Ambitionsindex

- stora bolagen på börsen

Hagainitiativet har undersökt vilka
av börsens stora bolag (100 bolag)
som har mål att halvera sina utsläpp till
2030 i enlighet med 1,5-gradersmålet.
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Executive
Summary
The Haga Initiative has examined which of the stock exchange’s large companies
(100 companies) have set up targets to halve their greenhouse gas emissions by 2030
in accordance with the 1.5 ˚C target. The survey was conducted during late autumn
2019 and in January 2020, letters were sent to the companies that were judged to be
unable to halve emissions with currently stated efforts. The report was completed in
February 2020.
The survey shows that of 100 listed companies:
• 20 listed companies (20 percent) have set clear targets to halve emission by 2030
and thereby receive a green light.
• 39 listed companies (39 percent) do not have halving targets but have some kind
of climate target and thereby get a yellow light.
• 41 listed companies (41 percent) lack climate targets and thereby get a red light.
The result means that 80 companies (80 percent) do not have climate targets in line
with what scientific research requires. Out of the 8 investment companies included in
the study, only 1 has set goals to halve its emissions in scope 1 and 2 and set relevant
goals in scope 3.
The Haga Initiative’s strategy is to stay below the 1.5˚C goal and has the target to
achieve net-zero emissions, an 85 percent reduction, by 2030. The Haga Initiative
urges all companies to set measurable targets that are in line with the IPCC’s 1,5˚C
report or the Paris Agreement’s 1.5˚C ambition. This means that greenhouse gas
emissions must be halved by 2030, and then halved again each coming decade.
When only 2 out of 10 companies have a sufficient ambition, one that is in line with
the 1.5˚C report, it becomes clear that the ambition of Swedish enterprises needs to
be increased.

X

Sammanfattning
Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag
(100 bolag) har mål att halvera sina utsläpp till 2030 i enlighet
med 1,5-gradersmålet. Undersökningen genomfördes under
senhösten 2019 och brev skickades till de företag som inte
bedömdes klara halvering under januari 2020. Rapporten
färdigställdes under februari 2020.
Undersökningen visar att av 100 börsbolag:
• 20 börsbolag (20 procent) har satt tydliga mål om
att halvera utsläppen till 2030 och får grönt ljus.
• 39 börsbolag (39 procent) har inte halveringsmål
men någon form av klimatmål och får gult ljus.
• 41 börsbolag (41 procent) saknar klimatmål
och får rött ljus.
Resultatet innebär att 80 bolag (80 procent) inte har klimatmål
i linje med vad forskningen kräver. Utav de 8 investmentbolagen
är det enbart 1 företag som satt mål att halvera sina utsläpp
i scope 1 och 2 samt sätta relevanta mål scope 3.
Hagainitiativet strategi är att hålla sig under 1,5-gradersmålet
och har som mål att minska med utsläppen med nettonoll,
85 procents minskning, till 2030. Hagainitiativets uppmaning
till alla företag är att sätta mål som är i linje med IPCC:s 1,5-gradersrapport eller Parisavtalets 1,5-gradersambition. Det innebär att
utsläppen måste halveras till 2030, för att sedan halveras varje
decennium.
När enbart 2 av 10 företag har en tillräcklig ambition, i linje
med 1,5-gradersrapporten, blir det tydligt att ambitionen hos
det svenska näringslivet behöver höjas.

Utgivningsår: 2020
Ansvarig utgivare: Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
Projektledare: Deniz Butros, strateg och ansvarig för forskningssamarbeten, Hagainitiativet
Layout: Das Kleine Menchen
Omslagsfoto: Ulvi Safari
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Syftet med den här rapporten är att undersöka stora bolag på svenska börsen
och deras klimatmål. Vi undersöker vilka som har mål om att halvera sina utsläpp
till 2030 i enlighet med 1,5-gradersmålet. Resultatet ska ses som ett ambitionsindex
– vilka företag har ambitionen att halvera sin klimatpåverkan.
De faktiska utsläppsminskningarna varierar stort då mätmetod samt absoluta och
relativa mål fått grönt ljus, men det ger en indikation om hur ambitionen ser ut.

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.

Varför 2030 och 1,5-gradersmålet?
Parisavtalet som Sverige tillsammans med 200 länder ratificerat har beslutat att
hålla världens medeltemperatur ”väl under två grader”, men helst under 1,5 grader.
IPCC-rapporten ”styrker behovet av ett 1,5 graderssamhälle då en 2-gradig temperaturökning skulle vara förödande för flera av jordens ekosystem och samhällen.”
Redan idag har mänskliga aktiviteter orsakat 1,2 graders uppvärmning från förindustriell nivå. Som det ser ut nu kommer den globala upp- värmningen nå 1,5
grader mellan 2030 och 2052. Åren mellan 2020 och 2030 kommer avgöra ifall
vi som samhälle lyckas ställa om från business as usual till 1,5-graderssamhället.

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).
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Men vad innebär det att minska utsläppen för
att klara 1,5-graderssmålet?
Varför halvera utsläppen varje decennium?
År 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 det för Carbon Law. Carbon Law innebär att utsläppen måste halveras varje
decennium.
För att klara 1,5 gradersambitionen måste de globala växthusgasutsläppen sluta öka
under år 2020 och halveras varje decennium för att klara nettonoll till 2050. Samtidigt
måste utsläpp, som redan släppts ut, också tas bort från atmosfären och koldioxidutsläpp minska från markanvändning.
För att vi ska lyckas med detta måste hela näringslivet mobiliseras för att klara
1,5 gradersambitionen och de måste minst halvera sina utsläpp till 2030. Företagen
kan bidra på flera olika sätt. I rapporten The 1.5°C Business Playbook – Build a
strategy for exponential climate action nämns fyra delar/pelare som bör ingå
i företagets klimatstrategi:

1 Minska de egna utsläppen

Utsläppen i pelare 1 inkluderar både direkta utsläpp från företag och
utsläpp från inköpt el och värme (scope 1 och 2). Även företagets
affärsresor innefattas (scope 3).

2 Minska utsläppen i värdekedjan
3 Integrera klimat i affärsmodellen

Utsläpp från hela värdekedjan, både upp- och nedströms (scope 3).

Priset på klimatlösningar fortsätter att sjunka snabbt. Efterfrågan ökar
och nya marknader öppnas upp. Det skapar möjligheter för företag
som tidigt integrerar klimat i affärsmodellen att bli marknadsledare.

4 Visa klimatledarskap och påverka samhället
Möjligheten för företag att visa klimatledarskap och påverka samhället
bortom det egna företaget. Det innebär bland annat att påverka politiska
regelverk, underlätta för anställda att ställa om mot en mer hållbar livsstil
och stödja bransch och industriinitiativ att anpassa sig till 1,5-gradersambitionen.
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1,5-graders målet innebär att företagen behöver göra sitt yttersta för att nå målen
om att minska utsläpp. Det gäller både företagets egna utsläpp som de från företagets
värdekedja. Inom pelare 1 och 2 (scope 1, 2 och 3) behöver utsläppen halveras till
2030, för att sedan nå nettonollutsläpp till 2050.
En halvering varje decennium kräver en ungefärlig minskningstakt på 7 procent
varje år från 2020. En halvering på 5 år kräver en minskningstakt på 13 procent
och en halvering på 3 år kräver en minskningstakt på 20 procent. Därför är det
intressant att undersöka vilka ambitioner stora bolag på börsen har gällande
halvering av utsläppen till 2030.
Vad menar vi med ambition?
Svenska företag har generellt sätt god förståelse för klimatförändringarna och ambitionen att möta dem kan manifesteras på många olika vis. Detta ambitionsindex
undersöker dock ambitionen att minska företagets egna utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Mål i enlighet med 1,5-gradersmålet har i undersökningen
utgått ifrån tydliga, transparenta mål om en halvering varje decennium alternativt en
minskning med minst 7 procent årligen, som Carbon Law föreslår.

Carbon Law
5

A M B I T I O N S I N D E X - S T O R A B O L A G E N B Ö R S E N | H A G A I N I T I AT I V E T

2030
Varför stora börsbolag?
De största utsläppen kommer från energianvändning och industrisektorn, därmed
finns också en stor potential för att få signifikanta utsläppsminskningar därifrån.
Och det behövs. I FN:s årliga ”Emission Gap Report” fastslås att för att klara 1,5 graders
temperaturhöjning bör utsläppen år 2030 vara 25 GtCO2e, men med nuvarande NDC
(National Determined Contribution) och policies kommer utsläppen ligga på mer än
dubbelt så mycket; 60 GtCO2e . Det finns därmed ett stort glapp mellan vad staterna
åtar sig och vad den samlade forskningen anses behöva.
Parallellt med NDC:erna finns globala planer på ökad utvinning av kol, olja och fossil
gas fram till 2030. Staternas planer på ökad fossil utvinning är 120 procent mer än
vad som är rimligt i förhållande till 1,5-gradersmålet. Det visar rapporten ”The Production
Gap Report” som släpptes 2019 av bl.a. Stockholm Environment Institute.
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Stora bolag på börsen har möjlighet att visa vägen till en omställning, dels genom
att utveckla lösningar som andra företag och länder ser som attraktiva, dels genom
att sätta ambitiösa mål i linje med 1,5-gradersmålet. Fler stora bolag behöver ha
långsiktiga mål för nettonollutsläpp och som ett led i det, ett halveringsmål till 2030.
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.
Den här rapporten har valt att undersöka stora bolag på svenska börsen, så kallad
large cap bolag. Kriteriet för att vara ett large cap är att börsvärdet ska vara minst
en miljard euro. Därmed finns det stora möjligheter för dessa bolag att gå före i
klimatomställningen och visa vägen för andra.

Så här gjordes undersökningen (metodavsnitt)
Undersökningen är baserad på stora bolag på svenska börsen (OMX Stockholm
Large Cap) och deras klimatmål. Totalt omfattas 100 bolag; 8 investerarbolag och
92 egna bolag. Listan togs ut i november 2019, sedan dess har företag tillkommit
men dessa omfattas inte av undersökningen.
Undersökningen gjordes mellan november 2019 och januari 2020. I ett första steg
samlades information in från öppna källor så som företagens års- och hållbarhetsredovisningar samt hemsidor. I de fall redovisningarna hänvisat till hemsidor har även
dessa källor använts. I ett andra steg kontaktades de företag som bedömts som inte
godkänts för att ge ytterligare kommentarer. Svarsfrekvensen var 30 procent.
Del 1 har granskat de 8 investerarbolag som finns på börsen. I undersökningen har
investeringsstrategin och hållbarhetsrapporten fungerat som underlag.
Del 2 har undersökt 92 egna bolag. Företagen har delats upp i grönt, gult och rött
ljus efter huruvida de har halveringsmål, klimatmål som inte är tillräckligt för att klara
en halvering till 2030 samt de företag som saknar tydliga klimatmål. Under varje
kategori finns en mer utförlig förklaring. Formulering och mätmetod skiljer sig mellan
företagen, vår undersökning gör ingen åtskillnad i detta, det är ambitionen att halvera
utsläppen som undersökts.
Urvalet innebär stor variation av företag. De verkar inom olika sektorer i samhället,
har olika stora utmaningar i att minska sina utsläpp och de stora utsläppen varierar
mellan scopen. Oavsett företag står alla inför samma samhällsutmaning. Alla behöver
en strategi för att halvera sina utsläpp vart tionde år i enlighet med Exponential
Roadmap, för att klara 1,5-gradersmålet.
Vissa branscher kan ha större svårigheter att ställa om, medan för andra branscher
är det lättare. Vissa branscher kan bidra med negativa utsläpp. De företag som inte i
nuläget kan halvera sina utsläpp bör tydligt motivera varför och samtidigt visa på ett
tydligt utvecklingsarbete för att kunna halvera utsläppen framöver.
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Addtech, Attendo, Avanza, Balder,
Bejier, Betsson, Bonava, Elekta, EQT,
Evolution Gaming, Fenix Outdoor,
Handelsbanken, Hexagon, Hexpol,
Industrivärden, Indutrade, Intrum,
Kinnevik, Latour, Lifco, Lundberg,
Lundin Mining, Millicom, Munters, Nobia,
Nordea bank, Nyfosa AB, Ratos, Resurs
Holding, Sagax, SBB, Securitas, Sobi,
Swedbank, Tele2, Tieto, Traton SE, Veoneer,
Vitrolife, Wallenstam, Wihlborgs

AAK, ABB, Ahlstrom, Alfa Laval,
Arion Bank SDB, Arjo, Assa Abloy,
Atrium Ljungberg, Autoliv SDB, Boliden,
Bravida Holding, Dometic Group, Epiroc,
Essity, Fabege, Getinge, H&M, Hemfosa,
Husqvarna, Kindred, Klövern, Kungsleden,
Lundin Petroleum, MTG, Nent Group, Netent,
Nibe, Nolato, Pandox, Peab, Saab, SCA, SEB,
SKF, SSAB, Stora Enso, Swedish Match,
Trelleborg, AB Volvo

AstraZeneca, Atlas Copco, Axfood,
BillerudKorsnäs, Castellum, Electrolux,
Ericsson, Holmen, Hufvudstaden, ICA
gruppen, Investor, JM, Loomis, NCC,
Sandvik, Skanska, Sweco, Telia Company,
Thule Group, ÅF Pöyry

Hagainitiativet:
Axfood, Coca-Cola European Partners,
Folksam, Stockholm Exergi, JM,
Lantmännen, Löfbergs, McDonalds,
HKScan, Preem, Stena Recycling
och Sveaskog.
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Resultat
Del 1: Ägarna
I denna kategori ingår 8 stora bolag på börsen som är rena investmentbolag.
Investerarbolag har stor möjlighet att peka ut en färdriktning för koncernens bolag;
dels genom en tydlig investeringsstrategi, dels genom långsiktiga planer för det
förvärvade bolaget och dess utveckling. Med utgångspunkt i ”A Roadmap for Rapid
Decarbonization” och dess pelare vore ett rimligt krav att samtliga investerarbolag
ställer krav på sina bolag att anta mål som klarar 1,5-gradersambitionen, eller som
följer Parisavtalet.
Granskningen har främst sett till investeringsstrategi och investerarbolagens krav
på sina bolag, exempelvis krav på halvering av växthusgasutsläpp, eller liknande i
enlighet med ”A Roadmap for Rapid Decarbonization”.
Endast ett bolag ställer krav på sina helägda bolag: Investor. Investor kräver (sedan
januari 2020) att deras helägda bolag sätter halveringsmål i scope 1 och 2 till 2030
med 2016 som basår. Bolagen ska även sätta relevanta scope 3-mål.
Några andra investerarbolag som ändå utmärker sig är Kinnevik som redovisar den
egna verksamheten enligt Greenhouse Gas Protocol samt Ratos som tydligt i sitt
ägardirektiv kräver bolagen på en årlig hållbarhetsrapport. Utöver dessa nämner
EQT och Lifco hållbarhet i sin investeringsstrategi.

Del 2: Egna bolag
I denna kategori ingår 92 stora bolag på börsen som inte är rena investmentbolag.
Det finns företag som får rött ljus fastän de är mycket ambitiösa i sitt klimatarbete.
Vi uppmanar dem att vara tydliga med sitt klimatmål.
Flera företag har haft mål som uppnåtts 2018 och använder 2019 för att ta fram
nya mål. Det riskerar att tappa styrfart i klimatarbetet när ett stort bolag helt saknar
klimatmål för ett helt år. Vi uppmanar företagen att sätta tydliga, siffersatta mål i
enlighet med Greenhouse Gas Protocol i god tid innan målen löper ut.

Grönt ljus: företag med halveringsmål
Företag som får grönt ljus är företag som har ett tydligt, siffersatt mål om halvering
av växthusgaser till 2030 eller tidigare. Detta oavsett mätmetod och definierat scope.
Undersökningen visar att endast 19 av 92 stora börsbolag har satt tydliga mål om att
halvera utsläppen till 2030, eller tidigare år, alternativt nå nettonollutsläpp eller klimatneutralitet. Målsättningarna och mätmetoden skiljer sig markant åt mellan bolagen
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vilket gör dem svåra att jämföra. Ökad jämförbarhet leder till bättre transparens
i företagens klimatarbete, vilket hade kunnat uppnås om den internationella
standarden Greenhouse Gas Protocol användes.
De 19 bolagen återfinns i olika sektorer. Några av dem inom sektorer som står inför
stora utmaningar, såsom Atlas Copco, Sandvik, Axfood och ICA Gruppen. Andra är
central för att leverera till klimatomställningen och en fungerande bioekonomi, som
Billerud Korsnäs och Holmen. De har alla satt ett tydligt mål, med basår och slutår,
för att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Däremot skiljer sig tydligheten för vilka
scope/utsläpp klimatmålet gäller. En del företag har definierat att halveringen
gäller de egna utsläppen (scope 1), andra skriver att målet gäller scope 1, 2 och 3
(ICA Gruppen) medan ytterligare andra inte definierar vilka utsläpp klimatmålen
gäller. Genomgående för bolagen är att de har en grundläggande förståelse för hur
klimatförändringarna påverkar det egna bolaget och affären. Det ger bolagen goda
förutsättningar att vidareutveckla sitt klimatledarskap och sätta mål om halverade
utsläpp för fler scope.
Resultatet innebär att 73 bolag (79 procent) inte har något halveringsmål i linje
med vad forskningen kräver.

Gult ljus: företag med klimatmål
Företag som får gult ljus är företag som inte har ett halveringsmål av växthusgaser
till 2030, men som har ett siffersatt klimatmål eller motsvarande exempelvis energieffektivisering. Företag med mål om ökad användning av förnybara drivmedel har
fått gult ljus i de fall transport är en stor del av företagets verksamhet. Av alla bolagen
är det 39 bolag som får gult ljus d v s 42 procent av de egna bolagen.
I denna grupp skiljer sig ambitionsnivån mellan företagen. En del företag har
ambitiösa mål men som inte sträcker sig till 2030, exempelvis ABB som ska minska
sina scope 1 och 2-utsläpp med 40 procent till slutet av 2020, jämfört med 2013 (s.25).
Andra har mindre ambitiösa målsättningar, såsom Dometic Group som ska minska
sin energiförbrukning med fem procent mellan åren 2019 och 2021 (s.49).
Skogen spelar en central roll i klimatomställningen, med flera nyttor. Sverige har
gentemot EU en särställning då två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog.
Dels behövs skogen som kolsänka, dels för bevarande av biologisk mångfald, dels
för att ersätta mer fossilintensiva varor inom samhällsplanering och transportsektorn.
Skogsbolag som Holmen, Billerud Korsnäs och SCA har i egenskap av skogsägare ett
stort ansvar för att tillväxten är större än avverkningen, men också för att aktivt arbeta med bevarande miljöer. När skogsråvaran används för att ersätta material med
utsläppsintensiva processer, till exempel andra byggmaterial blir klimatnyttan dubbel
då kol binds in i det som byggs. I undersökningen har bolagens ambitioner och siffer
satta klimatmål till 2030 bedömts och därför har de olika bolagen hamnat i olika
ambitionskategorier.
2019 lanserades Principles for Responsible Banking, något som flera banker i vår
undersökning skrivit under och hänvisar till. Principles for Responsible Banking är
naturligtvis ett steg i rätt riktning, men då principerna inte kräver klimatmål i enlighet
med 1,5-gradersmålet anser Hagainitiativet det inte som tillräckligt för att få grönt
ljus i undersökningen.
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Rött ljus: företag utan klimatmål
Företag som fått rött ljus är företag som inte har halveringsmål av växthusgaser till
2030 eller siffersatt klimatmål med lägre ambition. Det är totalt 34 företag som får
rött ljus d v s 36 procent av de egna bolagen.
Liksom i den gula kategorin är bredden stor i denna grupp. Denna grupp kan kategoriseras som antingen de företag som är ambitiösa men saknar siffersatta mål eller
de företag som inte nämner klimatarbetet överhuvudtaget i sin årsredovisning/
hållbarhetsredovisning.
Att kraftigt reducera utsläppen, eller minimera miljöpåverkan genom kontinuerlig
utveckling av miljöarbetet, är för otydligt för att vara ett realistiskt klimatmål. Dessa
företag är ändå mer ambitiösa än den andra kategorin som anser sig vara för små
för att sätta upp klimatmål, eller inte nämner klimatarbetet.

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.
Hagainitiativet har tagit en 1,5 graders strategi för att visa att näringslivet kan
vara en spjutspets i klimatarbetet. Hagas mål är in linje med Carbon Law och
innebär minst en halvering till 2030.
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I Hagainitiativet ingår:
Axfood, Coca-Cola European Partners, Folksam,
Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonalds,
HKScan, Preem, Stena Recycling och Sveaskog.
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