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Sammanfattning

Företagen i Hagainitiativet har bedrivit ett ambitiöst klimatarbete sedan flera år och bevisat att det är lönsamt 
att gå före i klimatfrågan. Efter Parisavtalet går det att konstatera att resten av världen kommer att följa samma 
väg: vi ska klara klimatutmaningen. Därför har de femton företagen i Hagainitiativet kartlagt vad som krävs 
för att de ska kunna röra sig mot utsläpp nära noll 2030. Vilka är de stora hindren längs vägen och vad krävs för 
att röja undan dem?

HINDER SOM PEKATS UT:

• Transporterna

• Övriga fossila bränslen (olja, kol, naturgas och gasol) i industriella processer

• Jordbruksrelaterade utsläpp

• Plast och förpackningsmaterial

• Köldmedier

• Arbetsmaskiner

• Stål och betong

För att möjliggöra för företagen att ta sig an dessa utmaningar utan att riskera sin lönsamhet efterlyser före-
tagen i Hagainitiativet ett paket av styrmedel. 

MÖJLIGA LÖSNINGAR:

• Anpassa Sverige och EU efter Parisavtalets ambitioner i den övergripande styrningen och målsättningen. 

•  Skatteväxla och skapa tydliga och långsiktiga styrmedel som gynnar fossilfria alternativ för såväl  
energiproduktion som transporter och industriella processer i förhållande till kol, olja och gas. 

•  Styr bort finansiella flöden från fossila tillgångar och mot klimatsatsningar. För detta ändamål bör finans-
sektorn åläggas att redovisa hur klimatfrågan påverkar finansiella risker.

•  Utveckla en cirkulär och mer biobaserad ekonomi. För detta ändamål bör exempelvis dagens förpacknings
avgifter differentieras så att biobaserade och återvunna material gynnas i förhållande till fossilbaserade 
alternativ.

• Stärk innovationskraften och skynda på omställningen med hjälp av riktade stöd.

Det råder inte längre någon tvekan om att företagen vill bli fossilfria och på senare tid har det också blivit allt 
tydligare att de kan bli fossilfria. Hagainitiativet har nu stakat ut vägen mot nollutsläpp, identifierat hindren 
och gett förslag på hur de kan röjas. Med rätt politik är det inte långt till Hagainitiativets vision: Ett lönsamt 
näringsliv utan klimatpåverkan.
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Executive summary

For many years, the companies of the Haga Initiative have pledged to take ambitious climate actions and have 
consistently proved the profitability of taking the lead in addressing climate change. Following the climate 
agreement in Paris, the rest of the world is now joining the same path: we must meet the climate challenge. 
To lead the way, the 15 companies of the Haga Initiative have mapped out what is required to move towards 
emissions close to zero. What are the main obstacles along the way, and what actions do we need to take to 
clear the path?

THE IDENTIFIED OBSTACLES:

• Transportation

• Fossil fuel in industrial processes (oil, coal, natural gas and propane/butane)

• Emissions related to agriculture

• Plastics and packaging material

• Coolants

• Working machinery

• Steel and concrete

The companies of the Haga Initiative call for a combination of policy instruments that will allow business to 
face these challenges without jeopardizing profitability. 

•  Adaption of the overall governance and targets (in Sweden as well as in the EU) to the ambitions of the 
Paris agreement. 

•  A tax shift as well as clear and longterm financial incentives that promote fossil free alternatives for 
energy production, transportation and industrial processes in relation to coal, oil and gas. 

•  Redirection of financial flows from fossil assets towards climate investments. For this purpose, the financial 
sector needs to report how climate change affects financial risk. 

•  Strategies for a circular and more bio based economy. For this purpose, current packaging fees need to be 
differentiated to benefit recycled and bio based material over fossil based alternatives.

•  Support for strengthening innovation and escalating transition.

It is clear that companies want to become fossil free – and it is becoming increasingly clear that they can do 
so. The Haga Initiative has drawn the map towards emissions close to zero, identified the obstacles and pro-
vided suggestions for solutions. With the right policy and politics, the Haga Initiative’s vision can be realized: 
A profitable business sector without climate impact.
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Inledning

Vi i Hagainitiativet berättar i denna rapport om de hinder som vi ser för att minimera vårt klimatavtryck och 
uppfylla vår vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vårt gemensamma löfte är att minska 
utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det mycket ambitiöst, men idag ser 
många av oss att det gått betydligt snabbare än vi hade räknat med. Mer än hälften av oss kan redan idag säga 
att vi kommer att klara målet med god marginal. Därför är det redan nu dags att börja prata om det långsiktiga 
målet: att gå mot utsläpp nära noll. Det är visionärt, men med den utveckling vi sett de senaste åren är det 
inte längre omöjligt. Vår ambition med denna rapport är att peka ut hinder vi ser för att fullfölja resan, och att 
identifiera lösningar som kan undanröja hindren.

År 2014 släppte vi rapporten Klimatarbete – lönsamt? Det var en genomgång av hur företags klimatarbete 
påverkat deras lönsamhet. Resultaten var tydliga: företag som bedriver ett aktivt och ambitiöst klimatarbete 
är lönsamma. Klimatarbetet leder ofta till kostnadsbesparingar åt företagen och i många fall även ökade 
intäkter.

Bara två år har gått sedan rapporten släpptes men mycket har hunnit hända inom hållbarhetssfären, inte minst 
vad gäller näringslivets klimatarbete. Under 2015 kom världens ledare överens om 17 nya hållbarhetsmål 
samt ett nytt globalt klimatavtal. Det hade inte varit möjligt utan ett starkt och genuint engagemang från 
näringslivet och den finansiella sektorn. Inför klimatmötet i Paris gjorde tusentals företag och investerare 
åtaganden om ambitiösa utsläppsminskningar (se exempelvis databasen NAZCA) i syfte att visa politiker att 
uppoffringen inte är så stor som den ibland beskrivs. I Sverige lanserades initiativet Fossilfritt Sverige med 
flera stora företag som deltagare, inklusive Hagainitiativet. I vår rapport En vinnarpolitik för klimatet och 
näringslivet föreslog vi att klimatpolitiken riktas in mot utsläpp nära noll i Sverige vid 2030.

I vår första rapport visade vi att företags lönsamhet inte hotas av att bedriva klimatarbete, i vår andra att 
klimatpolitiken behöver utvecklas för att ytterligare underlätta vårt arbete. Nu vill vi gå ett steg vidare. Det 
är inte längre fråga om att få upp näringslivet på banan, för många företag är liksom Hagainitiativet redan 
där. Idag handlar det om att ta reda på hur varje enskilt företag kan gå mot utsläpp nära noll. Hur kan företag 
göra det och hur kommer det att påverka deras lönsamhet? Vilken politik behövs för att möjliggöra detta 
gigantiska kliv?

I denna rapport beskriver vi själva hur vi ser på utmaningen att gå mot utsläpp nära noll och vi sätter ljuset på 
de hinder som vi ser längs vägen. Titeln på denna rapport är en blinkning till vår första rapport men bygger 
också på en insikt om att marknaden inte alltid belönar den som går mot fossilfritt idag. Om det inte går att 
tjäna pengar på att bedriva ett fossilfritt eller klimatneutralt näringsliv – vem ska då göra det? Därför frågar 
vi oss också, i linje med vår förra rapport om klimat och näringspolitik: Hur kan det bli än mer lönsamt?

1 http://climateaction.unfccc.int/
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Ett näringsliv utan klimatpåverkan – och vägen dit

Hagainitiativet strävar efter att samla företag från olika branscher, så det är ingen slump att företagen i initia-
tivet skiljer sig mycket åt och att deras klimatutmaningar ser olika ut. Där vissa företag måste fundera på hur 
utsläppen från jordbruket kan minimeras jobbar andra i första hand med att få ned utsläppen från sina resor 
och transporter. Vissa av företagen har mycket små utsläpp i den egna verksamheten men måste istället fokusera 
på hur de kan minska utsläppen i värdekedjan. Folksam exempelvis, som är en stor institutionell ägare på 
kapitalmarknaden, måste fundera på hur utsläppen i portföljbolagen kan minskas medan Preems arbete med 
förnybara bränslen har fokus på att minska utsläppen från deras kunders fordon. Andra företag, som Green 
Cargo och Stena Recycling befinner sig i situationen att ju mer de levererar av sina befintliga produkter och 
tjänster, desto lägre blir klimatpåverkan hos deras kunder. 

Utgångspunkten för denna rapport är att alla företag har olika utmaningar. Därför kan vi inte förvänta oss att 
finna en enstaka lösning. Genom att studera varje företags väg mot utsläpp nära noll ges en bättre förståelse 
för den utmaning som samhället står inför. Därför kan du i denna rapport läsa om vart och ett av Hagainitiativets 
företag och deras respektive utmaningar och möjliga lösningar. På de följande sidorna redovisas de stora 
mönstren i den bild som företagen tecknade i företagsvisa intervjuer.

Hinder för klimatarbetet

Det hinder som de flesta företagen i Hagainitiativet har pekat ut för att gå mot fossilfrihet är de transportrelaterade 
utsläppen. Flera av företagen är beroende av lastbilstransporter för sina varor och av flyg i tjänsten. Detta är 
naturligtvis inte förvånande. Transporter står för omkring en tredjedel av alla utsläpp i Sverige och är en av 
de sektorer där det hittills har varit svårast att minska utsläppen. Många av företagen är dock optimistiska om 
möjligheterna att minska transportutsläppen och flera av företagen jobbar specifikt med lösningar för lägre 
transportutsläpp – exempelvis Siemens som utvecklar eldrift samt Lantmännen och Preem som producerar 

Figur 1:  Dessa faktorer pekades ut av företagen själva. Under ”övriga bränslen” finns bl.a. gasol men även kol och olja som används till 
andra ändamål än transport.
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förnybara bränslen. Flera har ökat mängden transporter som körs på olika typer av biodrivmedel och den 
utveckling som just nu sker inom eldrivna bilar ger hopp.

Vad som återkommer när företagen pratar om framtida utsläppsminskningar är behovet av långsiktiga och 
pålitliga styrmedel, som gör det möjligt att investera i ny teknik. Flera företag har på sistone minskat sina 
transportrelaterade utsläpp genom att använda biobränslen, framför allt HVO. En fördel med detta bränsle 
är att det är så pass identiskt med diesel att utsläppen kan minskas utan att fordon behöver bytas ut. Men om 
prisskillnaden till diesel blir för stor kommer det vara svårt för många av företagen att hålla fast vid det fos-
silfria alternativet. Därför borde det ligga i samhällets intresse att verka för att denna utveckling inte stannar 
av. Med Sveriges goda tillgång på skog och jordbruk är biobaserade bränslen dessutom en möjlighet att öka 
värdet av inhemska resurser.

Optimismen kring de transportrelaterade utsläppen har växt till följd av en snabb teknikutveckling. Samma 
sak kan tyvärr inte sägas om alla områden. Några av företagen är beroende av exempelvis stål, betong och 
gasol – produkter som idag ger upphov till relativt stora utsläpp och där substituten i dagsläget inte kommit 
lika långt som i transportsektorn. Här krävs därför en snabbare teknikutveckling framöver. Samma sak gäller 
plast, vilket vissa av företagen är beroende av. Biobaserade alternativ finns men i dagsläget är utbudet litet 
och priset betydligt högre än för konventionell fossilbaserad plast. Här behövs teknikutveckling och investe-
ringar i produktionsanläggningar. Liksom biobaserade bränslen innebär biobaserad plast en möjlighet att öka 
värdet av en resurs som Sverige är rik på, nämligen skog. 

Några av företagen använder också jordbruksprodukter som ger upphov till utsläpp. Även inom jordbruket 
behöver lösningarna utvecklas ytterligare, även om exempelvis Lantmännen visat med sin nya produkt Vänli-
gare vete att det går att minska utsläppen kraftigt även i jordbrukssektorn. När det gäller jordbruksprodukter, 
såväl som stål och betong, ligger utsläppen i produktionen och sker följaktligen ofta hos Haga företagens leve-
rantörer. Detta innebär att företagens möjligheter att påverka utsläppen är mindre än om de sker i den egna 
verksamheten. Samtidigt har det blivit allt vanligare att företag ställer krav på sina underleverantörer.
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1   I Sverige går all el, oavsett produktionsmetod, in på samma nät. När en konsument väljer att köpa el från exempelvis vindkraft flyttas den 
konsumentens koldioxidutsläpp till andra konsumenter. Utsläppen från residualmixen är de utsläpp som återstår från elproduktionen när 
alla som köpt en viss typ av el fått tillgodoräkna sig sina utsläppsminskningar.

Elanvändningen – ett hinder som röjts?

I denna rapport fokuserar vi på de hinder som Hagaföretagen ser framför sig, men det finns en aspekt som är 
värd att uppmärksamma just för att den inte lyfts fram som ett hinder av företagen. I stort sett alla företag i  
Hagainitiativet köper idag ursprungsmärkt fossilfri el och har följaktligen en elanvändning som knappt ger 
upphov till utsläpp av koldioxid. Detta betyder inte att elproduktion är ointressant för Hagaföretagen och 
det finns definitivt mycket kvar att göra för att Sveriges elproduktion ska bli fossilfri. Genom ett aktivt val 
av vilken el som köps in har Hagaföretagen minskat sina redovisade utsläpp och skickat en viktig signal till 
elproducenter och samhället. 

Utöver detta arbetar flera av företagen med energieffektiviseringar och vissa av dem strävar efter att bli mer 
självförsörjande och överväger egen produktion av förnybar el. I vissa fall är företagen hyresgäster i sina lo-
kaler och tvingas då använda den el som fastighetsägaren väljer, vilket alltför ofta är ospecificerad el. I dessa 
fall beror utsläppen på den s.k. residualmixen1  vars koldioxidutsläpp företagen inte kan kontrollera. 

Goda förutsättningar för förnybar el i Sverige gör det enklare för företagen att sänka sina elrelaterade utsläpp. 
Energieffektiviseringar är alltjämt ett viktigt sätt för företag att minska såväl sitt klimatavtryck som sina 
kostnader på sikt. Även den som köper fossilfri el gör naturligtvis en stor klimatinsats genom att minska sin 
förbrukning eftersom den förnybara elen då kan användas någon annanstans i systemet och minska behovet 
av smutsigare el.

Höga ambitioner

Redan idag planerar företagen i Hagainitiativet för en framtid utan klimatpåverkan. I rapporten En vinnarpo-
litik för klimatet och näringslivet slog Hagainitiativet fast en ambition om utsläpp nära noll 2030. Denna am-
bition förutsätter kraftfulla besked från politiken och beslut om ett antal åtgärder som ännu inte genomförts. 
Utifrån dessa förutsättningar skiljer sig företagen åt i hur de benämner vägen mot en framtid med utsläpp 
nära noll – vissa pratar om att bli fossilfria, andra om att bli klimatneutrala och ytterligare andra pratar om 
att minimera klimatpåverkan, alltihop uttryck för en accelererad utveckling för starkt ökad klimathänsyn.
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Dessa olika formuleringar pekar alltså åt samma håll, men skildrar också företagens skiftande förutsättningar. 
Argumentet för att välja klimatneutralitet före fossilfrihet kan vara att klimatneutralitet ger företaget möj
lighet att klimatkompensera eller använda teknik för att fånga in och lagra koldioxid, s.k. CCS eller BCCS, 
förutsatt att tekniken kommersialiseras och är miljömässigt tillförlitlig. 

Det skulle i så fall kunna innebära att fossila bränslen inte nödvändigtvis behöver överges helt. Det är också 
viktigt att komma ihåg att fossilfritt inte nödvändigtvis är synonymt med hållbart – ett företag kan exempelvis 
nå fossilfrihet med hjälp av biobränslen från palmolja som odlas på tidigare regnskogsmark, vilket på intet 
sätt minskar företagets klimatpåverkan. Klimatsäker och hållbar förnybar energi förutsätter att de förnybara 
råvarorna framställs hållbart och utan att odling och förädling i sig driver fram stora utsläpp. I hållbarhet 
ingår givetvis också en lång rad helt andra parametrar än klimatpåverkan.

Med anledning av företagens skiftande syn på hur 
slutmålet bör benämnas ställdes frågan om de nuva
rande klimatmålen tar företaget ”nära noll”, medve
tet lite vagt. Företagen får själva tolka frågan som 
”nära noll fossila bränslen” (fossilfritt), ”nära noll 
växthusgasutsläpp netto” (klimatneutralt) eller nära 
noll klimatpåverkan. Att var tredje företag i Hagaini
tiativet svarar ja på den frågan visar att ambitionsni
vån är mycket hög inom Hagainitiativet. Alla företag 
omprövar just nu sina mål, eftersom fl ertalet noterat 
att de tidigare målen uppnåtts långt innan utsatt da
tum. Den gemensamma sammantagna ambitionen är 
ett Sverige med utsläpp nära noll vid år 2030.

Figur 2:  Företagen har själva fått bedöma om deras nuvarande 
klimatmål tar dem nära noll. För att räknas här ska målet 
ha ett slutdatum, en generell ambition räcker alltså ej.

Det konventionella sättet att beräkna företags ut

släpp av växthusgaser (enligt GHGprotokollet) 

delar in utsläppen i tre delar: scope 1, som avser 

direkta utsläpp från företagets egna anläggning

ar; scope 2, som avser utsläpp från inköpt el 

och värme samt scope 3, som avser utsläpp i fö

retagets hela värdekedja. Scope 1 är vad många 

intuitivt ser som ett bolags utsläpp medan scope 

2 och 3 blir mer abstrakta. Svårast är det att 

beräkna utsläppen i scope 3, vilket avser såväl 

utsläpp från bolagets leverantörer till utsläppen 

som bolagets produkter ger upphov till när de 

används av kunder. Vad som är mest relevant 

att mäta och redovisa skiljer sig från bolag till 

bolag. För en bilproducent, t.ex., är utsläppen 

vid produktionsanläggningen (scope 1) relativt 

små medan utsläppen hos kunden (scope 3) blir 

betydande. De totala utsläppen från ett lands 

näringsliv fås genom att addera alla företags 

utsläpp i scope 1.

Har ni ett klimatmål som tar er nära noll?

67 %

33 %

54 %

13 %

33 %

Ja – 5

Ser över målen – 10
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Det egna ansvaret – och andras

Den klassiska bilden för att illustrera ett företags utsläpp har varit skorstenar. De föroreningar och växthusga-
ser som släppts ut ur skorstenen har otvivelaktigt varit företagets ansvar. Detsamma gäller exempelvis avgasrö-
ren på de bilar som företaget äger och alla andra enheter ur vilka det fysiskt kommer koldioxid. Detta kallas 
scope 1, se faktaruta. I takt med att förståelsen för företags påverkan på samhället har växt är skorstenen och 
avgasröret alltför snäva bilder av företagets klimatutsläpp. Många företag har betydligt större utsläpp från 
exempelvis inköpt el och värme (scope 2) än från den egna produktionsanläggningen. Var ligger då företagets 
ansvar? Gör det skillnad om transporterna körs av ett åkeri eller av företagets egna anställda?

Inom Hagainitiativet har företagen åtagit sig att minska sina utsläpp inom scope 1 och 2 samt utsläppen 
från tjänsteresor i scope 3, men några har frivilligt valt att beräkna sina utsläpp bredare än så. Även om det  
naturligtvis är positivt att många företag väljer att ta ansvar för de utsläpp som sker uppströms och nedströms 
i värdekedjan så är det viktigt att komma ihåg att deras påverkansmöjligheter på leverantörer och kunder är 
mer eller mindre begränsad. Vad gäller inköpta vägtransporter kan exempelvis en övergång till biobränslen 
eller bättre fordon endast ske om företaget har stort inflytande på sin transportör eller har möjlighet att byta. 
Detsamma gäller lokaler, då många företag hyr och det därför är hyresvärden som har makt att bestämma 
över exempelvis elavtal. 

Flera av företagen har i arbetet med denna rapport påpekat svårigheten att minska de utsläpp som företaget 
inte har full rådighet över, och trögheten som följer av det. Vi har i rapporten utgått från den begränsning som 
företagen själva anger när de redovisar sina utsläpp. Vad som är relevant att mäta skiljer sig från bolag till 
bolag. Komplexiteten och osäkerheten i mätningen och rapporteringen ökar naturligtvis ju längre ut i värde-
kedjan utsläppen sker, men att väga in utsläppen från vad företaget köper in och hur dess produkter används 
är naturligtvis ett steg på vägen mot lägre utsläpp.

Figur 3:  Observera att svaret ”Nej” inte betyder att företaget inte når sitt mål, utan att de inte överträffar sitt mål. 
Svaret ”Delvis” avser företag som har flera mål och överträffar något av dem.

Kommer ni att överträffa era nuvarande klimatmål?

67 %

33 %

54 %

13 %

33 %

Ja – 8

Nej – 5

Delvis – 2
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Lösningarna

För att företagen ska kunna bedriva det arbete som krävs för att nå Hagainitiativets vision om ett näringsliv 
utan klimatpåverkan krävs att de inte straffas av marknaden på grund av exempelvis svag politik. För att det 
ska bli så krävs styrmedel som belönar det som är klimatsmart utan att försämra företagens och Sveriges 
konkurrenskraft. Efter att ha identifierat vilka de stora hindren är för att nå fossilfrihet faller det sig naturligt 
att också peka ut vilka styrmedel som skulle göra det enklare att undanröja dessa hinder. Företagen i Hagai-
nitiativet har gjort mycket för att minska sin klimatpåverkan, men för att komma längre krävs i många fall att 
politiken utformas för att ytterligare åtgärder ska kunna vidtas utan att företagen ska riskera sin lönsamhet.

På gemensam nivå har företagen i Hagainitiativet redan ställt sig bakom att den svenska klimatpolitiken rik-
tas in mot utsläpp nära noll i Sverige vid 2030. Även om den exakta innebörden i denna målsättning behöver 
preciseras så bygger Hagainitiativets uppfattning på att forskningen tydligt visat att klimatpåverkande gaser 
kraftigt behöver minskas inom en snar framtid, annars uppstår stora och orimliga kostnader för både företa-
gen och samhället. Näranollambitionen bör gälla merparten av EU:s medlemsländer och för hela EU bör 
samma målsättning gälla senast vid år 2040. 

Hagainitiativets övertygelse är att kraftfulla politiska beslut och åtgärder, som samtidigt fokuserar på att 
stärka konkurrenskraften, skulle hjälpa oss i arbetet för att bidra till utsläpp nära noll 2030 och därtill stärka 
näringslivet i Sverige. Målsättningen förutsätter bland annat att förslagen nedan, eller liknande åtgärder, 
genomförs.

ÖVERGRIPANDE STYRNINGEN PARISANPASSAS

•  Klimatambitionerna bör göras tydligare i samhället, genom att nationellt bindande mål och etappmål an-
tas för utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering och förnybar energitillförsel inom hela EU. I Sve-
rige bör riksdagen anta Miljömålsberedningens föreslagna mål: klimatlag med nettonoll till 2045 varav 
85 procent av utsläppsminskningen ska ske inom Sveriges gränser, årliga uppföljningar, handlingsplaner 
vart fjärde år och ett klimatpolitiskt råd. Inom EU behöver målsättningarna skärpas så att det faller i linje 
med Paris avtalets målsättning.

•  Både i Sverige och i EU bör miljöstyrningen i den offentliga upphandlingen öka så att den gynnar den 
miljömässigt bästa kvartilen inom respektive produktområde. För att undvika oschysst konkurrens bör 
kriterier motsvarande svenska krav på miljöområdet alltid ställas. Tyvärr ser vi – trots förbättringar – inte 
tillräckligt miljöoffensiva förslag i den nya lagstiftning som lagts fram inom området.

•  EUsystemet för handel med utsläppsrätter (cap and trade) bör omfatta full auktionering av utsläppsrätter, 
ett tak som sänks förutsägbart enligt föreslaget skärpt europeiskt klimatmål och välfungerande mekanis-
mer för prisstabilisering. Överskottet av utsläppsrätter i det europeiska handelssystemet bör annulleras 
och det bör göras av hela EU, inte enbart av svenska skattebetalare.
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•  Regeringen behöver få till ett storskaligt samarbete – ett handslag mellan olika sektorer och samhällsak-
törer – för att minska utsläppen. Att testa nytt är riskabelt för enskilda företag, men risken kan vara sam-
hällsekonomiskt motiverad att ta. Inte minst är detta relevant när det gäller basindustrins, skogens och 
jordbrukets potential att bidra till klimatomställningen, vilket samtidigt kan innebära stora möjligheter 
för svensk ekonomi och innovationskraft. För att ytterligare dela riskerna mellan stat och näringsliv och 
göra kapital mer tillgängligt och därmed påskynda klimatomställningen bör regeringen inrätta en statlig 
grön investeringsbank.

•  Regeringen bör stärka företagande och innovation inom klimatutveckling i Sverige istället för att annul-
lera utsläppsrätter. Istället för att annullera utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem till ett värde 
av 300 miljoner kronor årligen fram till 2040, använd pengarna till att stödja hållbart företagande. Låt oss 
skapa nya företag och arbetstillfällen samtidigt som vi utvecklar ny teknik.

FOSSILFRITT GYNNAS

•   Subventioner till fossila bränslen avvecklas snarast. Här behöver Sverige ta ett initiativ inom EU för att 
få fart på politiken.

•  Sverige höjer koldioxidskatten i linje med de skärpta klimatmål som vi föreslår, för att sedan stegvis och 
långsiktigt öka densamma. Detta växlas mot en motsvarande sänkning av andra skatter som säkerstäl-
ler konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Samma principiella skatteväxling bör genomföras i övriga 
EUländer. För att lyckas får vi inte riskera  jord och skogsbruket, som dras med en ojämlik konkurrens-
situation på kort sikt men på lång sikt är en grundstomme i byggandet av det fossilfria samhället. 

•  Inför en växthusgasbaserad reduktionsplikt för låginblandade biodrivmedel som ökar andelen biodrivmedel 
i bensin respektive diesel och fortsätt med skattereduktionen för höginblandade och rena biodrivmedel. 
En tydlig och långsiktig politik för biodrivmedel kommer öka produktionen av biodrivmedel i Sverige, 
precis såsom de spjutspetsprodukter som bland annat Preem och Lantmännen tagit fram. Därmed bidrar 
detta till jobbskapande och ökar konkurrenskraften för de gröna näringarna och industrin i Sverige. Det är 
också viktigt att skapa styrmedel för biodrivmedel som inte leder till att utsläpp och negativ miljöpåver-
kan ökar utanför Sveriges gränser. Säkerställ hållbara förnybara råvaror till biodrivmedel genom ambiti-
ösare krav på klimatprestanda, hållbarhet och spårbarhet på råvaran i syfte att säkerställa detta. Sverige 
måste agera så att EUkommissionen ändrar sin negativa syn på grödbaserad bioråvara. Det finns såväl 
dåliga som mycket goda exempel på grödbaserade biodrivmedel. Kommande EUregelverk måste leda till  
utfasning av icke hållbara biodrivmedel och samtidigt premiera hållbara biodrivmedel. 

•  Behovet av skattenedsättning på biobaserade bränslen gäller inte enbart i transportsektorn – stöd till 
förnybara alternativ till exempelvis gasol är motiverade på samma grunder som till förnybara fordons-
bränslen. Precis som inom energi och transportsektorn bör man även inom andra sektorer arbeta fram 
styrmedel som gynnar förnybart före fossilt och förenkla för marknadsintroduktion av förnybara produk-
ter. Det avgörande för stöd eller skatt bör vara produktens potential att totalt sett ge minskade utsläpp av 
växthusgaser.
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•   Regeringen har lagt förslag om att tillåta 74tons lastbilar – en välkommen åtgärd som minskar utsläppen per 
viktenhet lastbilstransport. Om denna förändring genomförs utan att järnvägens konkurrenskraft stärks 
riskerar den att motverka sitt syfte och leda till mer utsläpp eftersom gods då kan komma att flyttas över 
från järnväg till väg. För att stimulera gods på järnväg bör banavgifterna ges en miljörabatt. 

•  Extra skatter på exempelvis solenergi bör snabbt avvecklas.

FINANSIELLA FLÖDEN STYRS BORT FRÅN FOSSILA TILLGÅNGAR TILL KLIMATSATSNINGAR

•  Styrmedel bör införas som styr mot en mer transparent finansbransch och hjälper kunder att göra mer 
insatta val.

•  Krav bör införas på att finanssektorn redovisar sin verksamhet utifrån ett bredare riskperspektiv som 
även tar in klimataspekter, stärkta krav på obligatorisk redovisning av kolinnehav i noterade bolag, samt 
koldioxidrapportering för institutionella investerare. Detta är i linje med ny lagstiftning i Frankrike. 

STRATEGIER UTVECKLAS FÖR EN CIRKULÄR OCH MER BIOBASERAD EKONOMI

•  Regeringen behöver ta fram en strategi för hur en resurseffektiv cirkulär ekonomi med en ökad andel 
biobaserade resurser och en ökad cirkulering av material kan stärka Sveriges ekonomiska utveckling. 
Sverige bör även agera för en liknande hållning i resten av EU.

•  EU och Sverige utvecklar strategier som gynnar en cirkulär ekonomi och förenklar för företag att nyttiggöra 
sitt eget avfall. 
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Ja Nej men klimatneutralt
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De företag som anser sig kunna bli klimatneutrala men inte fossilfria anser att de under överskådlig framtid kommer att ha utsläpp av fossilt 
kol, men vill kunna köpa klimatkompensation för att nå nettonollutsläpp. (?)

•  Dagens förpackningsavgift bör differentieras så att biobaserade och återvunna material gynnas i förhål-
lande till fossilbaserade alternativ. 

•  En nollvisionsgrupp bör skapas för att säkerställa att jord och skogsbrukets potential i den biobaserade 
ekonomin tas till vara. Gruppen samlar relevanta aktörer och tar fram förslag för hur jord och skogsbrukets 
utsläpp kan minska samtidigt som sektorernas konkurrenskraft ökar. Viktiga aspekter är exempelvis pro-
duktion av biogas, ökad kolinlagring samt klimatrådgivning.

INNOVATIONSKRAFTEN STÄRKS OCH OMSTÄLLNINGEN SNABBAS PÅ

•  Stöd bör ges i ökad grad till utveckling av ny klimatsmart teknik.

•    Investeringsstöd bör ges till moderna kylanläggningar för att snabba på utfasningen av klimatpåverkande 
köldmedier och ytterligare öka utvecklingstakten av moderna alternativ. 

•  Stöd bör ges till forskning och utveckling som kan leda till att ny hållbar teknik och nya klimatsmarta 
material utvecklas och kommersialiseras. 

Särskilt stort är behovet av styrmedel som möjliggör en snabbare omställning av transportsektorn. Här behövs 
som påtalats ovan långsiktiga spelregler och effektiva styrmedel som gynnar hållbara och klimateffektiva 
biodrivmedel, vilket möjliggör investeringar för såväl drivmedelsproducenter som transportköpare. Detta 
bör kompletteras med ökade satsningar på det svenska tågnätet och nedsättningar av de på senare tid kraftigt 
ökade banavgifterna, vilka skulle öka tågets konkurrenskraft gentemot lastbilstransporter och gynna klimat 
och näringslivet i stort.

Även om fokus i denna rapport ligger på hinder för att nå fossilfrihet så är det uppenbart att det finns tillför-
sikt inom näringslivet. På frågan om det egna företaget kan bli fossilfritt givet att rätt styrmedel kommer på 
plats svarar den stora merparten ja. Ett fåtal menar att fossilfrihet är omöjligt i det enskilda fallet till 2030 
men att företaget i fråga då kan gå mot klimatneutralitet. 
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Utöver de allmänna styrmedel och beslut som nämnts ovan redovisas i följande tabell bland annat en samman
fattning av vad de enskilda företagen efterlyser när det gäller behovet av politiska beslut.

Den återstående delen av denna rapport kommer att redogöra för varje enskilt bolags arbete med att minimera 
klimatpåverkan och ge perspektiv på utmaningarna i respektive bransch.

Företag Största hinder för arbete i riktning mot 
utsläpp nära noll

Styrmedel som behövs

AkzoNobel Transporter, bränsle till värmepannor.  Stöd till ny teknik, skatteväxling, differentiera inte mellan  
användningsområden vid subvention.

Axfood Köldmedier, el och värme, transporter, beroende 
av fossil plast.

Ekonomiska styrmedel mot köldmedier samt fossil plast som 
växlas mot sänkningar av andra skatter/avgifter. Långsiktiga 
styrmedel avseende biodrivmedel.

CocaCola 
European 
Partners

Förpackningar, transporter, jordbruk. Satsa på tågnätet, ekonomiska styrmedel som gynnar miljö
vänliga förpackningar.

Folksam Tjänsteresor. Styrmedel som styr mot en mer transparent finansbransch och 
hjälper kunder att göra mer insatta val.

Fortum 
Värme

Kol och olja samt fossilt avfall i energiproduktion, 
transporter.

Skarpare utsläppshandel, fortsatt forskning för att snabbare 
kommersialisera ny teknik för koldioxidavskiljning, biogena 
plaster och förnybara drivmedel inom sjöfarten.

Green 
Cargo

Transporter. Lägre banavgifter. 

HKScan Gasol till flambering, jordbruk. Forskning kring ny teknik, skattelättnader på förnybar energi.

JM Transporter, arbetsmaskiner, betong, stål. Skatteväxling och ekonomiska incitament, stöd till ny teknik 
samt forskning.

Lantmännen Transporter. Styrmedel för klimateffektiva biodrivmedel, FoU och investe
ringsstöd.

Löfbergs Gasol till rostning, transporter, jordbruk. Långsiktiga spelregler på marknaden för förnybara fordons
bränslen, skattenedsättning för biobaserad gasol, stöd för 
forskning kring ny teknik.

McDonald’s Avfall, tjänsteresor, köldmedier, jordbruk, plast. Premiera återvunna material & bioplast, förändrad avfalls 
lagstiftning, långsiktiga styrmedel avseende biodrivmedel.

Preem Energianvändning. Långsiktiga spelregler på marknaden för fordonsbränsle.

Siemens Transporter, tjänsteresor. Stöd till ny teknik och  forskning som redan i utlysningsfasen 
bör ha som mål att kunna kommersialiseras. Långsiktiga  
styrmedel för klimateffektiva drivmedel.

Stena 
Recycling

Transporter, arbetsmaskiner, gasol. Tillåt tyngre lastbilar, skattelättnad kring återvunna material, 
miljökrav i upphandling.

Sveaskog Transporter. Arbetsmaskiner. Långsiktiga ekonomiska styrmedel, utbildning.

Företagens egna berättelser
Företagssammanställning
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AkzoNobel

AkzoNobel är ett av världens största färg och kemiföretag med 45 000 medarbetare i cirka 80 länder och har 
sitt huvudkontor i Amsterdam. Den svenska verksamheten sysselsätter omkring 2700 personer på 12 platser.

Idag är 87 procent av AkzoNobels råvaror fossila, vilket innebär att det krävs en total förändring av hela 
råvaruportföljen om AkzoNobel ska kunna bli fossilfritt i hela värdekedjan. AkzoNobel arbetar kontinuerligt 
med att hitta leverantörer av förnybara råvaror.  Att förändra råvaruportföljen krävs dock inte nödvändigtvis 
för att gå mot utsläpp nära noll i den egna verksamheten. För detta krävs i första hand fokus på två områden: 
transporter och de värmepannor som företaget använder på sina anläggningar för att starta igång kemiska 
reaktioner.  

Johan Widheden, global hållbarhetsexpert på AkzoNobel, är optimistisk om båda. Den svenska delen av 
AkzoNobel planerar nu att se över vad som krävs för att nå nollutsläpp på sina anläggningar, och vilka kost-
nader det kan innebära.

Klimatmål  Globalt mål om att minska utsläppen per ton såld produkt med 25 % till 2020 (basår 2012).  
Målet avser utsläppen i hela värdekedjan. 

Klimatmål så här långt För tidigt att säga om det globala målet kan nås. I Sverige har AkzoNobel minskat sina utsläpp 
av växthusgaser med 58 % i absoluta tal mellan 2012 och 2015 inom scope 1 och 2 samt  
jänsteresor i scope 3, men detta är ej målsatt.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Egna transporter samt värmepannor (de senare används för att sätta igång kemiska processer)  
i den egna verksamheten.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Fossila råvaror.
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Apropå transportutsläppen ser Johan Widheden att samhällets och näringslivets 
fokus på frågan har fått utvecklingen att gå snabbt de senaste åren och han tror 
att det kommer gå att lösa på lite sikt.

Med ett fåtal undantag är de värmepannor som används i tillverkningsprocessen drivna av olja eller naturgas 
idag. Det finns substitut – under 2015 bytte AkzoNobel ut tre oljedrivna pannor på sin anläggning i Alby mot 
el och vätgas och minskade på så sätt sina utsläpp med 5 400 ton koldioxidekvivalenter per år. Idag är det 
kostnaden som håller tillbaka bytet av fler pannor, men Johan Widheden tror att det kommer att bli omöjligt 
att inte byta på sikt. 
– Olja är ju inget man vill sitta med på sikt, säger Johan Widheden. Alternativ finns ju!

En ytterligare åtgärd som diskuteras inom AkzoNobel är att använda anläggningarna mer intensivt när det 
finns överskott på energi och mindre när den inhemska energin inte räcker till. Detta för att Sverige inte skall 
behöva importera el med större klimatpåverkan.

Det klimatmål som bolaget har satt upp på global nivå handlar om att minska utsläppen i hela värdekedjan, 
dvs. att minska utsläppen från såväl leverantörer som kunder. För att uppnå detta mål krävs  samarbeten med 
leverantörer såväl som kunder och ett öppet och transparent utbyte av information. Enligt Johan Widheden 
så är de nödvändiga processerna nu på plats, men det  tar tid innan man kan se effekterna av detta arbete på 
utsläppen.

STYRMEDEL

Johan Widheden anser att det bör vara motiverat att ge stöd till ny, klimatsmart teknik. Inte bara för den goda 
sakens skull, utan av rent ekonomiska skäl.

– Det kostar att komma igång, att få upp pilotanläggningar och sen kostar det att få upp volymerna. Utifrån 
att Sverige har god kompetens på området och god tillgång på råvara samt en stor vilja, så borde det vara 
samhällsekonomiskt motiverat att ge stöd initialt, säger Johan Widheden.

På samma sätt som transportsektorn ser biobränslen som en möjlig lösning på klimatproblemet, är biobasera-
de ämnen ett viktigt alternativ för AkzoNobel. Här påpekar Johan Widheden ett möjligt problem, då ekono-
miska styrmedel ofta utformas för ett visst användningsområde, snarare än ett visst ämne. När biobränslen får 
stöd för att konkurrera med fossila bränslen inom transportsektorn minskar AkzoNobels möjlighet att köpa 
samma produkt till sitt användningsområde. Det är en oönskad effekt på marknaden, eftersom klimatnyttan 
kan vara stor även inom kemiindustrins användning.

Johan Widheden,  
global hållbarhetsexpert på AkzoNobel
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Axfood

Moderna kylar tar Axfood mot målet om klimatneutralitet 2020. 

Axfood är ett av de största företagen inom den svenska livsmedelssektorn och driver bland annat butikskedjorna 
Willys och Hemköp. Företaget har omkring 8 800 anställda och omsätter 41,2 miljarder kronor.

Enligt Åsa Domeij, chef för miljö och social ansvar på Axfood, har det diskuterats länge inom företaget hur 
de ska kunna bli fossilfria. Däremot passar begreppet fossilfritt inte helt bra för Axfood eftersom företagets 
största utsläppspost är köldmedier, vilka inte är av fossilt ursprung. Istället har de valt att sträva mot att bli 
klimatneutrala – ett mål som ska nås redan till år 2020.

Utöver köldmedier så är det i första hand transporter samt el och värme som hindrar Axfood från att gå mot 
klimatneutralitet i den egna verksamheten. I värdekedjan är även utsläppen från jordbruksoch köttproduktion 
samt plastförpackningar viktiga utmaningar.

Att el och värme är en utmaning för Axfood beror på att de har ett antal butiker där fastighetsägaren styr valet 
av el och inte har gått över till ursprungsmärkt förnybar. Där tvingas Axfood arbeta med påverkan istället 
för att bara byta själva. Dessa butiker är ganska få men står för en relativt stor del av Axfoods totala utsläpp. 

Vad gäller transporter har Axfood nästan helt gått över till biodrivmedel i form av HVO. Man skulle alltså 
kunna tro att transportsektorn var ett undanröjt hinder för Axfood, men företagets chef för miljö och socialt 
ansvar, Åsa Domeij, delar inte den bilden. Enligt Domeij är det ett problem att skattereglerna för biodrivmedel 

Klimatmål M inska egna utsläpp med 75 % till 2020 och nå klimatneutralitet till 2020. Målet avser den egna
verksamheten.

Klimatmål så här långt Resultaten hittills ligger i linje med vad som krävs för att nå målen.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Köldmedier, egna transporter.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Plast, jordbruk.
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är kortsiktiga, vilket gör att Axfood inte vågar lita på att HVOtillgången är 
långsiktigt stabil. Dessutom behöver infrastrukturen för tankning av HVO 
byggas ut för att det ska vara möjligt att gå över helt och hållet.

Vad gäller utsläpp relaterade till jordbruks och köttproduktion är utmaningen svår, enligt Åsa Domeij. På lång 
sikt behövs forskning för att komma fram till nya lösningar. Utsläppen från livsmedelsproduktionen faller för-
stås utanför Axfoods egen verksamhet, men företaget arbetar ändå med frågan, bland annat genom att försöka 
öka försäljningen av vegetarisk mat. Denna strategi sammanfaller med vad som är företagsekonomiskt smart, 
eftersom kött är så prispressat i Sverige att livsmedelshandlarna tjänar väldigt lite pengar på det. 

Plastförpackningarna är en annan utsläppspost som hamnar utanför Axfoods egen verksamhet, men där före-
taget försöker minska sitt fotavtryck. På ekologiska produkter har Axfood gått över till biobaserad plast, men 
att göra samma sak på hela sortimentet skulle göra produkterna väsentligt dyrare, enligt Åsa Domeij. 

STYRMEDEL

– Givet att vi får rätt styrmedel på plats så är transportsektorn inte ett problem, säger Åsa Domeij. Men det 
gäller i och för sig allt annat också, fyller hon i. 

Axfoods chef för miljö och socialt ansvar är övertygad om att företagets utsläpp av växthusgaser går att 
minimera om politiken styr åt rätt håll med smarta, konkurrensneutrala styrmedel. Vad gäller företagets 
största utmaning, användningen av köldmedier, anser Domeij att utfasningen hade gått betydligt snabbare 
om styrmedel hade kommit på plats tidigare. Istället har det varit helt fritt för företagen att göra vad de vill 
och resultatet är att förändringen gått långsamt. Idag installerar Axfood alltid moderna kylanläggningar utan 
klimatpåverkande köldmedier när de bygger nytt och alla deras lager har bytt. Men de anläggningar som inte 
behöver bytas av andra skäl får stå kvar tills vidare, eftersom det skulle slå allt för hårt mot lönsamheten att 
byta ut dem i förtid. 

– Miljöskatter i utbyte mot sänkta arbetsgivaravgifter hade varit ett bra sätt att få fart på utfasningen av köld
medier, säger Åsa Domeij. Om det kombineras med någon form av investeringsstöd så skulle det gå ännu 
fortare.

Domeij har en liknande inställning till hur problemet med fossilbaserad plast kan lösas. Med förpackningsav-
gifter som styr mot användning av bioplast skulle utfasningen av fossil plast gå snabbare och omställningen 
av produktionen likaså.

Liksom ett antal av företagen i Hagainitiativet efterlyser även Axfood mer långsiktiga styrmedel för biodrivmedel. 

Åsa Domeij, 
chef för miljö och socialt ansvar på Axfood
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Coca-Cola European Partner Sverige (CCEPS)

Plant bottle, en växtbaserad flaska som CocaCola tagit fram.

CocaColas huvudprodukt, drycken med samma namn,  har sålts sedan slutet av 1800talet och CocaCola 
har idag en produktportfölj med ett antal drycker. Företaget har omkring 800 anställda och omsätter 3,1 mil-
jarder kronor. 

CocaCola mäter utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan, vilket är en följd av att bolaget skrivit under 
på Science Based Targets. För att minska hela värdekedjans utsläpp krävs inte minst åtgärder kring bolagets 
förpackningar, det vill säga plast och glasflaskor samt aluminiumburkar, som idag står för omkring hälften 
av CocaColas totala utsläpp (dessa utsläpp hade inte märkts om CocaCola inte valt att inkludera scope 3 i 
utsläppsredovisningen). CocaCola äger inte produktionen av förpackningarna, utan arbetar med att påverka 
producenterna till att minska utsläppen och ser till att materialet återvinning. De förpackningsrelaterade ut-
släppen kan minska på olika sätt – ett är att använda mer återvunnet material, där är CocaCola Sverige uppe i 
omkring 50 procent idag, och ett annat är att producera flaskor av biobaserad plast. CocaCola har själva tagit 
fram innovationen Plant Bottle, som är växtbaserad. Enligt Rønnaug Vinje, hållbarhetschef för CocaCola 
European Partners Sverige, är problemet just nu att material av den här typen är för dyrt. 

Klimatmål  CocaCola deltar i initiativet Science Based Targets, som kräver att företaget globalt minskar sina 
utsläpp med 50 % inom den egna verksamheten  och 33 % i hela värdekedjan till 2020. Den svens
ka verksamheten har som mål att minska utsläppen med 50 % till 2020 (basår 2007). 

Klimatmål så här långt CocaCola har minskat sina utsläpp i hela värdekedjan med 24 % sedan 2007 (med 40 %  egen 
verksamhet). Inom Hagascopet har utsläppen minskat med 75  % sedan basåret 2007.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Egna transporter.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Inköpta transporter, jordbruk, förpackningar, kylning.

3  Den egna verksamheten definieras här som tillverkningsprocessen, anläggningarna, fordonsflottan, distribution som utförs av tredje part, 
kontor, kylning av dryck samt tjänsteresor och flyg. Detta kallar CocaCola för CORE business.
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– I dagsläget kostar det mer för oss att använda plant bottle eller återvunnen 
PET, än om vi skulle köpa ny oljebaserad PET, säger Rønnaug Vinje.

De jordbruksrelaterade utsläppen står för omkring 19 procent av de totala 
och där finns det idag färre uppenbara lösningar. Även inom detta område är 
det fråga om utsläpp i leverantörsledet och CocaCola arbetar tillsammans 
med flera stora livsmedelsföretag inom Sustainable Agriculture Initiative.

De återstående stora källorna till utsläpp är transporter samt kylningen av dryck hos försäljningsställen. 
CocaCola får idag leveranser av socker med tåg direkt in på sin produktionsanläggning utanför Stockholm 
och Rønnaug Vinje menar att företaget skulle kunna frakta betydligt mer på tåg om järnvägstransporter var 
mer stabila och pålitliga.

– I många fall tvingas vi välja lastbil på grund av kundernas krav på korta leveranstider, säger Rønnaug Vinje.

Utsläppen från egna lastbilstransporter har minskat kraftigt på senare år (med 85 procent från 2007 till 2015 1), bland 
annat på grund av en övergång till förnybara drivmedel som RME och HVO.

Utsläppen från kylning av dryck står för 17 procent av de totala utsläppen och enligt Rønnaug Vinje kan dessa 
minska om CocaCola kan förmå försäljningsställena att köpa in ursprungsmärkt fossilfri el.

För att sammanfatta finns det tekniska lösningar att tillgå för att minska utsläppen från plastförpackningar, 
transporter och kylning – det som krävs är att fossilfria plaster blir billigare, att tågnätet blir mer pålitligt och 
att CocaColas försäljningsställen väljer fossilfri el. De jordbruksrelaterade utsläppen kan bli en svårare nöt 
att knäcka. 

STYRMEDEL

CocaCola ser gärna en mer offensiv politik gällande transporter och tåg. 

CocaCola skulle också gärna gå över till mer innovativa förpackningslösningar, inte minst den egna inno-
vationen Plant Bottle, och det skulle bli enklare med styrmedel som styrde ditåt. Det skulle kunna snabba på 
övergången till förnybara material.

Trots att utsläppen från produktionsanläggningarna är mindre än utsläppen i leverantörsledet har CocaCola 
i Sverige övervägt att lägga solceller på sina tak för att förse den egna verksamheten med energi. Detta visade 
sig inte vara ett bra alternativ ekonomiskt.

– De finansiella incitamenten för solel är väldigt dåliga i Sverige just nu, säger Rønnaug Vinje. 

1 
Hagainitiativets klimatbokslut 2015.

Rønnaug Vinje,  
hållbarhetschef för CocaCola European Partners Sverige 
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Folksam

Folksams huvudkontor på Södermalm i Stockholm.

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag. De försäkrar nästan varannan svensk och förvaltar pensi-
onen åt mer än två miljoner personer. Företaget har nästan 4 000 anställda och förvaltade 368 miljarder kronor 
under 2015.

Som en stor institutionell ägare, med en portfölj som omfattar några tusen bolag och flera miljoner kunder, 
kan Folksams utsläpp av växthusgaser i värdekedjan (scope 3) i det närmaste jämställas med hela landets 
utsläpp av växthusgaser. 

– Eftersom vi är en stor kapitalägare och dessutom har flera miljoner kunder runt om i Sverige så kan vi  
i princip inte bli fossilfria utan att hela landet blir det, säger Karin Stenmar, miljöchef på Folksam.

Karin Stenmar tror att bolaget kommer vara fossilfritt i den egna verksamheten (scope 1 och 2) innan år 2030. 
Men att sätta upp ett sådant mål vore att göra det för enkelt för sig, anser Stenmar. Dessutom anser hon att 
arbete med utsläpp i värdekedjan har större effekt. 

– Exempelvis har vi minskat våra utsläpp i scope 3 med 200 000 ton på ett år genom att vi slutat investera i 
kol och arbetat aktivt med vårt kapital. En sån effekt är svår att uppnå i den direkta påverkan från den egna 
verksamheten, säger Karin Stenmar.

Klimatmål Minska utsläpp från resor och kontor med 40 % till 2020 (basår 2002). 

Klimatmål så här långt 2020målet snart uppnått.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Tjänsteresor med egna bilar är största hindret i den egna verksamheten.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Tjänsteresor med flyg, investeringar (”så länge Sverige har utsläpp så kommer Folksam att ha det 
i scope 3”).
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Det främsta hindret för att Folksam ska kunna bli fossilfritt i den egna verk-
samheten är tjänsteresorna, i första hand med flyg. 

– Våra anställda måste få flyga, eftersom vi har kontor över hela landet och 
behöver ha fysiska möten ibland. Bäst vore om det fanns höghastighetståg 
och fungerande miljöstödjande infrastruktur, alternativt fossilfritt flygbränsle 
men där är vi inte idag, säger Karin Stenmar. 

Många tjänsteresor sker också med bil och där har Folksam velat, men inte kunnat, gå över till elbilar. 

– Som försäkringsbolag kan vi inte kompromissa med säkerheten, och elbilar har inte levt upp till våra högt 
ställda krav än så länge.  

På några års sikt räknar vi med att detta inte kommer vara ett hinder längre, säger Karin Stenmar.

Gällande hur utsläppen i värdekedjan kan gå mot noll är situationen komplex eftersom Folksam är finansiellt 
engagerad i nästan alla delar av ekonomin. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att Folksam har direkta 
finansiella argument att arbeta mot klimatförändringen eftersom de kommer behöva betala ut försäkringser-
sättning för klimatskador. Med anledning av detta arbetar företaget med att få ner utsläppen från bilar runt om 
i landet genom att erbjuda lägre premie till miljövänligare bilar. De producerar också Byggmiljöguiden, en 
digital checklista som ska underlätta för konsumenter att fatta medvetna val vad gäller byggmaterial. 

Med tanke på att en mycket stor del av Folksams klimatpåverkan härrör från deras kapitalförvaltning kanske 
någon undrar om de inte bara kan avyttra sina innehav i sektorer som släpper ut växthusgaser? Svaret är både 
ja och nej, berättar Karin Stenmar. 

– Vi ser en större effekt av att påverka de bolag vi äger än att avyttra. Säljer vi av alla fossila bolag tappar vi 
möjligheten att påverka omställningen till förnyelsebart. Samtidigt så är det viktigt att vara medveten om ris-
ken med fossila investeringar. Vi har exempelvis lämnat kolbolag och söker investeringar i gröna obligationer 
som alternativ, förklarar Karin Stenmar.

STYRMEDEL

Eftersom Folksams utsläpp i värdekedjan är så omfattande är det svårt att säga vilka styrmedel som bäst 
skulle hjälpa Folksam att gå mot fossilfrihet. Karin Stenmar påpekar att förorenaren betalar principen (ofta 
kallad PPP – polluters pay principle) är viktig, men att det är svårt att säga exakt hur principen ska införlivas 
i praktisk politik.

Något som däremot skulle hjälpa Folksam att styra om sina investeringar mot en mer hållbar portfölj är 
styrmedel som styr mot en mer transparent finansbransch – och som hjälper kunder att göra mer insatta val. 
Karin Stenmar ser också ett behov av fler gröna obligationer och lyfter fram möjligheten att inrätta en statlig 
grön investeringsbank.

Karin Stenmar,  
miljöchef på Folksam
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Fortum Värme

Fortum Värme har byggt ett biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan, Stockholm. Foto: Per Myrehed

Fortum Värme producerar och distribuerar el och värme i Stockholm. Företaget ägs till hälften vardera av 
Fortum och Stockholms stad, omsätter ca 6 miljarder kronor per år och har 733 medarbetare. 

Fortum Värmes vision är att fjärrvärmens klimatpåverkan ska vara netto noll eller till och med negativ. Senast 
vid år 2030 skall fjärrvärmen baseras på förnybar eller återvunnen energi, men företaget arbetar för att reali-
sera detta mål betydligt tidigare än så. Kvarvarande utsläpp av fossil koldioxid kommer att vara beroende av 
andelen brännbart material med fossilt ursprung i avfallet. För att uppnå ett nettonollutsläpp per kWh fjärr-
värme kan klimatkompensation användas, men det pågår även arbete med att utveckla andra koncept som på 
sikt skulle kunna skapa regelrätta kolsänkor, så att utsläppen per kWh värme blir negativa. 

– Fastigheter som uppförs eller planeras idag kommer, om de försörjs med fjärrvärme, att under en stor del 
av sin livstid försörjas med klimatneutral värme eller till och med negativa utsläpp som kompenserar för fast-
ighetsproduktionens klimatavtryck i ett livscykelperspektiv. Varje fastighet som använder fjärrvärme kommer 

Klimatmål Fjärrvärmens klimatpåverkan ska vara netto noll eller negativ senast år 2030. På kortare sikt ska ut
släppen minska per kWh levererad fjärrvärme från ca 80 g CO2e/kWh (2014) till 60 g CO2e/
kWh till 2017. 

Klimatmål så här långt Målet till 2017 ser ut att kunna nås.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Kol, olja samt fossilt avfall i förbränning.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Inköpta transporter är mindre betydande men alltjämt en utmaning.
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samtidigt kunna vara elpositiv, dvs ge upphov till mer förnybar el än den 
konsumerar, tror Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.  

Det avgörande för att Fortum Värme ska nå målet om att endast använda för-
nybar eller återvunnen energi är att användningen av kol och olja som bränsle 

fasas ut. Vid sidan av detta krävs även att det avfall som bränns i Fortum Värmes verk är fritt från fossilt ba-
serade material. Den sistnämnda aspekten är givetvis svår för Fortum Värme att påverka, men Ulf Wikström 
menar att en ökande andel av den plast som finns kvar i det brännbara avfallet kommer vara biobaserad. 

Utöver arbetet med att fasa ut användningen av kol driver Fortum Värme projekt tillsammans med Stock-
holms stad och andra kommuner för att skapa ny kapacitet för ytterligare sortering av brännbart avfall. På 
så sätt hoppas man kunna öka produktionen av biogas och samtidigt sortera ut plastförpackningar för ökad 
material återvinning.

– Det kommer krävas att vi kan leverera mer förnybar energi från befintliga anläggningar, hitta nya energikällor 
och etablera affärsmässigt attraktiva koncept för ökad återvinning, men också att den energi vi levererar  
används mer effektivt, berättar Ulf Wikström.

En liten andel av Fortum Värmes utsläpp kommer från transporter, framför allt med båt. Ulf Wikström är 
optimistisk om att utvecklingen mot bättre eller förnybara bränslen kommer att gå relativt snabbt på det om-
rådet. Allteftersom arbetet med att minska utsläppen från användningen av kol och olja ger resultat kommer 
transportutsläppen också att få mer fokus från Fortum Värmes sida. Redan idag sker en stor del av Fortum 
Värmes bränsletransporter med tåg.
STYRMEDEL

Priset på utsläpp inom energisystemet är avgörande för att Fortum Värme ska kunna minska sina utsläpp, 
enligt Ulf Wikström. Det ger incitament till att skapa ett mer hållbart energisystem i stort. 

– Priset för utsläpp är för lågt och borde höjas genom att man permanent drar undan utsläppsrätter från det 
europeiska systemet för utsläppshandel, säger Ulf Wikström.

En vanlig strategi hos värmekunder med klimatmål är idag att köpa eller avtala om att förnybar elproduktion 
allokeras för deras räkning. Detta behöver inte innebära att produktionen eller utsläppen förändras, utan är i 
första hand en fråga om vem utsläppen bokförs på. Det additionella inslaget i detta är begränsat. Det är i allt 
väsentligt systemet med elcertifikat och i viss mån skattesubventioner som motiverat de investeringar i ny 
förnybar elenergi som genomförts och planeras, menar Ulf Wikström. 

Ulf Wikström, 
hållbarhetschef på Fortum Värme
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– Vår omställning måste ske ansvarsfullt så att vi inte ökar behovet av primära energiresurser och bibehåller 
fjärrvärmesystemets förmåga att samtidigt med uppvärmningen generera ett betydande överskott av förnybar 
el. Annars riskeras att utsläppen endast omfördelas, inte minskar totalt och globalt sett, menar Ulf Wikström. 

Dagens låga elpriser signalerar att det är bättre att värma hus med el än med fjärrvärme, vilket är olyckligt  
eftersom vi då använder en högvärdig energikälla till något så enkelt som uppvärmning, berättar Ulf Wik-
ström. 

Genom allt lägre investeringskostnader har sol och vindkraft ökat sin konkurrenskraft och framför allt vind-
kraft bedöms öka sin andel i Norden. Dessa intermittenta kraftslag förutsätter dock att det finns en effektba-
lans som kan tas i anspråk när det är mörkt och inte blåser. Biokraften som kommer att produceras varje år i 
Fortum Värmes nya biobränsleeldade kraftvärmeverk skulle exempelvis räcka för att ersätta all användning 
av bensin och diesel i Stockholm med eldrivna fordon. Denna biokraft är dessutom styrbar, vilket i sig har ett 
värde då tillkommande förnybar elenergi till stor del alltså är väderberoende.

Fortum Värme vill se fler restvärmelösningar av såväl miljöskäl som ekonomiska skäl, antingen genom 
reguljära leveransavtal eller genom konceptet Öppen Fjärrvärme som bolaget nyligen lanserat. Datorhallar 
skulle exempelvis med sina kylbehov kunna vara en betydande ny energikälla i Stockholm.

– Drivkraften måste helt enkelt vara affärsmässighet, säger Ulf Wikström. Det finns idag lagkrav på att fjärr-
värmeföretag ska ta hand om restvärme när det är ekonomiskt vettigt, men det borde ju egentligen vara en 
självklarhet för varje kommersiell aktör att genomföra affärsmässiga lösningar.

För att nå visionen om att producera klimatnegativ fjärrvärme kommer koldioxidinfångning och användning 
(så kallad CCUteknik) på sikt bli avgörande, enligt Ulf Wikström. Med sådan teknik skulle Fortum Värme 
kunna använda biobaserade bränslen till att generera energi och sen använda koldioxiden till nya produkter. 
För att uppnå det kommer det att krävas styrmedel som styr ditåt, tror Wikström.

– Det borde ju vara lika mycket värt att skapa en kolsänka som det kostar att släppa ut.
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Green Cargo

En transport med minimala klimatutsläpp.

Green Cargo är ett transportföretag med fokus på godstransporter på järnväg. De erbjuder dörrtilldörrtrans-
porter märkta med Bra Miljöval i ett järnvägsbaserat nätverk som når ut över hela Sverige och den europeiska 
kontinenten. Företaget har knappt 2000 anställda och omsätter drygt 3,9 miljarder kronor.

Green Cargo är en typ av bolag vars själva kärna är en aktivitet som leder till minskade utsläpp av växt-
husgaser. Även om tågtransporter i sig konsumerar energi och ger upphov till utsläpp av växthusgaser så är 
alternativet i regel vägtransporter vars utsläpp är många gånger större. Detta innebär att Green Cargo har en 
positiv effekt på sina kunders utsläpp som mer än väl kompenserar för företagets egna utsläpp.

Under 2015 hade Green Cargos ett genomsnittligt utsläpp av 2,6 gram koldioxidekvivalenter per tonkilo-
meter för en tågtransport, vilket kan jämföras med tunga lastbilar som låg på drygt 120 gram koldioxid per 
tonkilometer . 1 En lastbilstransport av 40 ton gods (vilket motsvarar en full bil med högsta tillåtna vikten i 
Sverige) mellan Stockholm och Göteborg släpper alltså ut omkring 2,2 ton medan samma gods på tåg ger 
upphov till utsläpp av 0,05 ton. Detta innebär att Green Cargos bidrag till ett fossilfritt Sverige kan vara mer 
betydande om de utökar sina järnvägstransporter och hjälper sina kunder till minskade utsläpp, än om de 
minskar utsläppen från den egna verksamheten.

Klimatmål  Minska dieselförbrukningen i förhållande till mängden transporterat gods. 

Klimatmål så här långt Mängden gods har minskat vilket gör det svårt att nå ett relativt satt mål.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Dieselanvändning.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

1   Se Hagainitiativets klimatbokslut 2015 samt Trafikanalys rapport Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Siffrorna är inte helt jämförbara, 
eftersom Hagainitiativets klimatbokslut redovisar Green Cargos utsläppssiffror i koldioxidekvivalenter (CO2e) och Trafikanalys valt att 
redovisa endast koldioxid (CO2).
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Green Cargos totala utsläpp i scope 1 och 2 samt från tjänsteresor i scope 3 
uppgick till 35 293 ton under 2015. Tusen lastbilslaster mellan Stockholm 
och Göteborg kan alltså anses kompensera för hela företagets utsläpp och 
varje tåg rymmer samma last som ca 36 långtradare. 

Detta innebär inte att Green Cargo avstår från att bedriva ett ambitiöst klimatarbete. Företagets största ut-
släppspost är den lilla andelen lok som drivs med diesel. Det stora flertalet lok drivs med förnybar el, men alla 
järnvägar i Sverige är inte försedda med elledningar och där krävs diesel för att kunna bedriva tågtransporter. 
Dieselloken står för omkring 70 procent av Green Cargos totala utsläpp av växthusgaser, inköpta biltranspor-
ter ca 30 procent och eltåg knappt 1 procent. Detta trots att över 90 procent av transportarbetet görs med eltåg. 
Det som görs idag för att minska utsläppen från dieselloken är bland annat att minimera tomgångskörningen. 
Green Cargo har exempelvis investerat i en så kallad startstoppfunktion på loken som stänger av motorn när 
tåget står stilla. Men företagets vd, Jan Kilström, poängterar att fler åtgärder behövs för att få ned utsläppen 
mot noll.

Utöver utsläppen från transporter behöver Green Cargo se över utsläppen från sina kontor. Även om de bara 
utgör en bråkdel av de totala, så lyfter Jan Kilström upp detta som något för bolaget att arbeta med. För kontoren 
bör det vara möjligt att nå fossilfrihet inom en rimlig tidshorisont, anser han. 

STYRMEDEL

Eftersom Green Cargos största klimateffekt är att ersätta lastbilstransporter bör styrmedel i första hand ut-
formas för att få fler företag att välja tågtransporter före lastbil. Så ser det inte ut idag. Där banavgifterna 
kontinuerligt har höjts – de har mer än fördubblats sedan 2009 – har lastbilstransporter bara blivit billigare. 
För att styra upp mer gods på järnväg har flera andra europeiska länder infört en så kallad miljörabatt för 
godståg. Ban avgifterna kan inte slopas eftersom det skulle bryta mot EU:s statsstödsregler. Däremot kan en 
rabatt ges med hänvisning till att järnvägen står för en större del av sina externa kostnader än de konkurre-
rande trafikslagen.

– Det kommer in en miljon trailers till Malmö och Trelleborg varje år. Tre procent av dessa går på tåg och 
resten på lastbil. Så det blir lite futtigt att prata om våra diesellok i sammanhanget. Det som betyder något är 
ju att få upp godset på tåg istället för på lastbil, säger Jan Kilström.

Enligt Kilström är det allt fler företag som vill flytta över gods till järnväg, men det låga priset på vägtransporter 
gör det svårt för många företag att välja något annat.

Jan Kilström, 
vd för Green Cargo
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HKScan

HKScan är ett av norra Europas största livsmedelsföretag och producerar, marknadsför och säljer kött, chark 
och färdigmat under varumärken som Scan och Pärsons. Företaget omsätter 8 Mdr SEK och har ca 2 100 
medarbetare.

HKScans klimatmål om 50 procents utsläppsminskning till 2020 (basår 2003) har redan överträffats med 
mycket god marginal – minskningen var över 70 procent redan år 2015. Det är uppenbart att klimatarbetet varit 
framgångsrikt. 

– Jag kan inte komma på en enda sak som inte inneburit ett bättre utfall. Klimatarbete och lönsamhet går hand 
i hand. Även min chef är fullständigt övertygad om det, vilket gör mitt jobb enklare, säger Annelie Lundell, 
företagets kvalitets och hållbarhetsdirektör.

Däremot konstaterar HKScan att En hel del energieffektiviseringsåtgärder har för lång payoff tid i dagsläget 
och att förnybart bränsle i transporter inte alltid är lönsamt och kräver långsiktiga styrmedel och säkerhet på 
marknaden.

Klimatmål HKScans mål var att till 2020 minska utsläppen 50 % (basår 2003) inom scope 1 och 2 samt 
tjänsteresor, inköpta intransporter och produktion och distribution av energi och fordonsbränslen i 
scope 3. Eftersom dessa mål redan överträffats med råge pågår nu processen att sätta nya mål. 

Klimatmål så här långt Företaget har redan överträffat sitt mål för 2020.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Gasol, leasingbilar.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Jordbruk, inköpta transporter.
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En av de stora utmaningarna för HKScan, när det gäller att minska utsläppen 
från de egna anläggningarna, är användningen av gasol. Det är en fossilt 
framställd gas som används bland annat vid flambering och idag saknas ett 
fossilfritt substitut.

HKScan har valt att sätta mål för sina utsläpp i scope 1 och 2 samt tjänsteresor, inköpta intransporter och produk-
tion och distribution av energi och fordonsbränslen i scope 3. Detta innefattar alltså inte utsläppen som kött-
produktionen ger upphov till. Vilka lösningar som kan få ned dessa utsläpp är inte uppenbart idag, men det 
finns mycket som kan göras inom jordbruket. Vera Söderberg, HKScans hållbarhetschef, lyfter bland annat 
fram möjligheterna att röta gödsel till biogas, att effektivisera och minska svinnet och att öka kol inlagringen 
i marken. 

– I primärproduktionen krävs mycket forskning för att ta utsläppen ned mot noll. Det är ju vårt ansvar som 
företag att göra så mycket som vi kan – men djurens anatomi kan vi inte göra så mycket åt.

STYRMEDEL

För HKScan är kunderna de stora livsmedelskedjorna medan konsumenterna är de som handlar i affärerna 
och äter HKScans produkter. Enligt Annelie Lundell ställer kunderna krav i högre utsträckning än konsumen-
terna. Det man kan se är att kunder i hög utsträckning väljer svenskt kött. 

– Om vi ska uppnå de svenska miljömålen så måste vi ha djurhållning och köttproduktion. Men med djur-
hållningen kommer miljöproblem. För att komma till rätta med det krävs i första hand forskning och för det 
krävs det att det offentliga sätter av pengar, säger Annelie Lundell.

För att komma tillrätta med utsläppen från gasolanvändningen påpekar hållbarhetschefen Vera Söderberg att 
det behövs investeringar i tillverkningen av substitut. Fossilfria gasolalternativ behöver också vara prismäs-
sigt konkurrenskraftiga – gynnsamma skatteregler borde därför vara lika motiverade i detta sammanhang 
som när det gäller biobaserade fordonsbränslen. 

Vera Söderberg ser också potential för energieffektiviseringar inom jordbruket och lyfter därför fram behovet 
av investeringsstöd för sådana åtgärder. Många effektiviseringsåtgärder har för lång payoff tid idag.

Annelie Lundell, 
HKScans kvalitets och hållbarhetsdirektör 
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JM

JM bygger och utvecklar bostäder och bostadsområden i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.  
Företaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler och entreprenadverksamhet. De har 
omkring 2 300 anställda och en omsättning på cirka 14 miljarder kronor. 

Eftersom JM redan överträffat sitt utsläppsmål till 2020 med god marginal har de nu formulerat ett nytt mål: 
utsläpp nära noll till 2030. Eftersom detta mål nyligen formulerats pågår nu arbetet med att definiera vad ex-
akt som målet ska omfatta, men enligt JM:s hållbarhetschef Per Löfgren är det viktigt att det blir ett mycket 
ambitiöst mål.

– I ett företag krävs det, tror jag, att man lägger ribban högt, om man ska kunna skapa en större förändring. Att 
sätta upp riktigt ambitiösa mål tvingar oss att vända på alla stenar och tänka i nya banor, säger Per Löfgren.

Även om JM har undertecknat regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige är Per Löfgren tveksam till om fossil-
frihet är rätt mål att sätta.

– Ordet fossilfritt är begränsande. Det är ett viktigt delmål, men det ger samtidigt inte hela bilden av en 
verksamhets klimatpåverkan. Det är ju faktiskt den totala klimatpåverkan som är viktigt så då bör man sätta 
målen därefter.

Klimatmål Utsläpp nära noll 2030. Energiprestanda 25 % under normen.

Klimatmål så här långt Målet till 2020, att minska klimatpåverkande utsläpp med 40 % (basår 1990) är redan överträffat 
med marginal.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Transporter och arbetsmaskiner. Uppvärmning vid konstruktion utomhus.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Beroende av betong och stål.
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En av de främsta utmaningarna för att JM ska kunna gå mot utsläpp nära noll 
är att komma till rätta med utsläppen från stål och betong, vilket är viktiga 
material för JM liksom för resten av byggsektorn. Detta är utsläpp uppströms 
i JM:s värdekedja, eftersom de sker hos de företag som producerar stål och be-

tong. Det krävs utveckling av produktionsmetoder av befintliga byggmaterial. SSAB, LKAB och Vattenfall 
bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt för att kunna tillverka stål utan kol och vad gäller betong pågår en 
snabb utveckling för att minska materialets klimatpåverkan. Per Löfgren betonar också vikten av utveckling av nya 
mer klimatsmarta material som uppfyller JM:s kvalitets krav i de färdiga byggnaderna.

Utöver byggmaterialen behöver JM också arbeta med utsläppen från transporter och arbetsmaskiner. Det har 
börjat hända mycket inom transportsektorn, men vad gäller arbetsmaskiner finns det än så länge få klimats-
marta alternativ på marknaden. Även här tror och hoppas Per Löfgren att teknik utvecklingen ska göra det 
möjligt att minska utsläppen framöver genom ökad elektrifiering och ökad användning av biobränslen. JM 
äger inga fordon själva, så det är även här fråga om att ställa krav på leverantörer.

En tredje viktig aspekt med JM:s klimatpåverkan är att deras produkter, husen, ska stå under lång tid och att 
människor som bor och verkar där ska kunna leva så klimatsmart som möjligt. De har därför ett mål om att 
energiprestandan i deras hus ska ligga 25 procent under normen i de länder där de verkar. Det sker genom 
exempelvis robusta klimatskal, LEDbelysning, energieffektiv teknik och att installera ladduttag för elbilar 
i nyutvecklade hus med parkeringsplatser. Energiförbrukningen i nya bostäder har minskat med 11 procent 
mellan 2010 och 2015 (detta avser förbrukningen under de två första åren).1

STYRMEDEL

Enligt Per Löfgren kan JM nå målsättningen om utsläpp när noll till år 2030 om politiken styr mot minskad 
klimatpåverkan med styrmedel som bibehåller konkurrensneutralitet. Det kräver dock införande av lång-
siktiga styrmedel för biodrivmedel, biobränslen och elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner, på be-
kostnad av minskad användning av fossila bränslen. Även styrmedel som skapar incitament för att utveckla 
och använda teknik och tekniska lösningar som ger ett mindre klimatavtryck i såväl byggprocessen som i de 
färdiga byggnaderna behövs. 

JM arbetar med många olika material och kvalitetsutveckling för mer klimatvänliga alternativ är viktigt. 
Därför behövs den typ av politik som sporrar till utveckling – det kan vara både ekonomiska incitament och 
statligt stöd till forskning, anser Per Löfgren.

Per Löfgren,
hållbarhetschef på JM

1   Se Hagainitiativets klimatbokslut 2015.
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Lantmännen

Lantmännens Agroetanol minskar klimatutsläppen från transporter. 

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 årligen.

Liksom flera andra företag i Hagainitiativet har Lantmännen redan uppnått sitt klimatmål för 2020 och är 
därför i färd med att sätta nya mål. Det klimatavtal som världens ledare enades om i Paris i december 2015 
har ökat pressen på att sätta ambitiösa mål, enligt Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson.

– Avtalet visade att takten i omställningen måste öka, säger han. 

Vilka nya mål företaget ska sätta kan Claes Johansson inte säga än, men begrepp som ”fossilfritt” är inte främ-
mande i diskussionerna om företagets långsiktiga målsättningar. Företaget har verksamhet i mer än 20 länder 
och eftersom förutsättningarna är olika kan det också bli så att målsättningarna kommer skilja sig åt mellan 
olika länder. Det tidigare klimatmålet var begränsat till transporter och energianvändning, men enligt Claes 
Johansson kan det bli aktuellt att ta ett större grepp framöver och sätta mål för utsläppen i hela värdekedjan  
– ”från jord till bord” som Lantmännen väljer att uttrycka det.

Enligt Claes Johansson finns det en utmaning för Lantmännen som överskuggar alla andra: utsläppen från 
transportsektorn. Godstransporter stod för 55 procent av Lantmännens utsläpp av växthusgaser under 2015, 
så där finns potential att göra skillnad även om dessa transporter köps in av åkerier och därför hamnar utanför 
Lantmännens egen verksamhet. 

Klimatmål  Utsläpp från transporter och energianvändning ska minska med 40 % till 2020 (basår 2009)  
i alla divisioner och alla länder.

Klimatmål så här långt Målet redan uppnått och nya mål arbetas därför fram nu.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Inköpta transporter. Jordbruksrelaterade utsläpp.
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– Men redan idag är det vanligt med diesel med runt 40 procent inblandning 
av förnybart i så vi står inte stampar på noll, säger Claes Johansson. 

Vad gäller utsläppen från jordbruket, som också ligger i Lantmännens värdeked-
ja, har företaget nyligen lanserat produkten Vänligare Vete – ett vetemjöl med ca 
20 procent lägre klimatpåverkan i hela kedjan från jord till bord. 

Enligt Claes Johansson har iden om Vänligare Vete legat och väntat ett tag, 
eftersom Lantmännen var osäkra på om efterfrågan skulle vara stor nog för 

att möjliggöra satsningarna som krävdes. Först nu framstod marknaden som redo.

Lantmännen producerar också biodrivmedlet etanol på Agroetanol i Norrköping. Detta är alltså en produkt 
som hjälper kunderna att minska sina utsläpp, jämfört med om de tankat fossila bränslen. 

STYRMEDEL

När det gäller styrmedel anser Claes Johansson att det är viktigt att produkter står på egna ben – oberoende 
av politiska nycker. 

– Samtidigt är det lätt att glömma att det är väldigt lätt att tjäna pengar på att inte göra något hållbarhetsarbete 
alls, säger Claes Johansson. En stor del av livsmedelsindustrin består av lågprishandel exempelvis, och där 
är det bara lagstiftningens lägstakrav som gäller. Att få bottenplattan att lyftas är minst lika viktigt som det 
som händer allra längst fram i spetsen. I dagsläget finns en stor andel importerade livsmedelsprodukter på den 
svenska marknaden som är producerade på ett sätt som är olagligt i Sverige.

Enligt Claes Johansson kan det vara såväl politik som konsumentmakt som höjer nivån. 

– Om inget sker så kanske politiken måste hjälpa till att lyfta bottenplattan.

Claes Johansson ser också en viss potential för energieffektiviseringar inom Lantmännen och anser att de 
statliga pengarna från Klimatklivet är ett bra styrmedel eftersom det kortar återbetalningstiden och kan göra 
vissa saker ekonomiskt möjliga som annars inte hade varit det.

Lantbrukets klimatarbete handlar inte bara om att minska utsläppen utan också om att möta ett förändrat klimat. 
Av detta skäl krävs växtförädling, enligt Claes Johansson. För att denna typ av verksamhet ska finnas kvar i 
landet på sikt krävs såväl samverkan som samfinansiering mellan staten och lantbruket. 

Lantmännens etanolproduktion är, liksom andra biodrivmedel, väldigt beroende av styrmedel eftersom de 
fossila drivmedlen inte betalar sina externa kostnader fullt ut idag. För att konkurrensen på drivmedelsmark-
naden ska kunna anses vara någorlunda rättvis krävs det därför utjämnande styrmedel. Eftersom styrmedlen 
för etanol förändrades i Sverige stod Agroetanol plötsligt inför en dyster framtid. Tack vare att den tyska 
marknaden har öppnat upp för biodrivmedel genom en styrmedelsmodell som belönar hög klimatprestanda expor-
teras nu en stor del av Lantmännens etanol till Tyskland. Lantmännen skulle gärna se en styrmedelsmodell 
för biodrivmedel i Sverige som liknar den tyska.

Claes Johansson,
Lantmännens hållbarhetschef
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Löfbergs

En minirost för kaffe.

Löfbergs är en av Sveriges större producenter av 
kaffe och produktionen motsvarar drygt 10 miljoner 
koppar om dagen. Företaget har huvudkontor i Karl-
stad och egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark 
och Lettland. Med drygt 300 medarbetare omsätter 
de omkring 1,7 miljarder kronor om året.

Löfbergs är ett av ganska få företag i Hagainitiativet 
som inte kan säga att de kommer klara sitt klimatmål 
med god marginal. Det bör dock inte tolkas som att 
de inte ansträngt sig. Snarare förhåller det sig tvärtom 
– eftersom Löfbergs påbörjade sitt klimatarbete tidigt 
så har många av de lågt hängande frukterna redan 
plockats. Dessutom valde de ett ostrategiskt jämfö-
relseår, 2005, då företagets utsläpp var ovanligt låga. 
Minskningar blir naturligtvis svårare om man jämför 
med en låg siffra.

Detta till trots har Löfbergs minskat utsläppen per ton 
producerat kaffe med nästan en fjärdedel om man ser 
till utsläppen från den egna verksamheten, inklusive 
inköpt energi och tjänsteresor, och med 13 procent 
om man inkluderar odlingen av kaffe, transporter och 
förpackningsmaterial. Det sistnämnda gör naturligt-
vis mycket stor skillnad, eftersom de odlingsrelate-
rade utsläppen stod för 89 procent av Löfbergs totala 
utsläpp under verksamhetsåret 2014/2015.1

Klimatmål 100  % förnybart i scope 1 och 2 för anläggning i Karlstad samt i Viborg till år 2020. Utsläppen 
av växthusgaser i relation till produktionsvolym ska minska med 40  % till 2020 (basår 2005, 
målet avser scope 1 och 2 samt tjänsteresor i scope 3). 

Klimatmål så här långt Kan bli svårt att nå och förutsätter fossilfritt alternativ till gasol för rostning.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Rostning av kaffe.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Inköpta transporter, förpackningsmaterial, kaffeodling.

1   Se Hagainitiativets klimatbokslut 2015.
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För att minska utsläppen i den egna verksamheten ägnar Löfbergs mycket enga-
gemang åt att finna något som kan ersätta gasol vid rostningen. I företagets an-
läggning i Viborg i Danmark används biogas till rostningen och detta skulle 

kunna vara ett alternativ även på anläggningen i Karlstad. Däremot är det betydligt mer komplicerat i Karl-
stad eftersom det saknas stadsgasnät där. Det är inte heller uppenbart att det skulle finnas biogas att köpa för 
Löfbergs i Karlstad. Dessutom finns det andra problem.

– Skulle vi börja rosta på biogas så skulle det krävas vissa ombyggnationer, berättar Jan Möttönen, teknisk 
chef på Löfbergs. Helst skulle vi kunna utnyttja samma tank som vi använt för gasol (LPG). Den byggde vi 
2008, och det var en stor investering. Flytande biogas (LBG) kräver en termostank som vi dessutom saknar 
markyta för.

Enligt Jan Möttönen och Löfbergs hållbarhetschef Eva Eriksson är det en hönaäggproblematik med exem-
pelvis biogas. Det krävs efterfrågan för att få igång utbudet och ett utbud för att få igång efterfrågan. De har 
varit i kontakt med flera producenter som vill knyta till sig Löfbergs som kund för att få igång produktionen, 
men just nu framstår det som alltför riskabelt.

En annan tänkbar lösning är biopropan, en biprodukt av HVOproduktion, vilket har växt kraftigt i Sverige 
på senare år. Liksom med biogas är det dock inte säkert att Löfbergs kan få säker tillgång till detta bränsle. 

En annan utmaning för Löfbergs är transporterna. Företaget beräknar utsläppen från odlingen till fabriken, 
samtliga godstransporter till rosterierna i Karlstad och Viborg samt upphandlad distribution till kunder. Råkaf-
fet kommer med båt till Göteborg och transporteras sedan med tåg direkt in till rosteriet i Karlstad. Sommaren 
2015 flyttade Löfbergs färdigvarulagret från anläggningen i centrala Karlstad till ett nybyggt miljöcertifierat 
höglager i utkanten av staden och har förmått åkeriet att köra deras produkter med en HVO/elhybridlastbil. 
Dessutom överväger Löfbergs att börja leasa laddhybridbilar för att minska utsläppen från tjänsteresor i bil. 
Målet är 100 procent fossilfritt drivmedel för samtliga leasade bilar 2020. Utöver transporter och gasol står 
förpackningsmaterialet för ett hinder att ta sig över. 

– Allra helst skulle vi vilja att plasten till våra förpackningar produceras av svensk skogsråvara. Tekniken 
finns men det är för dyrt i dagsläget, berättar Eva Eriksson. Vi testade en fossilfri produkt –ett plastlaminat 
med fossil fri biopolyetylen – från Brasilien, men leverantörens livscykelanalys visade att det nästan inte var 
någon förbättring alls, sannolikt på grund av transporten från Brasilien samt att fabriken där inte använde 
fossilfri energi.

Eva Eriksson,
Löfbergs hållbarhetschef
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STYRMEDEL

Enligt Eva Eriksson har Löfbergs kommit till en punkt i sitt klimatarbete där det är dyrt att gå vidare.

– Förnybar gasol, förnybart drivmedel till tjänstebilar och biobaserat förpackningsmaterial – allt detta finns 
ännu inte eller är dyrare än det vi gör i nuläget och skulle därför slå hårt mot lönsamheten i en prispressad 
marknad som den för kaffe, säger Eriksson. För att ta nästa steg behövs det styrmedel som får kalkylen att gå 
ihop. Dessutom måste dessa styrmedel vara långsiktigt pålitliga, säger Eva Eriksson, eftersom det är inves-
teringar som behövs.

– Om man vet att skatteförutsättningarna går att beräkna på lång sikt så gör det investeringar betydligt  
enklare, säger Eva Eriksson. 

En annan viktig sak som staten kan göra är att förbättra stödet för att ta fram ny teknik, tycker Eriksson. 
– Allt som man kan göra av olja kan man ju också göra av den svenska skogen. Det finns många initiativ men 
det går inte tillräckligt snabbt.
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McDonald’s

McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja med mer än 215 restauranger, 400 000 dagliga gäster och en 
årlig omsättning på omkring fem miljarder kronor. McDonald’s har ca 12 000 medarbetare och är Sveriges 
största privata arbetsgivare för ungdomar. Drygt 90 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna 
företagare.

Svenska McDonald’s omfattas av de hållbarhetsmål som sätts av företaget globalt men har också lokala mål  
– som att minska koldioxidutsläppen med 40 procent i relation till antalet gäster och använda 95 procent 
förnybart bränsle för leverans av råvaror till restaurang till år 2020. McDonald’s har uppnått det förstnämnda 
målet och arbetar nu med att sätta nya mål.

– Vi tittar på olika delar av verksamheten och ser över hur vi kan påverka i en större del av värdekedjan än 
idag. Exakt var det kommer landa kan jag inte säga idag, säger Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s.

Hur McDonald’s väg mot att bli ett företag utan klimatpåverkan ser ut beror på vilken avgränsning som görs.  
I den egna verksamheten är det utsläpp från avfall, köldmedier samt tjänsteresor som måste minimeras.

Klimatmål 1) Minska CO2utsläppen med 40 % i relation till antalet gäster till 2020 (basår 2010).  
2) Nå 95 % förnybart bränsle för leverans av råvaror till restaurang till år 2020.

Klimatmål så här långt Mål 1 är uppnått och mål 2 ser ut att kunna nås.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Tjänsteresor, köldmedier.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Avfall, jordbruk, plast.
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Av de utsläpp som McDonald’s mäter idag är avfall den största utsläpps
posten. Där arbetar företaget med flera olika projekt för att öka återvinningen 
samtidigt som man minimerar transporterna.

– Vårt långsiktiga samarbete med vår logistikpartner öppnar intressanta möjligheter till ökad återvinning och 
uppföljning, vilket är positivt, säger Henrik Nerell. Vi efterlyser också en förenklad avfallslagstiftning där 
man skiljer på avfall från verksamheter och hushåll även i vår bransch. Idag är det stora skillnader mellan 
olika kommuner vilket försvårar vårt arbete med att effektivisera avfallshanteringen.

För köldmedier finns det en utstakad plan till 2030 i och med EUdirektiv och nationell lagstiftning, men 
enligt Henrik Nerell skulle utvecklingen kunna gå snabbare med hjälp av effektiva styrmedel, t ex investe-
ringsstöd för utbyte eller ombyggnad av befintliga anläggningar.

Utöver detta finns de transportrelaterade utsläppen. När det gäller målet om 95 procent förnybart bränsle ser 
det för närvarande bra ut eftersom McDonald’s logistikpartner under 2016 har kunnat köra på HVO till ca 90 
procent. Det är dock inte säkert att det går att köra på HVO i så hög utsträckning på sikt, eftersom utbudet av 
HVO inte är garanterat. Efterfrågan ökar nu snabbt och skatte reglerna för biodrivmedel är kortsiktiga. 

Tittar man på hela värdekedjan så ser McDonald’s utmaning annorlunda ut. När det gäller utsläppen från 
jordbruks– och köttproduktion är utmaningen att lösningarna inte är uppenbara idag. Utsläppen från livs-
medelsproduktionen faller utanför McDonald’s egen verksamhet, men företaget arbetar trots det målmedvetet 
med frågorna och har gjort så under lång tid. McDonald’s är bland annat medlemmar i SAI Platform (Sustainable 
Agriculture Initiative) och var med och initierade Global Roundtable for Sustainable Beef 2011. Utöver detta 
arbetar McDonald’s med att öka andelen protein som kommer från till exempel vegetabilier och kyckling.

– Idag är över 30 procent av försäljningen annat protein än nötkött och vi är övertygade om att andelen kom-
mer att öka de kommande åren, säger Henrik Nerell.

En ytterligare utmaning för McDonald’s är användningen av fossilbaserad plast. Det finns biobaserade alterna-
tiv, men de skulle behöva utvecklas ytterligare och komma ned i pris, enligt Henrik Nerell. 

Henrik Nerell,  
miljöchef på McDonald’s
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STYRMEDEL

Henrik Nerell är positiv till ekonomiska styrmedel för att få företag att gå åt rätt håll. 

– Det vi vill ha mer av det ska vi ha lägre skatt på och det vi vill ha mindre av ska vi ha högre skatt på. Skatt 
på fossil plast kunde kanske vara högre – det skulle snabba på både teknikutveckling och efterfrågan, säger 
Nerell. 

Dessutom anser han attanvändandet av återvunna resurser borde premieras framför jungfruliga material. 

– Problemet idag är att miljöskatter höjs samtidigt som andra skatter hålls konstanta, vilket ger högre kostna-
der överlag. Det skulle behövas en skatteväxling och ett mer holistiskt synsätt, säger Henrik Nerell.

Det viktigaste styrmedlet för att McDonalds ska kunna minska sina utsläpp är en förändring av reglerna 
kring avfall, enligt Henrik Nerell. Det han vill se är en ändring så att restaurangernas avfall klassas som 
verksamhets avfall och att man därigenom kan bygga upp en hantering som ser likadan ut i hela landet. Idag 
är detta inte möjligt, eftersom olika kommuner ställer olika krav och tolkar lagar och förordningar på olika 
sätt. Enligt Henrik Nerell skulle en sådan regelförändring kunna ske i samband med en strategi för cirkulär 
ekonomi, där företag ges incitament att öka återvinningen, samtidigt som användandet av återvunna material 
premieras. 
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Preem

Preem är ett svenskt drivmedelsbolag som börjat producera biobaserade fordonsbränslen. Företaget 
förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel och är ett av Sveriges störs-
ta exportföretag. Preem har 1 300 anställda och omsätter 66 miljarder kronor. De två raffinaderierna i  
Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet 
på över 18 miljoner ton per år. 

Preem har tveklöst varit en föregångare på den svenska marknaden för drivmedel sedan de investerade i en 
stor produktionsanläggning för produkten Preem Evolution Diesel tillsammans med skogsbolagen Södra och 
Sveaskog.

– Det var ju knappt nån som trodde på oss när vi lanserade den här produkten, berättar Helene Samuelsson, 
Preems kommunikationschef. Vi visade med vår investering att man kan göra vanliga drivmedel som funkar 
i dagens fordonsflotta av förnybar råvara. Bensin och diesel kan vara förnybart, precis som el kan vara det. 
Vi visade att det inte var något PRtrick utan det var sant och på riktigt.

Klimatmål Tre miljarder liter av produktionen och försäljning på den svenska marknaden ska vara  
förnybart till 2030.

Klimatmål så här långt Förra året låg Preem på 16 % förnybart, vilket var i linje med förväntningarna.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Energianvändning på raffinaderierna.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Kunders utsläpp från fordon.
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Preem har som mål att öka försäljningen av förnybara drivmedel till tre mil-
jarder till 2030. En kritisk faktor för att nå målet är att öka produktionen av 
hållbara förnybara drivmedel i Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil. 

Eftersom utsläppen från drivmedel uppkommer när de används i ett fordon är dessa utsläpp nedströms Preem 
i värdekedjan. Det råder dock knappast någon tvekan om att bolaget tar itu med sin största klimatpåverkan, i 
och med att de hjälper sina kunder att byta ut fossila bränslen mot förnybara. 

Om Preem ska få ned utsläppen i den egna verksamheten är det snarare utsläppen från raffinaderierna än 
från bränslet i sig som de måste arbeta med. Det är en mycket energiintensiv produktionsapparat där såväl 
el som naturgas och eldningsolja används. Trots detta märker Preems raffinaderier ut sig i en internationell 
jämförelse med 17  procent lägre utsläpp av koldioxid än medelraffinaderiet i Västeuropa, 95 procent mindre 
svaveloxider och 72 procent mindre kväveoxider. 

– Så det är redan en bra produktionsapparat, mycket på grund av att det ställs höga krav men också för att vi 
tagit egna initiativ, säger Helene Samuelsson. Ett initiativ som jag tror vi är faktiskt är unika i världen med 
är att vi ställer om vår fossila produktion mot förnybara drivmedel. Att vi fasar ut det fossila till förmån mot 
förnybara råvaror.

För att komma till rätta med utsläppen från raffinaderierna har Preem undersökt möjligheten att bygga egen 
vindkraft samt att börja fånga in koldioxiden (s.k. CCSteknik). Dessvärre är det inte särskilt fördelaktigt 
ekonomiskt att bygga vindkraft just nu, och CCStekniken är fortfarande under utveckling. 

En annan viktig fråga är att ta om hand om den restvärme som produceras på raffinaderierna. I dag går myck-
et restvärme från industrierna till spillo och bara på Preems raffinaderier finns en potential på ca 1 TWh.  
Genom att införa konkurrens i fjärrvärmenäten och tillåta leveranser av restvärme i näten skulle svensk 
fjärrvärme kunna bli ännu bättre, enligt Helene Samuelsson. De beräkningar som för närvarande finns bland 
annat i Fjärrvärmeutredningen visar att användningen av restvärme kan fördubblas, vilket skulle innebära 
minskade utsläpp av koldioxid i Sverige med 2 miljoner ton årligen.

STYRMEDEL

Den avgörande klimatinsatsen som Preem kan göra i dagsläget är dock att få ut mer förnybara drivmedel på 
marknaden. För det krävs långsiktiga spelregler, enligt Helene Samuelsson. 

– Eftersom plånbok styr vad gäller drivmedel så kan vi inte konkurrera med något annat än pris – våra gröna 
drivmedel måste vara prismässigt konkurrenskraftiga. Därför är vi extremt beroende av vi vilka regleringar 
som gäller, säger Helene Samuelsson.

Helene Samuelsson, 
Preems kommunikationschef
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Med nuvarande skattepolitik kan Preem förutse försäljningen på ett års sikt. Det innebär att de tvingades göra 
investeringen utan att ha någon aning om ifall produkten skulle gå att sälja eller inte. 

– Nu har det ju gått bra hittills, men skattepolitiken skulle kunna ändras imorgon och göra våra gröna investe-
ringar i princip värdelösa, säger Helene Samuelsson. Det vi efterfrågar är långsiktiga spelregler för förnybara 
drivmedel, utformade efter drivmedlets hållbarhet och klimatnytta. Det finns ju gröna råvaror som inte är bra 
ur ett hållbarhets och klimatperspektiv, till exempel palmoljebaserade råvaror, och så finns det gröna råvaror 
som är helt förträffliga – nyckeln i en hållbar omställning är att styra mot rätt råvara. Och det borde man göra 
ur ett livscykelperspektiv 

Helene Samuelsson påpekar att ett system liknande det Preem efterlyser finns i Tyskland idag. Systemet bygger 
på s.k. reduktionsplikt, och det är egentligen en lagstiftning som ligger på drivmedelsbolagen och säger att 
en viss andel av allt de säljer måste vara av förnybart ursprung och reducera koldioxidutsläppen med en viss 
mängd. Reduktionsplikten (kravet att reducera utsläpp av växthusgaser) borde enligt Helene Samuelsson öka 
enligt en trappa från år till år i syfte att stimulera till en ökad försäljning och produktion av klimateffektiva 
förnybara drivmedel. 

– Det kan verka märkligt att vi som drivmedelsbolag går längst fram och ber om mer regleringar. Många tror 
nog att det är tvärtom, att vi lobbar mot reglering, men vi vill verkligen se en konkurrens och teknikneutral 
lagstiftning som syftar till alla aktörer att gå mot mer förnybart och minskade utsläpp av växthusgaser.
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Siemens

Siemens är ett globalt industri och teknikföretag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infra-
struktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso och sjukvård genom elektrifiering, automation 
och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40tal 
orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Under 2015 omsatte Siemens i Sverige cirka 19 miljarder kronor.

Inför klimatmötet i Paris i december 2015 lovade Siemens att bli ett klimatneutralt företag till 2030. Siemens 
var då det första stora industriföretaget att sätta ett sådant mål, men de fick snabbt efterföljare. Målet avser 
företagets egna utsläpp, det som kallas scope 1 och 2 inom klimatrapportering. Även om företagets produkter 
i många fall hjälper kunderna att minska sina utsläpp, så är det alltså inte det som avses med målsättningen att 
bli ett klimatneutralt företag. När målet sattes valde man också ett delmål om att halvera utsläppen till 2020, 
med 2014 som basår. Det ser ut som att det målet kommer att nås i god tid innan 2020, mycket tack vare flera 
energieffektiviseringsåtgärder i egna produktionsanläggningar och att företaget köpt in förnybar el. 

Företaget satsar knappt 1 miljard kronor under tre år för att minska utsläppen och har som mål att minska sina 
energikostnader med närmare 200 miljoner kronor per år. 

Klimatmål Halvera utsläppen till 2020 (basår 2014) och nå koldioxidneutralitet till 2030 i scope 1 och 2.

Klimatmål så här långt 2020målet kommer att nås i god tid.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Bilflottan, kontor.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Tjänsteresor med flyg och hyrbil.
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– Detta gör vi genom att investera i ny teknik i våra fastigheter och produk-
tionsanläggningar. Det tar endast fem år för oss att räkna hem investeringen. 
Så vårt klimatarbete för att minska våra utsläpp är inte bara bra för miljön 
utan även för vår lönsamhet som företag, säger Maria Baldin, Siemens kom-
munikations och hållbarhetschef.

Att använda förnybar el och modern teknik för energieffektivisering handlar också för Siemens om att använ-
da sina egna produkter. Siemens har en s.k. miljöportfölj med produkter som hjälper användaren att minska 
sin energianvändning och sina utsläpp.

– Det handlar om att vi lever som vi lär. Vi vet att produkterna funkar och ger lägre energiförbrukning och 
därför investerar vi själva i dem, fortsätter Maria Baldin.

Dessa åtgärder handlar om att minska utsläppen från Siemens anläggningar. Dessa utsläpp kommer inte 
kunna minskas helt till noll, enligt Maria Baldin, vilket är en anledning till att målsättningen formulerats som  
klimatneutralitet och inte fossilfrihet. Utsläppen från kontorslokaler är en annan utmaning, inte minst efter-
som Siemens hyr flera av sina kontor och därför är beroende av att de lyckas förmå hyresvärdarna att vidta 
åtgärder. 

– En åtgärd vi gör i Stockholm är att vi under hösten 2017 kommer flytta våra Stockholmskontor till en 
modern miljö i hållbara och energieffektiva lokaler i Arenastaden i Solna. Våra egna smarta tekniklösningar 
inom fastigheter kommer till användning, fortsätter Maria Baldin. 

En annan investering som Siemens gjort är att de nyligen öppnat Sveriges första 3Dverkstad vid företagets 
fabrik för tillverkning av gasturbiner i Finspång. Det är den första anläggningen i Sverige och inom Siemens 
globalt för utveckling, tillverkning och reparation av komponenter i metall för kraftindustrin genom tekniken 
additiv tillverkning, allmänt känd som ”3Dprinting.” Endast ett fåtal företag i världen täcker alla dessa områ-
den med denna teknik.

Transporter och tjänsteresor är ett av de hinder som Siemens har identifierat för att nå målet om koldioxid-
neutralitet. Även om väldigt många av företagets tjänstebilar har bytts ut mot elhybrider på sistone – Siemens 
City Account Manager Tina Karlberg berättar att det är brist på laddstationer vid huvudkontoret numera – så 
återstår en andel bilar med fossilt drivmedel under överskådlig tid. Och flygresor är svåra att undkomma.

– Vi har ju mycket webbmöten och så, men flygresor är svårt att göra något åt. Vi måste kunna åka upp till  
Kiruna till exempel och träffa kunder där och det finns inga rimliga alternativ till flyg i så fall. Där måste vi 
lita på att flygindustrin utvecklas mot att använda andra bränslen, berättar Maria Baldin.

Maria Baldin, 
kommunikations och hållbarhetschef på Siemens
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Elektrifiering av transportsektorn är ett fokusområde för Siemens som redan idag har lösningar för elbilar, 
elbussar, elfärjor samt elvägar för godstrafik. Siemens har också ett finger med i att elektrifiera flygplan, då de 
tillsammans med Airbus utvecklar eldrivna flygplan med sikte på att minska flygets utsläpp radikalt. De har 
som mål att det första eldrivna passagerarflyget, för 100 passagerare, ska vara i trafik år 2030. I juli testkördes 
världens första elflygplan en kortare sträcka i Tyskland och inom närtid kommer det vara möjligt att köra fyra 
personer eller fler i ett hybridelektriskt flygplan.

STYRMEDEL

På frågan om vilka styrmedel som skulle snabba på Siemens klimatarbete ytterligare nämner Maria Baldin 
och Tina Karlberg transportrelaterade styrmedel som förmånsvärdet på miljöbilar, som fått ett stort antal 
Siemensanställda att gå över till laddhybrider. 

Något som också skulle kunna få effekt på företags klimatarbete i stort vore om det offentliga ställde miljök-
rav i offentlig upphandling, enligt Maria Baldin. Kunderna borde ställa större krav på låga livscykelkostnader 
och fokusera något mindre på initialkostnaden. Det skulle gynna miljön och energieffektiviteten.

– Vi vill se långsiktiga styrmedel och en politisk riktning som håller över tid, oavsett partitillhörighet säger 
Maria Baldin.
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Stena Recycling

Stena Recycling samlar in, förädlar och återvinner 
metaller, papper, plast och farligt avfall. Verksam-
heten har drygt 1000 anställda och omsätter 6,6 
miljarder kronor årligen. Företagets verksamhet är i 
grunden klimatpositiv, eftersom materialåtervinning 
minskar samhällets utsläpp av växthusgaser. Trots 
detta ger återvinningsverksamheten i sig upphov till 
utsläpp och det är dessa som är i fokus för Stena Re-
cyclings eget hållbarhetsarbete.

För att undersöka vad det skulle innebära för Stena 
Recycling att gå mot fossilfritt kommer företaget att 
utse några anläggningar till fossilfria filialer, där de 
helt enkelt ska testa vad som krävs för att gå mot 
fossilfrihet. Av de drygt 80 anläggningarna runt om i 
Sverige ska fyra testa detta.

En stor del av Stena Recyclings utsläpp ligger inom 
transportsektorn. Eftersom de köper in sina trans-
porter från åkerier måste arbetet med att minska ut-
släppen bygga på att påverka dessa aktörer. Enligt 
Cecilia Våg, hållbarhetschef på Stena Recycling, är 
åkerierna framåtsträvande och övergången till mer 
förnybara bränslen, framför allt HVO, har gått bra. 
Däremot finns det utmaningar i omställningen, bland 
annat tillgången till bränsle och tanklogistiken. De 
måste också se till att alla maskiner som kan bli ak-
tuella för att köra på HVO blir godkända för det. En 
annan utmaning är att säkerställa ursprunget av de  
råvaror som ingår i bränslet.

Klimatmål Stena Recycling ska minska klimatpåverkan med 40 % till 2020 (basår 2008) i förhållande till 
mängden insamlat material som går vidare till återvinning.

Klimatmål så här långt Kommer förmodligen klara målen med ganska god marginal.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Egna transporter, arbetsmaskiner, gasol.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Inköpta transporter
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– Stor efterfrågan framöver kan leda till att man tummar på vissa specifika-
tioner och exempelvis börjar använda mer palmolja, säger Cecilia Våg. Vår 
utgångspunkt är att den HVO vi använder ska vara fri från palmolja.

När det gäller användningen av gasol så är Stena Recycling beroende av denna gas för skärning samt för att 
värma cisterner. I dagsläget är det en ganska liten del av bolagets utsläpp, men i takt med att andra utsläpp 
minskar kommer andelen av Stena Recyclings klimatpåverkan från gasol att bli större.

STYRMEDEL

Enligt Cecilia Våg har kopplingen mellan materialåtervinning och klimatnytta bara börjat diskuteras på senare 
år. Ett bra sätt för att minska samhällets utsläpp vore att skapa styrmedel som leder till ökad materialåter-
vinning. En skatte lättnad kring återvunna material skulle kunna vara ett sätt att göra återvunna material mer 
konkurrenskraftiga mot jungfruliga material.

Ett annat sätt att främja återvinning vore om offentlig upphandling tog hänsyn till den aspekten. Det kan 
göras både genom att upphandlande myndigheter ställer krav på att återvunna material används och att pro-
ducenter avkrävs att deras material ska vara återvinningsbara efter användningen.

En utveckling som vi följer är hur produkter och förpackningar designas. Vårt inspel är att de, så långt det är 
möjligt, ska designade för att vara kunna  återvinnas.

När det gäller utsläppen från transporter anser Cecilia Våg att det vore rimligt att tillåta 74 tons lastbilar på 
det allmänna vägnätet (dagens regler tillåter 60 ton) vilket skulle ge mindre utsläpp per transporterad mängd. 
Det som krävs är också att styrmedlen är långsiktiga och ger kontinuitet.

Cecilia Våg, 
hållbarhetschef på Stena Recycling
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Sveaskog

Transportörerna har ett eget driv att minska sina utsläpp, enligt Sveaskogs Olof Johansson.

Sveaskog brukar och säljer skog som timmer, massaved och biobränsle och produkterna används i produk-
tion av träprodukter, papper, förpackningar och energi. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med kunder 
över hela landet och omsätter årligen drygt 6 miljarder kronor och har strax under 700 anställda.

Sveaskog har en positiv klimatpåverkan genom att upprätthålla eller öka mängden skog i landet, då våra 
skogar binder in koldioxid som sedan kan låsas in i produkter. Vissa produkter från skogen kan dessutom 
ersätta fossilt baserade produkter, vilket innebär att Sveaskog kan hjälpa sina kunder att minska utsläppen av 
växthusgaser.

– Vi skulle egentligen gynnas av att tala om klimatneutralt istället för fossilfritt eftersom vi redan idag kan 
hävda att vi är kraftigt klimatpositiva, säger Olof Johansson, Sveaskogs chef för skogsskötsel och miljö. Det 
är flera tiopotenser större effekt på den positiva sidan av skogen som växer än av utsläppen från våra proces-
ser. Men vi vill inte maskera våra utsläpp och vi vill visa att vi gör vad vi kan för att minska dem.

Enligt Olof Johansson har Sveaskog därför en långsiktig ambition att bli fossilfria, även om de ännu inte 

Klimatmål Minska 1) utsläppen med 40  % till 2020 (basår 2005) samt 2) utsläppen relaterade till produktion 
med 30  % till 2020 (basår 2010). Dessa mål omfattar scope 1 och 2 samt tjänsteresor i scope 3.

Klimatmål så här långt Mål 1 är redan uppnått, men inte mål 2.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 1 och 2

Egna arbetsmaskiner.

Största hinder för fossilfrihet  
i scope 3

Inköpta transporter.
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formulerat när det målet ska nås. För att nå fossilfrihet krävs det att Sveaskog 
i första hand fokuserar på utsläppen inom transporter och arbetsmaskiner, där 
en stor andel av företagets utsläpp ligger. Dessa är dock inköpta tjänster och 
utsläppen ligger därför uppströms Sveaskog i värdekedjan. 

– Vi befinner oss längst ut på ett finmaskigt vägnät för att hämta råvaran. Det begränsar våra alternativ vad 
det gäller transporter och vi är mycket beroende av utvecklingen av fossilfria drivmedel. Med de alternativ 
som är tillgängliga idag är det okänt för oss hur vi ska klara de sista procenten av våra transportutsläpp. Vi 
hoppas på den tekniska utvecklingen, säger Olof Johansson.

Sveaskog använder HVO i företagets egna skogsmaskiner idag men har en längre väg att gå vad gäller fordon 
och maskiner som ägs av entreprenörerna de anlitar. Virkestransporterna ligger exempelvis helt på åkerier. Men 
det händer saker även där, berättar Olof Johansson. 

– Det satte igång på allvar efter att vi haft en dialog men utan att vi egentligen ställde några krav. De senaste 
två åren har det märkts att transportörerna har ett eget driv. Vi försöker lägga över så mycket vi kan av transpor-
terna på tåg, men eftersom mycket av transporterna sker längst ut på det finmaskiga vägnätet i skogarna, kan 
vi bara ersätta vissa långväga transporter med tåg.

STYRMEDEL

Sveaskog är inte bara beroende av fossilfria drivmedel för att minska sina egna utsläpp, utan dessutom en  
potentiell leverantör av råvara till denna typ av fordonsbränsle. De är därför på flera sätt beroende av styrme-
del som snabbar på omställningen till ökad produktion av biobränslen. 

– Det viktigaste är att lägga fast en långsiktig politisk inriktning, säger Olof Johansson. Det är ett stort hinder 
att vi saknar långsiktighet i politisk inriktning.

–  Utöver detta skulle jag säga att märkningar som ökar konsumenters medvetenhet om olika produkter, vore 
ett viktigt styrmedel. Om konsumenterna börjar efterfråga fossilfria produkter och tjänster så kommer om-
ställningen att gå mycket snabbare. Det är till stor del en kunskapsfråga, säger Olof Johansson.

Olof Johansson, 
Sveaskogs chef för skogsskötsel och miljö
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Additionalitet Att en klimatåtgärd är additionell innebär att dess klimateffekt inte hade uppnåtts om åtgärden  
inte utförts. 

Biogas Metan som kan produceras från olika typer av avfall och/eller grödor. Precis som fossil metan (naturgas) 
kan biogasen kan användas som fordonsbränsle eller för el eller uppvärmning.

CCS (och BCCS) Förkortning för Carbon, Capture and Storage, dvs. att fånga in koldioxid och lagra den någonstans 
där den inte kommer ut i atmosfären. Om den koldioxid som lagras är biogen och inte fossil används 
begreppet BCCS. Detta innebär att koldioxidutsläppen kan sägas vara negativa.

EUETS Förkortning för EU Emission Trading System, dvs EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Externa effekter Ett nationalekonomiskt begrepp som syftar på kostnader eller nyttor som uppstår till följd av en  
transaktion men tillkommer en tredje part, utanför transaktionen.

Fjärrvärme Ett system för distribution av värme som används i många svenska städer. 

HVO Förkortning för Hydrogenated Vegetable Oil, en typ av diesel baserad på biologiskt material.

Kraftvärme En teknik som innebär att elektricitet produceras samtidigt som fjärrvärme kan distribueras.

Köldmedier Ett samlingsnamn på ett antal ämnen som används för att transportera kyla. Traditionellt har flera av 
dessa varit växthusgaser med mycket stor klimateffekt, ofta tusentals gånger större än koldioxid.

Scope 1, 2 och 3 Begrepp som används vid bolags klimatredovisning. Det baseras på GHGprotokollet som är en  
internationell standard att kategorisera ett företags klimatpåverkan. De tre ”scopen” graderar det redo
visande bolagets ägarskap och kontroll av utsläppet. Se avsnittet Liten genomgång av koldioxidberäk
ningar på sida 6 i denna rapport. (se även http://www.ghgprotocol.org/).

Statsstödsreglerna EU:s statsstödsregler kommer ofta upp i diskussioner om svenskt klimatarbete, eftersom de försvårar 
statligt stöd till vissa miljö och klimatåtgärder. Reglerna syftar till att marknaden inte ska snedvridas  
av statliga stöd, men i de fall marknaden redan är snedvriden av externa klimateffekter (se ovan)  
blir statsstödsreglerna problematiska.

Residualmix I Sverige går all el, oavsett produktionsmetod, in på samma nät. När en konsument väljer att köpa el 
från exempelvis vindkraft minskar den konsumentens koldioxidutsläpp. Utsläppen från residualmixen är 
de utsläpp som återstår från elproduktionen när alla som köpt en viss typ av el fått tillgodoräkna sig  
sina utsläppsminskningar.

Bilaga A: Begrepp och förkortningar



HAGAINITIATIVETS 
vision är ett lönsamt näringsliv  

utan klimatpåverkan


