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Sammanfattning
Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt för att världen ska klara
Parisavtalet. Denna omställning av samhället är en enorm affärsmöjlighet
för de företag som tänker nytt och genererar lösningar för grönt välstånd.
Allt fler inser att ett klimatarbete i framkant ligger i företagens intressen.
Johan Rockström och flera internationella forskare står bakom en
vetenskaplig artikel i tidskriften Science där de föreslog att den globala
utsläppskurvan ska översättas till en Global Carbon Law, där utsläppen
planar ut 2020 för att sedan halveras varje decennium.
Detta tydliggör vad näringslivet behöver åstadkomma och utifrån detta kan
vi staka ut vägen framåt. Sedan Carbon Law presenterades har utsläppen
ökat globalt, efter några års stagnation. Behovet av att agera snabbt har
aldrig varit tydligare.
Vi har undersökt hur många av Sveriges 50 största företag som har
ett explicit mål om att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2030.
Undersökningen utgår från respektives företags års- och hållbarhetsredovisning. Resultatet visar att endast tolv (24 procent) av Sveriges 50
största företag uttryckligen uppger att de ska halvera sina koldioxidutsläpp
eller bli klimatneutrala till år 2030. Ytterligare fyra stora företag har satt
vetenskapligt baserade klimatmål enligt Science Based Target Initiativet
med mål om halvering till 2030.
Det svenska näringslivet har möjligheten att visa vägen till en omställning.
För att klara Parisavtalet och en utveckling i linje med IPCC:s 1,5gradersrapport så behöver fler företag ha ett långsiktigt mål om när de kan
nå nettonollutsläpp, de behöver vara transparenta i sin klimatredovisning för
att visa hur de bidrar till transformationen och de behöver berätta om hur
deras minskade utsläpp bidrar till bättre affärer.
Hagainitiativet har som strategi att näringslivet ska bidra till
1,5-gradersmålet. Alla företag i nätverket har satt som mål att ha nettonoll i
utsläpp år 2030, 15 år före Sverige. I Hagainitiativet ingår Axfood, Coca-Cola
European Partners Sverige, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lantmännen,
Löfbergs, McDonald’s Sverige, Nouryon, HKScan Sweden, Preem, Siemens,
Stena Recycling och Sveaskog.

Företagen nödvändiga
för att nå klimatmålen
Varför 2030?
FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i oktober 2018 en specialrapport om effekterna vid 1,5
graders global uppvärmning. Rapporten visar att +2 grader kommer innebära stora risker
för mänskligheten och att vi borde rikta in oss på att hålla den globala uppvärmningen under
+1,5 grader.
Redan idag har mänskliga aktiviteter orsakat närmare 1 grads uppvärmning från
förindustriell tid och om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu kommer den globala
uppvärmningen nå 1,5 grader mellan 2030 och 2052. För att ha en chans att stabilisera
uppvärmningen till 1,5 grader blir de kommande tio åren avgörande: Utsläppen av
växthusgaser måste minska drastiskt.
Trots det har bara 47 procent av företagen i Europa satt mål om att minska sina utsläpp,
enligt CDP:s senaste Europarapport1. 30 procent av de rapporterande företagen anger också
att de ökat sina utsläpp det senaste året, vilket är en alarmerande utveckling som kräver
ökad ambition om utsläppen ska kunna minskas markant till 2030.
2030 är även målåret för Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål.
Klimatomställning behöver ske i samspel med andra målområden för att bygga momentum
och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. I Sverige finns gynnsamma förutsättningar
– inte minst inom näringslivet – att vara ledande för genomförandet av Agenda 2030.

Sveriges energi- och klimatmål till 2030 och framåt2
»
»
»
»
»

Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp jämfört med 1990, varav minst 85 procent av reduktionen av
utsläpp ska ske i Sverige.
Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter).
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010.
Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad
energiintensitet).
Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder
kärnkraft).

1 Higher ambitions, higer expectations – CDP Europe report 2018
2 Energimyndigheten, Energi- och klimatmål, 2019 http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/

Näringslivet spelar en nyckelroll i omställningen
Detta kritiska läge ställer krav på samhället att arbeta samstämmigt och målmedvetet
för en omställning till ett lågfossilt samhälle. Näringslivet har en nyckelroll i det arbetet
då de sitter på mycket av kunskapen och de praktiska lösningarna som krävs för att
minska utsläppen.
Den 23 mars 2017 publicerade Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center,
tillsammans med flera internationella forskare, artikeln ”A Roadmap for Rapid
Decarbonization” i tidskriften Science, vilken översätter Parisavtalet till en färdplan för
de åtgärder som krävs för att hålla den globala uppvärmningen mellan 1,5 och 2 grader.
Författarna kallar den för Carbon Law.
Carbon Law är en färdplan som är driven av en enkel tumregel; att utsläppen måste
halveras varje decennium. Färdplanen kräver att de fossila utsläppen når sin topp
senast 2020 för att därefter nå noll senast 2050. En viktig fördel med Carbon Law som
verktyg är att den är applicerbar i varje skala – för individer, hushållen, företagen,
nationer såväl som för hela världen.
Carbon Law visar tydligt vad som krävs av företagen. En halvering varje decennium
kräver en ungefärlig minskningstakt på sju procent varje år från 2020, men att de
utvecklade länderna behöver ett högre tempo med 10-15 procents minskning årligen.
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Så här gjordes undersökningen
Vi har undersökt hur Sveriges 50 största företag3 har satt klimatmål och vilka som har satt
ett specifikt mål om halvering av sina utsläpp till 2030. Till svenska företag räknas enligt
Veckans Affärers rankinglista de företag som har huvudkontor i Sverige, varför till exempel
ABB och IKEA inte platsar på listan.
Den information som samlats in kommer från öppna källor så som företagens årsoch hållbarhetsredovisningar samt hemsidor. Samtliga företag har fått möjlighet att
kommentera sina klimatmål, en revidering av rapporten har gjorts därefter.
Vi har även inkluderat de svenska företag som satt och fått sina mål accepterade enligt
Science-Based Targets initiativ (SBTi). Dessa klimatmål är i linje med vetenskapliga
modeller som är framtagna i IPCC AR54 och av IEA5 och förmedlar, liksom Carbon Law, att
företagen satt sin klimatambition utifrån en vetenskaplig grund.
Företagen i undersökningen kan även ha andra ambitiösa klimatmål, som sträcker sig förbi
2030 eller anger 2020 som slutår, men då fokus ligger på mål som explicit uttrycker eller
indirekt innebär en halvering av utsläppen till 2030 lyfts de inte fram i resultatet.
3 Veckans affärer 50-lista utifrån omsättning 2018.
4 IPCC Fifth Assessment Report https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
5 International Energy Agency https://www.iea.org/weo2018/scenarios/

Klimatmål
Klimatmål sätts i regel som en procentuell minskning av företagets
utsläpp – det vill säga ett företag åtar sig att minska sina utsläpp med
en viss procentandel jämfört med sina egna utsläpp ett visst år, ett så
kallat ”basår”. Målet kan vara ”absolut”, vilket betyder att antalet ton
växthusgaser ska minska med ett givet antal ton CO2e, eller ”relativt”,
vilket tar hänsyn till t ex produktions- eller försäljningsvolymens
utveckling (t ex ton CO2e/ Mkr omsättning).

Greenhouse Gas Protocol
Greenhouse Gas Protocol är en internationell beräknings- och
redovisningsstandard. Det är det mest använda verktyget för
att kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. Utsläppen
kategoriseras i tre delar:
Scope 1: Direkta utsläpp från företaget.
Scope 2: Utsläpp från inköpt el och värme.
Scope 3: Utsläpp i företagets hela värdekedja.

Resultat: Få av de största svenska
företagen följer Carbon Law
Undersökningen visar att 12 av 50 svenska företag har
satt explicita klimatmål om att halvera utsläppen till
2030, eller tidigare år, alternativt nå nettonollutsläpp
eller klimatneutralitet. Dessa tolv bolag representerar
de sektorer som är centrala för Sveriges omställning –
energi, transport och livsmedel. Företagen visar på en
hög ambition med dessa klimatmål och förståelse för
klimatförändringarna och den affärsrisk det innebär att
inte arbeta med utsläppsminskningar.

Explicit halvering av utsläpp till 2030?
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Samtidigt är det slående hur stor majoritet av svenska
företag som ännu inte satt explicit mål om halvering av
utsläppen till 2030 – hela 76 procent missar målet. Halveringen till 2030 är central för att nå det
övergripande målet om nollutsläpp 2050. Det handlar om att vända företagens utsläppskurvor nu
och ta vara på de lösningar som finns redan idag.
För de företag som har lyckats sätta mål om halvering är omfattningen strategiskt viktig. De
tolv företagens uppsatta mål täcker olika stor del av företagens värdekedjor. Majoriteten av
företagen har satt mål som omfattar scope 1 och scope 2, i vissa fall en begränsad del av scope 3.
Även om alla företag har mål med explicit halvering så har inte alla samma basår och slutår för
målen. Flera av företagen har satt mål om halvering till 2020 – så redan nästa år kan vi hoppas
på en måluppfyllelse och nya ambitiösa klimatmålsättningar från ICA Gruppen, Axfood och Coop
Sverige.
I slutändan handlar det här om ifall vi har möjlighet att nå Parisavtalets mål att stanna under 1,5
graders global uppvärmning och vilka företag som tar på sig ledartröjan, redovisar transparent
och halverar utsläppen därefter.
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Hagaföretagens mål till år 2030:

» Nettonollutsläpp i scope 1
» Inköpt energi, scope 2, ska vara förnybar eller återvunnen
» Minska de väsentliga utsläppen i scope 3
Axfood (basår 2010)
CCEP (basår 2010)
Folksam (basår 2002)
Nouryon (basår 2012)
JM (basår 2010)
Lantmännen (basår 2009)
Löfbergs (basår 2005)

McDonald’s Sverige (basår 2010)
Stockholm Exergi (basår 2010)
HKScan Sweden (basår 2003)
Preem (basår 2008)
Siemens (basår 2014)
Stena Recycling (basår 2008)
Sveaskog (basår 2005)

De tolv företag som satt explicita mål om att halvera utsläppen n
alternativt nå klimatneutralitet eller nettonollutsläpp till 2030.

Atlas Copco, Axel Johnson
Sandvik, Vattenfall
Telia Company

2030

Bolagens klimatåtgärder till år 2030:
» Coop Sverige ska minska utsläppen med minst 60% till år 2020, med år 2008
som basår.
» Axfood ska vara klimatneutrala till år 2020.
» Atlas Copco ska halvera CO2-utsläpp från verksamheten och transporterna, i
relation till kostnaden för sålda varor, till år 2030.
» Vattenfall ska vara koldioxidneutrala år 2030.
» ICA Gruppen ska vara klimatneutrala till år 2020 med år 2006 som basår.
» Systembolaget ska ha noll koldioxidutsläpp år 2023.
» Scania ska halvera sina koldioxidutsläpp till år 2025, med år 2015 som basår.
» Telia Company ska vara koldioxidneutrala i hela värdekedjan till 2030.
» Volvo Cars (Geely Sweden) ska vara klimatneutrala (i scope 1och 2) till år 2025.
» Sandvik ska halvera koldioxidavtrycket från egen verksamhet samt från
transport av människor och produkter till 2030. Till samma år ska de begära
en halvering av koldioxidavtrycket från nyckelleverantörer.
» Axel Johnson ska vara klimatneutrala till år 2030.
» Electrolux ska reducera utsläpp i scope 1 och 2 med 80% till 2025, med år
2015 som basår.

Svenska företag med Science Based Targets
Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett samarbete
mellan Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global Compact,
CDP och World Resources Institute (WRI). Initiativet
hjälper företag i hela världen att ta fram klimatmål för
att minska sina utsläpp av växthusgaser med syftet
att hålla den globala temperaturökningen under 1,5-2
grader, i enlighet med målet som sattes i Parisavtalet
om klimatförändringar 2015. SBTi har nyligen
uppdaterat metodiken utifrån IPCC-rapporten med 1,5
graders uppvärmning, vilket innebär en uppdatering av
bedömningskriterier för vilka mål som SBTi godkänner
framöver.
Idag har närmare 570 företag globalt åtagit sig att sätta
klimatmål som är vetenskapligt grundade i Parisavtalets
mål om en maximal temperaturhöjning om 1,5-2 grader
under SBTi. Av dessa så har 225 företag fått sina mål
godkända av initiativet. I Sverige har 21 företag åtagit sig
att sätta mål av vilka 15 företag fått sina mål godkända6.
Av dessa 15 har 6 företag satt mål om halvering till 2030
eller tidigare.

Svenska företag med SBT
BillerudKorsnäs
Castellum AB
Diab International AB
Electrolux
Ericsson Group
H&M Hennes & Mauritz AB
Husqvarna AB
ICA Gruppen
IKEA
PostNord AB
Essity AB
TETRA PAK
Sony Mobile
Swedish Match
Vasakronan AB

Samtidigt finns det företag som har satt ambitiösa mål
men som ej satt explicit halveringsmål till 2030. H&M är
= Mål om halvering till 2030
ett sådant exempel, med mål att bli klimatpositiva över
hela värdekedjan senast till år 2040 och minska utsläppen i scope 1 och scope 2 med 40
procent till 2030. PostNord är ett annat, med mål om att minska de totala utsläppen av
koldioxid (scope 1, 2 och 3) med 40 procent till 2020, i förhållande till 2009 års nivåer. Sony
Mobile har en färdplan för att minska sina utsläpp i scope 1, 2 och 3 med 90 procent till
2050, jämfört med 2008 års nivåer. Husqvarna AB var ett av de första svenska bolagen att
få godkända SBT-mål och har halverat sina utsläpp i scope 1 och 2 mellan åren 2015 och
2018. Företaget arbetar nu fram nya klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet. Diab Group
ska minska sina utsläpp i scope 1 och 2 med 80 procent samt med 49 procent i scope 3 till
2050 jämfört med basår 2016.
Ett annat företag som inte har SBT men vars klimatarbete också är värt att lyfta fram är
SKF som till 2025 har som mål att reducera sina koldioxidutsläpp från egen tillverkning
med 40 procent jämfört med basår 2015, per ton tillverkade produkter.

6 2019.07.02 https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
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Två av de tolv företagen på 50-listan (ICA Gruppen och n
Electrolux) som satt mål om halvering av utsläppen till 2030 har
målen godkända enligt SBT. Ytterligare fyra svenska storföretag
har SBT som innebär en halvering av utsläppen till 2030.

BillerudKorsnäs
Castellum
IKEA
Vasakronan

Mål om halvering till 2030 - SBT:
»
»
»

»

BillerudKorsnäs ska minska utsläppen i scope 1 och 2 med 59%
och scope 3 med 30% till 2030.
Castellum ska minska utsläppen med 100% till 2030.
IKEA ska minska utsläpp i den egna verksamheten (scope 1 och
2) med 80% i absoluta tal, med basår 2016. Alla utsläpp från inköp
och bruk av varor och tjänster (scope 3) ska minska med 70% per
produkt.
Vasakronan ska minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope
1, 2 och 3 med 50 % till 2030, med 2017 om basår.

”Vi vet att de företag som har och levererar på ett
halveringsmål kommer att premieras av både kunder och
anställda som vill känna en stolthet i att bidra till samhället.
Det är bra för affärerna och positionerar företagen för stärkt
konkurrenskraft idag och i framtiden.”
VD:arna i företagsnätverket Hagainitiativet, 2018

Hagainitiativets mål till 2030
Företagen i Hagainitiativet har valt att sätta mål i linje med regeringens mål men med en
mer ambitiös tidsplan. Det innebär att Hagainitiativet ska nå nettonollutsläpp till 2030, det
vill säga minska utsläppen med minst 85 procent.
Definitionen utifrån GHG-protokollet:
Scope 1: Målet är netto nollutsläpp till 2030 vilket översätts till att företagens egna utsläpp i
scope 1 ska vara minst 85 procent lägre än valt basår efter 1990. För att nå netto nollutsläpp
får övriga utsläpp kompenseras. Målet är fossilbränslefritt företag. Undantag; om företaget
kraftigt och mätbart kan minska utsläppen i andra scope.
Scope 2: I scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen.
Scope 3: Utsläpp i scope 3 (uppströms och nedströms) ska kartläggas, identifieras och en
strategi för att minska utsläppen ska tas fram utifrån väsentlighet och rådighet. För de
kategorier inom scope 3 som har betydande utsläpp (stor eller medelstor utsläppskälla),
och där företaget har rådighet, ska företaget uppvisa en plan för hur utsläppen ska
minskas. Under 2019 kommer Hagainitiativet att ta fram nya skärpta mål för scope 3.
Scope 1 utsläpp utgör 97 procent av de totala utsläppen i Hagascopet, och för det
genomsnittliga företaget motsvarar scope 1 ungefär 70 procent av utsläppen i Hagascopet.

Hagainitiativet och Carbon Law

k Hagainitiativets mål om 85 procents minskning till 2030 avser scope 1. Diagrammet visar utvecklingskurvan om

motsvarande minskning görs i Hagascopet. Scope 1-utsläpp utgör 97 procent av de totala utsläppen i Hagascopet, och
för det genomsnittliga företaget motsvarar scope 1 ungefär 70 procent av utsläppen i Hagascopet.

Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

