
-
matrisker i linje med Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) rekommendationer. Syftet är framför allt att ge 
information om de risker och möjligheter som en övergång till ett 
samhälle med krav på lägre koldioxidutsläpp och ett ändrat klimat 
innebär. TCFDs rekommendationer omfattar rapportering på fyra 
områden: styrning, strategi, riskhantering samt nyckeltal och mål. 
Vår ambitionen är att rapportera enligt rekommendationerna i 
största möjliga utsträckning för att tydliggöra hur verksamheten 
kommer att påverkas av klimatförändringarna utifrån två olika 
framtidsscenarier. 

områden bedrivs idag, samt hänvisningar till andra delar av årsre-

STYRNING OCH STRATEGI
Planering, styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet följer 
organisationsstrukturen med en tydlig delegering av ansvar och 
befogenheter. Det består av policyer, direktiv, rutiner och övergri-
pande mål. Utöver detta styrs vårt arbete av lagar, riktlinjer och 
regelverk, däribland FN:s globala hållbarhetsmål. 

SkiStar har alltid varit beroende av naturen och vädret, vi har 
-

faktor och väsentligt område för vår verksamhet. För över fem år 
sedan började vi en omfattande omställning i vår egna drift, där vi 
var pionjärer inom vår bransch att ställa om till fossilfritt drivme-
del. Under de senaste fem åren har SkiStar minskat sitt egna kli-
matavtryck med nästan 50 procent. I år har vi antagit en ambitiö-
sare klimatagenda för att vara med i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle.

Under 2020/21 uppdaterade vi därför vår strategimodell, där 
vision, konkretiserade mål och strategier utvecklades. För mer 
information om hur vi styr vår verksamhet, se sidorna 22–24.

RISKHANTERING
SkiStar är exponerade för olika risker kopplade till verk-

arbeta med de risker som bolaget står inför arbetar 
SkiStar med riskbedömning och riskhantering på ett 
systematiskt vis som täcker samtliga segment. Det 
är SkiStars styrelse som har det övergripande 
ansvaret för att riskhanteringen säkerställs, samt 

så utvärderas hållbarhetsrisker särskilt, innefatt-
ande områden: klimat/miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och anti-korruption. I SkiStars riskhantering 
hanteras alla risker som är kopplade till bolagets hållbar-
hetsarbete och bolagets väsentlighetsanalys. SkiStars riskhan-

MÅL OCH NYCKELTAL
En sammanställning över SkiStars utsläpp av växthusgaser för 

110. En beskrivning av de miljömål som sattes för 2020/21 framgår 
av sidorna 39–40.

Vi har försökt att följa TCFD:s rekommendationer så långt det  
 

aspekterna. 

Klimatrapport enligt TCFD 

50%
HAR SKISTAR MINSKAT SITT 
DIREKTA KLIMATAVTRYCK 

PÅ FEM ÅR
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SCENARIO 1: VI STÄLLER OM (RCP 2,6)
-

energiteknik införs i stor skala och energiintensiteten är låg. 
Kraftiga omställningar av  samhället, infrastruktur och byggnader 
har genomförts, och växthusgaser omfattas av skatter och reg-
leringar. Markanvändning och byggnormer har ökade krav på håll-

med mindre krav på kanonsnö. 

Risker
•  Koldioxidutsläpp regleras: Ökad reglering, skatter och avgifter 

på koldioxidutsläpp påverkar markanvändning och byggnor-
mer. Krav på nollutsläpp i hela värdekedjan. 

•

•  Energi: Ökad volatilitet och högre priser.
•  Ny teknik: Ställer krav på ökade investeringar.
•  Biobränsle: Förändrade och utökade styrmedel för biobränslen 

kan påverka tillgången av biobränsle och en bristsituation kan 
uppstå. 

 
Möjligheter
•  SkiStar fortsatt framtidens fjälldestination
•  Ökad turism, skidåkning säkras på lång sikt
•  Ökad användning av förnybar energi och egenproducerad 

 solenergi
•  Ökad efterfrågan på innovation och ny teknik

!

SCENARIO 2: VI FORTSÄTTER SOM VANLIGT (RCP 8,5)
Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som nu. 
Politiska klimatinitiativ och samarbeten misslyckas, och det 
sämre klimatet påverkar människors hälsa med ökad risk för 

-
der, och vintern kan bli upp till 10 grader varmare i norra Sve-

kraftig vind, och antalet skogsbränder ökar. Årsnederbörden 
ökar med 10-35 procent, framför allt i norra Sverige. Det är färre 
snötäckta dagar vilket ger sämre skidförhållanden.

Risker
•  Varmare vintrar: Medeltemperaturen ökar med 2-3 grader på 

samtliga destinationer. Färre dagar med naturligt snötäcke, 
högre avsmältning under driftsäsong, snöfall blir till regn

•  Kortare vintersäsong: Vinterkylan kommer en månad senare, 
starten för snöproduktion försenas och möjligheten att ha en 
komplett skidanläggning öppen till jul/nyår försämras. 

•  Starkare vind: Antalet dagar med driftstopp ökar, mer slitage 
på infrastruktur, sämre väder för gästerna. 

•  Varmare somrar, mer nederbörd: Sämre gästupplevelse på 
destinationernas exponerade delar.

•  Risk för påfrestningar på resurser till följd av ökad turism: 
Ökade temperaturer kommer leda till minskad snömängd i 
Alperna. Förändrade resmönster i Europa kan i sin tur leda till 
ökad turism på SkiStars destinationer till en början. 

Möjligheter
•
•  Ökad turism på kort sikt då skandinaviska anläggningar har en 

•  Ökad sommarturism med långsiktigt gynnsamma förhållanden.
•  Bygga ut snöproduktionen både vad gäller omfång och kapacitet.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA 
 FRAMTIDA  KLIMATFÖRÄNDRINGAR
•
• Vädersäkra utsatta anläggningar
• Utveckla ett mer vädertåligt utbud av aktiviteter  
• Verka för hållbara resealternativ till våra destinationer
• Omställning från vinterdestination till helårsdestination
• Bygga hållbara fastigheter och boenden i fjällvärden

Risker och möjligheter 
-

matrisker som fysiska risker och omställningsrisker. Fysiska risker 
är risker som kan innebära direkt skada på tillgångar eller indirekt 
skada såsom avbrott i liftverksamheten. Omställningsrisker är ris-
ker som en övergång till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp 
kan innebära. 

Analyserna har gjorts utifrån två möjliga scenarier RCP 2,6 och 
RCP 8,5 som motsvarar det bästa och det värsta framtidsscenariot 

rapporter för Dalarna och Jämtlands län, Norsk Klimatservice cen-
ter samt andra relevanta rapporter och sträcker sig till 2060. Påver-
kan av den globala uppvärmningen kommer att vara liknande på 
samtliga av SkiStars destinationer. Baserat på klimatscenarierna 

Force for Climate-Related Financial Disclosures, 

FORTS. KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD
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