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SAMMANFATTNING
Hagainitiativet har undersökt vilka av börsens stora bolag (105 bolag) som har klimatmål i
värdekedjan, d v s scope 3-mål. Då ungefär 70 procent av bolagen har sina väsentliga utsläpp i
scope 3 är det viktigt att sätta mål i värdekedjan för att vi ska klara att hålla oss under 1,5 grader
eller åtminstone bidra till en värld som håller sig under 1,5 grader.
Undersökningen genomfördes i december 2021. Vi har delat in resultatet i tre kategorier: Grönt
ljus för bolag som har relevanta tidssatta klimatmål i scope 3 med basår och slutår. Gult ljus för
bolag som har scope 3-mål men som inte är tidssatta och rött ljus för bolag som inte har
klimatmål i scope 3. Resultat visar att av de totalt 105 undersökta bolagen har:

•

en tredjedel (34 procent) fått grönt ljus
(har klimatmål i scope 3, som är tidsatta)

•

en femtedel (19 procent) har fått gult ljus
(har klimatmål i scope 3, men ej tidssatta)

•

hälften (47 procent) har fått rött ljus
(inga klimatmål i scope 3)
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Utav de 96 bolag (inkluderar ej investmentbolagen) visar undersökningen att:
•
•
•
•

68 procent av bolagen har de mest väsentligaste
utsläppen i scope 3.
71 procent av bolagen redovisar sina scope 3 mål.
35 procent av bolagen har ambitiösa och tidsatta
mål för att minska utsläppen i scope 3.
15 procent av de bolagen som inte har satt mål för scope 3
idag, är i process eller har som ambition att sätta mål för
scope 3 inom den närmsta tiden.

Av de 65 bolag som har sina mest väsentliga utsläpp i scope 3 har 38 procent av dessa
relevanta och tidsatta mål för att minska scope 3 utsläppen.
Utav de 9 investmentbolagen visar undersökningen att:
•
•
•

100 procent sina väsentligaste utsläpp i scope 3.
56 procent av investmentbolagen redovisat sina scope 3 mål.
22 procent ambitiösa och tidssatta mål för att minska
utsläppen i scope 3.

Detta innebär att totalt 34 procent av alla 105 granskade bolag har fått grönt ljus i
undersökningen och har mål för att minska de indirekta utsläppen i scope 3.

HAGAINITIATIVET arbetar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan
klimatpåverkan och har en 1,5 gradersstrategi som bland annat syftar att visar hur
näringslivet kan bidra till 1,5-gradersmålet. Hagainitiativet har klimatmål om
nettonoll till 2030 och med ambitionen att minska utsläppen med 30-50 procent i
scope 3.
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INLEDNING
Syftet med denna undersökning är att se hur stora börsnoterade bolag i Sverige arbetar med att
minska sina indirekta utsläpp, så kallade scope 3 utsläpp. Dessa utsläpp omfattar utsläppen
som sker av aktiviteter och tillgångar som inte ägs eller kontrolleras direkt av bolaget, men
som indirekt påverkar hela värdekedjan. Enligt Grenhouse Gas Protocol härrör i snitt cirka 70
procent av de totala utsläppen från scope 3, vilket visar att det är betydande för bolag att kunna
redovisa och följa upp dessa utsläpp för att kunna minska de totala utsläppen.
Stora börsnoterade bolags klimatarbete är tongivande för hur näringslivet arbetar med att
skapa en hållbar omställning. Dels på grund av deras breda kontakter med kunder och
leverantörer, men även med tanke på dess möjlighet att påverka andra företag. I denna
undersökning har vi fokuserat på de 105 börsnoterade stora bolagen i Sverige. Stora bolag har
ofta hållbarhet högt på agendan, med stora möjligheter att ställa om, vilket gör dem till viktiga
aktörer i klimatomställningen.

METOD
Undersökningen har genomförts i december 2021 och gick ut på att samla de 105 börsnoterade
stora bolagen i Sverige, för att sedan göra en systematisk genomgång av bolagens publika
dokument rörande bolagens mål och redovisning för scope 3 utsläpp. Främst har fokuset legat
på årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar, men även pressmeddelande och övriga
dokument tillgängliga på bolagens hemsidor har undersökts.

TRAFIKLJUSKATEGORISERING
För att enkelt och överskådligt se huruvida bolagen har rapporterat scope 3 mål och utsläpp
eller ej, har vi skapat en mall i form av ett trafikljus dit företagen blivit kategoriserade utifrån
hur de arbetar med scope 3. Dessa är beskrivna som:
GRÖNT LJUS: Bolaget har ambitiösa och relevanta mål för att minska bolagets
väsentligaste utsläpp inom scope 3, samt målen är tidsatta med både basår och slutår.
GULT LJUS: Bolaget har mål inom scope 3. Målen dock inte tidsatta eller inom bolagets
mest väsentliga utsläppsområde för scope 3.
RÖTT LJUS: Bolaget har inga mål, eller saknar tydliga mål för att minska scope 3
utsläppen.
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RESULTAT
Nästan 7 av 10 (68 procent) av de 96 undersökta bolagen, utom investmentbolagen, har de mest
väsentliga utsläppen i scope 3 samt redovisar scope 3 mål (71 procent) i någon form av
utsträckning. Detta visar att majoriteten av de undersökta bolagen som har väsentliga utsläpp
inom scope 3 även redovisar var dessa utsläpp kommer ifrån.

Figur 1 Graf som i procent visar att 68 procent av de 96 undersökta bolagen har de väsentligaste
utsläppen i scope 3, medan 32 procent av bolagen inte har de mest väsentliga utsläppen i scope 3.

Figur 2 Graf som i procent visar att 71 procent av de 96 undersökta bolagen redovisar sina scope 3
utsläpp, medan 29 procent inte redovisar dem.
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Av de totalt 96 undersökta bolagen har 35 procent fått grönt ljus i undersökningen, och har
därmed relevanta, ambitiösa och tidsatta mål för att minska sina scope 3 utsläpp. 20 procent av
bolagen har fått gult ljus och har till en viss utsträckning mål inom scope 3. Hela 45 procent av
de totalt 96 undersökta bolagen har fått rött ljus i undersökningen och saknar därmed mål att
minska utsläppen inom scope 3.

Figur 3 Graf som i procent visar att av de 96 undersökta bolagen så kan 53 procent av bolagen
kategoriseras in i grönt ljus, 20 procent i gult ljus och 45 procent i rött ljus.

Av de bolagen som fått rött ljus i undersökningen (41) så är 15 procent av dessa är antingen i
process för, eller har som ambition att sätta upp mål för att minska utsläppen inom scope 3.
Dock har majoriteten av de företagen som fått rött ljus inte kommunicerat ut, eller påvisat
någon ambition att minska utsläppen inom scope 3 alls.

Figur 4 Graf som i procent visar andelen av de företagen som inom röd kategori rapporterar att de
har ambitioner för, eller är i fas för att sätta mål inom scope 3 utsläpp.
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DE BOLAGEN (AV DE 96) SOM HAR SINA VÄSENTLIGASTE
UTSLÄPP I SCOPE 3
Som tidigare nämnt, har 68 procent (65) av de totalt 96 undersökta bolagen sina mest väsentliga
utsläpp i scope 3. Detta gör det intressant att ringa in dessa bolag och undersöka hur
ambitionsnivån ser ut för att minska utsläppen inom scope 3 för dem.
Det vi finner, illustrerat i figur 5, är att strax under två femtedelar (38 procent) av dessa bolag
har fått grönt ljus och därmed har ambitiösa, relevanta och tidsatta mål för att minska scope 3.
22 procent av företagen har fått gult ljus och har till viss del mål inom scope 3, medan 40
procent av bolagen fått rött ljus och inte har några mål rörande scope 3 alls. Denna bild visar att
bolagen med störst utsläppsnivå inom scope 3 har ett stort utrymme att skapa förbättring för
att arbeta med att minska utsläppen inom scope 3.

Figur 5 Graf som i procent visar de bolagen som har de väsentligaste utsläppen inom scope 3.
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INVESTMENTBOLAGEN
100 procent av de totalt 9 undersökta investmentbolagen har sina väsentligaste utsläpp i scope
3, varav 56 procent av dem redovisar mål inom scope 3.

Figur 6 Graf som procentuellt visar att 100 procent av de 9 undersökta investmentbolagen har sina
väsentligaste utsläpp i scope 3.

Figur 7 Graf som i procent visar att 56 procent av de undersökta investment bolagen redovisar
scope 3 mål, medan 44 procent inte redovisar scope 3 mål.
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Vår undersökning visar att cirka en femtedel (22 procent) av investmentbolagen fått grönt ljus
och har därmed ambitiösa och tidsatta mål för scope 3. Ungefär en tiondel (11 procent) av
investmentbolagen har fått gult ljus och har därmed till en viss del scope 3 mål. Totalt har 67
procent inga mål inom scope 3 alls.

Figur 8 Graf som i procent visar andelen investmentbolag inom respektive trafikljus. 22 procent
har fått grönt ljus, 11 procent har fått gult ljus, och 67 procent har fått rött ljus i undersökningen.

TOTALT: ALLA 105 BOLAG
Av de totalt 105 undersökta bolagen har lite över en tredjedel (34 procent) fått grönt ljus i
undersökningen. En femtedel (19 procent) har fått gult ljus, och nästan hälften av de totalt 105
undersökta företagen (47 procent) har inga mål inom scope 3 alls, och har därmed fått rött ljus.

Figur 9 Graf som i procent de totalt 105 undersökta bolagen, varav 34 procent har fått grönt ljus, 19
procent har fått gult ljus och 47 procent har fått rött ljus.
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ANALYS
Vi har tidigare undersökt hur många företag som satt halveringsmål varje årtionde och då
undersökt hur det sett ut i framförallt de egenägda utsläppen; scope 1 och scope 2. I årets
rapport kunde vi se att 1 av 3 bolag har halveringsmål till 2030 eller halverar varje decennium. Vi
såg att vi behövde undersöka scope 3 då ungefär 70 procent av näringslivet har sina största
utsläpp i värdekedjan.
Att över en tredjedel (34 procent) av de 105 undersökta bolagen har scope 3 mål som är
relevanta och som är tidsatta och cirka en femtedel (19 procent) har scope 3 mål, dock ej
tidsatta, betyder att nästan hälften har mål och nästan hälften har inte mål. Flera företag har
också skrivit att de håller på att sätta mål i värdekedjan. Detta är ändå ett ganska bra resultat.
Med tanke på att det är oftast ett mycket omfattande arbete att sätta mål och följa upp arbetet
värdekedjan, då det är någons annans utsläpp som bolaget behöver få in data från.
Genom att sätta mål i värdekedjan driver man därpå andra företag i värdekedjan, och det här
och nu det händer. Bolaget kan då bidra till att fler företag sätter klimatmål och följer upp.
Bolagets klimatarbete i värdekedjan får ringar på vattnet.
Det finns en kvalitativ aspekt av klimatmål i värdekedjan; vissa branscher som
dagligvaruhandel som kan ha över 50 000 produkter har ett oerhört omfattande arbete att få
koll på hela sin värdekedja medan företag med en enklare värdekedja kan ha det lättare.
För att fler företag ska kunna sätta klimatmål så behövs en politik som styr åt detta håll, det
borde bland annat vara obligatoriskt för företag utanför utsläppshandeln att sätta klimatmål.
Det handlar om politiska styrmedel som styr företagen åt rätt håll och det handlar om att driva
på som i detta fall med ett ambitionsindex. När de stora bolagen sätter mål i värdekedjan så
påverkas många företag. Det kan också handla om att det i slutändan behövs nya
affärsmodeller för att kunna minska sina utsläpp i värdekedjan.
Dock är det positivt att hälften av de stora bolagen sätter klimatmål i värdekedjan. 2020-talet
kommer att handla om att sätta mål och att följa upp, transparens i värdekedjan kommer vara
centralt.
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I Hagainitiativet ingår:
Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige,
Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs,
McDonalds Sverige, Preem, Stena Recycling, Stockholm
Exergi och Sveaskog.

