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HAGAINITIATIVETS KLIMATBOKSLUT 

Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan är Hagainitiativets 
vision. Företagen ser att det är lönsamt att ta sitt klimatansvar 
och vill entusiasmera andra företag att göra likadant.  

Hagainitiativet vill visa på möjligheter med klimatomställningen 
och samtidigt arbeta aktivt med att skapa rätt förutsättningar för 
att näringslivet på bästa sätt ska kunna bidra till denna. 
Näringslivet har en central roll att spela när det kommer till att 
agera mot klimatförändringarna, inte minst då företag har de 
rätta förutsättningarna att driva utvecklingen i rätt riktning. Här 
finns innovationskraften och möjligheter till snabb förändring.  

Ett första steg i rätt riktning är att veta var man står idag genom 
att beräkna sin klimatpåverkan. Hagainitiativet ser det som 
självklart då det ligger till grund för att gå vidare och ta fram en 
klimatstrategi med mål för att minska klimatpåverkan över tid. 
Förutom att beräkna och löpande redovisa utsläppet förhåller sig 
till klimatmålet så redovisar också varje företag sina viktigaste 
åtgärder under 2015 som lett till minskad klimatpåverkan. Att 
årligen berätta för omvärlden om hur företagets klimatpåverkan 
ser ut är viktigt för att få kunder att efterfråga klimatsmarta 
produkter och varor och för att visa för att andra företag att 
klimatfrågan är en viktig del av företagsansvaret. 

Företagen i Hagainitiativet ser att det ofta är lönsamt att ta sitt 
klimatansvar och det är bland annat med detta budskap vi 
strävar efter att inspirera andra företag till att höja ambitionerna 
på klimatområdet. Varje åtgärd, stora som små, räknas! 

Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40-procentiga minskningar till 2020 i förhållande till 
frivilligt valt basår efter 1990. Medlemsföretagen har klimatmål som minst omfattar hagascopet. Hagascopet 
definieras som utsläppen i scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3. Många av företagen har satt bredare systemgränser 
och/eller högre klimatmål än så. I år har vi inte med ”elefanten i rummet” d.v.s. betydande utsläpp i scope 3 som 
inte ingår Hagascopet. Det är viktigt att företag redovisar sin klimatpåverkan så det faktiskt speglar de utsläppet 
företagen ger upphov till.  

Många av företagen är på god väg att nå sina klimatmål, som omfattar hagascopet.. De betydande utsläppen i scope 
3 är en viktig utmaning för företagen i Hagainitiativet och andra företag att löpande utveckla och redovisa. När 
Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 och satte klimatmålen till 2020 fanns inte den breddade scope 3-
standarden (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard). Idag riktas alltmer fokus på klimatutsläppen 
från hela leverantörskedjan; uppströms och nedströms. Detta är naturligt eftersom mer än 70 % av de totala 
utsläppen ofta sker i scope 3, enligt Greenhouse Gas Protocol. Företagen i Hagainitiativet ser betydelsen av ökad 
redovisning och därmed transparens för en rättvis beskrivning av företagens totala klimatpåverkan.  

  

OM HAGAINITIATIVET 

Hagainitiativet består av femton välkända 

företag: AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola 

Enterprises Sverige, Folksam, Fortum 

Värme, Green Cargo, Lantmännen, 

Löfbergs, JM, McDonald’s, HKScan Sweden, 

Preem, Siemens, Stena Recycling och 

Sveaskog.  

 

Preem och Siemens gick med i 

Hagainitiativet under 2016 och redovisar 

därför inte sina utsläpp inom ramen för 

Hagainitiativets klimatbokslut 2015. 

 

Företagen i Hagainitiativet har bland annat 

åtagit sig att:  

• VD/ledning aktivt tar sitt klimatansvar.  

• Ha en förankrad och ambitiös 
klimatstrategi.  

• Beräkna och redovisa klimatpåverkan, 
enligt GHG-protokollet.  

• Ha en tydligt minskande utsläppstrend.  

• Ha ett definierat utsläppsmål med en 
reducering med minst 40 % till 2020 
eller motsvarande ambitionsnivå. 
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HAGAINITIATIVETS BERÄKNINGSMETOD OCH  

GHG-PROTOKOLLET 

All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-
protokollets riktlinjer. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är 
en internationell beräkningsstandard som följer följande riktlinjer:  

Relevans – rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets 
eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett 
beslutsunderlag för användare både internt och externt.  

Fullständighet – rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den 
angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och 
förklaras.  

Jämförbarhet – metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att 
jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, 
metoder eller dylikt ska dokumenteras.  

Transparens – all bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden 
ska dokumenteras.  

Noggrannhet – de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga 
utsläppen som möjligt.  

 

 

 
Hagainitiativets beräkningsmetod beskriver vilken metodik Hagainitiativet använder för de utsläppskällor som är 
aktuella vid beräkning av klimatpåverkan. För varje beskrivning redovisas vilket eller vilka av GHG-protokollets scope 
utsläppen tillhör. Utsläppen delas in i scope 1; direkta utsläpp, scope 2; indirekta utsläpp genom inköpt energi och 
scope 3; övriga indirekta utsläpp. Klicka här för att läsa mer om beräkningsmetoden.  
  

HAGAINITIATIVET OCH GHG 

Hagainitiativet följer idag GHG-

protokollet där medlemmarna 

frivilligt får välja mellan att sätta 

absoluta eller relativa mål. Det 

förstnämnda alternativet återspeglar 

företagets absoluta utsläpp. Däremot 

opererar alla företagen i nätverket på 

växande marknader vilket i många 

fall gör relativ målsättning till ett 

lämpligt alternativ. I vissa fall kan till 

och med ökade absoluta utsläpp för 

företaget innebära totalt minskade 

utsläpp genom dess produkter, t ex 

ökad materialåtervinning eller 

övergång till tågtrafik och fjärrvärme. 

I klimatbokslutet visar företagen sina 

mål, åtgärder de har gjort och de 

planerar att göra för att nå målen 

samt hur det hittills har gått med 

måluppfyllelsen. 

GREENHOUSE GAS PROTOCOL 

GHG-protokollet är den mest använda 

internationella 

redovisningsstandarden som används 

av nationer och företag som ett 

beräkningsverktyg för att förstå, 

kvantifiera och hantera utsläppen av 

växthusgaser. GHG-protokollet har 

ett över tio år långt samarbete med 

World Resources Institute (WRI) och 

World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), 

och arbetar med företag, nationer 

och miljögrupper världen över för att 

bygga en ny generation av trovärdiga 

och effektiva program för att hantera 

klimatförändringarna. 

https://www.hagainitiativet.se/files/2017-05/2015-ladda-ner-ber-kningsgrunden.pdf
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FÖRETAGENS REDOVISNINGAR ENLIGT  
GHG-PROTOKOLLET 

I klimatbokslutet redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under året, 
tidigare år samt under det valda basåret. Företagen berättar också om vilka 
klimatmål de satt upp och vad de avser göra för att nå dessa mål.  

För varje år strävar Hagainitiativet efter att bli mer transparenta och 
enhetliga i sin rapportering. Som ett steg i detta har utsläppen delats upp 
mellan GHG-protokollets tre scope i respektive företags utsläppstabell. Utsläppen i scope 3, som uppstår uppströms 
och nedströms i värdekedjan, har även kopplats ihop med kategorierna från den breddade scope 3 standarden 
(Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard). Läs mer om de olika kategorierna som är inkluderade i 
scope 3 i bilaga 3. 
 

EXTERNA FAKTORER SOM PÅVERKAR UTSLÄPPEN 

För att beräkna utsläppen används aktivitetsdata för t ex energianvändning 
och bränsleförbrukning som grund. Därefter räknas dessa värden om till 
utsläpp av växthusgaser (CO2e) med hjälp av utsläppsfaktorer för respektive 
utsläppskälla.  

Ibland händer det att utsläppen ökar hos företagen fastän de har 
effektiviserat verksamheten. Hur kan det komma sig?  

Företagen kan till stor del påverka sin förbrukning av resurser men ibland 
finns det yttre faktorer som göra att utsläppen ökar ändå, trots företagets 
effektiviseringar. Det kan exempelvis vara kalla vintrar som gör att 
fjärrvärmebolagen måste använda fossil spetsproduktion eller 
samhällsfunktioner som slås ut och leder till förändrade logistikflöden.  

Förändringar i utsläppsfaktorerna kan inte påverkas av företagen. Det är 
framför allt utsläppsfaktorerna för el och fjärrvärme som varierar från år till år  
på grund av förändringar i produktionen. Mycket händer nu också för drivmedlen  
där olika typer av inblandningar av förnybara bränslen gör att utsläppen minskar. 

Företagen kan använda olika typer av el; ursprungsmärkt el eller ospecificerad el. För ursprungsmärkt el används en 
utsläppsfaktor för den valda energikällan. För den ospecificerade elen används en utsläppsfaktor för den så kallade 
nordiska residualmixen, se figur nedan. Sedan 2014 ska också utsläppen från inköpt energi när ingen skillnad görs 
mellan ursprungsmärkt el och ospecificerad el redovisas, se bilaga 2.  

 

 

HAGASCOPE 

Hagascopet definieras som 

utsläppen i scope 1, 2 och 

tjänsteresor i scope 3. 

Medlemsföretagen har 

klimatmål som minst omfattar 

hagascopet. 
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Kort om AkzoNobel 
AkzoNobel grundades 1646 i Sverige, då under namnet Bofors. I dag är AkzoNobel ett globalt företag, världsledande 
inom färg- och kemibranschen. AkzoNobel i Sverige omsätter ca 15,5 miljarder kr och har cirka 3 000 medarbetare, 
fördelade på tolv orter och med varumärken som Nordsjö Färg, International, Eka, Cuprinol och JOZO salt. Läs mer 
om AkzoNobels hållbarhetsarbete eller i årsrapporten på www.akzonobel.com 
 

Klimatmål  
AkzoNobels klimatmål är att minska koldioxidutsläppet per ton såld produkt med 25 % till 2020 jämfört med 2012. 
Målet omfattar hela värdekedjan, d.v.s. scope 1, 2 och 3. 
 

Åtgärder under 2015 
• Byte av tre ångpannor i Alby från olja till el och vätgas minskar utsläppen av växthusgaser med 5 400 ton per 

år. 

• Analys med fokus på energi och material har gjort att Stenungsund under de senaste 4 åren minskat sin 
energiförbrukning med 340 TJ (94 GWh) och 18 000 ton CO2e per år. 

• I Malmö har man genom effektiviseringar och övergång till fjärrvärme minskat sin energiförbrukning per ton 
produkt med 36 % och utsläppen av CO2e med ca 40 % sedan 2012. 

 
 
 
Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2012  2014 

  
2015 

  
Andel av 

totalt 2015 
Förändring  
2012-2015 

Scope 1           

Produktionsanläggningar 173 290 180 892 174 044 87 % 0 % 

Scope 2           

Energi1 290 098 487 234 350 244 6 % 21 % 

Scope 3           

Tjänsteresor 13 439 12 712 13 158 7 % -2 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 476 827 680 838 537 446 269 % 13 % 

Reduktion genom köp av 
ursprungsmärkt förnybar el eller 
fjärrvärme  0 -473 907 -337 912   

SUMMA Hagascope 476 827 206 931 199 534 100 % -58 %  

Producerad mängd produkt i Sverige 832 483 909 009 949 329  14 % 

      
 
      

Nyckeltal Basår 2012 2014 
  

2015 
  

Förändring 
2012-2015 

Enhet 

Utsläpp per producerad produkt 0,573 0,228 0,210 -63 % 
ton CO2e/ton 
produkt 

 

 

                                                           
1 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" 
inkluderas avtal om ursprungsmärkt el. 

http://www.akzonobel.com/se/hallbar_utv/
http://www.akzonobel.com/


 

7 
 

 

 

 

Analys och kommentarer 
Av de kategorier som ingår i Hagascopet (målet om minskning av utsläppet med 40 % till 2020) står utsläppet i scope 

1 för den övervägande delen, 87 %. Inköpt energi inklusive reduktionen för utsläppsmärkt energi, i scope 2, står för 6 

% av utsläppet i Hagascopet och tjänsteresor, i scope 3, står för 7 %. 

AkzoNobel har minskat sina utsläpp med 58 % sedan basåret 2012 och utsläppet per ton producerad produkt har 

minskat med 63 % från 2012 till 2015.  

Minskningen av utsläppen från energianvändningen i scope 2 har minskat med 96 % sedan basåret 2012, vilket 

nästan uteslutande beror på ett övergripande byte till ursprungsmärkt el i Sverige 2013. Även i scope 1 har 

minskningar gjorts genom förstärkt fokus på energieffektiviseringar i form av t.ex. byte av ångpannor i Alby, 

insamling av väte i Stockvik och bättre utnyttjande av interna energiflöden, främst i Stenungsund och Bohus. Ökad 

produktion gör att detta enbart visar sig i ”ton CO2e per producerad produkt”. 

AkzoNobel globalt redovisar sin klimatpåverkan över hela värdekedjan, d.v.s. även hela Scope 3. Detta görs på 

produktnivå genom ca 450 livscykelanalyser vilket gör det svårt att redovisa Scope 3 för en specifik region, så som 

Sverige. Ambitionen är dock att framgent kunna redovisa även delar av Scope 3 för Sverige.  

De svenska utsläppen representerar ungefär 5 % av AkzoNobels totala utsläpp i Scope 1 och 2. 
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Kort om Axfood 
Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de 
egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppgår till 262 stycken. Därutöver samverkar Axfood med 
fler än 800 handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. 2015 hade Axfood en nettoomsättning på 41 247 
Mkr och 8 803 medarbetare. www.axfood.se 

 
Klimatmål 
Axfood ska reducera klimatpåverkan från den egna verksamheten med 75 % till 2020 (basår 2009). Axfoodkoncernen 
skulle minska energianvändningen med 25 % per kvm till år 2015 (basår 2009). Båda målen är absoluta. 

 
Åtgärder under 2015 
Under 2015 har Axfood minskat varutransporternas miljöpåverkan, både genom en mer effektiv logistik och att välja 
miljöanpassade bränslen. Andelen bioråvara i bränslet ökade under året från 25 % till 50 %.  

För att främja den cirkulära ekonomin och förhoppningen att inspirera andra införde Axfood, som första producent, 
pant på saftflaskor.  

 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2009 2014 2015 Andel av 
totalt 2015 

Förändring  
2009-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor1 851 1 038 474 2 % -44 % 

Egna transporter 10 531 9 209 9 433 33 % -10 % 

Köldmedier2 15 212 11 856 11 185 40 % -26 % 

Scope 2           

Inköpt energi3 61 578 155 180 89 696 17 % 46 % 

Scope 3           

Tjänsteresor4 770 643 670 2 % -13 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 88 942 177 926 111 458  43 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme5 0 -129 666 -84 922   - 

SUMMA Hagascope 88 942 48 260 26 536 94 % -66 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen6 14 008 1 584 1 695 6 % -88 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 102 950 49 844 28 231 100 % -69 % 

Klimatkompensation7 0 -627 -655   - 

SUMMA (inkl klimatkompensation) 102 950 49 217 27 576   -70 % 

 

 

 

 

                                                           
1 Sedan 2014 ingår även företagsägda bilar. 
2 Samtliga år uppdaterade då ett nytt uppföljningssystem introducerats. Utvecklingen mellan 2009 och 2015 antas vara linjär. 
3 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix).  Avser 
energiförbrukning i egenägda butiker och lokaler. I "Andel av total" inkluderas avtal om ursprungsmärkt el. 
4 Avser flyg, tåg och taxi i tjänsten. Scope 3 kategori 6. 
5 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
6 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Scope 3 kategori 3. 
7 Avser kompensation av tjänsteresor med flyg. 

file:///C:/Users/Sara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CL7CRNL2/www.axfood.se
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Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2009 2014 2015 Förändring 
2009-2015 

Enhet 

Utsläpp per omsatt MSEK exklusive 
klimatkompensering 3,180 1,295 0,684 -76 % ton CO2e /MSEK 

Utsläpp per anställd exklusive 
klimatkompensering 15,104 5,878 3,207 -76 % ton CO2e /anställd 

Utsläpp per omsatt krona inklusive 
klimatkompensering 3,180 1,279 0,669 -76 % ton CO2e /MSEK 

Utsläpp per anställd inklusive 
klimatkompensering 15,104 5,804 3,133 -77 % ton CO2e /anställd 

Utsläpp per ton transporterat gods8 24,3 20,0 16,9 -30 % kg CO2/ton gods 

Energianvändning per kvadratmeter 
(total)9 624 369 285 -54 % kWh/m2 

 

 

 
Analys och kommentarer 
Trots åtgärder (bättre mätning och styrning av kyla, värme och ventilation) ökade Axfoods totala elförbrukning under 
2015 på grund av försäljningstillväxt, en högre andel färskvaror och tillkommen distribution av drycker. Därmed 
uppnåddes inte målet på 25 % minskning av energianvändningen utan utfallet blev 15 %. Elförbrukningen i 
förhållande till nettoomsättningen samt per kvadratmeter minskade under 2015. 

Under 2015 fanns 10 butiker i köpcentra, vars fastighetsägare är beställare av butikens el, som inte köper grön el. 
Axfood arbetar nu med att påverka fastighetsägarna att aktivt välja el.  

Axfoods utsläpp inom Hagascopet har minskat med 66 % sedan basåret 2009 och totalt med 70 % då 

kompensationen räknats in. Axfoods klimatpåverkan är störst i scope 1, egna transporter står för ca en tredjedel av 

de totala och köldmedier står för 40 %. Andelen förnybar el har fortsatt att öka sedan föregående år, medan 

förbrukningen minskar. Axfood klimatkompenserar för sina flygresor, under 2015 655 ton, motsvarande ungefär 1 % 

av det totala utsläppet. 

 

                                                           
8 Avser endast transporter av gods med egna bilar 
9 Endast anläggningar som har haft utfall minst 12 månader omfattas. 

I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets klimatmål. 

För kategorier som ligger utanför klimatmålet används en grå färgskala. 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

to
n

 C
O

2
e

Fördelning av utsläpp 2009-2015

Produktion och distribution av energi-
och fordonsbränslen

Elförbrukning

Köldmedier

Transporter

Tjänsteresor



 

10 
 

 

 

Kort om Coca-Cola Enterprises Sverige 
Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker på den svenska 
marknaden. Några av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Bonaqua Silver, Powerade, Minute Maid och 
Chaqwa. Coca-Cola Enterprises Sverige omsätter 3,1 miljarder kr och har cirka 800 medarbetare, varav runt 600 i 
Jordbro utanför Stockholm. Mer information om CCES hållbarhetsarbete www.cceansvar.se 

Klimatmål 
Under 2015 uppdaterade CCE hållbarhetsplanen med vidareutvecklade mål och ytterligare höjning av 

ambitionsnivån på klimatområdet. Detta till följd av ökade förväntningar från intressenter, och av det nya globala 

klimatavtal som skrevs i Paris i december. CCES ambitionen är att vara branschledande inom energi och klimat. Det 

nya övergripande klimatmålet är att till 2020 minska utsläppen genom hela värdekedjan med minst 1/3 för varje 

dryck jämfört med 2007. 

 
Åtgärder under 2015 
• Energiförbrukningen i Jordbro har gått ned 10 %, bl.a. genom byte till LED – belysning i lagret. 

• Huvuddelen av de egna distributionsbilarna körs på förnybart drivmedel, RME eller HVO. De förnybara 

drivmedlens andel av vägtransporterna var 76 % 2015.  

• Den genomsnittliga energiförbrukningen för kylskåpen hos CCES kunder fortsätter att gå ned, främst genom 

installation av LED-belysning och EMS-teknik. 

 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2007 2014 2015 Andel av 
totalt 2015 

Förändring 2007-
2015 

Scope 1           

Tjänsteresor 1 2 533 1 967 937 13 % -63 % 

Köldmedier 157 105 85 1 % -46 % 

Egna transporter 2 618 358 383 5 % -85 % 

Scope 2           

Inköpt energi 2 6 107 11 652 7 806 4 % 28 % 

Scope 3           

Tjänsteresor 3 1 118 749 738 10 % -34 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 12 533 14 832 9 949   -21 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme 4 -2 792 -11 214 -7 540   170 % 

SUMMA Hagascope 9 741 3 617 2 409 34 % -75 % 

Inköpta transporter 5 5 993 3 512 3 541 50 % -41 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen 6 1 738 1 712 1 113 16 % -36 % 

SUMMA Klimatmål  17 472 8 841 7 063 100 % -60 % 

Kylning av dryck i butik 7 25 131 61 638 42 876   71 % 

SUMMA 42 603 70 479 49 940   17 % 

      

                                                           
1 Leasingbilar och hyrbilar. 
2 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el. 
3 Avser övriga tjänsteresor; flyg och tåg. Kategori 6 i scope 3. 
4 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
5 Avser godstransporter som köps av extern speditör. Kategori 4 och 9 i scope 3. 
6 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Avser kategori 3 i scope 3. 
7 Kylarnas elförbrukning och köldmedieläckage utgår från schabloner som är konservativa eftersom all el ute hos kunderna antas sakna avtal om ursprungsmärkt 
förnybar el. Kategori 8 i scope 3. 

http://www.cceansvar.se/
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Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2007 2014 2015 Förändring 
2007-2015 

Enhet 

Utsläpp per omsättning 8 6,400 2,679 2,243 -65 % ton CO2e/MSEK 

Utsläpp per liter producerad dryck 8 59,631 26,822 21,061 -65 % g CO2e/liter 

       

Analys och kommentarer 

Av de kategorier som ingår i Coca-Cola Enterprises Sveriges klimatmål står godstransporter för 62 %, tjänsteresor för 

29 %, inköpt el och fjärrvärme för 8 % och köldmedier för 1 %. I kategorierna ingår då utsläpp i så väl scope 1 och 2 

som i scope 3, dock inte utsläpp som härrör från kylning av dryck i butik. 

Coca-Cola Enterprises Sverige har minskat sina utsläpp inom alla områden i kärnverksamheten sedan basåret 2007. 

Andelen ursprungsmärkt el har ökat sedan 2007 vilket bidragit till att utsläppen för inköpt energi minskat med 87 %. 

Trots att dryckesproduktionen ökat har även utsläppen för transporter (-53 %), tjänsteresor (-46 %) och köldmedier 

(-46 %) minskat sedan basåret 2007. 

Utöver egna utsläpp har Coca Cola Enterprises Sverige valt att även inkludera utsläpp som orsakas av de Coca Cola-

kylar som finns i butiker. Detta är även den mest betydande utsläppskällan totalt sett, då den står för cirka 86 % av 

alla utsläpp under 2015. Dessa utsläpp har ökat med 71 % sedan basåret 2007. Förklaringen till detta är dels att 

antalet kylar har ökat sedan 2007, dels att utsläppsfaktorn för ospecificerad el har ökat med 165 % sedan basåret. 

Eftersom uppgifter saknas avseende ursprungsmärkning för den el som förbrukas av kylarna beräknas utsläppet 

utifrån utsläppet för ospecificerad el. 

Nyckeltalet för utsläpp i den egna verksamheten per producerad liter dryck (d.v.s. exklusive elförbrukning och 

köldmedieläckage hos kund) minskar med 16 % 2015 jämfört med föregående år och med 65 % jämfört med basåret 

2007.

                                                           
8 Egen verksamhet, d.v.s. exklusive elförbrukning och köldmedieläckage hos kund. Nyckeltalet avser utsläppet inom CCES klimatmål. 
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Kort om Folksam 
Folksam är kundägt och omfattar fyra varumärken, två koncerner och tio försäkringsbolag. Moderbolagen är 

Folksam Sak och Folksam Liv som är storägare i KPA Pension. Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande. 

Folksam försäkrar nästan varannan svensk och har hand om pensionen för mer än två miljoner människor. Folksam 

har 3 706 heltidstjänster fördelade på 3 924 medarbetare och under 2015 förvaltade Folksam 368 miljarder kronor. 

Klimatmål  
Folksams målsättning är att minska klimatpåverkan från resor och kontor med 40 % till 2020 jämfört med basåret 

2002. Resandet ska i relation till antalet anställda minska med 20 % fram till 2020. 

Åtgärder under 2015 
Under 2015 har mycket fokus varit riktat mot att åstadkomma den digitala arbetsplatsen som ger möjlighet till både 

större möten och personliga samtal via video respektive datorskärm.  

Under 2014 infördes ett digitalt besiktningssystem för byggskador. Det har under 2015 underlättar planeringen för 

kund och skadebesök vilket har bidragit till en låg men konstant minskning av skadereglerarnas bilresor.  El- och 

värmeförbrukning för huvudkontoret och sälj- och fältkontoren runt om i landet har minskat ytterligare tack vare ett 

effektiviseringsprogram. 

 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2002 2014 2015 Andel av 
totalt 2015 

Förändring 
Basår-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor1 773 608 611 23 % -21 % 

Egna transporter - - -     

Köldmedier2 43 43 43 2 % 0 % 

Scope 2           

Energi3 2 324 4 568 3 350 25 % 44 % 

Scope 3           

Tjänsteresor4 1 105 1 242 1 169 44 % 6 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 4 245 6 461 5 173     

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar 
el eller fjärrvärme  0 -3 793 -2 687     

SUMMA Hagascope 4 245 2 667 2 485 93 % -41 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen5 0 2 9 0 %   

Trycksaker och papper6 141 146 159 6 % 13 % 

Vatten6 2 3 3 0 % 50 % 

Kaffe6 21 26 26 1 % 24 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 4 409 2 844 2 682 100 % -39 % 

Klimatkompensation 0 -2 844 -2 682 -100 %   

SUMMA (inkl klimatkompensation) 4 409 0 0 0 %   

 

                                                           
1 Leasingbilar och personalens egna bilar. 
2 Avser endast huvudkontoret. För 2015 har läckaget beräknats utifrån ett genomsnitt för perioden 2011-2014. 
3 Uppmätt värde för huvudkontoret, uppskattade värden för fält- och säljkontoren. I "Andel av total" inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el. 
4 Flyg och tåg. Scope 3 kategori 6. 
5 Endast uppströms utsläpp för vindkraftsel. Scope 3 kategori 3. 
6 Scope 3 kategori 1. 
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Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 
2002 

2014 2015 Förändring 
Basår-2015 

Enhet 

Utsläpp per anställd exklusive 
klimatkompensering 1,200 0,800 0,724 -40 % 

ton CO2e 
/anställd 

Utsläpp per anställd inklusive klimatkompensering 1,200 0,000 0,000 -100 % 

ton CO2e 
/anställd 

 
 

 

 

 

 
 
Analys och kommentarer 
Folksams utsläpp inom Hagascopet har minskat med 41 % i jämfört med basåret 2002. Totalt har klimatfotavtrycket 

minskat med 39 %. Den största minskningen skedde 2002-2003 då Folksam övergick till ursprungsmärkt el för 

huvudkontoret och samtliga fält- och säljkontor. Minskad bilkörning och effektiviseringsprogram för kontoren har 

också bidragit till utsläppsminskningen.  

Majoriteten av Folksams utsläpp sker i scope 3 till följd av resor med flyg. Utsläppen i scope 1 domineras av bilresor 

med leasade bilar samt personalens egna bilar som används i tjänsten. Värme för huvudkontoret och sälj- och 

fältkontoren står för en relativt stor del av de utsläppen, medan elen står för en marginell del tack vare att den är 

100 % vindkraft. 

Den största delen av Folksams utsläpp är verkliga, uppmätta utsläpp. Beräkningarna baseras bland annat på 

förbrukning av energi, vatten och köldmedia för kontoren, milersättning, uppgifter från resebyrån och 

leverantörerna av kaffe, papper och trycksaker. 
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Kort om Fortum Värme 
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Mellan åren 2010-2016 
investerade Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska 
fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 % av förnybar eller återvunnen energi. Fortum Värme omsätter ca 6 
miljarder per år och har 733 medarbetare. Företaget har 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. www.fortum.se 

 
Klimatmål  
Fortum Värmes mål är att minska utsläppen med 40 % till 2020 jämfört med 2010 genom omställning till förnybar 
energi, återvinning, effektivisering, samt i sista hand klimatkompensation. Senast 2030 ska produktionen till 100 % 
baseras på återvunnen eller förnybar energi. Ambitionen är att nå målet väsentligt tidigare. 

 
Åtgärder de senaste åren 
• Anslutning av kunder till fjärrvärme och fjärrkyla motsvarande 83 GWh/år vilket ger en klimatnytta på 11 300 

ton CO2e/år. 

• Utökad lossningskapacitet för olivkärnor vilket ger en klimatnytta på 20 000 ton CO2e/år. 

• Öppen fjärrvärme levererade under året 54 GWh återvunnen eller förnybar värme in på nätet, vilket 

motsvarar drygt 5 000 lägenheters årsförbrukning. 
 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2010 2014 2015 Fördelning 
2015 

Förändring 
2010-2015 

Scope 1 1 460 848 1 034 835 1 132 823 83 % -22 % 

Produktion 1 1 418 156 999 083 1 098 495 80 % -23 % 

- CO2 från kolförbränning 624 340 491 460 566 891 41 % -9 % 

- CO2 från oljeförbränning 420 232 45 311 57 507 4 % -86 % 

- CO2 från förbränning av fossil fraktion i avfalls- 
och returbränslen 210 756 366 580 385 322 28 % 83 % 

- Övriga växthusgasutsläpp 162 828 95 731 88 775 6 % -45 % 

Läckage av växthusgaser vid gasdistribution 2 42 341 35 401 34 044 2 % -20 % 

Tjänsteresor 3 351 351 284 0 % -19 % 

Scope 2 77 982 83 570 56 761 4 % -27 % 

Inköpt el 4 442 002 566 834 387 341   -12 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el 5 -364 020 -483 264 -330 579   -9 % 

Scope 3 489 335 202 699 182 351 13 % -63 % 

Tjänsteresor 6 176 176 213 0 % 21 % 

Produktion av annan fjärrvärmeproducent7 124 850 97 065 72 029 5 % -42 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen 8 323 963 82 043 90 485 7 % -72 % 

Användning av försåld gas hos kund 9 40 345 23 415 19 624 1 % -51 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 2 028 165 1 321 105 1 371 936 100 % -32 % 

Klimatkompensation -7 797 -328 308 -386 521     

SUMMA (inkl klimatkompensation) 2 020 368 992 797 985 415   -51 % 

 
                                                           
1 Fortum Värmes egna produktion, utsläpp av koldioxid, lustgas, metan och köldmedier. 
2 Ton CO2e för år 2014 har justrats efter GWP 25 för metan. 
3 Avser bil i tjänst. 2010 års utsläpp antas vara det samma som för 2014. 
4 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" inkluderas avtal om 
ursprungsmärkt el. 
5 Reduktion genom att Fortum Värme köper ursprungsmärkt el till fjärrvärme- och fjärrkylaproduktionen. 
6 Avser flygresor i tjänsten. 2010 års utsläpp antas vara det samma som för 2014. Kategori 6 i Scope 3. 
7 Utsläpp hos annan aktör än Fortum Värme vid produktionssamverkan för fjärrvärme. Utsläppen omfattar både utsläpp från anläggning och från utvinning och 
distribution av bränslen till dessa anläggningar. Kategori 8 i Scope 3. 
8 Avser förutom produktion och distribution av bränslen transport av tillsatser och askor samt uppströms utsläpp för inköpt el. Utöver detta ingår produktion av 
den gas som säljs. Kategori 3 i Scope 3. 
9 Kategori 11 i Scope 3. 

http://www.fortum.se/
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Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 2010 2014 2015 Förändring 

2010-2015 
Enhet 

Utsläpp från egen produktion 10 162 136 146 -10 % g CO2e /kWh 

Utsläpp per levererad energi 11 153 139 149 -3 % g CO2e /kWh 

Utsläpp per levererad energi 12 152 106 107 -30 % g CO2e /kWh 

 

 

Analys och kommentarer 
Utsläppen från produktionen ökade med cirka 10 % i förhållande till föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till 

detta är att det koleldade kraftvärmeverket under 2014 hade lägre tillgänglighet än planerat och att det under 2015 

har producerat enligt plan. Produktionen under året har också präglats av låga elpriser vilket får till följd att 

elproduktion i kraftvärmeverk inte blir prioriterat som annars. De totala utsläppen ökade med 4 % i förhållande till 

2014, tack vare lägre utsläpp för elförbrukning och produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter. 

Sedan förra årets rapportering har gasverksamheten inkluderats, vilket har justerats för alla åren. Förutom läckage 

av metan vid distribution redovisas även utsläppet när den sålda gasen används hos kund. 

 

                                                           
10 Totalt utsläpp från egen produktion av el, värme och kyla. Fortum värme har ingen egen produktion av gas. 
11 Totalt utsläpp från scope 1, 2 och 3 enligt ovan per total leverans av fjärrvärme, el, fjärrkyla och gas före klimatkompensation. 
12 Totalt utsläpp från scope 1, 2 och 3 enligt ovan per total leverans av fjärrvärme, el, fjärrkyla och gas efter klimatkompensation 
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Kort om Green Cargo 
Green Cargo erbjuder godstransporter på järnväg, intermodala transportlösningar, järnvägslogistik, 
transportanalyser, hellaster, transporter med hela tåg eller enskild vagn, med containrar, lastbilstrailers och 
växelflak. Bra Miljöval-märkta dörr-till-dörr-transporter i ett järnvägsbaserat nätverk som når ut över hela Sverige 
och den europeiska kontinenten. Green Cargo har knappt 2000 anställda och omsätter drygt 3,9 miljarder kronor. 
www.greencargo.com 

 
Klimatmål  
Green Cargos transportarbete utförs till över 90 % med eldrivet tåg men dieselförbrukningen är ändå den största 

miljöaspekten. Green Cargos mål är att minska dieselförbrukningen i förhållande till transportarbetet. 2015 var 

målet 0,79 liter diesel per 1000 nettotonkilometer och resultatet blev 0,94. 

 

Åtgärder under 2015 
Den stora åtgärden som pågått under året har varit att testa ett start-stoppsystem som kommer att minska 

tomgångskörningen med Green Cargos diesellok. Systemet känner av motortemperatur, batteriets laddning med 

mera och garantera att loket startar efter att det stängts av. 

 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2014 2015 Fördelning 
2015 

Förändring 
2014-2015 

Scope 1         

Tjänsteresor1 286 259 1 % -11 % 

Egna transporter 32 786 32 062 91 % -2 % 

Scope 2         

Inköpt energi2 199 881 134 821 1 % -48 % 

Scope 3         

Tjänsteresor3 443 374 1 % -19 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 233 397 167 516     

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el 
eller fjärrvärme4 -199 606 -134 535 -   

SUMMA Hagascope 33 791 32 981 93 % -2 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen5 2 450 2 312 7 % -6 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 36 240 35 293 100 %   

 

Nyckeltal Hagainitiativet 
(Hagascope) 

2014 2015 Förändring 
2014-2015 

Enhet 

Utsläpp per transporterat tonkm 2,951 4,019 136 % g CO2e /tonkm 

 

 

 

                                                           
1 Avser privat-/leasingbilar samt hyrbilar 
2 Avser el och fjärrvärme 
3 Avser tåg, flyg, taxi och hotell. Scope 3 kategori 6. 
4 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
5 Innehåller fjärrvärme, vattenkraft samt fordonsbränslen. Scope 3 kategori 3. 

file:///C:/Users/Sara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CL7CRNL2/www.greencargo.com
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Analys och kommentarer 
Det är andra året som Green Cargo är med i Hagainitiativets klimatbokslut då Green Cargo blev medlemmar i 

Hagainitiativet 2014.  

Green Cargo har inget mål om att minska sina utsläpp med 40 % till 2020 på motsvarande sätt som för andra bolag 

inom Hagainititivet. Skälet till detta är att det behövs en övergång av transportarbetet till järnvägen, för att Sverige 

och enskilda företag ska kunna minska sin klimatpåverkan. Samtidigt behöver Green Cargo fortsätta arbeta med 

energieffektiviseringar för att minska utsläppet per tonkilometer. 

Största utsläppet sker från godstransporter inom scope 1 som utgör hela 91 % av det totala utsläppet. Av dessa 

utsläpp kommer merparten från dieselförbrukning. Merparten av dieselförbrukningen sker i egna diesellok och en 

mindre del sker i inköpta lastbilstransporter. 

All den el som köps in är ursprungsmärkt förnybar el, vilket gör att utsläppet i scope 2 endast utgör 1 % av det totala 

utsläppet, som annars hade utgjort 80 % av det totala utsläppet. 

Antalet transporterade tonkm, som utgör nämnaren i Green Cargos nyckeltal har minskat med mer än 20 % under 

205 jämfört med 2014, utan att utsläppen minskat motsvarande. Detta gör att nyckeltalet skjuter i höjden, även om 

de totala utsläppen har minskat.  
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Kort om HKScan 
HKScan Sweden grundades i Halmstad 1899 och ingår idag i HKScan-koncernen som är ett av norra Europas största 
livsmedelsföretag. Företaget omsätter 8 Mdr SEK och har ca 2 100 medarbetare. HKScan producerar, marknadsför 
och säljer kött, chark och färdigmat som är hållbart producerat, av hög kvalitet från gris, nöt, kyckling och lamm, 
under varumärken som Scan och Pärsons. Kunderna finns inom detaljhandel, food service, industri- och 
exportsektorn. www.sweden.hkscan.com 

 
Klimatmål  
HKScan Sweden har mål att från år 2003 till 2020 minska klimatutsläppen med 50 %, målet är satt i absoluta tal för 
att spegla företagets totala utsläpp.  I målet ingår scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt 
produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3. 
 

Åtgärder under 2015 
Under 2015 har HKScan bytt till grön el, vattenkraftsproducerad. Ett arbete har också gjorts med 
förpackningsmaterial och för konsumentförpackningar har ett byte gjorts till en klimatsmart förpackning med hög 
andel återvunnen PET. Förändringen innebär att koldioxidutsläppen för trågen halveras. För att generera ånga har 
användningen av fossilt bränsle ersatts med bioånga. 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2003 2014 2015 Fördelning 
2015 

Förändring 
2003-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor 1 1 596 1 061 1 060 3 % -34 % 

Uppvärmning 22 334 9 170 7 554 21 % -66 % 

Köldmedier 0 104 168 0 % - 

Egna transporter 2 965 151 0 0 % -100 % 

Koldioxid i produktion 2 3 347 1 852 1 927 5 % -42 % 

Scope 2           

Inköpt energi 3 24 619 40 363 27 005 75 % 10 % 

Scope 3           

Tjänsteresor 4  0 493 502 1 % - 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 54 861 53 193 38 216   -30 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar 
el eller fjärrvärme 5 0 0 -25 788   - 

SUMMA Hagascope 54 861 53 193 12 428 34 % -77 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen 6 5 747 974 2 247 6 % -61 % 

Inköpta intransporter 7 10 516 5 964 5 367 15 % -49 % 

SUMMA HKScans klimatmål 71 123 60 131 20 042 56 % -72 % 

Koldioxid i förpackningar 2 3 347 1 852 1 927 5 % -42 % 

Övriga inköpta transporter 7 0 10 933 5 579 15 % - 

Avfallshantering 8 0 5 025 4 129 11 % - 

Förpackningar 9 0 4 404 4 186 12 % - 

Hantering av förpackningsavfall hos slutkonsument 
10 0 211 216 1 % - 

SUMMA  74 470 82 556 36 079 100 % -52 % 

                                                           
1 Avser endast bilar 
2 Koldioxiden är en restprodukt från industrin. Ungefär hälften släpps ut under prododuktionen (scope 1) och hälften när slutkonsument öppnar den 
koldioxidfyllda förpackningen (scope 3) 
3 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla. Förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix) 
4 Avser flygresor, hotell och tåg i tjänsten. Kategori 6 i scope 3. 
5 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i scope 2 
6 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Här ingår även inköpt el till processer utanför HKScans verksamhet. Kategori 3 i scope 2. 
7 Kategori 4 i scope 3. 
8 Avser avfallshantering (till deponi, materialåtervinning och producering av biogas). Beräknas från 2012 framåt. Kategori 5 i scope 3. 
9 Utsläpp för produktion av förpackningsmaterial. Beräknas från 2012 framåt. Kategori 1 i scope 3. 
10 Avser utsläpp som konsumenten ger upphov till i och med hantering av avfall. Beräknas från 2012 framåt. Kategori 12 i scope 3. 

http://www.sweden.hkscan.com/
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Nyckeltal  Basår 2003 2014 2015 Förändring 
2003-2015 

Enhet 

Utsläpp per ton producerad vikt (HKScans 
klimatmål) 0,139 0,177 0,092 -34 % 

ton CO2e /ton 
produkt 

 
 

 

Analys och kommentarer 
HKScans utsläpp inom det uppsatta klimatmålet har minskat med 72 % sedan basåret 2003. Detta förklaras av 

minskade utsläpp inom alla kategorier. Hälften av minskningen har uppnåtts genom att HKScan från och med 2015 

för all elförbrukning köper ursprungsmärkt vattenkraftsel. Utsläppen per producerad vikt har för klimatmålet 

minskat med 34 % sedan basåret 2003. 

30 % av utsläppet sker i scope 1 och utgörs främst av uppvärmning. Utsläppen i scope 1 har minskat med 65 % sedan 

2003, främst beroende av minskad förbrukning av fossila bränslen för uppvärmning.  

I HKScans klimatmål ingår utöver Hagascopet även utsläpp i scope 3 från produktion och distribution av bränslen 

samt inköpta intransporter. Utsläppen från produktion och distribution av bränslen har ökat som en följd av att 

utsläppet för ursprungsmärkt vattenkraft hamnar i scope 3. Utsläppet inom HKScans "klimatmålsscope" utgjorde 

2015 56 % av de utsläpp som totalt redovisas. 

Förutom utsläpp av koldioxid när kunderna öppnar förpackningarna är övriga kategorier i Scope 3 nya sedan 2012 

och kan därför inte jämföras med basåret. Den utökade omfattningen i Scope 3 har inneburit att 14 110 ytterligare 

ton redovisas 2015 jämfört med för 2003. Redovisningen av inköpta transporter har sedan 2012 utökats med en 

kategori för "övriga inköpta transporter" och lagts utanför klimatmålet för jämförbarhet med basåret. Dessutom 

finns ytterligare tre kategorier i scope 3-beräkningarna som före 2012 inte ingått; avfallshantering i egen 

verksamhet, produktion av förpackningsmaterial och hantering av förpackningsavfall hos slutkonsument. Dessa tre 

kategorier står tillsammans för cirka 24 % av HKScans totala utsläpp. 
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Kort om JM 
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är 

fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva 

storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Företaget 

arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler och entreprenadverksamhet. En bred 

satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. Antalet anställda är 2200 personer och 

omsättningen är cirka 14 miljarder SEK. www.jm.se 

 
Klimatmål  
JMs klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990, relaterat 

till antalet byggda bostäder. Minskningen omfattar egna utsläpp och utsläppen från de bostäder som uppförs under 

dess garantitid. 

 
Åtgärder under 2015 
JM utvecklar bostäder med hög energiprestanda och låg klimatpåverkan. Under 2015 har JM ytterligare förbättrat 

deras lågenergihuskoncept och infört LED-lampor som bänkbelysning i alla kök, utvecklat ett nytt system för mätning 

och uppföljning av energianvändningen samt infört krav på ladduttag för elbilar i nyutvecklade hus med 

parkeringsplatser. 

 
Utsläpp verksamhet (ton CO2e) 2010 2014 2015 Andel av 

total 2015 
Förändring 
2010-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor1 3 970 3 408 3 642 16 % -8 % 

Uppvärmning 1 785 1 423 1 062 5 % -41 % 

Scope 2           

Inköpt energi2 9 608 18 052 13 592 10 % 41 % 

Scope 3           

Tjänsteresor3 357 550 474 2 % 33 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 15 720 23 432 18 770 82 % 19 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar el 
eller fjärrvärme4 -7065 -16061 -11339   60 % 

SUMMA Hagascope 8 656 7 371 7 431 32 % -14 % 

Inköpta transporter 2 487 2 600 2 881 13 % 16 % 

Inhyrda arbetsmaskiner 8 663 8 980 9 954 43 % 15 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen5 1 485 1 432 1 414 6 % -5 % 

- varav bränslen för tjänsteresor 692 813 816 4 % 18 % 

- varav bränslen för energiproduktion 793 619 598 3 % -25 % 

Energiförbrukning nya bostäder (första 2 år)6 1 437 1 324 1 272 6 % -11 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 22 728 21 707 22 953 100 % 1 % 

Klimatkompensation -359 -469 -371     
SUMMA (inkl klimatkompensation) 22 369 21 238 22 582 98 % 1 % 

 

Nyckeltal Hagainitiativet 2010 2014 2015   Förändring 
2010-2015 

Utsläpp per bostad7 7,5 6,5 6,2   -17 % 

                                                           
1 Bilresor i fordon som kontrolleras av JM 
2 Avser elanvändning under produktion, fastighetsel i JM-ägda fastigheter, fjärrvärmeanvändning under produktion och fjärrvärme i JM-ägda 
fastigheter. Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" 
inkluderas avtal om ursprungsmärkt el. 
3 Avser flyg-, taxi-, buss- och tågresor samt hotell i tjänsten. Scope 3 kategori 6. 
4 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
5 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Motsvarar uppströms utsläpp från bränslen (produktion av bränslen). Scope 3 kategori 3. 
6 Scope 3 kategori 13. 
7 Exklusive energiförbrukning i bostäder de första två åren. 

file:///C:/Users/Sara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CL7CRNL2/www.jm.se
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Analys och kommentarer 
JM:s utsläpp i scope 1 och 2 står för 63 % respektive 30 % av utsläppen inom Hagascopet, där dessutom tjänsteresor 

ingår. Hagascopet utgör 34 % av de totala utsläppen. Utsläppen inom Hagascopet har minskat med 14 % sedan 2010.  

Utöver de utsläpp som ingår i Hagascopet, tar JM ett brett grepp om sina Scope 3-utsläpp, där de utöver inköpta 

transporter och arbetsmaskiner även inkluderar el- och värmeförbrukning i nybyggda fastigheter de första två åren i 

sin klimatberäkning. Utsläppen per bostad har minskat med ca 17 % medan det totala utsläppen har ökat med 1 % 

(exklusive klimatkompensation) jämfört med 2010. Att de totala utsläppet inte har minskat lika mycket som 

utsläppet per bostad beror på att produktionsvolymen har vuxit. Utsläppen avseende energiförbrukning i nya 

bostäder (under de första 2 åren) har minskat med 11 % jämfört med 2010 och med 4 % jämfört med föregående år.  

JMs största klimatpåverkan är från inhyrda arbetsmaskiner (scope 3) som motsvarar 43 % av de totala utsläppen och 

har ökat sedan basåret och sedan föregående år. 

JM har valt att klimatkompensera utsläppen från sina flygresor med utsläppsreduktioner från Plan Vivo-projekt. 

 

I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets 

klimatmål. För kategorier som ligger utanför klimatmålet används 

en grå färgskala. 0,0
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Kort om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och 
livsmedel. Det ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och 
omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar de åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. 
Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn 
Crisp och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos deras ägare. 
Genom att ha forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan de tillsammans ta ansvar från jord till 
bord. Läs gärna mer på: http://lantmannen.se/omlantmannen 
 

Klimatmål  
Lantmännens klimatmål är att minska de egna koldioxidutsläppen med 40 % 2009-2020. Målet är relaterat till 
verksamhetens förädlingsvärde och är avgränsat till energianvändning inom egen produktion samt transporter.  

 
Åtgärder under 2015: 
Sedan oktober är allt vetemjöl från Kungsörnen ”Vänligare vete”, d.v.s. framtaget med Lantmännens odlingskoncept 
Klimat & Natur som ger ca 20 % lägre klimatpåverkan. Utfasning av fossila bränslen i foderverksamheten 
motsvarande 3 500 ton CO2e/år. Installation av Uppsalas hittills största solcellsanläggning, med kapacitet på 146 
MWh/år, på Lantmännen Maskins tak i Vaksala. 

 
 
Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2009 2014 2015 Fördelning 

2015 
Förändring 
2009-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor1 4 508 3 697 3 520 3 % -22 % 

Uppvärmning 53 637 21 471 20 039 17 % -63 % 

Scope 2           

Inköpt energi2 100 138 178 392 154 976 128 % 55 % 

Scope 3           

Tjänsteresor3 2 893 2 777 2 764 2 % -4 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 161 177 206 337 181 298 150 % 12 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt förnybar 
el eller fjärrvärme4 0 -162 069 -134 751     

SUMMA Hagascope 161 177 44 268 46 547 38 % -71 % 

Inköpta godstransporter5 79 867 66 040 66 040 55 % -17 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen6 32 993 9 341 8 460 7 % -74 % 

- varav bränslen för tjänsteresor 953 859 844 1 % -11 % 

- varav bränslen för produktion av energi 32 040 8 482 7 616 6 % -76 % 

SUMMA 274 037 119 649 121 047 100 % -56 % 

 

Nyckeltal Hagainitiativet 2009 2014 2015 Förändring 
2009-2015 

Enhet 

Utsläpp per omsättning  14,2 7,5 7,6 -47 % 
ton CO2e 
/MSEK 

                                                           
1 Baseras på 2014 års data. 
2 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). 
3 Baseras på 2014 års data. Scope 3 kategori 6. 
4 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2. 
5 Avser godstransporter som köps av extern transportör. Scope 3 kategori 4. 
6 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Scope 3 kategori 3. 

http://lantmannen.se/omlantmannen
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Analys och kommentarer 
Lantmännens totala klimatpåverkan har minskat med 56 % jämfört med basåret 2009 och ökat med drygt 1 % 

jämfört med 2014. Totala utsläppet per ekonomisk omsättning har minskat med 47 % jämfört med 2009, men har 

också ökat marginellt jämfört med 2014. Inom Hagascopet har utsläppen 2015 minskat med 71 % jämfört med 

basåret 2009. 

Lantmännens klimatpåverkan 2015 är störst i scope 3 där utsläpp för inköpta godstransporter står för 55 % av de 

totala utsläppen. Utsläppet för egen uppvärmning i scope 1 står för 17 % av de totala utsläppet och utsläppen för 

inköpt energi i scope 2 står även det för 17 % av det totala utsläppet.  

Utsläppet från egen uppvärmning har minskat med nästan 7 % jämfört med 2014. Utsläpp från tjänsteresor 

minskade med 3 % jämfört med 2014, dessa utsläpp utgör cirka 5 % av Lantmännens totala utsläpp. 

I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets 

klimatmål. För kategorier som ligger utanför klimatmålet används 

en grå färgskala. 
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Kort om Löfbergs 
Löfbergs grundades 1906 och är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar drygt 10 
miljoner koppar gott kaffe om dagen. Företaget har 300 medarbetare och omsätter 1,7 miljarder kronor. Huvud-
kontoret ligger i Karlstad och företaget har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. www.lofbergs.se 

 
Klimatmål  
Löfbergs klimatmålsättning är att utsläppen av växthusgaser i relation till produktionsvolymen av kaffe ska minska 

med 40 % till 2020 jämfört med 2005. Utsläppen som ingår i klimatmålet är scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3. 

 
Åtgärder under 2015 
Byte av ventilationsaggregat i kafferosteriet gjorde att energibehovet för ventilationen sjönk med 90 %. Besparingen 

motsvarar hushållsel för 135 villor under ett år. Pilotanläggningen med solpaneler för värme och kyla har haft en 

rekordhög verkningsgrad. För varje kWh som tillförts utvanns 10,6 kWh. 

 
Utsläpp verksamhet 1 (ton CO2e) 2005 Basår 2014 2015 Fördelning 

2015 
Förändring 
2005-2015 

Scope 1           

Rostning 1 623 2 112 1 924 1,5 % 19 % 

Energi 295 44 0 0 % -100 % 

Tjänsteresor 2 265 246 242 0,2 % -9 % 

Egna transporter 511 0 0 0 % -100 % 

Scope 2           

Inköpt energi 459 2 665 1 739 1,4 % 279 % 

Scope 3           

Tjänsteresor 3 236 340 498 0,4 % 111 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 3 390 5 407 4 402 4 % 30 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme 4 0 -2 624 -1 704 -1,4 % - 

SUMMA Hagascope 3 390 2 783 2 699 2 % -20 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen 5 310 271 273 0,2 % -12 % 

Inköpta transporter 6 6 825 9 113 8 133 6 % 19 % 

Förpackningar 7 2 966 2 777 2 263 1,8 % -24 % 

Odling av kaffe 8 122 873 135 299 112 157 89 % -9 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 136 363 150 243 125 525 100 % -8 % 

Flygresor 9 0 -41 -85     

"Hållbar affär" - klimatkompenserat kaffe. 9) 0 -500 -670     

SUMMA (inkl klimatkompensation) 136 363 149 702 124 770 100 % -9 % 

 

                                                           
1 Löfbergs klimatbokslut omfattar den svenska verksamheten samt produktionsanläggningen i Viborg (Danmark). För Viborg ingår alla delar av redovisningen 
utom tjänsteresor. 2014-2015 avser brutet räkenskapsår, d.v.s. 2015 avser höst 2014-vår 2015. 
2 Avser leasingbilar. 
3 Avser flyg, tåg, taxi och hotell. 
4 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
5 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. 
6 Avser transport av råkaffe från odling till fabrik, transport av förpackningsmaterial samt distribution. Beräkningsmetod av transporter av förpackningar har 
förändrats. 
7 Utvinning av råmaterial och produktion av förpackningar. Från och med 2012 har beräkningsmetoden förändrats vilket, tillsammans med att anläggningen i 
Viborg också inkluderas, fram för allt förklarar det ökade utsläppet 2013. 
8 Odling, inklusive andra processer på odlingen av kaffe. 
9 All klimatkompensation sker genom CDM Gold standard-projekt. 

http://www.lofbergs.se/
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Nyckeltal Hagainitiativet 2005 2014 2015 Förändring 
2005-2015 

Enhet 

Utsläpp per ton producerat kaffe (Hagascope) 0,149 0,103 0,113 -24 % ton CO2e /ton producerat kaffe 

Utsläpp per ton producerat kaffe (totalt) 6,000 5,542 5,225 -13 % ton CO2e /ton producerat kaffe 

 

 

 

Analys och kommentarer 
Löfbergs klimatbokslut omfattar den svenska verksamheten samt produktionsanläggningen i Viborg (Danmark). 

Löfbergs har tagit ett brett grepp på sina utsläpp i scope 3 genom att även inkludera klimatpåverkan vid odlingen av 

kaffet som köps in. Beräknat utsläpp är inte justerat för de kolsänkor som kaffe- och skuggträden utgör och blir 

därför relativt stort; cirka 90 % av Löfbergs redovisade klimatpåverkan. Inköpta transporter i scope 3 står för 6 % av 

utsläppen totalt sett. På tredje plats hamnar rostningen av kaffe, den största utsläppskällan i scope 1, som motsvarar 

1,5 % av de totala utsläppen. Inom ramarna för Hagascopet är rostningen av kaffe den största utsläppskällan. 

Konverteringen från naturgas till biogas för rostningen av kaffet i Viborg genomfördes under 2014 vilket innebär att 

enbart biogas har använts under 2015. Denna åtgärd har inneburit 88 ton lägre utsläpp under 2015 jämfört med om 

naturgas hade använts. 

Klimatpåverkan vid odling av kaffe har totalt minskat med 9 % sedan basåret 2005 trots att produktionen ökat 5 %. 

Anledningen till detta är en större andel certifierat kaffe med lägre utsläpp vid odling. Utsläpp från rostning har ökat 

med 19 % med anledning av ökad produktion. Relativt sett har utsläppen per ton producerat kaffe minskat med 24 % 

sedan 2005 och per inköpt ton råkaffe minskat med 13 %. 

Utsläpp från el och värme har minskat kraftigt dels tack vare anslutning till fjärrvärme, istället för oljeförbränning, 

dels tack vare att elförbrukningen köps som ursprungsmärkt vindkraft. Därigenom har Löfbergs lyckats minska sin 

klimatpåverkan per lokalyta med cirka 80 %.  

För egna och inköpta transporter sammanslaget har utsläppen ökat sedan basåret med cirka 11 %. Detta förklaras 

främst av produktionsökningen. Utsläpp från tjänsteresor har ökat med 48 % sedan 2005 på grund av ett ökat 

flygande. 

I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets klimatmål. 

För kategorier som ligger utanför klimatmålet används en grå färgskala. 
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Kort om McDonald’s 
McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja med 216 restauranger och 400 000 dagliga gäster. 
McDonald’s har ca 12 000 medarbetare och är Sveriges största privata arbetsgivare för ungdomar. 
Drygt 90 % av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Läs mer på mcdonalds.se 
 

 
Klimatmål  
McDonald’s i Sverige har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med 40 procent i förhållande till antalet 
gäster till 2020, utifrån basår 2010. De utsläpp som ingår i klimatmålet är scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. 
Utöver detta finns ett mål om att nå 95 procent förnyelsebart bränsle för leverans av råvaror till restaurang till år 
2020. 

 
Åtgärder under 2015 
Under året som gått har alla restauranger tecknat elavtal om 100 % förnybar energi. 75 % av transporterna till 
restaurangerna har körts på förnyelsebart bränsle (RME & HVO). Initiativ har tagits till att återvinna 
aluminiumförpackningar. Dessa körs från restaurangerna med befintliga transporter och materialåtervinns i 
samarbete med Stena Recycling. 
 
 
Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2010 2014 2015 Andel av 

total 2015 
Förändring 
2010-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor1 251 169 155 2 % -38 % 

Köldmedier 861 808 707 8 % -18 % 

Scope 2           

Inköpt energi2 33 834 51 048 35 938 11 % 6 % 

Scope 3           

Tjänsteresor3 427 418 257 3 % -40 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 35 373 52 443 37 056   5 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme4 -26 695 -48 516 -34 968     

SUMMA Hagascope 8 678 3 927 2 088 25 % -76 % 

Avfallshantering5       6 078           5 860              5 679     67 % -7 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen6       3 061             758                 727     9 % -76 % 

- varav bränslen för tjänsteresor           23               16                  14       -38 % 

- varav bränslen för energiproduktion       3 038             743                 713       -77 % 

SUMMA McDonald's Sveriges klimatmål 17 817 10 546 8 494 100 % -52 % 

Logistik7       3 144           2 987              3 409       8 % 

 
Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2010 2014 2015 Förändring 

2010-2015 
Enhet 

Utsläpp per kundbesök (klimatmål) 215,4 132,2 109,2 -49 % g CO2e /gäst 

Utsläpp per driftsmånad (klimatmål) 6,5 4,1 3,3 -49 % ton CO2e /månad 

Energianvändning per kundbesök 1,6 1,5 1,5 -11 % kWh/gäst 

                                                           
1 Avser endast tjänstebilar. 
2 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" 
inkluderas avtal om ursprungsmärkt el. 
3 Avser flygresor, tåg och taxi i tjänsten. Scope 3 kategori 6. 
4 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2. 
5 Scope 3 kategori 5. 
6 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Scope 3 kategori 3. 
7 Scope 3 kategori 4. 
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Analys och kommentarer 
McDonald's Sverige har inom sitt klimatmål reducerat utsläppen till ungefär hälften jämfört med basåret 2010 och 

med drygt 19 % sedan föregående år. 

Utsläppen minskar inom alla kategorier men energi sticker ut, och minskningen där är störst, både jämfört med 

basåret och med föregående år. 

Energianvändningen i antal kWh har minskat med ca 4 % jämfört med 2014, men utsläppen i scope 2 för 

energianvändning har dock minskat med hela 62 %. Minskningen beror till stor del på att McDonalds kraftigt 

reducerat mängden ospecificerad el som köps in. 

Av de utsläpp som ingår i klimatmålet står avfallshantering under 2015 för 67 %. 
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I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets 

klimatmål. För kategorier som ligger utanför klimatmålet används en 

grå färgskala. 
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Kort om Stena Recycling 
Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som samlar in, förädlar och återvinner metaller, papper, plast, 

elektronikskrot och farligt avfall. Klimatredovisningen omfattar enbart den svenska återvinningsverksamheten inom 

Stena Recycling som är medlem i nätverket. Verksamheten har drygt 1000 anställda och omsätter 6 700 MSEK. 

Bolaget har 80 anläggningar spridda över stora delar av landet. www.stenarecycling.se 

 
Klimatmål  
Stena Recycling har som övergripande mål att minska klimatpåverkan med 40 % till 2020 från 2008. Det är ett 

relativt mål och sätts i förhållande till mängden insamlat material som i sin tur går vidare till återvinning. 

 
Åtgärder under 2015 
Under året har Stena Recycling tecknat ett avtal som innebär att all el bolaget förbrukar har sitt ursprung i 

vattenkraft. Eftersom elförbrukningen tidigare stod för en tredjedel av den totala klimatpåverkan gav detta en stor 

miljövinst. Under 2015 har Stena Recycling dessutom minskat klimatpåverkan från transporter med nästan 14 % 

jämfört med 2014 och skrivit ett första avtal med 100 % HVO.  

 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2008 2014 2015 
Fördelning 
2015 

Förändring  
2008-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor 668 839 1 488 4 % 123 % 

Egen uppvärmning1 10 681 3 076 2 657 7 % -75 % 

Egna transporter2 5 639 3 569 2 858 8 % -49 % 

Arbetsmaskiner 12 030 9 785 8 750 23 % -27 % 

Scope 2           

Inköpt energi3 7 107 25 947 18 015 1 % 153 % 

Scope 3           

Tjänsteresor4 251 70 224 1 % -11 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 36 377 43 287 33 992   

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme5 0 0 -17 739   
SUMMA Hagascope 36 377 43 287 16 254 43 % -55 % 

Inköpta transporter6 16 561 21 046 18 172 48 % 10 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen7 5 759 3 320 3 439 9 % -40 % 

- varav bränslen för tjänsteresor 213 184 317 1 % 49 % 

- varav bränslen för egna transporter 998 765 817 2 % -18 % 

- varav bränslen för egna arbetsmaskiner 2 157 2 083 1 752 5 % -19 % 

- varav bränslen för energiproduktion 2 405 288 554 1 % -77 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 58 697 67 654 37 864 100 % -35 % 

                                                           
1 Inklusive gasolförbrukning för gasskärning. Basåret 2008 har uppjusterats med 121 ton genom en omräkning av 
fjärrvärmeförbrukningen. 
2 Egna lastbilar samt eget tåg 
3 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" 
inkluderas avtal om ursprungsmärkt el. 
4 Flyg- och tågresor. Scope 3 kategori 6. 
5 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
6 Transporter inköpta centralt står för cirka 80 % av inköpta ut- och mellantransporter. Mätbara transporter som är till underlag i 
tabellen är i spannet 37-46 % av våra totala ut- och mellantransporter. Scope 3 kategori 4. 
7 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Scope 3 kategori 3. 
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Nyckeltal Hagainitiativet  Basår 2008 2014 2015 Förändring 
2008-2015 

Enhet 

Utsläpp per mängd insamlat material 0,022 0,024 0,014 -37 % 
ton CO2e/ton 
insamlat material 

 

 

 

 
 
Analys och kommentarer 
42 % av Stenas utsläpp sker i scope 1 vilket är en stor förändring mot föregående år då endast 26 % av utsläppet 

skedde i scope 1. Utsläppet i scope 1 har sjunkit med drygt 45 % mellan 2008 och 2015. Detta förklaras dels av en 

minskad oljeförbrukning, dels minskad dieselförbrukning för arbetsmaskiner och dels en övergång från egna 

transporter till inköpta transporter. 

Utsläppen i scope 2 har minskat kraftigt, dels på grund av minskad förbrukning av både el och fjärrvärme, men 

framförallt på grund av Stena Recyclings beslut att köpa ursprungsmärkt el från vattenkraft. Under 2014 stod 

utsläppet i scope 2 för 38 %, vilket reducerats till endast 1 % under 2015. 

Stena Recycling har initierat ett program där en central transportavdelning upphandlar intransporter lokalt i syfte att 

öka effektivitet och kvalitet. Översyn pågår även att se över möjligheter till utökat systemstöd för att mäta effekten 

av en större andel av bolagets transporter. Utsläppen från inköpta transporter avser i redovisningen endast de som 

bokas genom Stena Recyclings centrala transportavdelning. De redovisade utsläppen för inköpta transporter står 

2015 för 48 % av utsläppen. Utsläppen för transporter i stort, där även de egna bilarna inräknas, står för 58 % av de 

totala utsläppen och har minskat med nästan 6 % sedan 2008. 

I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets 

klimatmål. För kategorier som ligger utanför klimatmålet används 

en grå färgskala. 
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Kort om Sveaskog 
Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka och sälja skog som timmer, massaved och biobränsle, för att användas i 

produktion av träprodukter, papper, förpackningar och energi. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med kunder 

över hela landet och omsätter årligen drygt 6 miljarder kronor. Sveaskog tar långsiktigt ansvar för skogen som ett 

komplext ekosystem med plats för människor, djur och växter. www.sveaskog.se 

 
Klimatmål  
Sveaskogs mål är att 2010–2020 minska utsläppen av koldioxid med minst 30 %, relaterat till mängd levererad 

skogsråvara. Med 2005 som basår är målet att uppnå en minskning av de totala koldioxidutsläppen med 40 % till 

2020. 

 
Åtgärder under 2015 
Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, beslutade enbart köra med förnyelsebara drivmedel i 

interna transporter. Sveaskog ökade användning av förnybara bränslen i sina skogsmaskiner till nära 40 %. Sveaskog 

ökade satsningen på ökad lastningskapacitet genom större bilar som transporterar virke. 

 

 
Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 2005 2014 2015 Andel av 

totalt 2015 
Förändring 
2005-2015 

Scope 1           

Tjänsteresor1 13 380 1 530 1 290 1 % -90 % 

Energi2 5 084 2 528 1 791 1 % -65 % 

Egna arbetsmaskiner 12 303 7 527 5 900 4 % -52 % 

Scope 2           

Inköpt energi3 776 4 458 4 934 0,1 % 536 % 

Scope 3           

Tjänsteresor4 643 419 279 0,2 % -57 % 

SUMMA exklusive ursprungsmärkning 32 185 16 462 14 194  -56 % 

Reduktion genom köp av ursprungsmärkt 
förnybar el eller fjärrvärme5 0 -4 313 -4 829     

SUMMA Hagascope 32 185 12 149 9 365 7 % -71 % 

Inköpta transporter6 109 631 83 957 69 178 52 % -37 % 

Inhyrda arbetsmaskiner7 53 576 52 578 51 496 39 % -4 % 

Produktion och distribution av energi- och 
fordonsbränslen8 8 542 2 365 2 489 2 % -71 % 

- varav bränslen för tjänsteresor 5 575 325 724 1 % -87 % 

- varav bränslen för energiproduktion 751 528 299 0,2 % -60 % 

- varav bränslen för egna transporter och 
arbetsmaskiner 2 216 1 512 1 467 1 % -34 % 

SUMMA (exkl klimatkompensation) 203 934 151 049 132 528 100 % -35 % 

                                                           
1 Företagsbil, bil i tjänst och hyrbilar. 
2 Uppvärmning i egna pannor. 
3 Utsläpp vid produktion av inköpt el, fjärrvärme eller fjärrkyla förutsatt att allt är ospecificerat (residualmix). I "Andel av total" inkluderas avtal 
om ursprungsmärkt el. 
4 Flyg och tåg. Scope 3 kategori 6. 
5 Reduktion av utsläppet för ”Inköpt energi” i Scope 2 
6 Scope 3 kategori 4. 
7 Scope 3 kategori 8. 
8 Avser bränslen som förbrukas i scope 1 och 2. Scope 3 kategori 3. 
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Nyckeltal Hagainitiativet Basår 2005 2014 2015 Förändring 
2005-2015 

Enhet 

Utsläpp per levererad skogsråvara (totalt) 18,532 13,937 12,331 -33 % 
ton CO2e 
/km3fub 

 

 

 

 

 

 
Analys och kommentarer 
Sveaskogs utsläpp av växthusgaser domineras av transporter, 52 %, och arbetsmaskiner, 43 %. 

Sedan basåret 2005 har utsläppen minskat inom alla områden; transporter -37 %, arbetsmaskiner -13 %, energi – 67 

% och tjänsteresor -90 %. 

Utsläppen från transporter både med fartyg och med lastbil har minskat under 2015 jämfört med 2014, vilket 

resulterade i en total minskning av transportutsläppen med 18 % mellan 2014 och 2015. 

För arbetsmaskiner har bränsleförbrukningen minskat. Utöver detta har även förnybara bränslen använts i såväl hög- 

som låginblandad form, vilket tillsammans innebär minskade utsläpp med 4,5 %. 

Energiförbrukningen har minskat med 38 % under 2015 jämfört med 2014 torts att produktionen av skogsråvara är i 

stort sett oförändrad. 

Utsläpp från tjänsteresor har fortsatt minska under 2015. Minskningen i utsläpp från bilresor jämfört med basåret är 

90 % och 16 % jämfört med föregående år. Även övriga tjänsteresor har minskat kraftigt.
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I stapeldiagrammet framgår vilka kategorier som ingår i företagets klimatmål. 

För kategorier som ligger utanför klimatmålet används en grå färgskala. 
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Bilaga 1: Biogena utsläpp 
De biogena koldioxidutsläppen sker vid användning av biobränslen för uppvärmning, produktion och transporter. Vid 

förbränning i luft av bränslen som innehåller kol bildas koldioxid oavsett om bränslet är fossilt eller förnybart. På 

medellång till lång sikt är det dock bara koldioxidutsläpp från fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten 

eftersom biobränslen tar upp lika mycket koldioxid under sin framväxt som det släpps ut vid förbränning. 

Koldioxidutsläppet vid förbränning av biobränslen kallas för biogena koldioxidutsläpp. Enligt GHG-protokollet och 

även i den nationella klimatrapporteringen ska det biogena koldioxidutsläppet redovisas separat från det fossila. 

I tabellen nedan redovisas företagens biogena koldioxidutsläpp parallellt med de fossila i scope 1. Notera att endast 

koldioxidutsläpp redovisas varför de fossila CO2-utsläppen i tabellen inte överensstämmer med utsläpp av 

växthusgaser uttryckta i CO2e (koldioxidekvivalenter) i respektive företags klimatbokslut. 

 

Fördelning av biogena och fossila CO2-utsläpp i Scope 1 Biogent CO2-utsläpp i 
Scope 1 (ton) 

Fossilt CO2-utsläpp i 
Scope 1 (ton) 

AkzoNobel 0 174 000 

Axfood 3 963 9 907 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB 582 1 405 

Folksam 47* 654 

Fortum Värme 1 037 252 1 132 823 

Green Cargo 0 32 292 

HKScan 895 10 442 

JM 228 4 991 

Lantmännen 71 007 21 852 

Löfbergs 159 2 166 

McDonald's Sverige 0 155 

Stena Recycling 787 15 613 

Sveaskog 6 843 8 790 
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Bilaga 2: Utsläpp i scope 2 redovisade med olika beräkningsmetoder 
Beräkning av utsläpp i scope 2 kan enligt GHG-protokollet göras med någon av följande metoder: 

• ”Market-based method”, där man skiljer mellan ursprungsmärkt inköpt el, värme eller kyla och ospecificerad. 

Specifik utsläppsfaktor används för ursprungsmärktprodukt och utsläppsfaktor för residualmix används för 

ospecificerad leverans. 

• ”Location-based method”, där utsläppsfaktor för hela leveransen i kraft-, värme eller kyla nätet används. 

 

Enligt nya riktlinjer i GHG-protokollet skall dels vald metod deklareras, dels utsläppen med ej vald metod redovisas 
separat. I Hagainitiativets klimatbokslut används ”Market-based method”, vilken också är den som 
Energimarknadsinspektionen föreskriver. Nedan redovisas utsläppen i scope 2 med respektive metod. 
 
 
  

ton CO2e Scope 2  
"Location-based method" 

ton CO2e Scope 2 
"Marked-based method" * 

AkzoNobel 88 403 12 332 

Axfood 20 694 4 774 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB 1 976 1 308 

Folksam 1 190 611 

Fortum Värme 88 832 56 761 

Green Cargo 31 183 287 

HKScan 7 139 1 217 

JM 4 858 2 254 

Lantmännen 40 309 20 225 

Löfbergs 426 35 

McDonald's Sverige 862 969 

Stena Recycling 4 350 276 

Sveaskog 722 104 
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Preem och Siemens är medlemmar av Hagainitiativet sedan 2016 Preem och Siemens är medlemmar av Hagainitiativet sedan 2016 


