tidiga 2000-talet inom 

förening B men hamnade i skymundan till följd av finanskrisen 2008. All 

uppmärksamhet samt alla tillgängliga resurser lades på att lösa krisen. I 

efterdyningarna av finanskrisen skärptes regleringen av finansbranschen. De nya 

regleringarna omfattade i regel inte klimataspekter. Respondent B1 uppger att det först 

är under de senaste åren som klimatfrågan fått mer plats i den samhälleliga debatten. 

Nu har vi kommit hit, det finns utrymme för denna sak att bli stor och vi vill ta vara på detta 
momentum. 
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Respondent B1 

Respondent C1 pekar ut Parisavtalet 2015 som en vändpunkt för klimatdebatten. 

Denne har uppfattat en betydande förändring i företagsstrategi efter att klimatavtalet 

lanserades. Företag ser, i ökad utsträckning, att klimatförändringen är en väsentlig 

strategisk fråga. 

Det är omöjligt att säga, att det [klimatförändringen] inte skulle vara en väsentlig fråga. 

Respondent C1 

Respondent C1 betonar starkt av bekantandet av klimatförändringen samt 

hållbarhetsfrågor rent generellt framför allt är en strategisk fråga. Hållbarhet är starkt 

förankrat i strategin på företag C. Respondent C1 berättar att företaget började 

investera i bioenergi redan under 1990-talet då man redan vid den tidpunkten 

uppfattade handel av utsläpp som ett möjligt framtidas scenario och ville förbereda sig. 

Företag D uppfattar även att klimatförändringen är en viktig strategisk fråga. 

Respondent D1 berättar att klimatförändringen varit en av de allra viktigaste 

tyngdpunkterna i formuleringen av hållbarhetsagendan under de senaste 5 åren.  

Om du tänker att vi har fyra tyngdpunkter och en av dem är att kontrollera klimatförändringen. 
Så ligger det väldigt högt på prioriteringslistan. 

Respondent D1  

Ett betydande motiv för att beakta klimatförändringen i dagens läge är att minimera 

risker. De institutionella investerarna företag A och företag D betonar investeringarnas 

långa tidshorisont som ett skäl till att prioritera klimatfrågan. Respondent D2 anser, att 

det är relevant för arbetspensionsförsäkringsföretag att beakta klimatförändringen vid 

investeringsbeslut då följderna eventuellt realiseras först om ett årtionde. 

Respondent A1 berättar att företag A lägger stor vikt vid att investera ansvarsfullt.  

Respondent A1 förklarar att företaget enligt gällande lag måste placera 

pensionstillgångar tryggt och lönsamt, det har på eget initiativ inkluderat den tredje 

aspekten, det vill säga hållbart. I praktiken innebär detta, att företaget inte kan 

prioritera projekt som gynnar klimatet ifall de inte även generar vinst. 

För oss är det att vi vill vara en ansvarsfull investerare, då är det viktigt att vi ser att det är en 
betydande global utmaning. 

Respondent A1 
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Vidare poängterar Respondent A1 att det bedömer att det är viktigt att hela 

investeringsportfolion arbetar för att minska på utsläpp, men att de trots detta är aktiva 

i samtliga sektorer för att sprida ut risker. Företag A vill genom sina investeringar vara 

en del av lösningen på problemet. Placeringar i problematiska branscher anses ge 

större befogenheter att påverka utvecklingen.  

Intern praxis  

Respondent A berättar att företagets miljöprinciper är godkända av styrelsen. Arbetet 

för miljön presenteras även för styrelsen en gång per år, med andra ord kommer 

direktivet från högsta ort. Vidare berättar denne att företaget har en ledningsgrupp för 

ansvarsfulla investeringar där VD samt chefen för investeringsverksamheten 

medverkar. 

Och sedan, som tredje organ, har vi vårt team för ansvarsfulla investeringar. Vi är tre och vi 
ansvarar för hur arbetet förverkligas i praktiken. Hos oss ser alla portfoliomanagers själv på 
hållbarhetsfrågor, men vi erbjuder dem verktyg och håller dem uppdaterade om de nyaste 
trenderna och förändringarna. 

Respondent A1 

På förening B är klimatförändringen en av de viktigaste aktuella frågorna. Respondent 

B1 berättar att föreningens mål är att finansbranschen aktivt skall vara med i kampen 

mot klimatförändringen. Exempel på föreningens åtaganden för att främja en hållbar 

utveckling inkluderar ett rapporterings riktat till medlemmar med riktlinjer för hur de 

kan berätta om hur de beaktar klimatförändringen i sin verksamhet.  

Vår styrelse gjorde i februari 2017 en förbindelse att vi, i enlighet med Parisavtalet, skall främja 
de aktiviteter som begränsar den globala uppvärmningen. Då pratade vi om 2 grader men efter 
det kom ännu IPCC-rapporten där det sades att 1,5 grader ännu är möjligt ifall vi agerar snabbt, 
så det är nivån vi strävar till. 

Respondent B1 

Förutom arbetet som bedrivs internt vill förening B även vara med och påverka de nya 

regleringarna som förbereds på EU-nivå. Respondent B1 berättar att föreningen önskar 

vara med och bygga upp samt ge feedback för att försäkra sig om att EU-ramverket 

samt den juridiska helheten är det bästa möjliga för medlemmarna.  

Mandatet att beakta klimatfrågor på företag C kommer rakt från ledningsgruppen. På 

frågan om hur intern praxis ser ut betonar respondent C1 skillnaderna mellan 

företagets affärsverksamheter. Inom energiverksamheten har scenarioanalyser 

upprättats under en lång tid och i skogsindustrin har klimatförändringen vägts in vid 
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beslut om var plantager skall anläggas. Respondenten uppger dock att de strävar till att 

hela koncernen skall inkluderas samt beaktas vid fattande av stora beslut. Vidare 

betonar respondenten vikten av kommunikation men att det inte är betydande 

skillnader i intern och extern kommunikation.  

Vi har, kanske inte, alltså gällande information eller resultat är det inte så stora skillnader i vad 
vi kommunicerar internt och vad vi kommunicerar externt. Självklart berättar vi inte utåt 
hurdana instruktioner vi ger i exempelvis arbetet med scenarioanalyser. Där finns en måttlig 
delning av information, men sedan då vi kommunicerar resultatet av vårt arbete så är det på 
ganska samma sått såväl internt som extern. 

Respondent C1 

Kommunikation betonas som en viktig komponent av intern praxis på företag D. 

Respondent D1 berättar att det finns interna kanaler för att kommunicera arbetet i 

klimatrelaterade frågor. Ett exempel på detta är att de nya klimatmålsättningarna 

presenterades på infoskärmar på kontoret. Vidare ordnas interna evenemang för att 

lyfta fram klimatfrågan, en del riktade till specifika grupper medan andra inkluderar 

hela personalen. Respondent D1 berättar att filosofin på företag D är att alla skall ”hålla 

i sitt bo i skick”.  

Då denna fastighet är, på ett sätt en del av våra fastighetsinvesteringar men också vår 
arbetsplats, så har vi försökt göra allt man kan i gröna fastighetsinvesteringar samt begränsning 
av klimatförändringen. På det viset försöker vi visa ett gott exempel och på samma gång sträva 
till att etablera ansvarsfullhet på gräsrotsnivå. Det vill säga att varje anställd kan vara med i 
arbetet fast denne nödvändigtvis inte är med och fattar investeringsbeslut. 

Respondent D1  

Respondent E1 lyfter fram att intern praxis varierar beroende på ur vilket perspektiv 

man ser på klimatfrågan. En problematisk aspekt är att klimatförändringens effekt på 

företag inte alltid explicit går under benämningen ”klimat”. Dessa fenomen omfattar 

exempelvis koldioxidutsläpp, förändringar i beskattning, produkters samt tjänsters 

framtida ekonomiska hållbarhet samt framtida investeringar. Ovanstående aspekter är 

i högsta grad klimatfrågor trots att det inte reflekteras i namnet.   

Vi kan säga att den dedikerade kunskapen i klimatförändringen säkert finns i vårt team. Men vi 
gör mycket samarbete med andra team och självklart beror det även vilket perspektiv vi utgår 
ifrån då det finns ansvarstagande annanstans. Vi har ett eget företagsansvar som godkänns av 
styrelsen och där behandlas vår egen klimatpåverkan men även de tjänster vi erbjuder till våra 
kunder, det vill säga vilken vår indirekta effekt på klimatförändringen är. 

Respondent E1 

Klimatförändringens implikationer för företaget 
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Ur intervjuerna med respondenterna framgår det att risker och möjligheter som 

klimatförändringen ger upphov till varierar beroende på bransch. Företag A, D och E 

driver en verksamhet med nästintill obefintliga direkt påverkan på klimatet. De direkta 

utsläppen är förknippade med kontorsfastigheter samt personalens resor. De 

institutionella investerarna företag A och D påverkar klimatet genom sina 

investeringar, följaktligen är det här riskerna och möjligheterna finns. Respondent E1 

berättar att företagets främsta verktyg för att påverka är den vägledning de erbjuder 

sina kunder.  

Det är absolut inte vår största påverkan, vår största påverkan är hurdana råd vi ger våra kunder, 
i hurdana frågar vi erbjuder konsultering samt revisionstjänster. 

Respondent E1 

Respondent E1 uppger att de centrala riskerna klimatförändringen ger upphov till är 

regleringsrisk och ryktesrisk. Regleringsrisk uppstår då nya regleringar direkt eller 

indirekt påverkar företag E. Striktare regleringar förutspås exempelvis ge upphov till 

ökade kostnader samt utökade rapporteringsskyldighet för företag. Då företag E inte 

har signifikanta kolutsläpp ligger tyngdpunkten på ifall företaget i framtiden står inför 

en situation där de måste se över råden de ger till kunder med signifikanta utsläpp. 

Ryktesrisk uppstår ifall konsulter eller revisorer inte har tillräcklig kunskap samt 

förståelse för de risker och möjligheter klimatförändringen ger upphov till. Avsaknaden 

av förståelse ökar risken för att de ger ofördelaktiga råd till kunden. Detta leder i sin tur 

eventuellt till avtalsavbrott samt kompensation.  

Respondent A1 är inne på samma linje, det är övergången till en ekonomi med lägre 

kolutsläpp som utgör en större risk för företaget än de direkta fysiska riskerna. 

Klimatförändringen har en effekt på investeringarna men det är även via 

investeringarna som företag A kan utöva inflytande. Ansvarsfulla investeringar är ett 

verktyg för att främja en mer kolneutral ekonomi. Respondent A1 poängterar att det är 

naturligt att Företag A beaktar de risker som uppstår till följd av klimatförändringen. 

Ett skäl till detta är att förändring av regleringar i sig självt utgör en central risk.  

Vårt huvudsakliga verksamhetsmål är att minimera riskerna och maximera de positiva 
effekterna av våra ansvarsfulla investeringar… 

Respondent A1 

Respondent A1 ser att de främsta fysiska riskerna som klimatförändringen ger upphov 

till är exempelvis att investeringsfastigheter i kustområden drabbas av översvämningar 

då havsytan stiger. Vidare lyfter respondenten fram livsmedelsbranschen som en 
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potentiell risk. Branschen påverkas i allra högst grad av extremväder, ifall skörden 

uteblir orsakar det störningar i livsmedelsproduktionen.  

Respondent D2 ser inte heller att de fysiska riskerna är speciellt signifikanta i Finland. 

De fysiska riskerna beaktas exempelvis då fastighetsinvesteringar görs i kustregioner. 

Vidare uppger respondent D2 att det ter sig utmanade att simulera klimatrelaterade 

fysiska risker i långa leveranskedjor. Det är exempelvis komplicerat att uppskatta hur 

ett finländskt företag påverkas av extremväder i geografiska regioner där 

underleverantörer är baserade.  

Vi funderar på hurdana fysiska risker som uppstår, men det är mer informellt än bedömning av 
transitoriska risker. 

Respondent D2 

Företag C är det enda sampelföretaget som verkar i en resurskrävande bransch. De 

fysiska riskerna är mer konkreta här, bland annat har scenarioanalyser upprättats för 

att analysera huruvida det på lång sikt är lönsamt att anlägga plantager i en viss 

geografisk region eller inte. Respondent C1 anser ändå att övergångsriskerna är mest 

centrala för företag C. Till övergångsriskerna räknar respondent exempelvis 

etableringen av utsläppshandel, hur dessa utsläppsrätter skulle prissättas, volatilitet i 

bränslepriser samt övergången till nya energikällor. Dock poängterar respondenten att 

de största möjligheterna finns där riskerna är störst.   

Respondenterna är överens om att även möjligheter till följd av klimatförändringen 

varierar beroende på bransch samt gren av affärsverksamhet. De möjligheter som 

respondenterna i samplet räknar upp kan i de allra flesta fall härledas till innovationer 

som erbjuder mer miljövänliga substitut för redan existerande produkter och tjänster.  

Respondent E1 ger en överblick av situationen och berättar att företag i resurskrävande 

branscher står inför större utmaningar än företag med små direkta utsläpp. 

Resurskrävande branscher är exempelvis stål, energiproduktion samt skogsindustrin. 

Respondent E1 poängterar dock att företag som gör förändringar redan i nuläget har 

större möjlighet att bevara sin konkurrenskraft trots klimatförändringen.  

… Företag som beaktar den framtida effekten på deras affärsverksamhet, så de har troligtvis 
möjlighet att billigare investera i de åtgärder som krävs och till följd av detta är de mer 
konkurrenskraftiga i framtiden. 

Respondent E1 
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De största utsläppen hos Företag C uppstår i produktionen. Respondent C1 anser att 

företag C har möjlighet att driva klimatvänliga skogsbruk, i synnerhet i de egna 

skogarna. Respondent C1 uppger att företaget ser möjligheter i att ta vara på 

slaggprodukter och effektivisera processer internt. Respondent C1 lyfter bland annat 

fram cellulosa som en möjlig framtida komponent i kläder samt biomedicin.  

Fast man alltid pratar om att cellulosa är bulk så är det å andra sidan bara frågan om vad man 
gör med det. Än så länge är det mest papper, men hur mycket man i framtiden gör exempelvis 
kläder eller biomedicin eller vad man nu använder det till. 

Respondent C1 

De institutionella investerarna, det vill säga företag A och D, ser att de största 

möjligheterna finns i investeringar i nya teknoliga samt nya miljövänliga produkter. 

Det finns redan i dagens läge en betydande efterfrågan på mer kolneutrala varor och 

tjänster och detta förväntas öka ytterligare i framtiden. Följaktligen betonar 

respondent D2 att företaget aktivt letar efter aktörer att investera i som kan möta 

denna efterfrågan.  Företag A har valt ett liknande mönster. Respondent A1 uppger att 

de ser möjligheter inom teknologi och är intresserade av företag med en kontrollerad 

klimatpåverkan som kan erbjuda innovationer. Denna ser exempelvis möjligheter inom 

förnybara energikällor som sol och vindkraft. Vidare poängterar respondent A1 att det 

redan finns teknologi för att exempelvis binda kol till byggnader, men det krävs 

investeringar för att möjliggöra implementering i större skala.  

 På ett sätt så, att det blir ett mer cirkulärt ekonomiskt perspektiv på kol. Att kolen inte bara 
släpps ut i atmosfären utan att man tar vara på den och kan utnyttja den igen som bränsle på 
nått vis. 

Respondent A1 

Det framgick tidigare att såväl företag A och D har investeringar i utsläppsrika 

branscher. Dessa utsläppsrika branscherna förutspås vara mest sårbara för de risker 

klimatförändringen ger upphov till. Respondenterna A1 samt D2 uppger båda att dessa 

branscher hålls under uppsikt, men att de ser möjligheter då företag aktivt vill lösa 

problem.  Respondent D2 uppmanar att vara kritiskt men ändå optimistisk till 

potentiella lösningar. Det är inte optimalt att ha för höga förväntningar på företags 

framtida produkter då de kanske aldrig tillverkas.  

… trots att företaget förändrar sitt agerande eller lanserar nya produkter på marknaden så måste 
man ändå vara noggrann att företaget inte övervärderas, att för stora förväntningar sätts på en 
sådan här svindlande förändring eller produkt som nödvändigtvis inte förverkligas. 

Respondent D2 
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7.2 Drivkrafter för implementering av TCFD rekommendationerna 

Respondenterna är överlag positivt inställda till TCFD rekommendationerna. Fördelar 

med TCFD rapportering uppges vara flexibiliteten rapporteringen erbjuder, 

rapporteringens fokus på aspekter som är väsentliga för företaget samt det utvecklade 

informationsutbytet.  

Förening B har rekommenderat att medlemmar skall utge TCFD rapporter. 

Respondent B1 lägger särskild vikt vid att TCFD rekommendationerna är ett 

internationellt ramverk som smidigt kan tillämpas över flera branscher. Denne anser 

vidare att TCFD rekommendationerna är fördelaktiga då rekommendationerna 

erbjuder flexibilitet men känns igen av en bred publik.   

 Och sedan å andra sidan är TCFD modellen så allmän då där inte finns några specifika 
indikatorer, då kan man ganska lätt tillämpa den, och på grund av detta gav den oss ett ramverk 
vars innehåll vi själv kunde bygga utifrån våra egna förutsättningar och vad vi ur vårt perspektiv 
tänkte att var en bra och väsentlig rekommendation. 

Respondent B1  

Respondent B1 poängterar ändå att den absoluta majoriteten av medlemmarna redan i 

nuläget rapporterar mer omfattande än de ”simpla” rekommendationer som 

föreningen ger. Förening B ger rekommendationer i syfte att styra de medlemmar som 

inte ännu har en systematisk miljörapportering in på rätt väg. 

Respondent A1 uppger att de gärna ser att företag de investerar i rapporterar enligt 

TCFD rekommendationerna. Företag A inkluderade en ”light version” av TCFD 

rapportering i den finansiella rapporteringen för år 2018, detta trots att företaget 

officiellt uttryckte sitt stöd för rekommendationerna först under år 2019. Respondent 

A1 ser att en viktig fördel med TCFD rekommendationerna är att fokus ligger på det 

väsentliga. Detta till skillnad från tidigare ramverk för hållbarhetsrapporteringen som 

vuxit sig alltför stora och följaktligen är resurskrävande. Vidare berättar respondent A1 

att en drivkraft bakom det initiala beaktandet av TCFD rekommendationerna var att 

den finansiella rapporteringen i företag A i grunden följer TCFD rekommendationerna 

ganska långt. 

Vi har många saker under kontroll, varför inte rapportera det, för det här är ändå en sak vi pratar 
om mycket med våra investeringsmål. Vi skulle gärna se att de rapporterar enligt TCFD, så 
såklart vill vi visa exempel att vi också gör det. 

Respondent A1 
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Respondent A1 förutspår att TCFD rapportering får mer utrymme i den finansiella 

rapporteringen för år 2019. Här betonar denne dock vikten av att hålla rapporteringen 

koncis, detta för att göra informationen lättillgänglig för investerare samt andra 

intressentgrupperingar. TCFD rekommendationerna erbjuder flexibilitet i 

rapporteringen. Följaktligen ser inte respondent A1 att fullskalig rapportering enligt 

rekommendationerna nödvändigtvis utgör ett mål. Respondenten anser att 

utvecklingen går åt rätt håll, detta då rapportering enligt TCFD rekommendationerna 

bedöms vara gynnsamt för såväl det rapporterande företaget som för intressenter.  

Så alltså det som enligt oss är bra med TCFD är att det fokuserar på det väsentliga, plus att det 
inte enbart är rapportering för att rapportera utan det är också en bra inlärningsprocess för oss 
själva. 

Respondent A1 

Respondent D2 berättar att då denne hörde om TCFD rekommendationerna första 

gången så fästes uppmärksamhet vid de betydande aktörer som står bakom 

rekommendationerna. Vidare uppfattar denne det som en fördel att det är ett 

marknadsbaserat initiativ. 

Jag är inte helt 100% säker på detta just nu men på nått sätt var det bara, på nått sätt då man 
första gången hörde hur förmannen tog upp saken, så var det exceptionellt att det var stora 
namn bakom det. Som Michael Bloomberg. Det gav en sådan där viss typ av trovärdighet jämfört 
med andra sådana här typs alternativ för rapportering eftersom det var, närmandet kom ändå 
från den ekonomiska sidan och från den typen av traditionella aktörer i finansbranschen, till 
skillnad från att det skulle komma från ur någon extern press av en NGO eller 
ansvarighetsorganisation. Det fick oss att börja fundera ifall detta skulle vara bra. 

Respondent D2 

Respondent D2 uppger, precis som respondent A1, att företaget från tidigare har en 

gedigen hållbarhetsrapportering och följaktligen är steget till TCFD rapportering 

nödvändigtvis inte alltför stort. TCFD rapportering kan anses vara en gemensam 

övning för kommunikationsavdelning, rapporteringsavdelning samt 

investeringsverksamheten. Syftet är att få information sammanställd i olika paket samt 

diskutera saker på lite annat sätt än tidigare. I nuläget är TCFD en del av 

hållbarhetsrapporteringen hos företag D, men respondenten ser det inte som en 

omöjlighet att rapporteringen utökas i framtiden och kanske till och med blir en 

separat rapport. Företag D önskar breda scoopet av rapporteringen, i nuläget omfattar 

exempelvis scenarioanalysen enbart en liten av portfolion. 

På företag C uppfattade respondent C1 tidigt att de nya TCFD rekommendationerna 

eventuellt kan komma att påverka finansiell rapportering. Respondenten uppger att det 

sedan utfördes en analys av företagets hållbarhetsrapportering för att fastställa vilka 
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komponenter som redan finns i rapportering samt vilka som eventuellt saknas. 

Respondent C1 uppger vidare att denne är tveksam till att kalla TCFD rapportering för 

frivillig rapportering.  

Ytterligare en sak är den, vilken jag genast förstod, är att det här ju är frivilligt, eller det är i EU:s 
direktiv för rapportering av icke-finansiell information […] men sedan, enligt mig är frivillighet 
lite si och så i denna fråga. 

Respondent C1 

Det respondenten avser med detta uttalande är att investerare gärna ser att företag de 

investerar i agerar ansvarsfullt i klimatfrågor. Respondent C1 lyfter fram principerna 

för ansvarsfulla investeringar (PRI principerna). En signifikant andel investera har 

förbundit sig till principerna, troligtvis inkluderar detta aktörer som investerat kapital i 

företag C. PRI planerar att göra rapportering enligt TCFD rekommendationerna 

obligatoriskt, följaktligen ifrågasätter respondent C1 ifall rapporteringen kan anses 

vara frivillig för företag som är beroende av fortsatt kapital av investerare. 

Respondent E1 ser att det är sannolikt att TCFD rapportering blir en reglering i 

framtiden. Detta då TCFD är ett initiativ av Financial Stability Board (FSB), i regel blir 

rekommendationer av FSB reglering i G20 länderna. Vidare anser respondent E1 att 

det som skiljer TCFD från tidigare ramverk för hållbarhetsrapportering är att 

klimatförändringens ses som en finansiell fråga. Denne anser att den färdiga TCFD 

rapporten inte är det viktigaste med rapporteringen. Det relevanta är att se hur 

företaget hanterar klimatförändringen; betraktar de det som en isolerad miljörisk eller 

uppfattar de det som en finansiell risk med implikationer för hela organisationen.  

En del av TCFD är såklart att man rapporterar, men TCFD använder själv en sådan här term eller 
alltid då man pratar om TCFD pratar man om ’peeling the onion’ vilket syftar på det att ja, 
slutprodukten är att det kommer ut mätvärden och målet är att inom 5 år är de en del av 
bokslutet men den egentliga frågan är ifall företaget uppfattar klimatförändringen som en 
finansiell risk eller en miljörisk. Ifall företaget uppfattar det som en finansiell risk så då har det 
påverkan på företagets administration, det har påverkan på hur exempelvis revisionsutskottet 
eller en rikskommitté ger vägledning till ledningsgruppen, då är ledningsgruppen tvungen att 
föra det till beslutsfattande, då påverkar det företagets strategi och investeringar genom vilket 
det påverkar företagets riskhantering och sedan på basis av det gör man mätare. 

Respondent E1 

Intressenternas informationsbehov 

Det har skett en ökning i efterfrågan på klimatrelaterad information, detta uppger 

respondenterna. Vidare poängteras det att informationen som efterfrågas varierar 

beroende på intressentgrupp.  
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Respondent B1 uppger att all information i klimatfrågor är efterfrågad i dagens läge 

men syftet information använts i varierar. Generellt brukar konsumenter inte läsa 

företags finansiella rapportering då de fattar beslut om att köpa en produkt eller tjänst. 

Respondent B1 lyfter fram politiker samt inspektionssidan som viktiga mottagare av 

klimatrelaterad information. 

Sedan är politiker redan med i lagmotioner så då är de tvungna, eller får konkreta behandla 
lagen och då vill de självklart höra, att vad branschens syn på saken är. Och sedan där på 
inspektionssidan, då de även i denna stund funderar på hur dessa frågor skall inkluderas i 
övervakningen och fundera just på, att då deras uppgift är att uppskatta ifall finansbranschen 
exempelvis är tillräckligt förberedd på risker, så visst vill alla få den där konkreta informationen 
om vad företag redan nu gör, så de kan uppskatta ifall det finns behöv för utökade regeringar, 
och hurdana. 

Respondent B1 

Respondent C1 drar paralleller mellan den ökade efterfrågan på klimatrelaterad 

information och Parisavtalet från år 2015. Vidare berättar denne att investerare främst 

är intresserad av i vilket skick företag är. Investerare efterfrågar information som 

stöder det långsiktiga perspektivet och beaktar möjliga scenarion. Respondent C1 

uppfattar däremot att kunder nöjer sig med information om att företaget är på väg att 

bli mer kolneutralt. Kunderna vill på en konkret nivå veta exempelvis hur mycket 

utsläpp en produkt ger upphov till.  

Efter Paris 2015 har det kommit mycket mer press från investerarnas håll och nu ännu, mera, 
alla frågar om allt. 

Respondent C1  

Respondent A1 uppger att denne sett en klar ökning i efterfrågan på klimatrelaterad 

information. De egentliga kunderna efterfrågar inte slutändan inte så mycket utan det 

främsta trycket kommer från NGO:s samt investeringsobjekt. Investeringsobjekten är 

intresserade av hurdana förväntningar företag A har då företaget är en viktig 

investerare. Förfrågningarna behandlar ofta vad företag A önskar att de skall 

rapportera i klimatfrågor och här berättar respondent A1 att de ofta lyfter fram TCFD.  

 … NGO:s vill veta mycket om hurdant inflytande vi har på våra investeringsobjekt. Det är sådan 
sak, alltså hurdana krav vi ställer på de företag vi investerar i. 

Respondent A1 

Det varierande informationsbehovet mellan intressentgrupper har även noterats av 

respondent D1. NGO: s framställs som den mest kritiska grupperingen som på en 

mycket detaljerad nivå efterfrågar specifika riktlinjer. Det andra extremfallet anses var 

en bred publik som nöjer sig med att veta huruvida företaget är miljövänligt eller inte. 
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Jag vet inte om de efterfrågar mer information eller information överhuvudtaget, de vill veta att 
det [klimatförändringen] är en sak som vi tar i starkt beaktande. 

Respondent D1 

Respondent D2 poängterar att det finns grupperingar som tycker att pensionsbolag inte 

nödvändigtvis skall beakta klimatfrågan överhuvudtaget. En del som skall få sin 

pension via företag D är eventuellt främst intresserade av att vinsten skall maximeras 

istället för att tid och resurser läggs på att reflektera över klimatfrågor. 

Vi har fått kommentarer i stil med ”ta av den där blomsterhatten från huvudet och fundera nu 
bara på att de där investeringarna är lönsamma”. 

Respondent D1 

Respondent E1 anser att det är naturligt att olika intressentgrupper efterfrågar 

varierande information i klimatfrågor. Respondent E1 berättar att då EU 

kommissionen presenterade sina rekommendationer för hållbarhetsrapportering så 

blev TCFD en del av den icke-finansiella rapporteringen. Kommissionen har gått inför 

en ”dubbel väsentlighets” definition (double materiality definition). Detta innebär att 

traditionell hållbarhetsrapportering utgår från intressentgruppers informationsbehov; 

exempelvis den breda publiken, aktörer i samhället samt politiker. Information som 

återfinns i denna rapportering inkluderar företags miljöpåverkan, sociala effekter av 

affärsverksamheten samt nya arbetsplatser som skapas. Det som kommissionen 

konkret lyft fram är att det saknas information angående klimatförändringens 

finansiella följder. Följaktligen siktar den nya modellen på att mäta den direkta 

effekten av klimatförändringen på företags finansiella prestanda.  

Alltså, ifall vi tidigare tänkt på att vi borde berätta om C02 utsläpp och miljön, så utgör den nya 
modellen ifrån vad ett företags värde är ifall Parisavtalet blir verklighet. 

Respondent E1 

Respondent E1 poängterar vikten av att förstå att TCFD rapportering baserar sig på 

annorlunda intressentförväntningar än tidigare ramverk för hållbarhetsrapportering. 

Då investerare samt kapitalmarknaden rent generellt utgör den primära 

intressentgruppen för TCFD rapportering är informationsbehovet samt kvalitén på 

informationen annorlunda än vid traditionell hållbarhetsrapportering.  

Kapitalmarknaden utgår ifrån var de största riskerna ligger, vad är företagets värde i framtiden, 
och då vi beaktar ur den synvinkeln vet vi att det i praktiken är energiproduktionen och hela 
energiproduktionens värdekedja som har störst inverkan. Man kunde nästan säga att det är det 
enda som spelar någon roll. Den samhälleliga debatten diskuterar huruvida vi kan flyga på 
semester eller dricka mjölk på unicafé, men den största väsentliga effekten, beroende på vem 
som kalkylerat, så 40–60% av utsläpp uppstår ändå i energiproduktionen. Därefter kommer 
landanvändningen. Men då är det de företag som är aktiva i de branscherna, så för deras del är 
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det den direkta effekten som investerare behöver. Därmed är det helt självklart, att TCFD 
rapporteringens primära intressentgrupp är investerare och kapitalmarknaden. 

Respondent E1 

Respondent B1 samt C1 anser också att investerare är den viktigaste målgruppen för 

TCFD rapportering, det vill säga den intressentgrupp som informationen är mest 

värdefull för. Vidare ser respondent C1 att TCFD rapportering är värdefull för det 

rapporterande företaget, speciellt tack vare framställningen av scenarioanalyser.  

Investerare vill se just det att i vilket skick vår business är. Ifall det [klimatrisker] uppstår är de 
inte sannolika stigar utan möjliga stigar. De vill ha den informationen, långsiktiga investerare. 
Sen igen kunderna, så de, de vill se oss återgå till en resa mot kolneutralitet. De är också en 
sådan sak som ännu i början av 2010 talet ännu var betydligt mindre relevant. 

Respondent C1 

Även respondent B1 anser att det är investerare som drar mest nytta av informationen i 

TCFD rapporter.  Denne uppger att det vore fint ifall kunder utgjorde en målgrupp för 

TCFD rapportering, men problemet är att det är rätt få kunder som faktiskt läser ett 

företags årsberättelse då de överväger köp av produkt eller tjänst. Myndigheter bedöms 

dra nytta av TCFD rapportering vid förberedelse av nya regleringar. 

Nå i första hand är TCFD rapportering riktad till investerare. Att de här, alltså de företag som 
man överväger att investera i, industrianläggningar och andra, att de skulle kunna berätta för 
investeraren vilka riskerna med denna investering skulle vara och hur de har förberett sig på de 
fenomen som klimatförändringen ger upphov till. 

Respondent B1 

Respondent A1 ser att informationen i TCFD rapportering är relevant för en mängd 

olika intressentgrupper men lyfter särskilt fram personalen. Under intervjun 

poängterar denne dock att företag A gärna ser att investeringsobjekt rapporterar enligt 

TCFD rekommendationerna, detta ger en indikation på att informationen är viktig för 

investerare. 

Jag kunde säga att min egen åsikt är den att, det är väldigt svårt att rangordna. Men enligt mig är 
arbetarna väldigt viktiga i det avseendet att vi alla är här, att vi på nått vis förstår vad vår 
påverkan är och vilka möjligheter vi har att påverka. Så i det avseendet är det väldigt viktigt för 
att vi på riktigt sedan kan integrera de här sakerna. Men även kunder, för att kunder kanske vill 
ha och behöver den här informationer för att göra val, på det sättet är de viktiga. Men så är också 
NGO:s viktiga på ett sätt, eftersom de gör mycket arbete i detta område är det viktigt att de får 
information om vad vi gör. Men ifall jag måste välja någon av dessa så skulle jag kanske välja 
arbetare, men detta är nu min personliga åsikt. 

Respondent A1 

Respondent D1 anser att arbetet med TCFD rapportering är en värdefull process för 

investeringsobjekt. Vidare anser denne att informationen i TCFD rapporter är relevant 

för företag D.   
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… Men det, som nu har blivit mycket tydligare är att de fonderna, speciellt på den olistade sidan, 
att kulturen där fortfarande är sådan att det är långa relationer och det [riskhanteringen] är inte 
så systematisk. Och dessa fonder, för att de vill att vi även i framtiden är investerare, så är de 
intresserade av vad som är viktigt för oss och vad vi rapporterar. 

Respondent D2 

Respondent D2 poängterar dock att debatten kring klimatförändringen har förändrats 

bara under de senaste två åren. I allt ökad utsträckning har aktörer vaknat och förstått 

att det krävs mer transparens i klimatfrågor. 

Konkurrenternas praxis för hållbarhetsrapportering 

Till respondent A1, C1, D1 och D2 ställs frågan hur konkurrenters praxis för 

hållbarhetsrapportering skapar press att utveckla den egna rapporteringen. 

Respondenterna ger mer eller mindre identiska svar på denna fråga.  

Jag skulle inte kalla det press. Vi ses ofta som en pionjär, det här är feedback vi fått av andra. 
Men naturligtvis följer vi med vad andra gör. Men jag skulle inte kalla det press, vi gör ändå helst 
så vi tycker det är bäst. TCFD kom inte för att andra gjorde det, utan vi har sett det som, nå det 
bästa sättet att rapportera på. 

Respondent A1 

Enligt mig nej. Jag känner att vi har varit en sådan som går vår egen väg, och någon sorts 
pionjär, Jag skulle mer säga att vi litar mer på våra egna analyser och våra egna strategier. 
Utomlands kan det finnas bra benchmarks. 

Respondent D1 

I många frågor ser vi hur andra gör och söker bästa exempel. Såklart kan man alltid ta modell 
och få idéer men, den främsta drivkraften är det, investerarnas krav, eller intressenternas 
förväntningar och hur vi berättar det. Alltid är det gynnsamt att se hur någon annan har gjort 
det. Av det får man lite idéer. 

Respondent C1 

Respondenterna anser att de inte uppfattar en direkt press av konkurrenters praxis för 

hållbarhetsrapportering men att det är naturligt att följa med vad konkurrerande 

företag gör. Samtliga respondenter poängterar dock att de i slutändan fattar beslut som 

gynnar det egna företaget oberoende vad konkurrenterna gör. Respondent A1 och D2 

ser att företagen de representerar utgör pionjärer inom hållbarhetsrapportering, vilket 

ter sig rimligt då TCFD rekommendationerna är så nya. 

Respondent D2 betonar att utländska företag fungerar som benchmark då dessa företag 

har tillgång till större resurser och mer personal som arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Vidare anser denne att pressen företag D sätter på företag de investerar i är större än 

pressen som uppstår från konkurrenters rapporteringsvanor. Företag D har lagt upp 

målet att vara det mest ansvarsfulla pensionsbolaget i Finland och den egna 



60 
  

rapporteringen ska reflektera detta. Respondenten förutspår dock att alla större 

finländska pensionsbolag inkluderar TCFD i rapportering för år 2019.  

7.3 Implementering av TCFD rapportering 

På företag A är det smidigt att ta upp hållbarhetsfrågor i den översta företagsledningen. 

Respondent A1 anser att det därför inte utgjort ett problem att rapportera 

företagsledning och strategi enligt TCFD rekommendationerna. 

På det sättet har vi tur, att vår styrelse och ledning är intresserad av dessa saker och förstår hur 
viktiga de är. Så det har inte varit ett problem, inte heller att fundera på en strategi. 

Respondent A1 

Respondent A1 ser att det är utmanande att rapportera mätvärden och mål i enlighet 

med TCFD rekommendationerna. Denne förklarar att mätning av utsläpp är 

utmanande då man beaktar investeringsportfolions storlek. Företag A har betydande 

investeringar och är på så sätt med i hela leveranskedjan för vissa produkter, Scope 3 

utsläpp för ett företag i leveranskedjan kan vara Scope 1 utsläpp för ett annat. Detta 

innebär att samma utsläpp kan räknas dubbelt eller tredubbelt och äventyra 

informationens tillförlitlighet. Företag A har förberett kalkyler med flera olika 

serviceerbjudare och noterat att stora variationer uppstår beroende vilken kalkyl som 

används.  

På grund av detta har vi inte publicerat vår Scope 3 utsläpp, för det är på allvar utmanande för en 
sådan här portfolio. Så det är jobbet som vi brottas med nu, hur man gör uträkningarna och 
också det att för de här räkningsmetoderna och annat är inte standardiserade, så det är enligt oss 
den största utmaningen för att vi skulle få sådana där exakta siffror, vilket vi säkert aldrig 
kommer att få […] Scenarion är svåra för hela investeringsportföljen. Vi publicerar gärna dem då 
vi tycker det är information vi garanterat kan stå bakom. Vi vill vara transparenta. 

Respondent A1 

 Vidare poängterar respondent A1 problematiken kring småföretag. Det är 

nödvändigtvis inte relevant för småföretag att lägga resurser på att rapportera 

klimatfrågor.  På samma är det svårare för företag A att kalkylera 

investeringsverksamhetens totala klimatpåverkan på ett tillförlitligt sätt ifall 

information om småföretag inte är tillgänglig. 

Det är inte nödvändigtvis vettigt att kräva att ett litet företag skall rapportera klimatfrågor. Så 
frågan är ifall vi någonsin kan kalkylera klimatpåverkan av hela investeringsverksamheten och 
sedan flytta helheten till balansräkning, jag måste säga att jag inte vet. 

Respondent A1 
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Förening B upprättar inte en finansiell rapportering. Respondent B1 gör dock en 

kvalificerad gissning att det är metrik och mätvärden som är mest utmanande att 

rapportera under TCFD rekommendationerna. Denne anser att rapportering av 

företagsledning, strategi samt riskhantering är mer subjektivt. Företag har större frihet 

att på ett allmänt plan berätta hur de hanterar dessa frågor.  

Men sen metrics och targets, speciellt targets, det vill säga vilka mål man lägger upp är inte alltid 
lätt att bedöma. De borde vara troliga, mätbara, tillräckligt ambitiösa men inte alltför ambitiösa 
så man ändå kan uppnå dem. Och så på vilket sätt ett fenomen kan mätas, det är inte alltid lät att 
hitta på vad som bäst. 

Respondent B1 

Respondent C1 anser att TCFD rekommendationerna är ”helt bra” men poängterar 

problematiken kring att rapporteringen nödvändigtvis inte är relevant för alla sektorer. 

Alla TCFD rekommendationer är helt enkelt inte väsentliga att rapportera för en så stor 

aktör som företag C, som exempel på detta lyfter respondenten fram rapportering av 

kolbindning i förhållande till miljoner ton utsläpp. 

Jag har i varje fall noterat många sådana detaljer som på riktigt faller under vår 
väsentlighetsgräns. Inte är det relevant för ett företag av vår storlek. Ifall vi installerar solpaneler 
på huvudkontorets tak spelar det ingen roll. Eller jo, det spelar en liten roll men med det 
kommer man inget vart även om man uppfyller ett rapporteringskrav. 

Respondent C1 

Respondent C1 ser att rapportering av mätvärden och mål inte utgör ett problem då 

företaget bedrivit detta arbete under en lång period. Vidare berättar denne att 

företagsstyrning, strategi samt riskhantering finns i den finansiella rapporteringen 

sedan tidigare och därmed inte utgör ett problem. Den största utmaningen anses vara 

att rapportera på ett så tydligt sätt att det framgår att de klimatrelaterade riskerna är 

integrerade i den övriga rapporteringen.  

Kanske det svåraste är att berätta om de komponenterna på ett sådant vis att… Ifall vår 
riskhantering är integrerad så finns där alla risker. Så då förklaras de inte nödvändigtvis alltid 
separat att klimatrisker ser vi på såhär och såhär. För de är integrerade. Så hur dessa saker skall 
kommuniceras på ett sätt att de förstår att detta även behandlar klimatet. Så det är utmaningen. 

Respondent C1 

Respondent C1 ser inte att information skulle lämnas utanför rapporteringen för att 

den anses vara känslig. Företag C har en redovisningskommitté under styrelsen. Ifall en 

situation uppstår då de är osäkra huruvida det är gynnsamt att rapportera 

informationen eller inte konsulterar de kommittén som i sin tur bedömer situationen. 
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Revisionssammanslutningen, det vill säga företag E, har som viktigaste uppgift att 

erbjuda konsultering samt se till att personalen har tillräcklig kunskap i klimatfrågor.  

Typisk stratpunk är det att vi gör någon typ av nutids-analys, är företaget redo att implementera 
TCFD. Nästa fråga är säkert att hur detta rapporteras, men sen är ett centralt begrepp i TCFD 
scenarioanalys. Men innan vi kommer såhär längt måste vi få företaget att förstå att nu talar vi 
inte om ansvarstagande eller miljön, utan i praktiken att detta är en finansiell risk och ifall den 
är väsentlig då skall den skötas på ett visst sätt. 

Respondent E1 

Respondent E1 ser en utmaning i att TCFD rekommendationerna beaktas enbart för 

rapporteringens skull. TCFD rekommendationerna skall inte betraktas vid sidan av 

exempelvis GRI då TCFD rapporteringen kräver samarbete mellan 

rapporteringsavdelning samt företagets övriga funktioner. Vidare anser denne att den 

största utmaningen, ur rapporteringsperspektivet, är riskhantering samt 

scenarioanalys. Detta då riskhantering ur TCFD perspektivet betyder att hur man 

integrerar klimatrisker i den helhetliga riskhanteringen.  

Ifall man ser på saken ur rapporteringsperspektivet så är det säkert riskhantering och 
scenarioanalys, detta då riskhantering enligt TCFD betyder hur vi inkluderar klimatrisk som en 
del av företagets helhetliga riskhantering. Det betyder att ifall vi har någon typs ERM-matris så 
betyder det inte att det finns en cirkel för klimat utan en sådan här cross-cutting risk, det betyder 
alltså att den borde innehålla flera typer av risk. Och det kan initialt vara svårt att visualisera ifall 
företagets syn på begreppet risk varit annorlunda. Ofta då vi pratar om klimatrelaterade risker så 
tänker vi att det är en typs operativ miljörisk och nu utgår TCFD verklig ifrån ifall denna risk har 
en effekt på företags framtida kreditvärdighet, har detta en effekt på priset på lån, priset på 
kapital, det är utmaningen. Scenarioanalys är svårt på många sätt, praxis håller först på att 
stabiliseras nu så det är en fråga. Sedan troligen, kommer en kostnadsaspekt in i bilden ifall du 
har en extern aktör som gör analyser som sedan börjar implementeras.  Och så är såklart en 
central utmaning ur finansiell rapporterings perspektivet att TCFD utgår ifrån att bokslutet skall 
ha en framåtblickande analys på klimatrelaterade risker. I många länder är det inte kompatibelt 
med praxis för finansiell rapportering eller krav. 

Respondent E1  

Respondent D1 samt D2 är av samma åsikt att arbetet med scenarioanalys är det mest 

utmanande under TCFD rapportering. Respondent D2 berättar att rapportering av 

företagsstyrning, strategi samt metrik och mätvärden pågått en längre tid. 

Ja, det där governance samt metrics och targets är sådanas om vi redan hade. Och governance 
var på ett sätt enkel då all vår policy är godkänd av styrelsen och ansvarstagandet går från 
verkställande direktör ändå ner till investeringsledare, och våra processer är överlag redan 
transparenta så det var väldigt tydligt. Samma sak med metrics och targets då vi hade 
rapporterat kolavtryck en längre tid och har mål i anslutning till det. Kanske inte lika bärande 
mål som det kommer vara i framtiden, men ändå väldigt tydliga. Sen den där risk management 
är den var den där scenarioanalysen där vi funderade mycket hur den skulle kunna visualiseras, 
så kanske mest det. 

Respondent D2 

Respondent D2 ser inte direkt ett problem i att dela med sig av mer information under 

scenarioanalys men medger att det i investeringsverksamheten existerar en kultur där 
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man inte nödvändigtvis kommunicerar all information utåt. Detta då konkurrensen är 

hård mellan pensionsföretagen och de interna processerna utgör en konkurrensfördel. 

Respondent D2 upplever att denne och dennes förman många gånger har ett större 

intresse att berätta utåt om investeringar men att den rådande kulturen är sådan att 

man inte berättar så mycket om sådana saker. Vidare anser denne att det krävs en 

skiftning i kulturen eller utökade krav transparens för att främja mer 

informationsdelning. Respondent D1 betonar dock att information inte avsiktligen 

lämnas utanför finansiell rapportering. 

Men enligt mig, eller jag har inte noterat att något skulle lämnas utanför rapportering för att 
situationen inte är tillräckligt bra. Sådant upplever jag inte att det förekommer hos oss, att vi inte 
skulle våga publicera information ifall vi ser att vi har något att förbättra i denna situationen. Att 
i denna fråga har nog modet vuxit betydligt under de senaste åren. 

Respondent D1 

7.4 Framtidsutsikter 

Vid slutet av intervjun får respondenterna frågan ifall de uppfattar en trade-off mellan 

företagets hållbarhetsagenda och den finansiella lönsamheten. Frågans syfte är att 

klargöra ifall respondenterna ser att klimatförändringen skapar begränsningar för 

företagsverksamhet och lönsamhet. Det framgår tydligt att frågan förbryllar 

respondenterna och samtliga ber om ett förtydligande av frågeställningen. 

Respondent A1 ser inte att det finns en trade-off mellan hållbarhet och finansiell 

lönsamhet då man beaktar ett långt tidsperspektiv. Det anses vara mer ekonomiskt 

lönsamt att beakta klimatfrågor i dagens läge än att vända dem ryggen. I framtiden 

förutspås företag pressas att beakta klimatfrågor till följd av skärpt lagstiftning och 

förändringar i konsumentbeteende. Dessa omstruktureringar skapar kostnader på kort 

sikt men respondent A1 bedömer inte att den finansiella lönsamheten påverkas på lång 

sikt. Ny teknologi är dyrt att framställa, men skalfördelarna som uppstår då bruket blir 

mer allmänt förutspås väga upp kostnaderna.  

Vi tror, då det är så i dagens läge att de som producerar utsläpp inte är ersättningsskyldiga, att 
någon typ av globalt pris på kol vore oerhört välkommet, på det viset skulle det även uppstå mer 
kostnader. Så där finns en trade-off ifall du inte är miljövänlig, eller hur man nu säger det. Men 
alltså, ifall man inte beaktar dessa frågor, så de företagen kommer inte att vara så ekonomisk 
bärande. Detta är vår syn på saken. 

Respondent A1 

Respondent B1 anser inte att det är speciellt stor sannolikhet för en trade-off mellan 

hållbarhet och finansiell lönsamhet. Denne medger dock att klimatförändringen skapar 

begräsningar för företag i vissa branscher. Den väsentliga frågan är hurdan verksamhet 
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företaget har och hur smidigt verksamheten går att kombinera med hållbarhetstänket. 

Det är självfallet en utmaning ifall företaget har en verksamhetsform som står i rak 

konflikt med hållbarhet. Dock poängterar respondenten att det även i framtiden 

kommer att finnas efterfrågan på ett brett sortiment av varor och tjänster och att 

tillväxtmöjligheter för hållbara företag följaktligen är stora.  

De företag som erbjuder lösningar som främjar kolneutralitet, enligt mig kan deras marknad i 
princip vara oändlig. Visst kommer vi som samhälle även i framtiden att behöva service, energi 
och produkter, och vi måste resa och så vidare. Så inte skall verksamhet/branscher läggas ner 
utan de ändrar form. Så jag ser nog att det finns stora tillväxtmöjligheter. 

Respondent B1 

Respondent C1 ser inte att klimatförändringen sätter alltför stora begräsningar för 

skogsindustrin. Denne motiverar påståendet med att klimatfrågan beaktats under en 

lång tidsperiod och är en stadig del av affärsverksamheten och planering inför 

framtiden. Denne ser en större risk för att den finansiella lönsamheten skadas av 

plötslig skärpning av regleringar. 

… ifall regleringen är för pendlande så kan det vara en risk. Ett exempelkunder vara att EU 
plötsligt bestämmer att förbjuda plastsugrör. Är det en vettig konkret handling eller visade det 
sig där kanske, att det gick för långt. Vi stannar i vad som, ifall vi tänker på klimatet, är det 
största problemet och där vet vi ganska bra vad som skall göras. Då är det inget desto 
underligare, ifall vi gjort scenarierna ordentligt så går det nog. 

Respondent C1 

Respondent D2 anser att det i vissa branscher finns en trade-off mellan hållbarhet och 

finansiell lönsamhet. Denna betonar dock att det tillsvidare är ett smart drag att beakta 

hållbarhetsaspekten. Respondentens personliga åsikt är att beaktande av hållbarhet är 

en indikation på att företaget styrs på ett bra sätt, en vidare tolkning är att företaget 

rent generellt klarar sig bättre då det har en ledning som beaktar klimatförändringen. 

Respondent D2 betonar dock att det finns skillnader beroende på geografisk position 

men att marknadens lagar fungerar likadant globalt. I Finland är vi medvetna att EU 

kommer att skärpa regleringar vilket i sin tur styr marknaden i en mer hållbar riktning. 

Följaktligen menar denne att det är vettigt att beakta hållbarhetsperspektivet och att 

detta nödvändigtvis inte utgör en trade-off med finansiell lönsamhet. Situationen är 

annorlunda i Asien där hållbarhet i allmänhet inte är högst prioriterad. Respondent D2 

betonar vikten av marknadens krafter i detta läge; ifall marginalkostnaden för att driva 

ett kolkraftverk är högre än kostnaden för att bygga en ny anläggning som tillverkar 

förnybar energi är det ekonomisk vettigt att välja det mer hållbara alternativet.  

Men ifall vi stannar i klimatdebatten, så har situationen gått till det att marknaden har 
möjliggjort att det är vettigt att beakta såväl hållbarhet som finansiell lönsamhet. Men även där 
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finns det vissa kvarlevor, exempelvis som att stater fortfarande finansierar byggandet av 
kolkraftverk och då är det fortfarande ekonomiskt hållbart att bygga dem. Men det berättar 
snarare att man eventuellt borde eliminera vissa mekanismer ur bakgrunden, så det på allvar 
skulle bli bärande med förnybar energi. Men med den utvecklingen vi har idag i världen så ser 
jag, med viss försiktighet, att det nödvändigtvis inte uppstår en desto större trade-off mellan 
hållbarhet och finansiell lönsamhet på grund av klimatet. Men det kräver, eller beror mycket på, 
hur regleringar förändringar och hur den teknologiska utvecklingen fortskrider. 

Respondent D2 

Respondent E1 är inne på samma linje som respondent D2 och betonar marknadens 

förmåga att sätta ett pris på klimatrisken. Denne lyfter fram exemplet USA, ett land 

som kritiseras för att orsaka stora utsläpp samt för sitt beslut att dra sig ur Parisavtalet. 

Trots all kritik är USA i själva verket det land globalt som, i absoluta mått, minskat sina 

utsläpp mest. Detta på grund av att investeringar inte görs i kol då kapitalmarknaden 

styrs i en mer kolneutral riktning. Respondent E1 dock att det krävs drastiska 

förändringar under en mycket kort tidsperiod för att kontrollera klimatförändringen, 

då är marknadens krafter nödvändigtvis inte tillräckligt starka. 

Där finns självklart risk för strandade tillgångar, det är utmanande då det innebär att vi skulle bli 
tvungna att göra nedskrivningar på 60–80% av världens oljeföretags balansräkningar vilket vore 
lite problematisk och högst troligt inte kommer att hända. Men i praktiken börjar det finnas 
mätare som driver saken åt rätt håll. Den stora utmaningen är såklart att vi har 10 års tid att 
minska på 40% av utsläpp, så riktningen är rätt men förändringen sker för långsamt. 

Respondent E1 

Balansen mellan lagstiftning och intern motivation 

Respondent A1 anser at den interna motivationen är viktig. Den centrala tankegången 

här är att lagstiftning eventuellt inte behövs ifall marknaden självmant rör sig i rätt 

riktning. Marknadens villkor styrs av utbud och efterfrågan så ifall såväl konsumenter 

som investerare efterfrågar hållbara produkter lär utbudet på de produkterna öka. 

Respondent A1 välkomnar ett pris på kol samt standardisering i kalkylering över 

klimatpåverkan. Harmonisering av lagstiftning behövs för att öka tillförlitlighet samt 

jämförbarhet mellan data som företag presenterar. Respondent A1 är dock kritiskt till 

att framtida EU taxonomi skulle gå in för att diktera vad som kan anses vara ”grönt”. 

Denne ser att det är ifrågasatt huruvida det är vettigt att lagstifta ett så subjektivt 

fenomen.  

Men alltså ja, kanske ett pris på kol eller annat men ändå är ju den interna… Min åsikt är att det 
ger en skev bild av hur företag ser på den [klimatfrågan] ifall företaget gör förändringar till följd 
av tvång.  Att företag inte alls ser potential i nya möjligheter eller riskerna som uppstår ifall det 
inte ändrar sin tidigare verksamhet. Att det görs enbart för att lagstiftning kräver det, det är 
enligt mig inte heller så lockande för investerare. 

Respondent A 
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Förening B förespråkar i allmänhet en fri marknad. Respondent B1 anser att 

marknaden har bäst information om vilka investeringar som lönar sig, följaktligen 

bedömer denne att det inte krävs utökade regleringar i hur kapital skall investeras. Det 

som behövs är ett tydligt budskap till företag om vart utvecklingen skall gå. Det är 

sedan upp till politiken att styra företag i rätt riktning och bort från ifrågasatta 

branscher. Vidare betonar denne vikten av marknadens krafter, ifall det är ekonomiskt 

bärande att vara hållbar så hittar marknaden ett sätt att uppnå detta. 

Förening B stöder regleringar på EU nivå. Anledningen till detta är att ett gemensamt 

ramverk och ett gemensamt språk i hållbarhetsfrågor gynnar marknaden. Det bedöms 

öka tillförlitlighet samt öka kunskap i hållbarhetsfrågor.  

Ju större skala vi får gemensam praxis i desto bättre. Tänker man realistiskt är det osannolikt att 
vi under de närmast åren lyckas få någon global gemensam reglering i denna fråga, vi har ju 
inget annat globalt heller. Eller kanske något bokslut, vi kan säga att IFRS är en global standard 
och så vidare. Men sådär allmän, det som är realistiskt är att det blir regleringar på EU-nivå och 
det borde det också bli. Det är inte vettigt att vi i Finland gör en egen modell för lagstiftning. 
Finansbranschen är internationell och det måste vara möjligt att jämföra företag, då borde 
rapporteringen vara så konsekvent som möjligt. 

Respondent B1 

Respondent C1 är av den åsikten att enbart intern motivation inte räcker då regleringar 

ändå finns. Det som är viktigt är att regleringar är förutsägbara. Respondenten anser 

att det är nödvändigt att företag har samma spelregler för att undvika fripassagerare. 

Denne ser en fara i att avsaknad av regleringar gör det möjligt för företag att kalla vad 

som helst för grönt och måla upp en mer fördelaktig bild av sig. Regleringar behövs för 

att klargöra vilka siffror som är väsentliga att rapportera och enligt vilket ramverk de 

skall rapporteras. 

Exempelvis Apple och Google har meddelat att de är kolneutrala, deras egen produktion. Men av 
deras utsläpp är 99% någon annanstans. Det att telefonen är, att någon annan framställer den 
gör att utsläppen inte skapas i deras egna fabriker. Då kan det gå till det, att ingen kan eller att 
inte vi heller kan göra det, ifall någon ser att enbart Scope 1 är viktigt.  Ifall alla rapportera sina 
egna Scope 1 så är allt bra. Då kan du ju göra nått, ’okej jag gömmer mina utsläpp där i 
värdekedjan’, det är ju inte rättvis jämförelse 

Respondent C1 

Riskerna med brister i reglering betonas även av respondent D2. Företag aktiva i 

utsläppsrika branscher drabbas troligen hårdast av skärpta regleringar för att möta 

klimatmål. Problemet är att det inte är speciellt troligt att lagar stiftas på global nivå 

utan det rör sig snarare om EU-lag. Denne menar att vi kan stifta hurdana lagar vi vill i 

Europa men ifall regleringar blir för strikta väljer europeiska företag troligen bara att 

flytta produktionen till regioner med mjukare regleringar. Respondent D2 ser att 
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regleringar ändå behövs för att försäkra att utvecklingen går åt rätt håll och att företag 

fattar beslut som är gynnsamma i det långa loppet.  

Jag upplever ändå att organisationer och företag ofta beaktar det korta, ”vi lever i en 
kvartalsekonomi”-perspektivet, och nödvändigtvis inte lägger vikt vid det långa perspektivet. 
Detta då företagets belöningspolicy sker med mycket korta intervaller. Då kan det skapa icke-
perfekta resultat på lång sikt. Det kan vara att projekt finansieras som inte är lönsamma på lång 
sikt enbart för att de är vettiga på kort sikt. I det fallet anser jag att regleringar borde eliminera 
dessa alternativ ur spelet. Det borde göra spelplanen mer rättvis, att alla borde på nått viss fatta 
rätt beslut ur klimatperspektivet. 

Respondent D2 

Vikten av regleringar betonas av respondent E1 då de skapar en rättvis spelplan för 

företag. I dagens läge är det utmanande för företag att fatta långsiktiga 

investeringsbeslut då det är osäkert hur framtida regleringar ser ut och hurdan 

inverkan de har. Denna osäkerhet utgör en risk för företag. 

I dagens läge regleras det inte tillräckligt snabbt, detta leder till att företag är oroliga över att det 
inte finns tillräckligt klara regleringar. Så det innebär en politisk risk, alltså ifall vi inte gör 
snabba förändringar nu så går någon i nått skede saker väldigt snabbt. Och detta är en sådan här 
stor utmaning. 

Respondent E1 

Vidare lyfter respondent E1 fram att det finns tydliga marknadssignaler på att vi går 

mot en mer kolneutral ekonomi. Exempelvis har Förbundet Finlands Näringsliv 

förbundit sig till att stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5° Celsius, Finlands 

regering har förbundit sig till ett kolneutralt Finland vid år 2035 och EU har förbundit 

sig till ett kolneutralt EU 2050. Respondent E1 identifierar, i linje med övriga 

intressenter, utmaningarna med att EU utvecklingen går snabbare än den globala 

utvecklingen. 

Nu fick vi inte marknadsmekanismer för artikel 6 under Madrids klimatförhandlingar, detta 
betyder att det inte ännu i nuläget uppstår en global mekanism för handel av utsläpp vilket vore 
det mest effektiva sättet att uppnå nedskärningar i utsläpp. Detta betyder att vi åtminstone en tid 
kommer att ha en sådan här ”two speed approach”, det vill säga att Europa utvecklas snabbare 
och andra områden eventuellt blir efter. Men vi kan säga att alla modeller finns, instrument finns 
och egentligen finns en betydande del av teknologi redan. Pris på koldioxidutsläpp är inte 
tillräckligt… eller ekonomin styr inte tillräckligt ett byte till specifik teknologi. Men lösningar 
finns, nu handlar det bara om ifall vi vill implementera dem eller inte. 

Respondent E1 

Lagstadgad TCFD 

Respondent B1 ser att klimatrisker varierar beroende på hur stort företag är och vilken 

bransch som företaget verkar i. Vidare betonar denne att förening B inte tar ställning 

till frågan huruvida TCFD rapportering borde lagstadgas eller inte. Respondentens 
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personliga åsikt att det finns fördelar med TCFD rapportering men även utmaningar. 

Denne poängterar dock att klimatrisker inte är lika relevanta för alla företag.  

Min personliga syn på saken är att det finns element som vi kunde göra till en skyldighet för 
företag. Att de på översta nivån skulle checka att varje företag på nått sätt berättar ifall de tänkt 
på klimatförändringens effekt på verksamhetens. För en del företag är det nödvändigtvis inte en 
speciellt väsentlig sak. Ifall vi nu har nått spelbolag eller vårdbolag, så visst är ju 
klimatförändringen en helt annan faktor än för ett energiproduktionsföretag. 

Respondent B1  

Respondent A1 ser en utmaning i att krav på extra rapportering eventuellt tvingar 

småföretag att flytta resurser från övriga delar av verksamheten för att uppfylla kraven. 

Företag A har helt andra förutsättningar att utveckla TCFD rapportering än ett 

enmansföretag och således anser respondent A1 att det kunde finnas olika nivåer av 

implementering.  

Så på det sättet skulle jag inte riktigt, nödvändigtvis säga att det skulle bli tvång men det kunde 
bli så… Då vi i nuläget har ett flertal andra rapporteringskrav så kunde de förenas. Och jag tycker 
att TCFD i alla fall är ett bra ramverk för den möjligheten, att alla skulle rapportera enligt samma 
modell. Faktiskt önskar jag kanske mer, då det idag finns en mängd olika standarder för 
rapportering, att vi skulle flytta oss mer mot en modell som är väsentlig. 

Respondent A1  

Vidare uppger respondent A1 att denne är aningen skeptisk mot att lagstiftning tvingar 

företag att anpassa sig efter en viss mall. Företag anses veta vad som är bäst själva och 

agerar enligt detta. Denne lyfter fram TCFD rekommendationer som ett exempel på 

detta. TCFD rapportering är inte lagstadgat ännu men trots detta väljer fler och fler 

företag att beakta rekommendationerna då de upptäcker att det är ett bra system. 

Strukturen med fler nivåer av TCFD rapportering lyfts även fram av respondent C1. 

Denne anser att inte är relevant att kräva att ”någon som driver en kiosk i Jakobacka” 

ska upprätta rapportering enligt TCFD rekommendationerna. Dagens intressenter är 

intresserade av klimatfrågor och miljöcertifieringar är viktiga, följaktligen är 

respondent C1 tveksam till TCFD rapporteringens frivillighet.  

Som jag sade redan i början är det enligt mig redan i nuläget lite si och så med valfriheten för 
börsbolag av vår storlek. Att på nått sätt är de redan halvt-tvång redan nu. 

Respondent C1 

Respondent D2 är positiv till lagstadgad TCFD rapportering i det avseendet att det 

skulle främja informationsutbyte. Företag D skulle få lättare tillgång till information 

gällande företag de investerat i. Vidare ser denne att datainsamling, kalkyler samt 

översikt av klimatrelaterade risker skulle främjas ifall företag rapporterade mer 
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systematiskt. Det är utmanande att det i dagens läge finns lättillgänglig information 

exempelvis gällande kolavtryck medan mer detaljerad information kan vara betydligt 

svårare att få tag på. Respondent D2 ser att mer klimatinformation främjar hanteringen 

av de risker och möjligheter klimatförändringen skapar.  

Min åsikt är att det är bra att investerare rent allmänt berättar. Det är ändå på nått vis, som 
pensionsbolag, vår uppgift att kunna berätta om de sakerna öppet. Att det är, allt som allt, en bra 
sak. Och jag upplever inte att det skulle innebära en extrem överlopps arbetsbörda för företag, 
detta är inte något revolutionerna exempelvis för de företag som redan tidigare har berättat detta 
eller upprättat hållbarhetsrapporter. 

Respondent D2 

Respondent E1 ser inte att det är en fråga om huruvida TCFD rapportering blir 

lagstadgat eller inte utan snarare vilket tidsperspektiv det är frågan om. Frågan är ifall 

företag börjar rapportera enligt TCFD eller snarare förändrar företagets processer åt 

det hållet att ekonomiskt beslutsfattande är i linje med TCFD. Vidare betonar denne att 

rapporteringen i sig självt är lätt, utmaningen ligger i att i praktiken implementera 

förändringen.  

Det blir troligen tvång på att rapportera enligt TCFD. Vi har kommissionen som gett 
rekommendationen, icke-bindande rekommendationen om att rapportera klimatrelaterade 
risker i verksamhetsberättelsen. Detta betyder, vanligtvis då kommissionen ger en icke-bindande 
rekommendationen så är målet att på längre sikt göra det bindande. 

Respondent E1 
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8 DISKUSSION 

Det framgår ur intervjuerna att sampelföretagen ser på klimatförändringen som en 

strategisk prioritet. Detta är i linje med Hoffman (2018) som betonar de strategiska 

fördelarna med att redan i nuläget reagera på klimatförändringen. Kapitalmarknaden 

uppfattar klimatförändringen som en finansiell risk. I synnerhet de institutionella 

investerarna i samplet betonar att ansvarsfulla investeringar är lönsamma på lång sikt, 

detta stämmer överens med Jansson & Biel (2011). Samtliga respondenter uppger att 

det är riskerna som uppstår till följd av övergången till en mer kolneutral ekonomi som 

är mest relevanta för företaget. Detta ter sig rimligt då Finland inte hör till de 

geografiska regionerna som drabbas hårdast av klimatförändringen (IPCC, 2020).  De 

institutionella investerarna, Företag A och Företag D, medger att de har investeringar i 

utsläppsrika branscher men försvarar detta med att de på så sätt har större inflytande 

att främja en mer miljövänlig utveckling. Monasterolo et al. (2017) finner att 

industriella företag samt investeringsfonder är exponerade för risker relaterade till 

klimatförändringen men på samma gång har investeringar i branscher med höga 

utsläpp.  De möjligheter som klimatförändringen förutspås ge upphov till kan främst 

härledas till lansering av nya kolneutrala produkter samt ansvarsfulla investeringar 

som ger avkastning på lång sikt, detta resultat är i linje med Solomon et al. (2011). 

Företag C uppger att de ser möjligheter i att utnyttja slaggprodukter från den övriga 

produkten för att penetrera nya marknader, företaget är en så kallad horizontal 

explorer (Kolk & Pinkse, 2005).  

Fallföretagen är positivt inställda till TCFD rekommendationerna. Respondenterna 

betonar fördelar som flexibilitet, fokus på väsentliga poster samt det faktum att 

initiativet har stark förankring i finansbranschen. Respondenterna anser, i linje med 

Monasterolo et al. (2017), att hur exponerade företag är för klimatrisker är väsentlig 

information. Leo & Klassen (2016) betonar viken av organisatoriskt lärande för att 

hantera klimatförändringen på ett gynnsamt sätt. Det framgår ur intervjuerna att TCFD 

rapportering förknippas med en inlärningsprocess inom företaget.  Investerare 

definieras som den intressentgrupp som drar mest nytta av TCFD rapportering. De 

institutionella investerarna i samplet uppger att de gärna ser att företag de investerar i 

rapporterar enligt TCFD rekommendationerna då detta främjar informationsutbytet. 

Tidigare har Solomon et al. (2011) poängterat bristen av information på 

kapitalmarknaden och uppmuntrat privata incentiv  



71 
  

De största utmaningarna med TCFD rapportering hos fallföretagen bedöms vara att 

tillförlitligt kalkylera totala utsläpp för investeringsportfolion, upprätta heltäckande 

scenarioanalyser och att rapporteringen förutsätter koordinering mellan avdelningar. 

Det faktum att TCFD rapportering inte upprättas av en separat miljöenhet utan kräver 

samarbete mellan exempelvis redovisningsavdelning, finansavdelning och 

kommunikationsavdelning bedöms ha en effekt på hela företaget. Just denna 

information om hur företaget styrs i klimatfrågor bedöms som väsentlig av de 

institutionella investerarna ur fallföretagen. Det sänder en positiv signal ifall företaget 

styrs på ett ansvarsfullt sätt och företaget bedöms vara bättre utrustat att hantera 

klimatrisker. Sharfman & Fernando (2008) finner att företag belönas med lägre 

kapitalkostnad då de har en god hantering av klimatrisker, vilket beror på en mer stabil 

aktiekurs då de undviker exempelvis rättsliga kostnader. Hoffman (2018) ser att en 

strategisk fördel med nedskärningar av utsläpp och detaljerad hållbarhetsrapportering 

är förbättrad kapitaltillgång exempelvis genom statliga incentiv. Detta är i linje med 

respondent C1 som uppger att de mer eller mindre är tvång att beakta TCFD 

rekommendationerna då det belönas av investerare.  

Fallföretagen är tveksamma till lagstiftad TCFD rapportering och poängterar att 

marknadens krafter styr. Respondenterna är positiva till TCFD rekommendationerna i 

teorin men uppger att implementering är svår att förverkliga i praktiken. Klimatrisker 

är inte lika relevanta för alla företag, således borde det finnas olika nivåer av 

implementering. Vidare ser respondenterna problem med att alla företag skall anpassa 

sig efter en entydig mall för vad hållbarhet är och att lagstiftning skall avgöra huruvida 

något är grönt eller inte. Monasterolo et al. (2017) betonar komplexiteten i 

miljölagstiftning, vilket beror på att finansiella aktörer har olika förutsättningar att 

justera sitt beteende. Resultaten visar även att regeringar har betydande investeringar i 

sektor med höga växthusgasutsläpp trots deras förbindelse till målen i Parisavtalet 

(Monasterolo et al., 2017). Respondent D2 poängterar problematiken i att mekanismer 

i samhället gör det fortsatt lönsamt att verka i utsläppsrika industrier. Respondenterna 

är ense om att de önskar gemensamma spelregler för företag och förutsägbarhet i 

lagstiftning. Miljölagstiftning som berör finländska företag stiftas främst på EU-nivå 

och respondenterna noterar det faktum att problem kan uppstå då EU implementerar 

striktare miljölagstiftning jämfört med resten av världen.  

Under intervjun med Förening B berättar respondent B1 att denne noterat att 

klimatfrågan först under de senaste åren fått mer uppmärksamhet. Klimatförändringen 
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var visserligen på tapeten i början av 2000-talet men föll i skymundan i 

efterdyningarna av finanskrisen 2008. Finansbranschen lade vid den tidpunkten 

främst fokus på att lösa den akuta krisen och implementera de nya regleringarna. De 

övriga intressenterna har även noterat att klimatfrågan blivit mer väsentlig till följd av 

exempelvis Parisavtalet 2015. Tidigare forskning visar att det är relevant för företag att 

beakta klimatfrågan då det utgör sen strategisk fördel (Hoffman, 2018). Intervjuerna 

med respondenterna utfördes under vintern 2019 innan Corona-pandemin drabbade 

den globala kapitalmarknaden. Det återstår att se vilken effekt krisen har på företags 

ansvarstagande utöver den ordinarie verksamheten.  

Företag uppvisar liknande tendenser vid implementering av TCFD som vid 

implementering av föregångaren GRI. TCFD rapportering anses bygga på tidigare 

hållbarhetsrapportering, vilket innebär att fallföretagen ”gjorde mycket rätt” redan 

innan de började beakta rekommendationerna. I studien av Nikolaeva & Bincho (2010) 

framgår det att företag med god praxis för hållbarhetsrapportering är mer villiga att 

implementera nya ramverk, i detta fall GRI riktlinjerna. Farneti & Guthrie (2009) 

undersöker motiv för GRI rapportering och finner att företag hållbarhets rapporterar 

för att sprida information, att själva bokslutet är en liten del av arbetet, att 

nyckelpersoner i företaget är engagerade i arbetet och att alla fallföretag har tidigare 

erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt andra ramverk. Paralleller kan följaktligen 

dras mellan implementering av GRI riktlinjerna och TCFD rekommendationerna. Vid 

implementering av GRI riktlinjerna finner Farneti & Guthrie (2009) dock att det är en 

separat miljöenhet som huvudsakligen ansvarar för hållbarhetsrapporteringen och inte 

finansavdelningen eller redovisningsavdelningen samt att företagets anställda upplever 

att det dagliga arbetet inte påverkas märkbart. Det har gått 10 år sedan studien av 

Farneti & Guthrie (2009), vid implementering av TCFD rekommendationerna uppger 

respondenterna att rapporteringen är ett samarbete mellan flera avdelningar då fokus 

är på finansiella aspekterna av klimatförändringen och att hållbarhet blivit en 

värdering som genomsyrar hela företaget. 

Ur intervjuerna framgår det att motiv för beaktande av TCFD rekommendationerna har 

stark förankring i de etablerade teorierna för företags samhällsansvar. Respondenterna 

har noterat en ökad efterfrågan på information om klimatrisker. Intressentteorin av 

Freeman (1984) betonar att företaget är beroende av intressenterna och följaktligen 

motiverade att uppfyllda intressenternas krav. Vidare kategoriserar Stakeholder 

Salience modellen (Michell et al., 1997) företagets intressenter baserat på makt, 
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legitimitet och angelägenhet, vilket innebär att de intressenter som besitter flest 

attribut prioriteras. Investerare och kapitalmarknaden utgör den intressentgrupp som 

får mest mervärde av TCFD rapportering. Investerare är rent generellt även den 

intressentgrupp vars krav företaget strävar efter att uppfylla. Följaktligen är det logiskt 

att företag beaktar TCFD rekommendationerna då investerare uppmuntrar detta. 

Institutionell teori behandlar företags tendens att anpassa sitt beteende efter 

branschkonkurrenter, vilket sker till följd av påtvingad isomorfi, mimetisk isomorfi 

samt normativ isomorfi (Powell & DiMaggio, 1991). Fallföretagen har noterat ökad 

extern press att agera ansvarsfullt och anpassat sitt beteende därefter. I synnerhet 

respondent C1 ser att beaktande av TCFD rekommendationerna uppmuntrats av 

investerare. Ifall betydande aktörer på den finländska kapitalmarknaden kräver att 

investeringsobjekt rapporterar enligt TCFD rekommendationerna är det rimligt att 

dessa företag justerar sitt beteende därefter, då finns det underlag för påtvingad 

isomorfi. Respondenterna uppfattar inte att beaktande av TCFD rekommendationerna 

skett till följd av mimetisk isomorfi. Respondenterna anser inte att de direkt kopierar 

andra företag i Finland, men medger att det finns bra benchmark utomlands. Vidare 

ger respondenterna ur de institutionella investerarna ger uttryck för 

professionalisering. Dessa respondenterna gav liknande svar på intervjufrågorna vilket 

ter sig rimligt då de representerar liknande företag och har liknande arbetsuppgifter. 

Legitimitetsteori hävdar att företag anpassar sitt beteende efter trender för att bevara 

sin legitimitet i samhället. Detta är intressant då man beaktar hur respondent C1 

poängterade investerarnas krav på TCFD rapportering. Företag C verkar delvis betrakta 

TCFD rapportering som ett sätt att bevara legitimitet och uppfylla investerarnas 

förväntningar. De institutionella investerarna betonar vikten av att vara en ansvarsfull 

aktör i samhället.  Vidare, ifall man ser till signalteorin, är det relevant att samtliga 

fallföretag är stora aktörer med betydande exponering i media. Enligt signalteorin har 

intressenter begränsad insyn i företaget och därmed kan företaget korrigera denna 

obalans genom att frivilligt dela med sig av information, vilket i sin tur sänder en 

positiv signal. Denna positiva signal är extra relevant just för stora företag i och med att 

de har många intressenter som ställer krav och är flitigt exponerade i medier.  

8.1 Undersökningens bidrag 

Tillgången på studier om TCFD rapportering är begränsad då rekommendationerna 

publicerades så nyligen som år 2017, den finansiella rapporteringen för år 2018 var i 
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praktiken det första året företag kunde rapportera enligt TCFD rekommendationerna. I 

dagens läge är TCFD rapportering inte lagstadgat men uppmuntras starkt av 

institutionella investerare. Det är troligt att företag i framtiden enligt lag måste 

rapportera detaljerade klimatdata, vare sig det är enligt TCFD rekommendationerna 

eller andra ramverk. Följaktligen är det relevant för lagstiftare att få en inblick i 

företags syn på TCFD rekommendationerna och även balansen mellan marknadens 

krafter och ökade regleringar.  

Fallföretagen har praktisk erfarenhet av TCFD rapportering eller annan relevant 

kunskap om rekommendationerna. Informationen i avhandlingen är således väsentlig 

för företag som överväger att börja rapportera enligt TCFD rekommendationerna. Det 

är värdefullt att få inblick i hur finländska pionjärer beaktar klimatrisker, vilka fördelar 

de ser med TCFD rapportering och eventuella utmaningar de identifierat. 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Företags TCFD rapportering är i ett tidigt stadium. I ett scenario där fler företag börjar 

rapportera enligt TCFD rekommendationerna är det relevant att undersöka hur 

rapporteringen sköts i praktiken. Tyngdpunkten skulle ligga exempelvis på hur 

strategiarbetet sköts, vilka riskhanteringsmekanismer företaget har, hur data 

kalkyleras och hur praxis för scenarioanalys ser ut.  TCFD rekommendationerna är 

flexibla och ger företag möjlighet att fokusera på det väsentliga. Följaktligen är det 

intressant att se hur företag väljer att utveckla rapporteringen och ifall stor variation 

uppstår.  

Covid-19 pandemin är även en intressant aspekt i detta sammanhang. Företag står 

inför en exceptionell situation där lönsamheten är hotad, vilket delvis beror på att 

priset på olja har rasat och kapitalmarknaden upplever stora störningar. 

Återuppbyggnad av världsekonomin kommer att kräva betydande resurser. Det vore 

intressant att undersöka hur TCFD rapportering påverkas av krisen. Faller 

klimatfrågan i skymundan då fokus är på finansiell lönsamhet? Eller erbjuder 

återuppbyggnaden företag en möjlighet att bli mer gröna? 
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BILAGA 2 THE PYRAMID OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
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BILAGA 3 TCFD REKOMMENDATIONERNAS STRUKTUR (TCFD, 2017) 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE, SVENSKA 

Rapportering enligt TCFD rekommendationerna som en process   
 

1) Hur viktig fråga är klimatförändringen i ert företag? 

2) Varför började ni ursprungligen beakta risker och möjligheter som 

klimatförändringen ger upphov till? 

3) Hur betydande arbete var riskbedömning, samt hur länge har ni bedrivit 

arbetet? 

4) Vilken avdelning eller vilka personer är primärt ansvariga för arbetet? 

5) Hur kommuniceras informationen internt? 
 

Målsättningar med samt betydelse av TCFD rekommendationerna 

6) Vilka faktorer lockade er initialt att beakta TCFD rekommendationerna?  

7) Uppfattar ni, att intressenter efterfrågar mer information i klimatfrågor? 

8) Upplever ni att beaktande av klimatfrågor ger mervärde för ert företag? 

Riskbedömning i enlighet med TCFD rekommendationerna  

9) Risker relaterade till klimatförändringen kan härledas till 

klimatförändringens fysiska påverkan eller till chockerna som uppstår i 

övergång till en kolneutral ekonomi. Vilka risker bedömer ni att är centrala 

för ert företag?  

10) Hur bedömer ni en investerings exponering för klimatrelaterade risker i 

praktiken? 

11) TCFD Rekommendationerna består av Governance, Strategy, Risk 

Management samt Metrics and Targets. Rapportering av vilken komponent 

har varit mest krävande?  

Framtidsutsikter 
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12) Anser ni, att det i något skede uppstår en trade-off mellan hållbarhet och 

finansiell prestation? 

13) Upplever ni, att intern motivation är ett tillräckligt motiv? Eller kräver 

klimatförändringen striktare regleringar?   
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BILAGA 5 INTERVJUGUIDE, FINSKA 

TCFD Raportointi prosessina  
 

1) Miten tärkeä kysymys ilmastonmuutos on yrityksessänne? 

2) Miksi alkuperäisesti aloititte huomiomaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

riskit ja mahdollisuudet? 

3) Kuinka suuri työ riskiarvionti oli, ja miten kauan olette tehneet sitä?  

4) Mikä osasto tai ketkä ihmiset ovat ensisijaisesti vastuussa työstä? 
 

5) Miten tämä informaatio jaetaan/viestitään yrityksen sisällä? 

TCFD:n tavoitteet ja merkitys 

6) Mitkä syyt houkutteli teidät huomioimaan TCFD suosituksia ihan alun 

perin? 

7) Koetteko, että sidosryhmät haluavat enemmän tietoa ilmastokysymyksistä? 

8) Tuoko ilmastokysymyksen huomioiminen lisäarvoa teidän yrityksellenne? 

TCFD:n riskiarviointi  

9) Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voidaan katsoa johtuvan 

ilmastonmuutoksen fyysisistä vaikutuksista tai shokeista, kun siirrytään 

hiilineutraaliin talouteen. Mitkä riskit ovat teidän yritykselle suurimmat?  

10) Miten sijoituksen alttiutta ilmastoriskille käytännössä arvioidaan? 

11) TCFD Suositukset koostuvat Governance, Strategy, Risk Management ja 

Metrics and Target: istä. Minkä komponentin raportointi on ollut 

haastavin?   

Tulevaisuus 

12) Uskotteko, että jossain vaiheessa löytyy trade-off kestävyyden ja 

taloudellisen kannattavuuden välillä?  
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13) Koetteko, että sisäinen motivaatio on yrityksille riittävä motiivi? Tai vaatiko 

ilmastonmuutos kovempaa lainsäädännöllistä säätelyä? 
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BILAGA 6 INTERVJUFÖRFRÅGAN  

Hei, 

Nimeni on Ellen Weckström, opiskelen laskentatoimia Hankenilla ja olen tällä hetkellä 

tekemässä pro gradu – tutkielmaani. Gradu käsitellee Task Force on Climate-related 

Financial Disclosuren julkaisemien TCFD suosituksien vastaanottoa Suomalaisissa 

yrityksissä sekä pankeissa ja gradun ohjaajana toimii Hanna Silvola. Olen kiinnostunut 

siitä, mitkä tekijät motivoivat TCFD suosituksien mukaista raportointia sekä miten 

yritykset ylipäätänsä arvioivat riskejä ja mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen liittyen 

ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan 

Etsin haastateltavaksi sellaisia yrityksiä, jotka ovat raportoineet TCFD suosituksien 

mukaisesti tai julkisesti tukeneet suosituksia ja olisin kiinnostunut kuulemaan 

yrityksenne näkökulmaa asiasta. Teen haastattelut tämän syksyn ja alkutalven aikana 

(marraskuu – joulukuu). Haastattelut kestävät yhden tunnin, ne toteutetaan 

haastateltavalle mieluisassa paikassa. Nauhoitan haastattelut tutkimuksen vuoksi, 

haastateltavien henkilöllisyys sekä yrityksen nimi tule säilymään anonyymina koko 

tutkimuksen ajan. 

Pidän tutkimusaihettani tärkeänä sekä erittäin ajankohtaisena. Toivon, että myös sinä 

koet niin ja olet kiinnostunut kertomaan minulle lisää.  

Voitte ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, vastaan mielelläni myös 

mahdollisiin lisäkysymyksiin. 

Ystävällisin terveisin, 

Ellen Weckström 


