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VD FÖRORD  
2020-talets inledning är en ny instabil värld, samtidigt som klimatkrisen blir alltmer synlig och 

tidsfönstret för att klara 1,5-gradersmålet krymper för varje år. FN:s klimatpanel IPCC har skruvat 

upp varningarna och säger att det går inte går att vänta. Vi uppmanar därför alla beslutsfattare 

att skyndsamt agera därefter.  

Till dig som är företagsledare; skruva upp tempot och var transparent med din klimatpåverkan. 

2020-talets utmaning för näringslivet är att vara mer transparenta. Vi har lyckats visa hur våra 

direkta utsläpp kan minska och nu försöker vi redovisa hur vi kan göra desamma med utsläppen 

längst hela värdekedjan. Men vi har alla olika utmaningar då våra värdekedjor är olika komplexa 

och skiftar i omfattning. Det som förenar oss är att vi alla är beroende av varandras klimatarbete. 

Ju fler företag som sätter ambitiösa klimatmål, klimatredovisar och minskar sina utsläpp, desto mer 

underlättas det egna klimatarbetet.  

Till dig som är politiker; visa klimatpolitiskt ledarskap. Genomför en politik som ligger i linje med vad 

forskningen kräver. Klimatomställningen kommer att kräva stora privata investeringar och 

näringslivet har kraften att ställa om. För att klara omställningen behöver politiken vara långsiktig 

och förutsägbar. Våga leverera en politik i linje med 1,5-gradersmålet – det kommer att gynna 

både klimatet och Sveriges konkurrenskraft.  

Hagainitiativets strategi för 2020-talet ligger fast. Vi ska visa på affärsnyttan med 

klimatomställning, vara transparenta i vår klimatredovisning och påverka politiken i Sverige och EU 

att ligga i linje med 1,5-gradersmålet. Vårt klimatbokslut är en del av transparensen och i år utökar 

vi redovisningen av utsläppen utanför de egna verksamheterna i scope 3. Det är resultatet av två 

års arbete med att hitta en metod för att sätta mål och redovisa scope 3-utsläpp som fungerar för 

olika branscher.  
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SAMMANFATTNING 
I det här klimatbokslutet redovisas målen till år 2030 för första gången. När Hagainitiativet 

grundades i slutet av 2010 sattes egna klimatmål om minst 40-procentiga minskningar till 2020 i 

förhållande till ett frivilligt basår efter 1990. Medlemsföretagen hade klimatmål som minst 

omfattade utsläppen i scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3. 11 av 12 företag klarade målen, flera 

med god marginal. Nu lämnar vi 2010-talet bakom oss och blickar framåt mot 2030-målen.  

Det nya 2030-målet innebär en ambitionshöjning med nettonollutsläpp i scope 1. I scope 2 ska 

inköpt energi vara förnybar eller återvunnen och utsläppen i scope 3 ska kartläggas och med 

ambitionen om en halvering till 2030. Målen bygger på en halvering enligt Carbon law och 

Greenhouse Gas Protocol. Målen, som antogs 2017, är ett svar på det svenska nationella målet om 

att Sverige ska ha nettonollutsläpp till 2045 det vill säga en 85-procentig minskning i Sverige.  

Resultatet för 2021 visar att samtliga medlemsföretag utom ett har minskat sina utsläpp. 

Utsläppen har minskat med 42 procent i genomsnittet per företag, jämfört med basår. Även i 

jämförelse med 2020 har utsläppen minskat.  

Hagainitiativet utökar scope 3-redovisningen. I arbetet med att sätta relevanta scope 3-mål 

för Hagainitiativet blev det tydligt att scope-3 är mer än beräkningar. Att kartlägga, följa upp och 

framför allt minska utsläppen i värdekedjan förutsätter ökat samarbete, höjda ambitioner och ökat 

ansvarstagande i näringslivet, svensk klimatpolitik såväl som i EU. 

Företagens scope 3-utsläpp kommer från leverantörer och kunder i värdekedjan. Företagen 

behöver därmed ta del av deras utsläppsdata. Företagens värdekedjor ser olika ut; några har 

många mellanhänder medan andra har produktion utanför Sverige och EU vilket medför 

svårigheter i att få tillförlitliga data. Bristande lagstiftning och gemensamma riktlinjer försvårar 

ytterligare för företagen att mäta och minska sina utsläpp i värdekedjan. 

Scope 1 och 2 handlar till stor del om att ställa om i den egna verksamheten, medan scope 3 skiljer 

sig i det avseendet och handlar bland annat om att ställa om affären. För att göra det är 

företagen beroende av att kunder och leverantörer är med på resan för en minskad 

klimatpåverkan. Genom att arbeta med scope 3-utsläppen har företagen en avgörande roll i att 

påverka att aktörer i värdekedjan ställer om. 
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Scope 3 är komplext och medför överlappande värdekedjor mellan företagen. Företagens scope 

3-utsläpp kan inte adderas för att visa ett samlat utsläpp, då scope 3-utsläppen är någon annans 

scope 1 utsläpp. Det är därför angeläget att minska utsläppen i sin egen värdekedja, som på så 

sätt kan påverka omställningen i värdekedjan.  

Scope 3 utvidgar företagens ansvar och suddar ut gränserna för företag, deras affärsmodeller och 

skapar ett utökat ansvar. Scope 3 kräver därmed ett nytt angreppssätt. Det handlar om att dela på 

det affärsmässiga ansvaret i värdekedjan, utöver fokuset på sin egen verksamhet. I årets 

klimatbokslut görs en första ansats att redovisa utsläppen i alla tre scopen i GHG-protokollet, dvs 

utsläppen i hela värdekedjan. Utan att göra anspråk på att redovisa exakta siffror redovisas en 

övergripande beskrivning av hur klimatutmaningen fördelas i värdekedjan för Hagaföretagen.  

Alla företag har olika utmaningar och förutsättningar. Det finns luckor i rapporteringen och 

värdekedjorna bland företagen är inte täckta fullt ut. Det är någonting vi arbetar med aktivt 

framöver för att årligen förbättra. I och med att detta är första gången vi rapporterar scope 3 ser 

vi stora möjligheter för vidareutveckling åren framöver. 

För vissa företag finns majoriteten av utsläppen i en och samma scope 3-kategori, exempelvis 

Investeringar som helt dominerar Folksams värdekedja. För Stena Recycling är utsläppen fördelade 

på flera kategorier i värdekedjan. Av de totalt redovisade scope 3-utsläppen står 

användningsfasen för Preems sålda produkter för 85 procent. Näst största kategori är inköpta varor 

och tjänster (13 procent). Detta är en kategori som berör alla, men nio av företagen redovisar 

utsläpp. Den tredje största kategorin är investeringar, trots att Folksam är ensam om att redovisa 

utsläppen där, och står för 1 procent av de totala scope 3-utsläppen. 

För att nå målet om 85 procents minskning till 2030 för företagen i Hagainitiativet krävs det, från 

och med 2021, en genomsnittlig årlig minskningstakt på 17 procent.  
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OM HAGAINITIATIVET 

Hagainitiativet består av tolv välkända företag: 

Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, 

Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, 

Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena 

Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog. 

*Swedbank blev medlem i Hagainitiativet 2022 och 

redovisar inte utsläppen för 2021.  

Företagen i Hagainitiativet har bland annat 

åtagit sig att: 

• VD/ledning aktivt tar sitt klimatansvar.  

• Ha en förankrad och ambitiös klimatstrategi. 

• Beräkna och redovisa klimatpåverkan, enligt 

Greenhouse Gas Protocol. 

• Ha en tydligt minskande utsläppstrend.  

• Nettonollutsläpp till 2030 i den egna 

verksamheten.  

• Ambition att halvera utsläppen i värdekedjan till 

2030. 
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HAGAINITIATIVETS KLIMATBOKSLUT 
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan är Hagainitiativets vision. Klimatmötet COP26 i 

Glasgow enades om att öka åtgärderna för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och 

avvärja de värsta effekterna av klimatförändringarna. Hagainitiativets strategi är att bidra till 1,5-

gradersmålet genom att visa hur näringslivet kan bidra till utsläppsminskningar, visa på 

möjligheterna med klimatomställningen och samtidigt lyfta fram lönsamma åtgärder.  

För att lyckas med omställningen arbetar Hagainitiativet aktivt med att skapa rätt förutsättningar 

hos politiken, i Sverige och EU, för att näringslivet på bästa sätt ska kunna bidra. Näringslivet är 

centrala för att lyckas med omställningen, då företag har både innovationskraft och möjligheter till 

snabb förändring.  

Arbetet med utsläppsminskningar är ett arbete som inte tar slut. Först behöver 

klimatpåverkan beräknas för att veta var man står. Därefter behövs en strategi och tydliga 

klimatmål – som helst innebär en halvering varje decennium. Sedan följer att årligen vidta åtgärder 

för att minska sin klimatpåverkan och följa upp och transparent redovisa utsläppen. Ett företag i 

framkant kommunicerar sin klimatstrategi och agerar som samhällsaktör för att påverka politiken 

att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Hagainitiativets åtagande är att säkerställa att 

alla medlemsföretag lever upp till detta och tillsammans verkar för att driva på politik och 

näringsliv i den riktningen. 

När Hagainitiativet grundades i slutet av 2010 sattes egna klimatmål om minst 40-procentiga 

minskningar till 2020 i förhållande till ett frivilligt basår efter 1990. Medlemsföretagen hade 

klimatmål som minst omfattade utsläppen i scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3. När löftet gavs 

var det ambitiöst men det gick betydligt snabbare än väntat att minska utsläppen. När 2020-målet 

redovisades 2021 hade 11 av 12 företag uppfyllt målet medan det tolfte var nära måluppfyllnad. 

Flera av företagen minskade utsläppen betydligt mer än 40 procent jämfört med valt basår.  

Då klimatmålen till 2020 sattes fanns inte scope-3 standarden (Corporate Value Chain 

Accounting and Reporting Standard). Idag riktas alltmer fokus på klimatutsläppen från hela 

leverantörskedjan; uppströms och nedströms. Detta är naturligt eftersom i genomsnitt 70 procent 

av de totala utsläppen sker i scope 3, enligt Greenhouse Gas Protocol. De betydande utsläppen i 

scope 3 är en viktig utmaning för företagen i Hagainitiativet - och andra företag - att löpande 

följa upp och redovisa. Företagen i Hagainitiativet ser betydelsen av ökad redovisning och därmed 

transparens för en rättvis beskrivning av den totala klimatpåverkan.  
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Det nya 2030-målet innebär en ytterligare ambitionshöjning med nettonollutsläpp i scope 1. I 

scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen. Utsläppen i scope 3 ska kartläggas, 

målet är att minska med 30 procent och med ambitionen om en halvering till 2030. Målen bygger 

på en halvering enligt Carbon law och Greenhouse Gas Protocol:s Corporate Value Chain 

Accounting and Reporting Standard. Målen, som antogs 2017, är ett svar på det svenska nationella 

målet om att Sverige ska ha nettonollutsläpp till 2045 det vill säga en 85-procentig minskning i 

Sverige.  

I det här klimatbokslutet redovisas målen till år 2030 för första gången. I april 2022 tillkom 

Swedbank som medlem i Hagainitiativet. De redovisar sin klimatpåverkan i Hagainitiativets nästa 

klimatbokslut.  
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HAGAINITIATIVETS BERÄKNINGSMETOD OCH 

GREENHOUSE GAS PROTOCOL  
All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt Greenhouse Gas Protocol:s 

riktlinjer. Greenhouse Gas Protocol är den mest använda internationella redovisningsstandarden 

för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser.  

Hagainitiativets beräkningsmetod beskriver vilken metodik Hagainitiativet använder för de 

utsläppskällor som är aktuella vid beräkning av klimatpåverkan. För varje beskrivning redovisas 

vilket eller vilka av Greenhouse Gas Protocol:s olika scope utsläppen tillhör. Utsläppen delas in i 

scope 1; direkta utsläpp, scope 2; indirekta utsläpp genom inköpt energi och scope 3; övriga 

indirekta utsläpp. Läs mer om beräkningsmetoden.  

Medlemsföretagen kan välja sitt basår. För rapporteringsperioden 2021–2030 ska basåret vara 

2015 eller senare. Företag som har ett mål i närtid har dock fått dispens för att kunna redovisa sina 

scope 1-mål färdigt innan de byter basår. För scope 3 ska basåret vara 2015 eller senare.  

Medlemsföretagen kan välja att sätta absoluta eller relativa mål för att uppnå 

nettonollutsläpp till 2030. Det förstnämnda alternativet återspeglar företagets absoluta utsläpp 

uttryckt i ton CO2e. Däremot verkar alla företag i nätverket på växande marknader vilket i många 

fall gör relativ målsättning till ett lämpligt alternativ. I vissa fall kan till och med ökade absoluta 

utsläpp för företaget innebära totalt minskade utsläpp genom dess produkter, exempelvis ökad 

materialåtervinning eller övergång till biodrivmedel och fjärrvärme. I klimatbokslutet visar företagen 

sina mål, åtgärder de har gjort och vad de planerar att göra för att nå målen samt hur det hittills 

har gått med måluppfyllelsen.  

https://ghgprotocol.org/
http://hagainitiativet.se/wp-content/uploads/2016/05/160518-Hagainitiativets-berakningsmetod.pdf


11 

GHG:S RIKTLINJER BYGGER PÅ:

• Relevans – rapporteringen ska på ett relevant sätt

spegla företagets eller organisationens utsläpp så

att den kan fungera som ett beslutsunderlag för

användare både internt och externt.

• Fullständighet – rapporteringen ska täcka alla

utsläpp inom den angivna systemgränsen.

Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

• Jämförbarhet – metoden för beräkningar ska vara

konsekvent så att jämförelser kan göras över tid.

Förändringar i data, systemgränser, metoder eller

dylikt ska dokumenteras.

• Transparens – all bakgrundsdata, alla metoder,

källor och antaganden ska dokumenteras.

• Noggrannhet – de beräknade utsläppen ska ligga

så nära de verkliga utsläppen som möjligt.
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EXTERNA FAKTORER SOM PÅVERKAR UTSLÄPPEN 

För att beräkna utsläppen används aktivitetsdata för exempelvis energianvändning och 

bränsleförbrukning som grund. Därefter räknas dessa värden om till utsläpp av växthusgaser 

(CO2e) med hjälp av utsläppsfaktorer för respektive utsläppskälla.  

Ibland händer det att utsläppen ökar hos företagen fastän de har effektiviserat verksamheten. 

Företagen kan till stor del påverka sin förbrukning av resurser men ibland finns det yttre faktorer 

som gör att utsläppen ökar, trots effektiviseringar. Det kan exempelvis vara kalla vintrar som gör att 

fjärrvärmebolagen använder fossil spetsproduktion eller samhällsfunktioner som slås ut och leder till 

förändrade logistikflöden.  

Förändringar i utsläppsfaktorerna kan inte påverkas av företagen, de hämtas från oberoende 

källor som Statistiska Centralbyrån och Naturvårdsverket. Det är framför allt utsläppsfaktorerna för 

el och fjärrvärme som varierar från år till år på grund av förändringar i produktionen. Drivmedel, 

där olika typer av inblandningar av förnybara bränslen finns, gör också att utsläppen minskar. Ett 

exempel är reduktionsplikten för diesel som bidrar till en lägre emissionsfaktor.  

Företagen kan använda olika typer av el; ursprungsmärkt el eller ospecificerad el. För 

ursprungsmärkt el används en utsläppsfaktor för den valda energikällan. För den ospecificerade 

elen används utsläppsfaktorn nordiska residualmix. Nordisk residualmix är det värde som är kvar när 

man räknat bort den el som sålts med ursprungsgaranti. Utsläppen ska även redovisas när ingen 

skillnad görs mellan ursprungsmärkt el och ospecificerad el.  

https://ei.se/bransch/ursprungsmarkning-av-el/residualmix
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TIDIGARE RAPPORTERING 2010 - 2020 
Mellan 2010 och 2020 hade Hagainitiativet ett klimatmål som omfattade scope 1, scope 2 och 

tjänsteresor i scope 3 som innebar att företagen skulle minska sina utsläpp med 40 procent från 

ett valt basår till 2020. 2020-målet följdes upp årligen och slutredovisades 2021. Totalt minskade 

Hagainitiativets medlemsföretag sina utsläpp i scope 1 med 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

mellan valt basår efter 1990 till och med 2020. Det kan relateras till att Sveriges territoriella 

utsläpp år 2020 motsvarade 46,3 ton koldioxidekvivalenter enligt Naturvårdsverket.  

2020-års klimatmål har uppnåtts av 11 av 12 företag medan det tolfte var nära måluppfyllnad. I 

genomsnitt har företagen minskat utsläppen med 50 procent i scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 

3. 

Sveaskog (Basår: 2005)

McDonald's (Basår: 2010)

Folksam (Basår: 2002)

Coca-Cola (Basår: 2010)

HKScan (Basår: 2003)

Lantmännen (Basår: 2009)

Axfood (Basår: 2009)

Löfbergs (Basår: 2005)

Stockholm Exergi (Basår:
2010)

Stena Recycling (Basår: 2008)

JM (Basår: 2010)

Preem (Basår: 2008)

Uppfyllnad av Hagainitiativets klimatmål 2020

-93%

-89%

-87%

-85%

-85%

-84%

-82%

-71%

-70%

-62%

-48%

-33%
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RESULTAT: KLIMATBOKSLUT 2021 
Här redovisas Hagainitiativets sammanlagda utsläppsminskningar 2021 i absoluta tal jämfört med 

företagens valda basår. Företagen i Hagainitiativet är olika. Ett fåtal har sina största utsläpp i 

scope 1 men flertalet har sina största utsläpp i scope 2 eller scope 3. I och med det har företagen 

olika rådighet och möjlighet att påverka utsläppen. Utsläppen i scope 1 består av företagets 

direkta utsläpp från verksamheter de äger eller kontrollerar. Utsläppen i scope 2 är utsläpp som 

uppstår vid produktion av den el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga som företaget köper. I scope 3 

samlas alla övriga indirekta utsläpp, uppdelade i 15 kategorier, som uppstår uppströms och 

nedströms i värdekedjan.

Många av företagen i Hagainitiativet finns på växande marknader vilket gör det lämpligt för vissa 

att sätta relativa i stället för absoluta utsläppsmål. Det kan därför vara svårt att jämföra företagen 

med varandra. Många har satt både relativa och absoluta mål för utsläppsminskningar. Mer om 

företagens egna målsättningar återfinns på respektive företagssida. 
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UTSLÄPPSMINSKNINGAR I 2030-SCOPET  
 

 

Det nya 2030-scopet omfattar utsläppen i scope 1, 2 och 3. Med 2030-scopet menas 

nettonollutsläpp i scope 1 (85 procents minskning jämfört med valt basår), i scope 2 ska inköpt 

energi vara förnybar eller återvunnen och för scope 3 är målet att minska utsläppen med 30 

procent och med ambitionen att halvera till 2030, jämfört med valt basår. 

Redovisning i scope 1 och 2 är mer jämförbara, dock skiljer basåren åt, medan redovisningen i 

scope 3 skiljer sig åt mellan företagen. Det är en naturlig konsekvens då företagens utsläpp i 

värdekedjan skiljer sig utifrån bransch och verksamhet. De är därför betydligt mer komplexa 

jämfört med scope 1 och 2. Uppföljningen av scope 3 görs på respektive företags egen sida, 

medan den jämförande uppföljningen av Hagainitiativets 2030-mål endast avser scope 1.  

I den första uppföljningen mot Hagainitiativets 2030-mål har samtliga medlemsföretag utom ett 

minskat sina utsläpp. Fem företag har äldre basår medan sju företag har valt nya basår. Coca-

Cola Europacific Partners och McDonald’s har godkända mål 1,5-graders mål enligt Science Based 

Targets Initiative (SBTi) som redovisas separat. Det samlade utsläppet för företagen har minskat 

med 21 procent medan genomsnittet per företag är en minskning med 42 procent. Summerat för 

alla företagen är utsläppsminskningen 696 000 ton CO2e varav Stockholm Exergi står för 67 

procent, Preem för 27 procent, HKScan för 4 procent och övriga bolag för 2 procent. Observera 

att bolagens olika val av basår kan påverka resultatet. 

 

Hagascopet innebar 40 procents minskning i scope 1, 2 inklusive tjänsteresor i scope 3 
till 2020.  

2030-scopet omfattar utsläppen i scope 1, 2 och 3.  Scope 1, nettonollutsläpp (85 
procents minskning jämfört med valt basår). Scope 2, inköpt energi ska vara förnybar 
eller återvunnen. Målet för scope 3 är att minska utsläppen med 30 procent och med 
ambitionen att halvera till 2030, jämfört med valt basår. 
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Figur 1 Företagens scope 1-utsläpp 2021 i förhållande till valt basår (där flera av företagen har ett nytt 

uppdaterat basår). Andelarna i tabellen är beräknad utifrån respektive företagens totalt redovisade utsläpp, 

varför de inte är jämförbara.2030-målet är att utsläppen ska minska med minst 85 procent. Det samlade 

utsläppet för företagen har minskat med 21 procent medan genomsnittet per företag är en minskning med 41 

procent. I det översta diagrammet redovisas de företag med basår som ligger närmast i tiden överst. 

Observera att val av basår skiljer sig mycket vilket påverkar utfallet.
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Figur 2 I diagrammet redovisas företagets förändring av utsläpp i scope 1 för 2021 jämfört med valt basår 

(inom parentes) samt jämfört med 2020. Utsläppet redovisas som ton CO2e.  
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BIOGENA UTSLÄPP 

Biogena koldioxidutsläpp sker vid användning av biobränslen för uppvärmning, produktion och 

transporter. Vid förbränning i luft av bränslen som innehåller kol bildas koldioxid oavsett om 

bränslet är fossilt eller förnybart. Över tid är det dock bara koldioxidutsläpp från fossila bränslen 

som bidrar till växthuseffekten eftersom biobränslen tar upp lika mycket koldioxid under sin tillväxt 

som det släpps ut vid förbränning. Koldioxidutsläppet vid förbränning av biobränslen kallas för 

biogena koldioxidutsläpp. Enligt den nationella redovisningen av växthusgasutsläpp redovisas såväl 

fossila utsläpp, biogena utsläpp som biogena upptag i enlighet med den så kallade LULUCF-

förordningen. Det biogena nettot redovisas alltså för markanvändningen. Om företagen skulle 

redovisa de biogena koldioxidutsläppen tillsammans med de fossila utsläppen skulle därför de 

biogena utsläppen dubbelredovisas. Enligt Greenhouse Gas Protocol och den nationella 

klimatrapporteringen ska biogena koldioxidutsläpp redovisas separat från fossila.  

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

Notera att endast koldioxidutsläpp redovisas varför de fossila koldioxidutsläppen i tabellen inte 

överensstämmer med utsläpp av växthusgaser uttryckta i CO2e (koldioxidekvivalenter) i respektive 

företags klimatbokslut. Notera också att biogena upptag av koldioxid inte redovisas i tabellen. 

Fördelning av 
direkta biogena 
och fossila utsläpp  

Direkt biogent CO2-

utsläpp (ton) 

Fossilt CO2e-
utsläpp i scope 1 
(ton) 

Axfood 4 570 14 126 
Coca-Cola 1 213 1 128 
Folksam 45 185 
HKScan 3 513 3 115 
JM 898 3 060 
Lantmännen 76 824 3 998 
Löfbergs 1 010 908 
McDonald’s 21 274 
Preem 1 966 2 121 439 
Stena Recycling 6 858 22 604 
Stockholm Exergi 2 146 822 450 193 
Sveaskog 35 044 11 187 
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UTSLÄPPSMINSKNINGAR I SCOPE 2 
Utsläppen i scope 2 består av utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt el, fjärrvärme, fjärrkyla 

och ånga. Scope 2 har två godkända beräkningsmetoder; market-based method och location-

based method. 

Inom Hagainitiativet redovisas utsläppet i scope 2 med market-based method, i tabellen nedan 

redovisas företagens utsläppsminskningar (ton CO2e) dels med den valda metoden, dels med den 

andra metoden; location-based method.  

ton CO2e 
Total scope 2 
market-based 

Total scope 2 
location-based 

Axfood 2 677 19 145 
Coca-Cola 268 479 

Folksam 284 708 
HKScan 2 182 7 118 

JM 1 100 3 160 
Lantmännen 15 426 35 723 
Löfbergs 53 1853 

McDonald’s 309 6956 
Preem 10 340 51 809 
Stena Recycling 1311 6716 

Stockholm Exergi 71 645 75 492 
Sveaskog 20 644 

Market-based method: 

Utsläppsfaktorn bestäms utifrån 

ursprungsgarantier. Om inga 

ursprungsgarantier har köpts används 

genomsnittlig utsläppsfaktor för den del av 

produktionen från kraftnätet som inte har 

sålts med ursprungsgarantier. 

Location-based method: 

Utsläppsfaktorn motsvarar den totala 

produktionen till det kraftnätet från vilket 

konsumenten hämtar sin el. 
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SCOPE 3 - MER ÄN BARA SIFFROR  
Scope 3 omfattar den klimatpåverkan som sker indirekt från källor som ägs eller kontrolleras av 

företagets organisation, men som inte uppkommer i egen verksamhet. Scope 3 består av 15 

kategorier som sker uppströms och nedströms i värdekedjan, exempelvis tjänsteresor, produktion, 

transporter och investeringar. Enligt Greenhouse Gas Protocol står scope 3-utsläppen i snitt för 

ungefär 70 procent av företags totala utsläpp. För att vara trovärdiga i sin klimatrapportering 

behöver företag därför mäta och aktivt minska sina scope 3-utsläpp. Det är, till skillnad från 

utsläpp i scope 1 och 2, ett arbete som kommer att växa fram under 2020-talet och kräva ett 

utökat samarbete mellan leverantörer och kunder. 

 

VÄRDEKEDJORNA ÄR KOMPLEXA OCH GLOBALA 

Eftersom företagens scope 3-utsläpp kommer från leverantörer och kunder i värdekedjan behöver 

företagen ta del av deras utsläppsdata. Företagens värdekedjor ser väldigt olika ut; några har 

många mellanhänder medan andra har produktion i länder där utsläppsdata inte alltid redovisas 

transparent. De flesta företag har scope 3-utsläpp som görs utanför Sverige och EU vilket medför 

svårigheter i att få tillförlitliga data. Bristande lagstiftning och gemensamma riktlinjer försvårar 

ytterligare för företagen att mäta och minska sina utsläpp i värdekedjan. 

De globala värdekedjorna gör att företagen påverkar de svenska territoriella utsläppen såväl som 

de globala. I Sverige redovisar Naturvårdsverket de totala inhemska utsläppen per utsläppskälla, 

medan Statistiska Centralbyrån redovisar utsläppen från den svenska ekonomin per bransch, det 

vill säga utsläpp som sker både inom och utanför Sveriges gränser. Det innebär att när ett företag 

mäter och minskar sina scope 3-utsläpp påverkar det både svenska utsläpp såväl som utsläpp som 

uppstår territoriellt i de länder där leverantörerna finns. 

Hagainitiativet har sedan starten 2010 redovisat scope 3-utsläpp för tjänsteresor och i vilken scope 

3-kategori varje medlemsföretag har sitt mest väsentliga utsläpp som inte redovisats i 

klimatbokslutet.  
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SCOPE 3 ÄR PROBLEMATISKT OCH INNEBÄR EN 
LÄRANDEPROCESS 
 

SCOPE 3 KRÄVER NYTT ANGREPPSÄTT 

Scope 3 är betydligt mer komplicerat och kräver ett annat angreppssätt än scope 1 och 2. Scope 1 

och 2 handlar till stor del om att ställa om i den egna verksamheten, medan scope 3 skiljer sig i det 

avseendet och handlar bland annat om att ställa om affären. För att göra det är företagen 

beroende av att kunder och leverantörer är med på resan för en minskad klimatpåverkan. Genom 

att arbeta med scope 3-utsläppen har företagen en avgörande roll i att påverka att aktörer i 

värdekedjan ställer om.  

Scope 3 medför överlappande värdekedjor mellan företagen. Företagens scope 3-utsläpp kan inte 

adderas för att visa ett samlat utsläpp, då scope 3-utsläppen är någon annans scope 1-utsläpp. 

Det är därför angeläget att minska utsläppen i sin egen värdekedja för att på så sätt påverka 

omställningen i hela värdekedjan. 

 

SCOPE 3 UTVECKLAR AFFÄREN 

I årets klimatbokslut görs en första ansats att redovisa utsläppen i alla tre scopen i GHG-

protokollet, dvs utsläppen i hela värdekedjan. Utan att göra anspråk på att redovisa exakta siffror 

redovisas en övergripande beskrivning av hur klimatutmaningen fördelas i värdekedjan för 

Hagaföretagen.  

Eftersom utsläppen i scope 3 handlar om utsläpp utanför den egna verksamheten och inkluderar 

leverantörskedjan och/eller hos kund krävs en annan ansats både avseende rapportering och 

förbättringsarbete. När det gäller scope 1 handlar det om att rapportera och utveckla sin egen 

verksamhet, medan det för scope 3 handlar om att skapa kunskap om, och utveckla hela sin affär, 

ur ett klimatperspektiv. Det innebär en väsentligt större utmaning, men nödvändigt för att klara den 

gemensamma klimatutmaningen. Det handlar om att dela på det affärsmässiga ansvaret i 

värdekedjan, utöver fokuset på sin egen verksamhet. 

 

SCOPE 3 UTVIDGAR FÖRETAGENS ANSVAR 

Ett ökat fokus på scope 3 innebär en kraftfull utvidgning av företagens ansvarsomfång. Hållbarhet 

och arbetet med minskade utsläpp i värdekedjorna suddar ut gränserna för företag och deras 

affärsmodeller och skapar därmed ett utökat ansvar. Alla företag står inför utmaningar, som 

sträcker sig ända till slutkonsumenten. Alla leden behöver involveras.  Ju högre ambitioner och mål i 

värdekedjan, tillsammans med reella minskningar, desto bättre för alla företag.   
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SCOPE 3 KRÄVER TRANSPARENS 

Företagen försöker nu beräkna och belysa hur deras varor, produkter och tjänster påverkar klimatet 

och tar hänsyn till alla aktiviteter som sker uppströms, det vill säga som görs av andra företag och 

verksamheter i värdekedjan. 

Det finns en kommunikativ problematik kring att vara transparent med scope 3-utsläpp. Om inte 

alla företag är transparenta kan en verksamhetens klimatprestanda framstå som sämre än andra 

likvärdiga aktörer som inte räknar med sina scope 3-utsläpp. Problematiken med att inte lyfta 

dessa utsläpp är dock större. Exempelvis kan det vara lämpligt att istället beskriva och förklara 

storleksordningen på dessa utsläpp samt förklara varför de är svåra att mäta. Att lyfta de 

utmaningar som måste lösas, tillsammans med ökad kunskap om utsläppen ger ett ökat underlag 

för att bidra till att minska dessa utsläpp på olika sätt. Transparens är därmed av stor vikt för att 

föra arbetet med scope 3 framåt. Detta klimatbokslut är en första ansats mot fortsatt utveckling. 

BRANSCHER HAR OLIKA UTMANINGAR 

Scope 3 är komplext och alla företag redovisar inte helheten av sina scope 3-utsläpp ännu, bland 

annat på grund av osäkra data eller att data för utsläppen saknas.  

Inom exempelvis finanssektorn är utsläppssiffrorna osäkra. Detta beror på att de är beroende av 

siffror från andra företag i sin investeringsportfölj, då finansmarknaden speglar andra företag i sin 

roll som investerare. När andra företag minskar sina utsläpp, minskar företagen i finanssektorns 

utsläpp.  
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Ett annat område med stora utmaningar är jordbrukssektorn. Jordbrukssektorn har de mest 

dominerande utsläppen i scope 3 där den större delen av utsläppen sker inom lantbruket. 

Utsläppen är svåra att mäta eller påverka då det till stor del kommer från biologiska processer. 

Schabloner för livsmedlens utsläpp är även osäkra, och det är svårt att få fram rätt data. 

Hagainitiativets medlemmar som verkar inom jordbruksbranschen har dessutom livsmedel som 

kommer ifrån en stor mängd gårdar, vilket försvårar datainsamlingen än mer. Jordbrukets utsläpp 

påverkas även till stor del av livsmedelskonsumtionen i Sverige. Förändringar i konsumtionsmixen 

bidrar till minskade utsläpp i livsmedelssektorn.  

Dagligvarubranschen har även ytterligare svårigheter att ta fram data för scope 3, då de står ett 

steg längre bort från produktionen med tusentals leverantörer eller återförsäljare som i sin tur säljer 

sin produkt från hundra eller tusentals producenter eller lantbrukare.  

Energisektorn är ett område där det finns relativt säkra uppgifter om utsläppen, då energisektorn 

ingår i utsläppshandeln och rapportering har skett under lång tid. Likaså har transportsektorn blivit 

bättre på att ta fram underlag för ökad transparens. Energi är ofta företagens scope 2 medan 

transporter, som alla företag har, återfinns både i scope 1 och till stor del i scope 3.  

 

UNDANRÖJ HINDER FÖR MINSKADE UTSLÄPP I VÄRDEKEDJAN 

Detta utgör bara exempel utifrån några branscher. Det är tydligt att det finns luckor i 

rapporteringen och värdekedjorna bland företagen är inte täckta fullt ut. Det är någonting vi 

arbetar med aktivt framöver och kommer förbättra år för år. Alla företag har olika utmaningar och 

förutsättningar, och i och med att detta är första gången vi rapporterar scope 3 ser vi stora 

möjligheter för vidareutveckling åren framöver. 

Alla utsläpp kommer inte att kunna reduceras till noll eller nära noll, av tekniska, ekonomiska eller 

politiska skäl. Politiken behöver gynna en grön omställning och vara mer långsiktiga, och samtidigt 

möjliggöra finansiering för investeringar som kan minska utsläppen för många företags 

värdekedjor. Arbetet med scope 3 och är en lärandeprocess, men det är också viktigt att göra rätt 

på riktigt. Hagainitiativet ägnar nu energi åt att förstå utmaningarna och möjligheterna kring 

detta. 
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HAGAINITIATIVET UTÖKAR SCOPE 3-REDOVISNINGEN 

I arbetet med att sätta relevanta scope 3-mål för Hagainitiativet blev det tydligt att scope 3 är 

mer än beräkningar. Läs rapporten här. Att kartlägga, följa upp och framför allt minska utsläppen i 

värdekedjan förutsätter ökat samarbete, höjda ambitioner och ökat ansvarstagande i näringslivet, 

svensk klimatpolitik såväl som i EU. Grafen nedan visar hur komplexa utsläppsminskningar i 

värdekedjan är. I Hagainitiativets scope 3-rapport har ett antal krav specificerats för att företagen 

ska kunna halvera utsläppen i värdekedjan, vilka presenteras efter grafen. 

Som ett första steg i att börja följa upp Hagainitiativets nya mål till 2030 redovisas även 

företagens mest betydande utsläpp i scope 3. Redovisningen baseras på företagens egen analys 

av vilka utsläpp som de anser vara mest betydande samt vilka strategier de antagit för att arbeta 

med dessa utsläpp. I diagrammet nedan presenteras en fördelning av var medlemsföretagen har 

sina scope 3-utsläpp, fördelat per kategori. Grafen nedan tydliggör hur spridda utsläppen är i 

värdekedjan och hur det skiljer sig mellan företagen. För vissa företag finns majoriteten av 

utsläppen i en och samma scope 3-kategori, exempelvis 3.15 Investeringar som helt dominerar 

Folksams värdekedja. För Stena Recycling är utsläppen fördelade på flera kategorier i 

värdekedjan. Av de totalt redovisade scope 3-utsläppen står användningsfasen för Preems sålda 

produkter för 85 procent. Utöver Lantmännen och Löfbergs har övriga företag inte några utsläpp 

alls i den kategorin. 

Näst största kategori är inköpta varor och tjänster. Detta är en kategori som berör alla, men 9 av 

företagen redovisar utsläpp. Denna kategori står för 13 procent av redovisade scope 3-utsläpp. 

Den tredje största kategorin är investeringar, trots att Folksam är ensam om att redovisa 

utsläppen där, och står för 1 procent av de totala scope 3-utsläppen. Inköpta transporter redovisas 

av alla utom Folksam och står för 1 procent. 

De kategorier som alla företagen redovisar är energi- och bränslerelaterade utsläpp och 

tjänsteresor. Båda dessa står dock för mindre än 1 procent av utsläppen. 

https://www.hagainitiativet.se/files/2021-06/210601-scope-3-utan-bilaga.pdf
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Figur 3 I figuren redovisas fördelningen av de scope 3-utsläpp som företagen har redovisat för 2021 i årets 

klimatbokslut. Detta visar hur de olika företagens scope 3 utsläpp som redovisas för 2021 ser ut och dess 

fördelning av utsläpp i scope 3. 
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SPECIFIKA KRAV FÖR HAGAINITIATIVETS MEDLEMMAR 

Utöver de generella scope 3-kraven finns ett antal 

specifika krav för Hagainitiativets medlemmar som 

gäller scope 3-redovisning:  

• Utsläpp i scope 3 (uppströms och nedströms) 

ska kartläggas/bedömas, identifieras och en 

strategi för att minska utsläppen ska tas fram 

utifrån väsentlighet och rådighet. Rådighet 

har den som  

antingen har den ekonomiska möjligheten 

och/eller det praktiska ansvaret.  

• För de kategorier inom scope 3 som har 

betydande utsläpp (stor eller medelstor 

utsläppskälla), och där företaget har 

rådighet, ska företaget uppvisa en plan för 

hur utsläppen ska minskas. Företagen 

presenterar sin plan för Hagainitiativets 

projektgrupp. 

• Planen för att minska utsläppen i scope 3 ska 

inkludera: 

o Basår: 2015 eller senare. 

o Minst 2/3 av scope 3-utsläppen. 

o 30 procents minskning med ambition 

om att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 

o Företaget visar hur målen uppnås 

§ I de fall där företaget inte kan visa hur målen ska uppnås ska företaget 

lämna förslag på åtgärder som behövs för att uppnå detta samt 

understryka vikten av Hagainitiativets ”generella scope 3-krav”. 

  

Generella klimatkrav på politiken 

Hagainitiativets ambition om halverade 

utsläpp förutsätter ökat samarbete inom 

näringslivet och mellan näringslivet och 

politiken. Politiken, såväl nationellt som inom 

EU, måste ständigt öka sina ambitioner och 

incitament för att det ska vara lönsamt för 

företag att ställa om. 

Generella klimatkrav för hela 

näringslivet 

Desto fler som sätter klimatmål och redovisar 
transparent, desto mer underlättar det 
arbetet att minska utsläppen scope 3. Alla 
företag bör: 

• sätta nettonollmål senast 2050 

• sätta delmål på vägen till 

nettonollmålet 

• redovisa transparent sin 

klimatpåverkan 

• bidra till att öka klimatambitionerna i 

politiken och näringslivet 
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CARBON LAW 
Greenhouse Gas Protocol ger en riktlinje för hur företagens utsläppsrapportering ska göras, men 

säger inget om vad som behövs göras för att nå upp till FN:s 1,5-gradersmål. Med ”The 1.5°C 

Business Playbook” kom 2020 en vägledning som riktar sig till företag och organisationer som vill 

bidra till 1,5-gradersmålet. Vägledningen bygger på ”Carbon law” som bygger på enkel tumregel; 

utsläppen måste halveras varje decennium för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 

grader. 

Färdplanen kräver att utsläppen når sin topp senast 2020, halveras 2030 och sedan halveras igen 

2040 och 2050. Vägledningen ”The 1.5°C Business Playbook” gör det enkelt för företag att 

applicera Carbon law och sätta en klimatstrategi i linje med klimatmålet att minst halvera 

utsläppen var tionde år. Hagainitiativet redovisar hur medlemsföretagens utsläppsminskningar i 

scope 1 förhåller sig till Carbon law.  

 

Figur 4 I figuren redovisas företagens samlade scope 1-utsläpp för valda basår normerade till 2010 och 2020. 

Normeringen av företagens basår har skett linjärt. Hagainitiativets mål fram till 2020 var att uppnå en 

minskning på 40 procent. Figuren visar ytterligare halvering till 2030, dock är Hagainitiativets mål att minska 

med 85 procent.   
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Det samlade utsläppet för företagen i Hagainitiativet har nästan minskat i linje med Carbon law, 

48 procent. Resultatet påverkas dock stort av utsläppen från Preem och Stockholm Exergi, där 

Preem har minskat med 30 procent och Stockholm Exergi med 73 procent. Variationen mellan 

företagen i övrigt ligger mellan 39 och 90 procents minskning. 

Det är tydligt vad som krävs. En halvering varje decennium kräver en ungefärlig minskningstakt på 7 

(6,7) procent jämfört med föregående år från och med 2020. För att nå målet om 85 procents 

minskning till 2030 för företagen i Hagainitiativet krävs det, från och med 2021, en genomsnittlig 

årlig minskningstakt på 17 procent.    

 

FRAMÖVER: KOLDIOXIDINFÅNGNING OCH NEGATIVA 

UTSLÄPP 
Enligt IPCC:s specialrapport ”1.5 degree in a Warming World” kommer utsläppsminskningar inte att 

räcka för att nå 1,5-gradersmålet. Kompletterande metoder som infångning av koldioxid och 

negativa utsläpp behövs också. Vissa utsläpp är svåra att fasa ut och för att nå Sveriges mål om 

nettonollutsläpp och negativa utsläpp behövs tekniker för att kompensera för de sektorer som inte 

blir av med sina utsläpp.  

Åtgärderna, teknikerna och metoderna som används för att avlägsna utsläppen syftar ofta till att 

nå negativa utsläpp, det vill säga att nettoupptaget är större än utsläppen. Det finns två 

huvudmetoder att för att avlägsna utsläppen; antingen genom naturliga processer som tar bort kol 

från atmosfären (genom exempelvis förändrad markanvändning eller restaurering av våtmarker) 

eller genom tekniska processer som fångar in kolen permanent för att sedan lagra den någon 

annanstans (oftast geologiskt i berggrunden eller under jord).  

Hagainitiativet ser att utsläppsminskningar är centralt i omställningen men att företag också 

behöver arbeta med koldioxidinfångning och negativa utsläpp för att klara 1,5-gradersmålet. Flera 

av Hagainitiativets medlemsföretag arbetar aktivt med koldioxidinfångning och negativa utsläpp. 

Framöver kan dessa åtgärder komma att inkluderas i Hagainitiativets klimatbokslut.  

  

https://www.ipcc.ch/sr15/


KLIMATBOKSLUT
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AXFOOD  

 

  

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra 
och hållbar mat. I Axfoods bolagsfamilj ingår 
butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom 
Tempo och Handlar'n. Grossistförsäljning sker 
genom Snabbgross och supportbolaget 
Dagab ansvarar för koncernens 
produktutveckling, inköp och logistik. I 
Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och 
Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, 
City Gross och Mathem. Tillsammans har 
koncernen drygt 12 000 medarbetare och en 
omsättning om cirka 58 miljarder kronor. 

 Läs mer på www.axfood.se 

http://www.axfood.se/
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KLIMATMÅL 

Axfood ska ha nettonollutsläpp för egen verksamhet senast 2030. Den dominerande 

klimatpåverkan för dagligvaruhandeln sker i scope 3 och många av Axfoods hållbarhetsmål 

påverkar scope 3 positivt, till exempel krav på att externa åkerier ska köra fossilfritt senast 2030 

och att leverantörer av egna märkesvaror ska sätta mål om nettonollutsläpp senast 2025. 

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Samtliga 262 egenägda lastbilar kan köras fossilfritt 2021 och den första helelektriska 

lastbilen togs i drift. 

• De klimatpåverkande utsläppen från köldmedia minskar genom att kylar och frysar 

moderniserades och byts ut. 

• Arbete pågår för att leverantörer av egna märkesvaror ska nå nettonoll i scope 1 och 2 

samt minska utsläppen i scope 3.  

• Matsvinnet minskar i linje med halveringsmålet 2025 med hjälp av digitalisering, 

utförsäljningar och samarbeten med välgörenhetsorganisationer.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Års- och hållbarhetsredovisning 2021  

  

https://www.axfood.se/globalassets/startsida/investerare/rapporter-och-presentationer/2021/axfood-ars--och-hallbarhetsredovisning-2021.pdf
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Figur 5 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Axfood har minskat 

utsläppen med 82 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon law. 
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Tabell 1 Axfoods utsläpp 2021  

Utsläpp (ton CO2e) 2021 
Fördelning av 

2021 

Scope 1 14 126 34% 

Köldmedier 2 979 7% 

Egna transporter 10 928 26% 

Personbilar 219 1% 

Scope 2 1) 2 677 6% 

El 2 520 6% 

Fjärrvärme 157 0% 

Scope 3 24 532 59% 

3.3 Energi- och bränslerelaterade utsläpp 2 923 7% 

3.6 Tjänsteresor 2) 125 0% 

Utökad scope 3-rapportering 2021 21 484 52% 

- 3.4 Inköpta transporter samt uppströms transporter 3) 2 1007 51% 

- 3.5 Avfallshantering 4) 477 1% 

TOTAL (enligt basårets omfattning) 19 851 48% 

TOTAL (exkl klimatkompensation) 41 335 100% 

Klimatkompensation 5) -104   

TOTAL (inkl klimatkompensation) 41 231   

   

Nyckeltal 2021 Enhet 

Utsläpp per omsatt MSEK exklusive klimatkompensering 0,7 ton CO2e/MSEK 

Utsläpp per omsatt MSEK exklusive klimatkompensering (exkl 

kategori 3.4 och 3.5) 
0,4 ton CO2e/MSEK 

Utsläpp per anställd exklusive klimatkompensering 3,4 
ton 

CO2e/anställd 

Utsläpp per anställd exklusive klimatkompensering (exkl kategori 

3.4 och 3.5) 
1,8 

ton 

CO2e/anställd 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 19 145 ton CO2e. 

2) Avser flyg, hotell, tåg och taxi. 

3) Avser endast transport från lager till butik. 

4) Avser endast avfall för de butiker och lager där Axfood står som avtalsägare. 

5) Avser flygresor i tjänsten.  
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Figur 6 Hagainitiativets scope 1-mål till 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basåret 2021 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 

Figur 7 I figuren redovisas utsläppen för 2021 fördelade per scope. Omfattning av redovisat utsläpp som har 

tillkommit för 2021 redovisas i särskild färgskala.  
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AXFOODS VÄRDEKEDJA 

Axfoods värdekedja omfattar flera olika led och sträcker sig från primärproduktion, med odling och 

uppfödning av djur, via leverantörer och underleverantörer som hanterar allt från förädling till 

paketering, till egna lager och butiker som hanterar de tusentals varor som ingår i sortimentet. Sist 

i kedjan finns de 4,5 miljoner konsumenter som varje vecka e-handlar eller besöker någon av 

koncernens hundratals butiker. 

Tabell 2 Axfoods uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori.  

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp  
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat 
utsläpp 
(ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

  

Utsläpp från 
primärproduktion 
utgör Axfoods 
mest betydande 
utsläppskälla i 
scope 3. 
Eftersom 
tillförlitliga och 
kvalitetssäkrade 
data saknas, 
redovisas inte 
utsläpp från 
primärproduktion 
för 2021. 

   

2. Kapitalvaror       

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

2 923      

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

21 007  
Avser endast 
utleveranser, dvs. 
transporter från 
lager till butik. 

   

5. 
Avfallshantering 

477  

Avser endast 
avfall för de 
butiker och lager 
där Axfood står 
som avtalsägare. 

   

6. Tjänsteresor 125      

7. Pendlingsresor       

8. Hyrda 
tillgångar 

      

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

      

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

      

11. Användning av 
sålda produkter 

      

12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 
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13. Uthyrda 
tillgångar 

      

14. Franchise       

15. Investeringar       

 SUMMA 24 532      

Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 

      

 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

 

Inget överordnat scope 3-mål finns som mäter klimatpåverkande växthusgaser i absoluta tal, 

däremot flera mål som bidrar till minskade klimatutsläpp inom scope 3. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Krav ställs på att leverantörer redovisar åtgärder i scope 3 samt flera mål och aktiviteter som bidrar 

till att minska utsläppen i scope 3, till exempel mål om ökad försäljning av hållbarhetsmärkta varor, 

halverat matsvinn, plastbantning och användning av förnyelsebar och återvunnen råvara, ett eget 

förslag till livsmedelsstrategi (Mat 2030) för ett mer hållbart matsystem samt att samarbeten med 

producenter och bönder utvecklas. 

 

 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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ANALYS OCH KOMMENTARER  

Under 2021 har Axfood inkluderat fler utsläppskällor och data om avfall, inhyrda transporter till 

lager och butik och ytterligare lagerenheter har inkluderats, vilket påverkar jämförbarheten mellan 

olika år. Det innebär att Axfoods redovisade klimatavtryck 2021 är mer fullständig än tidigare och 

således inte i sin helhet jämförbart med tidigare redovisade utsläpp för 2020. 

Vid jämförelse med inrapporterade uppgifter från föregående år har Axfoods utsläpp i scope 1 

minskat med 9 procent, vilket beror på en generell nedgång i alla utsläppskällor; köldmedier, egna 

transporter och personbilar.  

Utsläpp i scope 2 har ökat, vilket dels beror på att samtliga lager inkluderats i 

utsläppsberäkningen. Om endast 2020 års redovisningsomfång jämförs har utsläppet ökat med 7 

procent, vilket beror på att icke ursprungsmärkt el som köps utanför det centrala elavtalet och kan 

inte härledas till ursprungsmärkt el, har tillkommit 2021. Hade i likhet med 2020 all el varit 

ursprungsmärkt hade de totala utsläppen minskat med 7 procent. 

Axfood har sedan tidigare redovisat utsläpp från egna transporter. Trots att Axfoods egen 

fordonsflotta växer, har utsläppen minskat sedan förgående år, vilket beror på minskat 

användande av fossila bränslen i bränslemixen.  

Från och med 2021 utökas redovisningen med lejda transporter, vilka för innevarande 

rapporteringsperiod står för drygt hälften av Axfoods totalt redovisade utsläpp. Även utsläpp för 

avfallshantering redovisas för första gången. Utsläpp från ej bilburna tjänsteresor har fortsätt att 

minska ytterligare. Efter att ha minskat med nästan 70 procent mellan 2019 och 2020, minskade 

utsläppen med 47 procent jämfört med 2020. Sammantaget innebär det en reducering med 83 

procent mellan 2019 och 2021. 

Utsläpp från primärproduktion utgör Axfoods mest betydande utsläppskälla i scope 3. Eftersom 

tillförlitliga och kvalitetssäkrade data saknas, redovisas inte utsläpp från primärproduktion för 2021. 

Inom livsmedelsbranschen är utsläppen från primärproduktionen (dvs inom Scope 3) de helt 

dominerande. Särskilt betydelsefulla och svårbedömda är de biogena utsläppen av koldioxid, 

metan och lustgas från mark, gödsel och djur. 
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COCA-COLA EUROPRS SVERIGE  
 

 

 

  

Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB 
(CCEP SE) är en del av Coca-Cola 
Europacific Partners (CCEP) som finns på 29 
marknader och producerar, distribuerar och 
säljer icke-alkoholhaltiga drycker. Cirka 700 
personer arbetar på Coca-Cola i Sverige, 
varav cirka 500 i Jordbro utanför Stockholm. 
Här produceras omkring 1,5 miljoner liter dryck 
varje dag. Coca-Cola Europacific Partners 
Sverige AB omsätter 4,4 miljarder SEK. 

 Läs mer på www.cocacolaep.com eller 
www.coca-cola.se 
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KLIMATMÅL 

2020 lanserade Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) den koncernövergripande klimatstrategin 

Action on Climate Now, med målet att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 

2040. Ett delmål i den nya klimatstrategin är att till 2030 reducera de absoluta utsläppen av 

växthusgaser i scope 1, 2 och 3 (basår 2019) med 30 procent, för att sedan nå nettonoll år 2040. 

Målet för 2030 har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi) att vara i linje med 1,5-

gradersmålet och Parisavtalet.  

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Sommaren 2021 certifierades produktionsanläggningen i Jordbro klimatneutral enligt 

standarden PAS 2060.  

• Sedan januari 2021 är fjärrvärmen som används vid produktionsanläggningen 

klimatneutral. Det innebär att både el och fjärrvärme är förnybar och klimatneutral.    

• Sedan 2010 har CCEP SE minskat energiförbrukningen per liter producerad dryck med 32 

procent samt minskat den genomsnittliga energiförbrukningen per kylskåpsutrustning med 

55 procent. 

• Alla CCEP SE:s upphandlade inrikestransporter kör sedan hösten 2021 på fossilfria 

drivmedel. 

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Sustainability Stakeholder Report 2020  

  

https://www.cocacolaep.com/sustainability/download-centre/
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Figur 8 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 
förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. CCEP har minskat 
utsläppen med 85 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon law 

 

 

Figur 9 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 3 CCEP SE:s utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 2019 2021 Fördelning av 
2021 

Förändring 2019-
2021 

Scope 1 1 475 1 128 1,5% -24% 
Scope 2 1) 288 268 0,4% -7% 
El 0 0 0% 

 

Fjärrvärme 288 268 0% -7% 

Scope 3 89 518 74 368 98,2% -17% 
3.1 Inköpta varor och tjänster 83 535 71 515 94% -14% 

- varav förpackningar 50 140 42 760 56% -15% 

- varav ingredienser 33 396 28 755 38% -14% 

3.4 Inköpta transporter 4 598 1 661 2% -64% 

3.10 Kylning av drycker i butik 
2) 

1 386 1 192 2% -14% 

TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 

91 281 75 764 100% -17% 

TOTAL (inkl 
klimatkompensation) 

91 281 75 764     

 

Nyckeltal Basår 
2019 2021 Förändring 

2019-2021 Enhet 

Utsläpp per liter producerad dryck  250 193 -23% g CO2e/liter 

 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 479 ton CO2e. 

2) Elförbrukning och köldmedieläckage hos kylar som står i kundernas försäljningsställen. 
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Figur 10 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 
utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basåret 2019, 2021 
och slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 
mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 
planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 
 
 
 

 
Figur 11 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. 
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COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS VÄRDEKEDJA 

För att producera, sälja och distribuera drycker är CCEP beroende av stabil tillgång till 

högkvalitativa ingredienser och råvaror. Leverantörskedjan är global men ingredienser och råvaror 

köps så lokalt som möjligt. För att reducera utsläppen inom scope 3 arbetar CCEP nära de 

strategiska leverantörerna. Senast 2023 ska 100 procent av CCEP:s strategiska leverantörer sätta 

vetenskapligt baserade reduktionsmål, använda 100 procent förnybar el samt dela data för sina 

utsläpp av växthusgaser med CCEP. 

 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

CCEP har ett SBTi-godkänt mål att minska utsläppen med 30 procent inom scope 1, 2 och 3 till 

2030. Målet inkluderar ett åtagande om att reducera utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 

med 47 procent och scope 3-utsläpp med 29 procent till 2030 (basår 2019). 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

CCEP rapporterar årligen enligt Greenhouse Gas Protocol. 

 

ANALYS OCH KOMMENTARER  

Coca-Cola Europacific Partner har ett övergripande klimatmål, vilket är godkänt av Science Based 

Target initiative. När den svenska verksamheten, som redovisas i detta bokslut, jämförs med 

klimatmålets basår, 2019, framgår det att utsläppen har minskat över alla scope. Scope 1-utsläppet 

har minskat med 24 procent och scope 2 med 7 procent. I scope 3 har utsläppen minskat med 17 

procent, relativt jämt över redovisade kategorier med undantaget inköpta transporter där 

utsläppen minskat med hela 64 procent tack vare övergång från fossil diesel till HVO. 

Sedan förra årets klimatbokslut i Hagainitiativet har omfattning och beräkningsmetod 

harmoniserats med Coca-Cola Eurpacific Partners beräkningar vilket kan förklara att vissa 

delposter kan ha förändrats även för historiska utsläpp. 

Nyckeltalen utsläpp per liter producerad dryck har minskat med 23 procent sedan basåret 2019. 
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FOLKSAM  

 

Folksam består av en Liv- och en 
Sakkoncern med dotterbolag. Folksam 
skapar trygghet i livets alla skeenden. 
Nästan varannan person i Sverige är 
försäkrad i Folksamgruppen och över tre 
miljoner människor sparar till sin pension 
hos oss. Folksam är kundägt, vinsten går 
tillbaka till kunderna i form av 
återbäring, premiesänkningar eller 
service, tjänster och erbjudanden. 
Folksam har cirka 3700 medarbetare 
och förvaltade ca 556 miljarder kronor 
vid utgången av 2021.  

Läs mer på www.folksam.se   

www.folksam.se
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KLIMATMÅL 
Folksam har mål om nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten till 2030 och i 

placeringsportföljerna till 2050. Under 2021 presenterades även delmål till 2025 för 

placeringsportföljerna. Målen innebär att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och 

fastigheter ska minska med 29 procent, och att en större andel av portföljernas största utsläppare 

ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Dessutom innebär målen att Folksam under 

kommande år ska verka för att öka utbudet av gröna investeringsalternativ på marknaden, bland 

annat genom dialoger med emittenter. 

Folksam arbetar även med cirkulär skadereglering med målet att minska koldioxidutsläppen.  

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Klimatmålen till 2025 ska primärt nås genom påverkansaktiviteter riktade mot 

befintliga innehav. Folksamgruppen arbetar för att de största utsläpparna av 

växthusgaser i koncernens placeringsportföljer förbättrar sin rapportering och 

målsättning kopplat till klimatomställningen. 

• Beslutat om att investera 50 Mkr i olika energiprojekt för att minska 

energianvändningen i fastigheterna. 

• Under 2021 fortsatte arbetet med att förbättra processerna och sätta mål för en 

cirkulär skadereglering.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

 Års- och hållbarhetsrapport 2021 

  

https://www.folksam.se/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/hallbarhet-i-folksam/hallbarhetsredovisning
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Figur 12 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Folksam har minskat 

utsläppen med 87 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon law. 

 

 

Figur 13 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas, inklusive 

investeringar som är väsentligt större än övriga utsläpp. 
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Tabell 4 Folksams utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2002 2021 Fördelning av 

2021 
Förändring 2002-
2021 

Scope 1 816 185 0,03% -77% 
Köldmedier 43 75 0% 74% 

Personbilar 773 110 0% -86% 

Scope 2 1) 2 324 284 0,04% -88% 
El - 1,6 0% - 

Inköpt fjärrvärme - 282 0% - 

Scope 3 1 291 182 99,9% -86% 
3.1 Inköpta varor och tjänster 186 84 0% -55% 
3.3 Energi- och bränslerelaterade 
utsläpp 0 65 0% - 

3.6 Tjänsteresor 2) 1 105 33 0% -97% 
Utökad scope 3-rapportering 
2021 - 665 

442 100% - 

- 3.15 Investeringar - 665 
442 100% - 

TOTAL (enligt basårets 
omfattning) 4 431 651 0% -85% 

TOTAL (exkl klimatkompensation) 4 431 666 
093 100%   

Klimatkompensation 3) 0 -5 141   - 

TOTAL (inkl klimatkompensation) 4 431 660 
952     

 

Nyckeltal Basår 2002 2021 Förändring Enhet 

Utsläpp per anställd exklusive klimatkompensation  1,200 0,176 -85% ton 
CO2e/anställd 

Utsläpp per anställd exklusive klimatkompensation  1,200 0 -100% ton 
CO2e/anställd 

 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 

2021 i scope 2 varit 708 ton CO2e. 

2) Avser flyg, tåg och taxi. 

3) Utöver alla utsläpp enligt basårets omfattning redovisas även utsläpp från det direktägda 

fastighetsbeståndet (värme, fastighetsel, kyla och vatten). 
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Figur 14 Hagainitiativets scope 1-mål till 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2020, 2021 

och slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 

Figur 15 I figuren redovisas utsläppen 2002 och 2021 fördelade per scope. Omfattning av redovisat utsläpp 

som har tillkommit för 2021 redovisas i särskild färgskala. Notera att stapeln längst till höger avser kategori 

3.15 Investeringar som 2021 uppgår till 665 000 ton och redovisas med egen axel i diagrammet då det är 

betydligt större jämfört med övriga utsläpp. 
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FOLKSAMS VÄRDEKEDJA 

Utsläppen från de verksamheter som Folksam investerar i är bolagets mest betydande utsläpp i 

scope 3. Inom sakförsäkringsverksamheten innebär även skaderegleringen, där Folksam bland 

annat reglerar kundernas skadade bilar, hus och saker, ett betydande scope 3 utsläpp.  

Tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag har Folksamgruppen 

tagit initiativ till UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance, Nettonollalliansen. Alliansen samlar 

några av världens största kapitalägare med det gemensamma målet att våra investeringsportföljer 

ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050. 

Folksam har påbörjat en scope 3 screening för att kartlägga storleksordning på samtliga 

utsläppskategorier inom scope 3, den planeras vara klar till under 2022.  

Tabell 5 Folksams uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori.  

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp  
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

84 

Trycksaker och 
papper: 41 ton 
CO2e; Kaffe 41 ton 
CO2e; Vatten 2 ton 
CO2e 

Ej övriga varor och 
tjänster 

Data saknas, 
scope 3 
screening 
planerad men 
ej klar 

Data saknas 

98 % (viss 
andel av 
vatten är 
uppskattad) 

2. Kapitalvaror         Data saknas   

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

65 

Uppströms utsläpp 
från elproduktion 
(vindkraft): 64,7 ton 
CO2e; Uppströms 
utsläpp från el- och 
dieselbilar 0,542 
ton CO2e 

Ej från värme Data saknas Data saknas 100% 

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

        Data saknas   

5. 
Avfallshantering 

        Data saknas   

6. Tjänsteresor 33 
Flyg 32 ton CO2e; 
Tåg 0,06 ton CO2e; 
Taxi 1 ton CO2e 

  100%   100% 

7. Pendlingsresor         Data saknas   

8. Hyrda 
tillgångar 

        Data saknas   

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

        Data saknas   

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

        Ej relevant   

11. Användning av 
sålda produkter 

        Data saknas   
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12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 

        Ej relevant   

13. Uthyrda 
tillgångar 

        Data saknas   

14. Franchise         Ej relevant   

15. Investeringar 665442 

Aktieportföljen 
660954 ton CO2e                                           
Direktägda 
fastighetsbeståndet 
(värme, 
fastighetsel, vatten 
och kyla) 4490 ton 
CO2e  

Aktieportföljen och 
fastighetsportföljen 
ingår.  

data saknas     

  SUMMA  665 540           

 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 
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FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL  

 

Folksams mål är 29 procents minskning till 2025. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Vid slutet av första kvartalet 2021 presenterade Folksamgruppen nya klimatmål till 2025 för 

placeringsportföljerna. Målen innebär bland annat att klimatavtrycket från aktier, 

företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent, samtidigt som Folksam ska 

arbeta för att en större andel av portföljernas största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade 

klimatmål. Dessutom antog Folksamgruppen nya mål för att främja tillgången av gröna 

investeringar. Klimatmålen ska primärt nås genom olika påverkansaktiviteter riktade mot befintliga 

innehav. 

Klimatmålen samt det övergripande arbetet inom Nettonollalliansen innefattar en uttalad ambition 

om att minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin. För att uppnå detta planerar 

Folksamgruppen att försöka påverka de bolag vi äger att ta ett större ansvar i klimatomställningen. 

Till 2025 är målet även att minst 50 procent av de 86 största utsläpparna i Folksamgruppens 

placeringsportföljer ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål. 

Läs mer i Folksamgruppens Års- och hållbarhetsrapport 2021. 

 

ANALYS OCH KOMMENTARER  

Folksams utsläpp har totalt (exklusive kategori 3.15 Investeringar) minskat med 17 procent sedan 

föregående år. Utsläppen har minskat i alla scope. Enda utsläppskälla som ökar är läckage av 

köldmedier. 

Även nyckeltalet utsläpp per anställd minskar - med 13 procent. 

Folksam redovisar från och med 2021 utsläpp från aktieportföljen och fastighetsportföljen i 

kategori 15. Dessa uppgår till cirka 665 000 ton, vilket förtydligas i tabellen ovan. Dessa utsläpp 

är cirka 1000 gånger större än det utsläpp som Folksam redovisar i övrigt.  

 

 

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 

https://www.folksam.se/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/hallbarhet-i-folksam/hallbarhetsredovisning
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HKSCAN  
 

 

 

 

 

 
 

HKScan Sweden AB grundades i Halmstad 
1899 och ingår i HKScan-koncernen som är 
ett av norra Europas största 
livsmedelsföretag. Företaget omsätter 7,5 
mdkr och våra 1790 medarbetare tillverkar 
välsmakande och ansvarsfullt producerade 
livsmedel av hög kvalitet från gris, nöt, lamm 
samt vegetariska produkter under 
varumärken som Scan och Pärsons. 
Kunderna finns inom detaljhandel, food 
service, industri och exportsektorn. För 
HKScan innebär ansvar kontinuerlig 
utveckling och konkreta insatser inom hela 
värdekedjan vad gäller miljö, hälsosam mat, 
djuromsorg samt våra medarbetare och 
leverantörer.  

Läs mer här www.hkscan.com 

www.hkscan.com
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KLIMATMÅL 

HKScan Sweden har ett klimatmål om att nå nettonoll klimatutsläpp till 2025, jämfört med 2003. 

Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1 och scope 2 samt tjänsteresor. 2025 

ska också företagets transporter vara fossilfria.  

2040 ska HKScan nå nettonoll klimatutsläpp i hela värdekedjan från gård till gaffel. Som delmål 

ska företaget till 2030 minska klimatutsläppet från kött med 20 procent, öka arealer som gynnar 

biologisk mångfald med 5 procent och minska övergödning med 20 procent, som ett snitt för alla 

sina leverantörer av kött (basår 2019).  

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Gårdsinitiativet: Via Gårdsinitiativet arbetar HKScan tillsammans med sina leverantörer 

för att minska klimatutsläppen och öka miljöfördelarna för svenskt kött.  

• Hållbarhetsgrisen: På Halla Gård går grisarna fritt och bökar och betar. På ängarna 

odlas sedan blommande grödor för ökad biologisk mångfald. Gården är självförsörjande 

på el och uppvärmning. Resultatet är ett fläskkött med lägre klimatavtryck än kyckling och 

norsk lax1. 

• Zero Carbon: under 2021 så har HKScan tillsammans med extern partner gjort en 

omfattande kartläggning kring kvarvarande utsläpp på produktionsanläggningarna. 

Kartläggningen är grunden för kommande investeringar och prioriterade åtgärder för att 

nå nettonoll på anläggningarna till 2025.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

 Års- och hållbarhetsrapport 2021 

  

 
1 https://www.scan.se/vara-produkter/hallbarhetsgrisen/  

https://www.hkscan.com/en/investors-information/annual-report-2020/
https://www.scan.se/vara-produkter/hallbarhetsgrisen/
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Figur 16 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. HKScan har minskat 

utsläppen med 85 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon Law. 

 

 

Figur 17 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas 
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Tabell 6 HKScans utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2003 Basår 2019 2021 Fördelning 

av 2021 

Förändring 
basår -2021 
6) 

Scope 1 30 242 7 735 5 898 0,6% -80% 
Egen uppvärmning 22 334 5 064 2 563 0,2% -89% 

Köldmedier 0 146 12 0,0% - 

Egna transporter 2 965 104 76 0,0% -97% 

Personbilar 1 596 727 464 0,0% -71% 

Koldioxid i produktion 1) 3 347 1 694 2 783 0,3% -17% 

Scope 2 2) 24 619 2 776 2 182 0,2% -91% 
El 19 463 0 0 0,0% -100% 

Fjärrvärme 5 156 2 776 2 182 0,2% -58% 

Scope 3 19 610 1 187 297 1 053 572 99,2% -11% 
3.1 Inköpta varor och 
tjänster 3)   1 170 591 1 036 224 97,6% -11% 

- varav nötkött   888 000 838 300 79,0% -6% 

- varav griskött   249 000 168 500 15,9% -32% 

- varav lammkött   29 000 24 300 2,3% -16% 

- varav förpackningar   4 591 5 124 0,5% 12% 
3.3 Energi- och 
bränslerelaterade utsläpp 5747 1 314 2 399 0,2% 83% 

3.4 Inköpta transporter 
samt uppströms transporter 
4) 

10 516 12 502 11 592 1,1% -7% 

3.5 Avfallshantering   891 549 0,1% -38% 

3.6 Tjänsteresor 5)   131 25 0,0% -81% 
3.12 Sluthantering av sålda 
produkter 3347 1 868 2 783 0,3% 49% 

TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 74 471 1 197 808 1 061 652 100% -11% 

TOTAL (inkl 
klimatkompensation)   1 197 808 1 061 652 100% -11% 

  

Nyckeltal Basår 2019 2021 Förändring Enhet 
Utsläpp per ton försäljningsvikt 9,7 8,6 -11% ton CO2e/ton försäljning 

 

1) Koldioxiden är en restprodukt från industrin. Ungefär hälften släpps ut under produktionen (scope 1) och 
hälften när slutkonsument öppnar den koldioxidfyllda förpackningen (scope 3).  

2) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 7 118 ton CO2e. 

3) Utsläpp för produktion av förpackningsmaterial. 

4) Avser transporter vid förmedling av djur mellan gårdar samt kyl- och frystransporter. 

5) Avser flyg och tåg. 

6) Scope 1 och 2 jämförs med basåret 2003. Scope 3 jämförs med basåret 2019.  
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Figur 18 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2003 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. HKScan har dock som målsättning att uppnå nettonoll 2025. 

 

Figur 19 I figuren redovisas utsläppen för basåret 2003 (2025-målet), basåret 2019 (mål för från gård till 

gaffel) och 2021 fördelade per scope. Omfattning av redovisas utsläpp som har tillkommit för 2021 redovisas i 

särskild färgskala. 
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HKSCAN:S VÄRDEKEDJA 

Scope 3 står för 99,5 procent av HKScans utsläpp. Utsläpp från primärproduktion av kött utgör den 

mest betydande utsläppskällan i scope 3 för HKScan, men utsläpp från förpackningar, logistik och 

avfall redovisas också. Scope 1 och 2 utgör resterande 0,5 procent. 

Målet för gårdarna är 20 procent minskning till 2030, och nettonoll till 2040. Via Gårdsinitiativet 

arbetar HKScan tillsammans med sina leverantörer för att minska klimatutsläppen och öka 

miljöfördelarna för svenskt kött. I dagsläget så har HKScan 30 samarbetsgårdar, och kommer i 

början av 2022 vara uppe i totalt 60 samarbetsgårdar. HKScan har tagit fram 100 olika insatser 

som kartläggs och identifieras, för att sedan kunna genomföras på gårdar för att minska deras 

klimatpåverkan, öka miljöfördelarna samt öka lönsamheten för gården.   

Alla lösningar är inte på plats ännu, här krävs det forskning och nya tekniker och metoder. För att 

bidra till utvecklingen arbetar HKScan tillsammans med andra aktörer för att utveckla och 

utvärdera nya metoder.  

 Tabell 7 HKScan:s uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp 
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

1 036 
224 

Papper: 288 
Plast: 4455 
Aluminium: 135 
Stålplåt: 246 
Nötkött: 838 
300 
Griskött: 168 
500 
Lammkött: 24 
300 

Övriga ingredienser 
ingår ej i 
rapportering 

95 
Köttet står för 
betydande del 
av utsläppen. 

95 

2. Kapitalvaror             

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

2 399      100   100 

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

11 592 
Lastbil: 11 428 
Fartyg: 164 

Ingår: 
Livdjurstransporter 
Slakttransporter 
Råvaruflöde mellan 
anläggningarna 
samt transport till 
DC 
Ingår ej: 
Transporter från DC 
till kund 

100 
Kunderna står 
för transport 
från DC 

100 

5. 
Avfallshantering 

549   

Avfall från 
avfallsrapporter 
samt biogas och 
gödsel 

100   100 



58 
 

6. Tjänsteresor 25 
Flyg: 21 
Tåg: 0,1 
Hotell: 3,9 

Endast det som 
bokats via resebyrå, 
taxi och buss ingår 
ej 

90 
Data ej 
tillgängligt 

100 

7. Pendlingsresor     Mäts ej       

8. Hyrda 
tillgångar 

    Mäts ej       

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

            

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

            

11. Användning av 
sålda produkter 

            

12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 

 
2783  

Koldioxid-
utsläpp vid 
öppning av 
förpackningar.  

Koldioxiden är en 
restprodukt från 
industrin. Ungefär 
hälften släpps ut 
under produktionen 
(scope 1) och 
hälften när 
slutkonsument 
öppnar den 
koldioxidfyllda 
förpackningen 
(scope 3) 

100   100 

13. Uthyrda 
tillgångar 

            

14. Franchise             

15. Investeringar             

  SUMMA 1 053 
572            

 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 
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FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL  

 

Till 2030 ska HKScan minska klimatutsläppen från kött med 20 procent (basår 2019). Långsiktigt till 

2040 ska HKScan nå nettonoll klimatutsläpp i hela värdekedjan från gård till gaffel.  

Utöver arbetet med att minska klimatpåverkan arbetar HKScan också med att öka arealer som 

gynnar biologisk mångfald samt minska övergödning. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

 

Med nuvarande tillgängliga lösningar och antalet leverantörer som vi har i primärproduktionsledet 

ser HKScan inte att en 50 procent minskning till 2030 är realistisk att nå. 

Det finns ett stort behov av politisk påverkan för en tydlig riktning för jordbruket med vissa 

tvingande aktiviteter samt investeringsstöd. Utöver det så behövs politiska påverkan rörande bl.a. 

tillgänglighet på fossilfritt bränsle i hela Sverige etc. 

För att möjliggöra minskning krävs både samarbeten och forskning och utveckling. Detta verkar 

HKScan för genom att bland annat: 

• Tillsammans med andra aktörer i värdekedjan deltog HKScan i framtagandet och 

lanseringen av rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”. 

• Samarbete för att möjliggöra mätning på gårdsnivå är påbörjat. För att öka effektiviteten 

och precisionen när det gäller vilka åtgärder som har störst effekt på gårdsnivå så är en 

viktig prioritering för HKScan att fler gårdar börjar samla in och dela med sig av data för 

sin verksamhet. 

• Samarbete med forskningsaktörer. 

• Information, kunskapsutbyte och nätverkande kring klimatfrågor för HKScan’s leverantörer i 

form av informationsmaterial, case studies, gårdsträffar, klimatråd samt utbildningen Unga 

köttbönder. 

 

 

 

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 

I de fall där företaget inte kan visa hur målen ska uppnås ska företaget lämna förslag på 

åtgärder som behövs för att uppnå detta. 
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ANALYS OCH KOMMENTARER  

HKScan’s utsläpp har minskat med totalt 12 procent sedan föregående år, exklusive utsläpp från 

primärproduktionen. Utsläppen har minskat i scope 1 och 3, men ökat svagt i scope 2. I scope 1 är 

det främst utsläpp från egen uppvärmning som har minskat, medan utsläpp av koldioxid i 

produktionen, det vill säga koldioxid som används (och sedan läcker ut) för kyla, till förpackningar 

samt att bedöva, har ökat. 

I scope 3 är det, exklusive utsläpp från primärproduktionen, främst utsläpp från inköpta transporter 

som bidrar till minskningen. 

Utsläppet från primärproduktionen fortsätter att minska, hittills så har utsläppen minskat med 12 

procent sedan basåret 2019.     

Nyckeltalet totalt utsläpp per ton försäljning, där alla utsläpp ingår, har sedan basåret 2019 

minskat med 12 procent. 
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JM  
 

 

  

JM är en av Nordens ledande 
projektutvecklare av hållbara bostäder och 
bostadsområden. Verksamheten är 
fokuserad på nyproduktion av bostäder i 
attraktiva lägen med tyngdpunkt på 
expansiva storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge och 
Finland. Företaget arbetar även med 
projektutveckling av kommersiella lokaler 
och entreprenadverksamhet. JM ska i all 
verksamhet främja ett långsiktigt 
hållbarhetsarbete. Sedan 2008 bygger JM 
genomgående lågenergihus. 2018 tog JM 
beslut om att alla bostäder som 
projektstartas ska Svanenmärkas. JM 
omsätter ca 15 mdkr och har ca 2500 
anställda inom bolaget. 

 Läs mer här www.jm.se  
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KLIMATMÅL 

JM har mål om klimatpåverkande utsläpp nära noll till 2030. De största utmaningarna kopplade till 

målet är utsläpp vid produktionen av byggmaterial samt i byggnadernas driftsfas. Det är även inom 

dessa områden som JM lägger stort fokus. För trots att JM inte har full rådighet att påverka dem, 

kan dialog och samverkan med andra aktörer driva utvecklingen i rätt riktning. 

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• JM har under året fortsatt att miljömärka samtliga nya bostäder med Svanen. Märkningen 

bidrar till lägre energianvändning jämfört med gällande regelverk. Under 2021 har JM 

märkt 30 projekt.  

• Övergången till digitala möten under pandemin har minskat klimatpåverkan från 

tjänsteresor med 306 ton CO2e jämfört med 2020, bland annat minskade klimatpåverkan 

från flygresor med över 80 procent. 

• Flera testprojekt har pågått under året, bland annat fossilfri byggarbetsplats, test av 

klimatförbättrad betong med 10 procent respektive 25 procent lägre klimatpåverkan, test 

av solceller på byggbodar och flerbostadshus samt klimatberäkningar inför den nya lagen 

om klimatdeklaration för byggnader. 

• JM är en del av samhällsutvecklingen och omställningen i de kommuner där de verkar. 

Dialog och samverkan för att uppnå målen är viktigt. JM har under 2021 utökat sitt 

deltagande i nätverk, som till exempel Hållbart Stockholm 2030, Uppsala Klimatprotoll, 

Klimatneutrala Nacka, Lokal Färdplan Malmö 2030 och Hagainitativets systerorganisation 

Skift i Norge. 

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

JM:s hållbarhetsredovisning 2021 

 

https://www.jm.se/om-oss/bolagsstyrning/rapporter/
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Figur 20 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. JM har minskat 

utsläppen med 48 procent och har därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger nästan i linje med Carbon law, 

som med detta tidsintervall skulle ha en reduktion på 50 procent. 

 

 

Figur 21 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 8 JM:s utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2020 2021 Fördelning 

av 2021 
Förändring 2020-
2021 

Scope 1 3 301 3 060 3% -7% 
Tjänsteresor med bil 2 699 2 453 3% -9% 

Uppvärmning 602 607 1% 1% 

Scope 2 1) 1 136 1 100 1% -3% 
El 0 0 0% - 

Fjärrvärme 1 136 1 100 1% -3% 

Scope 3 79 241 90 407 96% 14% 
3.1 Inköp av varor och tjänster 69 158 79 860 84% 15% 
3.3 Energi- och bränslerelaterade 
utsläpp 1 407 1 362 1% -3% 

3.4 Inköpta transporter samt uppströms 
transporter 2) 2 006 2 072 2% 3% 

3.5 Avfallshantering 54 49 0% -9% 

3.6 Tjänsteresor3) 79 18 0% -77% 

3.8 Hyrda tillgångar 4) 5 468 5 965 6% 9% 

3.13 Uthyrda tillgångar 5) 1 070 1 081 1% 1% 

TOTAL (exkl klimatkompensation) 83 678 94 567 100% 13% 
Klimatkompensation 6) -69 -12     

TOTAL (inkl klimatkompensation) 83 609 94 555     
 

 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 3 160 ton CO2e. Avser elanvändning under produktion, fastighetsel i JM-ägda fastigheter, 
fjärrvärmeanvändning under produktion och fjärrvärme i JM-ägda fastigheter.  

2) Inköpta transporter inklusive logistikcenter. 

3) Arbetsmaskiner på byggarbetsplatsen. 

4) Drift av nybyggda bostäder de 2 första åren. 

5) Avser flygresor i tjänsten. 

6) Inkluderar flyg, tåg, taxi, hotell och buss. 

7) Totalt redovisat utsläpp per antal nya bostäder. 

 

Nyckeltal Basår 2020 2021 Förändring Enhet 
Utsläpp per bostad  34,4 37,7 10% (ton CO2e) 7) 
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Figur 22 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2021 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 

Figur 23 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. 
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JM:S VÄRDEKEDJA 

I JM:s klimatbokslut har utsläppen från tillverkningen av byggmaterial lagts till, eftersom de utgör en 

betydande utsläppskälla i scope 3. JM har inte full rådighet över detta område men har i egenskap 

av stor materialanvändare möjlighet att ställa krav och driva på utvecklingen. Det gör JM genom 

att: 

• Identifiera de material som har stor klimatpåverkan. 

• Testa och utvärdera klimateffektivare alternativ/lösningar. 

• Arbeta fram metoder för mer precisa beställningar av material och effektivare 

materialanvändning för att minska uppkomsten av byggavfall. 

• Utveckla metoder för cirkulära materialflöden.  

Även byggnadernas drift och förvaltning utgör en betydande del av utsläppen i scope 3 och därför 

arbetar JM löpande med förbättring av energiprestanda. JM sköter byggnadernas drift och 

förvaltning de 2 första åren, vilket är inkluderat i JM:s klimatbokslut sedan tidigare.  

 

Tabell 9 JM:s uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp  
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

79 860 

Platsgjuten betong: 
34 820 
Prefabricerad 
betong: 10 060 
Stål och armering:  
8 390  
Övriga material:  
26 590 

Baseras på 
resultat från 
genomförd 
klimatkalkyl för 
byggskedet A1-
A5 (321 kg 
CO2e/m2 Atemp) 
samt Total Atemp 
i färdigställda 
projekt 2021. 
Markarbeten 
inkluderas ej i 
beräkning. 

 90% 
Markarbeten 
har ej 
beräknats 

 90 % 

2. Kapitalvaror             

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

1 362 

Uppströms utsläpp 
för:  
Egen uppvärmning: 
133 
Egna transporter: 
72 
Personbilar: 774 
El: 274 
Fjärrvärme: 109 

   100%  100% 
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4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

2 072 
Inköpta transporter 
inklusive 
Logistikcenter 

  100%  100% 

5. 
Avfallshantering 

49 
Byggavfall till 
materialåtervinning: 
49 ton 

 100%  100% 

6. Tjänsteresor 18 

Flyg:12  
Tåg: 0 
Taxi: 2 
Hotell: 3 
Buss: 1 

 - 100%  100% 

7. Pendlingsresor             

8. Hyrda 
tillgångar 

5 965 
Arbetsmaskiner på 
byggarbetsplatsen 

 100%   100%  

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

            

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

            

11. Användning av 
sålda produkter 

  

Data saknas.  
Framtida 
energianvändning 
och underhåll av 
bostäder. 

 Framtida 
klimatutsläpp 
från användning 
av produkt har ej 
beräknats på 
grund av 
avsaknad av 
metodik för 
energiscenario 
och framtida 
underhåll.   

      

12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 

            

13. Uthyrda 
tillgångar 

1 081 
Drift av nybyggda 
bostäder de 2 
första åren: 1081 

        

14. Franchise             

15. Investeringar             

  SUMMA  90 407   

 Klimatbokslutet 
för 2021 omfattar 
scope 3-
utsläppen för den 
svenska 
verksamheten JM 
AB. 
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 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 

12 
Byggavfall till 
energiåtervinning 
12 ton 

  100%  100% 

 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL  

 

JM:s mål är att ha klimatpåverkande utsläpp nära noll 2030. JM minskar klimatpåverkan från 

byggmaterial genom att klimatberäkna i tidigt skede och använda material med lägre 

klimatpåverkan, exempelvis klimatförbättrad betong och armering från återvunnet stål. Alla projekt 

miljömärks med Svanen, vilket bland annat innebär att det beräknade energibehovet för nya 

bostäder ska understiga gällande norm med 10 procent i Sverige. 

 

FÖRETAGETS VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Ny lagstiftning som lagen om klimatdeklaration för byggnader och EU:s taxonomi ställer nya krav 

som JM behöver anpassa sig till för att betraktas som ett hållbart företag. Lagen om 

klimatdeklaration innebär att projekten behöver göra klimatberäkningar av ingående material, 

vilket gör det möjligt att välja material med lägre klimatpåverkan i ett tidigt skede av 

byggprojektet. JM är med i flera lokala färdplaner som LFM30, HS30 och Uppsala klimatprotokoll 

vilka bland annat ställer krav på minst ett klimatneutralt projekt till 2025 och att bli klimatneutrala 

till 2030. Inom LFM30 är det tillåtet att använda sig av klimatkompensation för att bli av med de 

sista utsläppen. 

 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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ANALYS OCH KOMMENTARER  

JM har satt ett nytt basår, 2020, och utökat sina beräkningar i scope 3 till att också omfatta inköp 

av varor och tjänster och avfallshantering. Dessa nya poster står tillsammans för 84 procent av 

2021 års utsläpp. Scope 3 utsläppen står nu för 96 procent av JM:s totala utsläpp. 

Utsläppen i scope 1 och scope 2 har minskat med 7 procent respektive 3 procent, medan utsläppen 

i scope 3 har ökat med 14 procent, vilket gör att de totala utsläppen har ökat med 13 procent. En 

förklaring till detta är att antalet nya färdigställda bostäder har ökat, med 3 procent. Samt att de 

bostäder som färdigställts under året har varit i genomsnitt större än föregående år. Ökningen av 

utsläppen sker i de kategorier som är störst; inköp av varor och tjänster (+15 procent) samt inhyrda 

tillgångar, till exempel arbetsmaskiner (+9 procent). 

Nyckeltalet, utsläpp per nyproducerad bostad, omfattar alla redovisade utsläpp. Eftersom 

utsläppen ökat (+13 procent), men också antalet nya bostäder (+3 procent), ökar nyckeltalet med 10 

procent.  
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LANTMÄNNEN  

 

  

Lantmännen är ett kooperativ och 
norra Europas ledande aktör inom 
lantbruk, maskin, bioenergi och 
livsmedel. Det ägs av 19 000 svenska 
lantbrukare, har 10 000 anställda, 
verksamhet i ett 20-tal länder och 
omsätter 48 mdkr. Med basen i 
spannmål förädlas åkermarkens resurser 
för ett livskraftigt lantbruk. Genom att 
bedriva forskning och driva hållbar 
affärsutveckling i hela värdekedjan tar 
Lantmännen ansvar från jord till bord.  

Läs mer på www.lantmannen.com 

www.lantmannen.com
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KLIMATMÅL 

Lantmännen har som mål att minska utsläppen från produktion med 50 procent relativ omsättning 

till 2030, från 2019 års nivå. Uppnå fossilfri produktion i Sverige och Norge senast 2025, övriga 

Norden 2030 och övriga Europa 2040. 

Minska utsläppen från köpta transporter med 50 procent relativ omsättning till år 2030, från 2019 

års nivå. Lantmännen har ett delmål som innebär fossilfria transporter och servicebilar i Sverige till 

2030, för att ha fossilfritt på alla marknader 2050. 

Lantmännen verkar för att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad 

klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050. 

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Nytt klimatmål satt till 2030. Lantmännen minska klimatpåverkan från den egna produktionen 

med 50 procent från 2019 års nivå, i linje med Parisavtalets målsättning. 

• Ytterligare volymtillväxt för Lantmännens odlingsprogrammet Klimat & Natur som lanseras även i 

Finland med initial målsättning att minska klimatavtrycket från odling av finsk råg med 15 

procent. 

• Lansering av rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där Lantmännen tillsammans 

med stora delar av livsmedelsvärdekedjan i Sverige kartlagt utmaningar och möjligheter för en 

än mer hållbar produktion till 2050.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Lantmännens hållbarhetsredovisning 2021  

 

https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/finansiell-information/ars-och-hallbarhetsredovisningar/


72 
 

 

Figur 24 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Lantmännen har minskat 

utsläppen med 84 procent och därmed väl uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon law. 

 

 

 

Figur 25 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 10 Lantmännens utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2019 2020 2021 Fördelning 

av 2021 
Förändring 
2019-2021 

Scope 1 10 197 8 328 6 124 0% -40% 
Egna processer och 
uppvärmning 6 473 5 103 3 769 0% -42% 

Personbilar 3 724 3 225 2 355 0% -37% 

Scope 2 1) 20 273 17 088 15 426 1% -24% 
El 0 0 0 0% - 

Inköpt fjärrvärme 20 273 17 088 15 426 1% -24% 

Scope 3 73 003 58 737 1 632 
082 99%   

3.3 Energi- och 
bränslerelaterade utsläpp 8 391 8 765 10 482 1% 25% 

3.4 Inköpta transporter samt 
uppströms transporter 61 600 49 293 69 100 4% 12% 

3.6 Tjänsteresor 2) 3 012 679 2 500 0% -17% 
Utökad scope 3-rapportering 
2021     1 550 

000 94% - 

- 3.1 Inköpta varor och tjänster 3)     1 433 
000 87% - 

- 3.2 Kapitalvaror 4)     4 200 0% - 
- 3.11 Användning av sålda 
produkter 5)     112 800 7% - 

TOTAL (enligt basårets 
omfattning) 103 473 84 153 103 

632 6% 0% 

TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 103 472 84 153 1 653 

632 100%   

TOTAL (inkl 
klimatkompensation) 103 472 84 153 1 653 

632     

 

Nyckeltal Basår 2019 2020 2021 Förändring Enhet 
Utsläpp per omsättning (exklusive 
kategorier 3.1, 3.2 och 3.11) 4,4 4,2 4,7 7% ton 

CO2e/MSEK 
 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 35 723 ton CO2e. 

2) Avser flyg och tåg. 

3) Invägd spannmål, soja och palmolja, råvara till bränsle och övrigt där data enbart är från 
bageriverksamheten. 

4) Enbart från bageriverksamheten. 

5) Utsläpp från förbränning av sålda bränslen. 
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Figur 26 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2021 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 

Figur 27 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. Omfattning av redovisat utsläpp 

som har tillkommit för 2021 redovisas i särskild färgskala. 
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LANTMÄNNENS VÄRDEKEDJA 

Utsläppsberäkningen gäller Lantmännens svenska verksamhet. Swecon, Lantmännen Maskin och 

Fastighet är exkluderat.  

Scope 3 står för över 95 procent av Lantmännens klimatutsläpp, där invägd spannmålsråvara utgör 

70 procent. I beräkningen ingår spannmål, inköpta varor och tjänster, transporter, tjänsteresor, köpt 

energi och bränslen samt användning av producerat bränsle.  

Lantmännen kommer att kunna erbjuda spannmål med 50 procent reduktion relativt 2015 redan 

2023 och har goda förutsättningar att nå målet för spannmål till egna livsmedel. Gällande total 

invägd spannmålsvolym är utfallet beroende på andra aktörer på marknaden och samarbete i 

värdekedjan. 

Tabell 11 Lantmännens uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp  
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

1 433 
000 

Invägd spannmål: 
1141 300 
Soja och Palmolja: 
247 000 
Råvara till bränsle: 17 
900 
Övrigt: 26 800 

Under "Övrigt" ingår 
enbart data från 
bageriverksamheten.  
Utsläpp från inköpt 
växtskydd och 
växtnäring ingår ej 
då dessa kommer 
med i utsläppet från 
spannmål. (Säljs till 
lantbrukare som 
levererar spannmål 
till Lantmännen) 

90% 

Dataunderlag saknas 
för övriga 
verksamheter. 
Saknade data är små 
jämfört med 
inrapporterad.  

100% 

2. Kapitalvaror 4 200   
Enbart data från 
bageriverksamheten. 

20% 
Dataunderlag för 
övriga verksamheter 
saknas. 

100% 

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

10 500 

Uppströms utsläpp 
för 
Bränslen för 
fjärrvärmeproduktion: 
2 200 
Bränslen för 
uppvärmning: 1 600 
Personbilar: 70 
El: 3 000 
Fjärrvärme: 2 700 

 100%   100% 

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

69 100 

Interna transporter 
mellan siter: 9 400 
Utgående 
transporter till kund: 
43 700 
Ingående 
transporter: 15 000 
Övriga transporter: 
1000 

Ingående 
transporter som inte 
Lantmännen betalar 
för exkluderat. Ingår 
i vissa fall i 
klimatpåverkan för 
inköpta varor. 

75% 
Saknar data för 
transporter där vi ej 
har rådighet. 

100% 

5. 
Avfallshantering 
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6. Tjänsteresor 2 500   

Tjänsteresor köpta 
utanför ordinarie 
inköpskanaler 
(resebyråer etc.) 

80% 

Saknar 
emmisionsrelationer 
för inköp utanför 
ordinarie kanaler. 

100% 

7. Pendlingsresor             

8. Hyrda 
tillgångar 

            

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

            

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

            

11. Användning av 
sålda produkter 

112 800   

Tar enbart med 
utsläpp från 
förbränning av 
producerade 
bränslen. 

80% 

Utsläpp från 
användning av sålda 
insatsvaror till 
jordbruk ingår i 
invägd spannmål för 
att undvika 
dubbelräkning.  (Säljs 
till lantbrukare som 
levererar spannmål 
till Lantmännen) 
Användning av övriga 
produkter 
svåruppskattat men 
troligen små jämfört 
med 
bränsleanvändningen. 

100% 

12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 

            

13. Uthyrda 
tillgångar 

            

14. Franchise             

15. Investeringar             

  SUMMA 1 632 100   

Lantmännens 
Hagascope är den 
svenska 
verksamheten.  
Swecon, 
Lantmännen 
Maskiner och 
Fastighet ingår ej i 
beräkningen. 

80% 

Verifiering av 
dataunderlag för 
övrig verksamhet 
pågår.  

100% 

 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 
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FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

 

Inom Lantmännens scope 3 är målet att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion, som 

omfattar den första delen i odlingsledet – det som händer på gården, med halverad 

klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.  

För transporter har Lantmännen som mål att minska klimatpåverkan med 50 procent till 2030 i hela 

verksamheten (basår 2019). Ett delmål är fossilfria godstransporter och servicebilar i Sverige till 

2030, för att ha fossilfritt på alla marknader 2050. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Med utgångspunkt i vårt klimatmål har Lantmännen tagit fram rapporten Framtidens jordbruk, som 

beskriver potentialerna framåt för ett än mer hållbart svenskt jordbruk. Lantmännen jobbar 

tillsammans med lantbrukarna för att utveckla odlingen i en mer hållbar riktning. Det görs genom 

att utveckla och erbjuda tjänster för optimerad odling, och genom forskning inom exempelvis 

växtförädling och biologiskt växtskydd. Lantmännen kommer att driva utvecklingen av kunskap, 

teknik och odlingsmetoder för att nå målet och utveckla produkter och tjänster som gör det möjligt 

för lantbruksföretagen att nå målet. 

Lantmännen utvecklar också odlingsprogrammet Klimat & Natur för spannmål med lägre 

klimatpåverkan och ökad hänsyn till miljö och natur. Ett exempel på arbete i odlingsledet är 

Kungsörnens vete- och rågmjöl med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. Genom att minska 

påverkan på gårdarna och påverkan från Lantmännens egen produktion och transporter skapar de 

en hållbar livsmedelskedja, från jord till bord. 

Strategin för transporter bygger på mer hållbara bränsleval och effektivare transportflöden. I 

Sverige ser Lantmännen en övergång till biodrivmedel där inhemska biodrivmedel spelar en 

avgörande roll.  

 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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ANALYS OCH KOMMENTARER  

Utsläppen från de källor som redovisats tidigare ökar med 20% från föregående år, men minskar 

jämfört med 2019 med 3%. Utsläppsminskningen för de utsläppskällor som tidigare har inkluderats i 

Lantmännens klimatredovisning har ökat med 20 procent sedan föregående år, men minskar 

jämfört med 2019 med 3%.  

Detta trots att utsläppet i scope 1 har minskat med 52 procent och scope 2 med 10 procent. 

Orsaken bakom de ökade utfallen på utsläppsredovisningen beror både på faktiska ökningar och 

uppföljningsmodellen begränsningar. Andelen biodrivmedel i transporterna minskade pga högt 

kostnadsläge. Den största delen går dock att härleda till att uppföljningsmodellen för framförallt 

sjötransporter är transportkostnadsbaserad vilket gör att de kraftigt ökade fraktkostnaderna 

påverkar utfallet negativt. 
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LÖFBERGS  
 

 

  

Löfbergs grundades 1906 och är ett 
familjeägt kafferosteri, nu i tredje och 
fjärde generationen. Företaget är en av 
världens största inköpare och rostare av 
ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, och 
är aktiva på ett tiotal kärnmarknader i 
norra Europa. Produktionen motsvarar ca 
10 miljoner koppar gott kaffe – om dagen. 
I Sverige omsätter Löfbergs 938 mnkr och 
har 170 medarbetare. Koncernen omsätter 
1 500 mnkr och har drygt 300 
medarbetare.  

Läs mer på www.lofbergs.se 

www.lofbergs.se
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KLIMATMÅL 

Löfbergs klimatmål till 2030 är att minska utsläppen i scope 1 med 85 procent, sett till absoluta 

utsläpp, jämfört med verksamhetsåret 2018/2019. I scope 2 ska all inköpt energi vara förnybar eller 

återvunnen. Utsläppen i scope 3 ska minska med minst 30 procent, relaterat till volymen kaffe som 

produceras, jämfört med verksamhetsåret 2018/2019. 

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Efter en övergång till rostning med biogasol från förnybara källor drivs Löfbergs rosterier i 

Karlstad helt med grön energi.  

• Senast 2030 ska allt förpackningsmaterial vara materialåtervinningsbart och komma från 

förnybara eller återvunna källor. 

• 2025 ska allt inköpt kaffe vara hållbart certifierat, även det Löfbergs producerar under 

kundernas egna varumärken. Alla produkter inom Löfbergs varumärken är certifierade 

sedan 2019. Certifieringarna bidrar till hållbara odlingsmetoder och minskad 

klimatpåverkan.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Löfbergs hållbarhetsredovisning 2020–2021  

  

https://www.lofbergs.se/vart-ansvar/vart-hallbarhetsarbete/hallbarhetsredovisning/
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Figur 28 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Löfbergs har minskat 

utsläppen med 71 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen är också bättre än Carbon law, som med 

detta tidsintervall skulle ha en reduktion på 65 procent. 

 

 

Figur 29 I figuren redovisas utsläppen 2020/2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 

Scope 3 har under 2020/2021 utökats med nya kategorier. Dessa har dock också beräknats för basåret. 
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Tabell 12 Löfbergs utsläpp från basår till 2021 1 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2018/2019 2020/2021 Fördelning 

av 2021 

Förändring 
2018/2019-
2020/2021 

Förändring 
2019/2020-
2020/2021 

Scope 1 1 551 908 1% -41% -35% 
Rostning 1 316 771 1% -41% -34% 

Energi 0 0 0% - - 

Personbilar 235 137 0% -42% -38% 

Egna transporter 0 0 0% - - 

Scope 2 2) 45 53 0,04% 19% 38% 
Inköpt el, fjärrvärme och 
fjärrkyla 45 53 0% 19% 38% 

Scope 3 135 369 120 660 99% -11% 0% 
3.1 Inköpta varor och tjänster 111 584 99 846 82% -11% 1% 

Förpackningar 2 423 1 756 1% -28% -14% 

Odling av kaffe 109 161 98 090 81% -10% 1% 
3.3 Energi- och 
bränslerelaterade utsläpp 338 299 0% -12% -6% 

3.4 Inköpta transporter samt 
uppströms transporter 9 691 8 106 7% -16% -10% 

Inköpta transporter 
uppströms 3) 7 946 7 221 6% -9% -8% 

Inköpta transporter 
nedströms 4) 1 745 885 1% -49% -26% 

3.5 Avfallshantering 10 6 0% -40% -23% 

3.6 Tjänsteresor 5) 350 10 0% -97% -96% 
3.9 Kundernas egna 
transporter 6) 405 405 0% 0% 0% 

3.11 Användning av sålda 
produkter 7) 12 991 11 988 10% -8% 0% 

TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 136 965 121 621 100% -11% -1% 

Klimatkompensation -956 -1 425 -1% 49% 55% 
TOTAL (inkl 
klimatkompensation) 136 009 120 196   -12% -1% 

 

Nyckeltal Basår 
2018/2019 

2020/
2021 Förändring Enhet 

Utsläpp i scope 1 + 2 per ton producerat 
kaffe 0,06 0,04 -35% ton CO2e/ton 

producerat kaffe 

Utsläpp i scope 1 + 2 per omsatt MSEK 0,83 0,64 -23% ton CO2e/Mkr 
omsättning 

Utsläpp i scope 3 per ton producerat 
kaffe 5,27 5,07 -4% ton CO2e/ton 

producerat kaffe 

Utsläpp i scope 3 per omsatt MSEK 71 81 14% ton CO2e/Mkr 
omsättning 
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1) Löfbergs klimatbokslut omfattar den svenska verksamheten samt produktionsanläggningen i Viborg 
(Danmark). För Viborg ingår alla utsläpp i scope 1 och 2 utom personbilar.   

2) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2020/2021 i scope 2 varit 1 853 ton CO2e. 

3) Avser transport av råkaffe från odling till fabrik samt transport av förpackningsmaterial och övrigt gods. 

4) Distribution av produkter där transporttjänsten köpts av Löfbergs. 

5) Avser flyg, tåg, taxi, privat bil i tjänst och hotell i den svenska verksamheten. Flygets utsläpp är justerat för 
ökad biobränsleinblandning genom Fly Green Fund.  

6) Transporter där kunden själv hämtar från Löfbergs lager. 

7) Tillagning av kaffe inkl avfallshantering hos konsument. 

 

 

 

Figur 30 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2020/2021 

och slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 
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Figur 31 I figuren redovisas utsläppen för perioden 2018/2019 och 2020/2021 fördelade per scope. Scope 3 

har under 2020/2021 utökats med nya kategorier. Dessa har dock också beräknats för basåret. 

 

LÖFBERGS VÄRDEKEDJA 

Kaffets klimatpåverkan är störst i scope 3. Odling har störst påverkan (cirka 80 procent), 

följt av transporter (ca 7 procent). Förpackningsmaterial, tjänsteresor, avfallshantering och 

konsumtionen är inkluderade i beräkningen. Kapitalvaror, personalens resor till jobbet och 

konsumenters resor till butik etc är exkluderade. För att nå en halvering av utsläppen i 

scope 3 behöver växthusgaser från odling minskas. Alla fossila bränslen behöver ersättas 

med förnybara, och utsläpp av metan och lustgas behöver reduceras. 
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Tabell 13 Löfbergs uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

Siffrorna 
avser 
verksamhetsår 
2020/2021 

Scope 3 
kategori 

Utsläp
p  
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp som 
redovisas (%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor och 
tjänster 

99 846 

Förpackningar: 1 
756 
Odling av kaffe: 
98 090 

Råkaffe och 
förpackningsmateri
al 

95% 
Data saknas för 
resterande 5%. 

 2% 

2. Kapitalvaror   Redovisas inte.       

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

299 

Bränslen för 
rostning: 162 
Bränslen för 
energi: 113 
Bränslen för 
tjänsteresor: 25 

 100%   100 % 

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

8 106 

Inköpta 
transporter 
uppströms:  
7 221 
Inköpta 
transporter 
nedströms: 885 

 100%   100 %  

5. Avfallshant-ering 6   100%  100 %  

6. Tjänsteresor 10  
Avser flyg, tåg, taxi, 
privat bil i tjänst 
och hotell. 

100%  100 % 

7. Pendlingsresor   Redovisas inte.  Saknar data.  

8. Hyrda tillgångar   N/A  N/A  

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

405   

Transporter där 
kunder själva bokar 
och betalar 
hämtningen. 

100%    80% 

10. Bearbetning av 
sålda produkter 

  Redovisas inte.   

Idag 
försumbart. 
Rostning av 
råkaffe vid 
mikrorosteriet 
Crema. 

 

11. Användning av 
sålda produkter 

11 988   

Tillagning av kaffe, 
inkl. 
avfallshantering, 
hos konsument. 

100%   0% 

12. Sluthantering av 
sålda produkter 

  Redovisas inte.  Saknar data.   

13. Uthyrda 
tillgångar 

  Redovisas inte.  
Uthyrning av 
kaffemaskiner, 
försumbar. 
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14. Franchise   N/A  N/A  

15. Investeringar   N/A  N/A  

 SUMMA 120 660           

Utanför scope 
3 

Avfallshanter-ing 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar med 
energiåter-vinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 

 94          
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FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL  

 

Utsläppen i scope 3 ska minska med minst 30 procent till 2030 jämfört med verksamhetsåret 

2018/2019. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

I kaffeproduktionen i odlarland behöver alla fossila bränslen ersättas med förnybara, och utsläpp 

av metan och lustgas behöver reduceras. Bidrar främst genom att köpa hållbarhetscertifierat kaffe 

samt egna utvecklingsprojekt. Strategi att tillsammans med leverantörer och andra partners 

utveckla materialåtervinningsbara förpackningar från förnybart och/eller återvunnen källa 2030.  

Avtal med transportföretag, kravställande vid upphandling. 

 

ANALYS OCH KOMMENTARER  

Löfbergs klimatbokslut omfattar den svenska verksamheten samt produktionsanläggningen i Viborg 

(Danmark). För Viborg ingår alla utsläpp i scope 1 och 2 utom personbilar. För att anta ett bredare 

grepp om sina utsläpp har Löfbergs valt att inkludera klimatpåverkan från odlingen av kaffet som 

köps in, obeaktat de kolsänkor som kaffe- och skuggträden utgör, och redovisar därmed sitt mest 

betydande utsläpp i värdekedjan.  

Sedan förra klimatbokslutet har Löfbergs utökat sin redovisning med utsläpp från hantering av 

avfall som uppstår i Löfbergs verksamhet, tillagning och avfallshantering hos kund och konsument, 

samt kundernas egna transporter. Dessa transporter begränsas till de kunder som hämtar sin 

leverans direkt från Löfbergs lager. De nya posterna står tillsammans för drygt 10 procent av 

Löfbergs utsläpp. 

Utsläppen i scope 1 har fortsatt minska vilket främst förklaras av att inblandning av biogasol i den 

fossila gasolen gick från 30 procent till 100 procent under det första halvåret 2021. Klimatnyttan av 

att Löfbergs använder biogasol i stället för gasol var 2020/2021 1350 ton CO2e. Utsläppet i scope 

1 hade i stället för 771 ton CO2e varit cirka 2100 ton CO2e. 

Nyckeltalet, utsläpp per ton producerat kaffe, har minskat med 3 procent sedan basåret 2018/2019 

och med 1 procent sedan föregående år. 

 

 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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MCDONALD’S 
SVERIGE

McDonald’s är Sveriges största 
restaurangkedja med ca 200 
restauranger, ca 400 000 dagliga 
gäster och omsatte över 5,7 mdkr 
2021. Företaget är en av Sveriges 
största arbetsgivare för 
ungdomar. McDonald’s 
restauranger ägs och drivs av 
lokala företagare.  

äs mer här www.mcdonalds.se 

www.mcdonalds.se
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KLIMATMÅL 

I linje med övriga medlemsföretag i Hagainitiativet så har McDonald’s i Sverige antagit ett mål om 

fossilfrihet till 2030 samt att McDonald’s verksamhet har klimatpåverkande utsläpp nära noll till 

2030. 

McDonald’s har antagit globala klimatmål som är godkända av Science Based Targets initiative 

och som omfattar hela verksamheten till 2030, inklusive leverantörsledet. McDonald’s har även 

antagit ett globalt mål om att nå nettonoll utsläpp till 2050. 

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• McDonald’s i Sverige har minskat matsvinnet på genomsnittsrestaurangen med över 30 

procent de senaste fem åren. 

• 50 procent av McDonald’s inköpta protein ska vara vegetariskt, kyckling eller fisk. 2021 var 

andelen 47 procent vilket är en ökning från 44 procent 2020. 

• McDonald’s har fortsatt arbetet med att fasa ut gästförpackningar av plast. Under 2021 

byttes plastbesticken ut till bestick av trä, vilket minskade plastförbrukningen med ca 25 

ton per år. 

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

McDonald’s hållbarhetsrapporter 

  

https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/hallbarhet/hallbarhetsrapport.html
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Figur 32 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. McDonald´s har 

minskat utsläppen med 89 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon 

law. 

 

 

Figur 33 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 14 McDonald’s Sveriges utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2010 2020 2021 Fördelning 

av 2021 
Förändring 
2010-2021 

Scope 1 1112 324 274 0,2% -75,4% 
Köldmedier 861 259 222 0% -74% 

Personbilar 251 65 52 0% -79% 

Scope 2 1) 7139 590 309 0,2% -95,7% 
El   0 3     

Fjärrvärme   590 306     

Scope 3 12 710 7 811 172 311 99,7% 1256% 
3.3 Energi- och bränslerelaterade utsläpp 3061 966 1 005 1% -67% 

3.4. Inköpta transporter samt uppströms transporter 2) 3144 1 069 912 1% -71% 

3.5 Avfallshantering 6078 5 708 4 477 3% -26% 

3.6 Tjänsteresor 427 68 28 0% -93% 

Utökad scope 3-rapportering 2021     165 889 96%   

3.1 Inköpta varor och tjänster 3)     161 520 93%   

3.4. Inköpta transporter samt uppströms transporter 4)     4 369 3%   

TOTAL (enligt basårets omfattning) 20 961 8 725 7 005 - -67% 
TOTAL 20 961 8 725 172 894   725% 

 

Nyckeltal Basår 2010 2020 2021 Förändring 
2010-2021 Enhet 

Utsläpp per kundbesök 5) 215,4 118,5 97,6 -55% g CO2e/gäst  

Utsläpp per driftsmånad 5) 6,5 3,2 2,5 -61% ton CO2e/månad  

Energianvändning per kundbesök  1,6 1,5 1,5 -4% kWh/gäst 

 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 6 956 ton CO2e. 

2) Transporter för distribution till och från restauranger i Sverige, inklusive distributionsleverantören HAVI:s 
underleverantörer. 

3) Avser råvaror för att tillaga maten som serveras på restaurangerna och förpackningarna som används för 
att servera maten. 

4) Övriga transporter i hela värdekedjan. 

5) Nyckeltalet omfattar scope 1 och 2 samt scope 3 förutom den utökade scope 3-redovisningen. 
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Figur 34 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2020, 2021 

och slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar.  

 

Figur 35 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. Omfattning av redovisat utsläpp 

som har tillkommit för 2021 redovisas i särskild färgskala. 
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MCDONALD’S VÄRDEKEDJA 

McDonald’s värdekedja omfattar flera olika led från bönder som odlar grödor eller föder upp djur, 

leverantörer som förädlar och förpackar råvaror, distributionscentraler som hanterar råvarorna och 

sköter logistiken ut till restaurangerna. På restaurangerna lagas maten och serveras till gäster som 

antingen konsumerar maten på restaurangen eller väljer avhämtning. McDonald’s uppmuntrar alla 

leverantörer i värdekedjan att rapportera sin klimatpåverkan inom ramen för för Customer Data 

Platform (CDP). 

 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

McDonald’s SBTi mål innebär reduktion av utsläppsintensitet med 31 procent till 2030. Målet ska 

revideras under 2022, efter att SBTi har satt regelverk/kriterier på plats för skog, landanvändning 

och jordbruk som följer 1,5 graders målet.  

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Det första steget är att leverantörer redovisar sin klimatpåverkan inom ramen för Customer Data 

Platform (CDP) och därefter identifierar vägen framåt för att reducera klimatpåverkande utsläpp. 
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ANALYS OCH KOMMENTARER  

McDonald's Sveriges totalt redovisade utsläpp uppgår under 2021 till 172 894 ton CO2e. Sedan 

förra årets klimatbokslut har McDonald´s utökat sin redovisning med utsläpp som avser råvaror för 

att tillaga maten som servereras på restaurangerna och förpackningarna som används för att 

servera samt utökat redovisningen av transporter till att omfatta hela värdekedjan och inte bara 

distribution till och från restaurangerna i Sverige. Utan denna utökade rapportering hade utsläppet 

varit 7 005 ton CO2e, det vill säga en minskning med 45 procent sedan basåret och 10 procent 

sedan föregående år. 

Utsläppet i scope 1 har minskat med 75 procent sedan basåret och med 15 procent sedan 

föregående år. Denna nedgång beror främst på minskad klimatpåverkan från köldmedieläckage 

och användandet av nya typer av köldmedier.  

Utsläppen i scope 2 har minskat med hela 96 procent sedan basåret 2010, vilket främst beror på 

köp av ursprungsmärkt förnybar el, men även sedan förra året har utsläppet i scope 2 minskat med 

48 procent, vilket härrör från en minskad förbrukning av fjärrvärme. 

Utsläppen från tjänsteresor har minskat kraftigt, vilket till stor del troligen beror på pandemin. 

Utsläppen från transporter för distribution till och från restauranger i Sverige, vilka utförs av HAVI 

samt deras underleverantörer, har minskat med 71 procent sedan basåret och med 15 procent 

sedan 2020. Orsaken till detta är en ökad andel transporter som körs på förnybara bränslen. 

Utöver det har också cirka 10 000 km körts med eldrivna lastbilar. 

McDonald´s klimatrelaterade nyckeltal omfattar scope 1, scope 2 samt energi- och 

bränslerelaterade utsläpp, avfallshantering och tjänsteresor i scope 3. Både när detta utsläpp 

relateras till antal kundbesök och antal driftsmånader har utsläppet minskat sedan föregående år 

(-18 procent, respektive 21 procent). I förhållande till basåret 2010 är förändringen -55 procent 

respektive 61 procent. 
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PREEM 
 

 

  

  

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag 
och närmare 50 procent av allt drivmedel 
som används i Sverige kommer från Preems 
två raffinaderier. Preem bedriver försäljning 
under eget varumärke i Sverige och Norge 
och förser även distributörer i Norden samt 
norra Europa. Preems raffinaderier i 
Göteborg och Lysekil förädlar råvaror med 
fossilt- och förnybart ursprung. Produktion 
med förnybar tallolja som råvara startades 
2010 som ett av de första bolagen i världen. 
Nu och framöver ökas den förnybara 
produktionen för att succesivt ersätta fossil 
produktion. Preem har nästan 1 500 
anställda. För helåret 2021 var Preems 
omsättning 89 mdkr.  

Läs mer på www.preem.se 
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KLIMATMÅL 

Under 2021 skärpte Preem målet att bli världens första klimatneutrala petroleum- och 

biodrivmedelsföretag med 10 år och styr nu verksamheten mot en klimatneutral värdekedja redan 

år 2035. Målet stöds av en långsiktig affärsstrategi och klimatstrategisk handlingsplan som bygger 

på omställning från fossil till förnybar produktion. 

 

Omställningen Preem går igenom är den största i bolagets historia och drivs genom forskning och 

utveckling, uppbyggnad av nya hållbara värdekedjor och stora investeringar vid raffinaderierna. 

Strategin är att nyttja existerande infrastruktur och komplettera med utrustning som behövs för 

förnybar produktion. Detta ger klimatvinster såväl vid byggnation som vid produktion då förnybar 

produktion succesivt ersätter fossil.  

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Under 2021 har nya omställningsprojekt drivits vid båda raffinaderierna och den förnybara 

produktionen ökade från 217 000 m3 (2020) till 341 000 m3 (2021). En del av ökningen är 

kopplat till att Preem kunnat börja raffinera pyrolysolja från sågspån från Preems samägda 

bolag Pyrocel. Ett annat samägt bolag, SunPine ökade sin produktion av tallolja med 50 

procent under 2021.  

• Preem arbetar för storskalig växling till förnybar produktion. Under 2021 beviljades 

miljötillstånd för en anläggning i Göteborg som skall ge 1 000 0000 m3 förnybar HVO. Ett 

annat miljötillståndsärende är pågående för en ombyggnad i Lysekil som även den ger 

stora förnybara volymer.  

• Under 2021 hade 43 procent av investerat kapital direkt koppling till förnybar omställning 

och/eller minskade CO2-utsläpp; en andel som kommer att öka framöver.  

• Under 2021 har Preem raffinerat råolja främst från Nordsjön (74 procent). Besparingen vid 

utvinning jämfört 2018 är 3,5 miljoner ton, mer är 1,6 gånger mer än Preems direkta utsläpp 

från raffinaderierna.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Preems hållbarhetsredovisning 2021  

 

https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/hallbarhetsredovisning/
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Figur 36 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Preem har minskat 

utsläppen med 33 procent och därmed inte riktigt uppfyllt målet. Reduktionen ligger inte riktigt i linje med 

Carbon law, som med detta tidsintervall skulle ha en reduktion på 56 procent. 

 

 

Figur 37 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 15 Preems utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2008 2020 2021 Fördelning 

av 2021 
Förändring 
2008-2021 

Scope 1 2 310 605 1 539 334 2 121 439 4% -8% 
Egna processer 2 310 306 1 539 092 2 121 234 4% -8% 

Personbilar 299 242 144 0% -52% 

Scope 2 1) 1 021 9 887 10 340 0,02% 913% 
El  9 506 9 935 0%  

Fjärrvärme  378 406 0%  

Fjärrkyla  3 0 0%  

Scope 3 173 043 47 883 031 49 881 531 96% - 
3.4 Inköpta transporter 
samt uppströms 
transporter 2) 

172 118 93 000 99 400 0% -42% 

3.6 Tjänsteresor 925 95 34 0% -96% 
Utökad scope 3-
rapportering 2021 -  47 789 936 49 782 097 96%  

- 3.1 Inköpta varor och 
tjänster 3) -  3 929 000 4 219 000 8%  

- 3.3 Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

-   30 097 0%  

- 3.11 Användning av 
sålda produkter 4) -  43 860 936 45 533 000 88%  

TOTAL (enligt basårets 
omfattning) 2 484 669 1 642 315 2 231 213 4% -10% 

TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 2 484 669 49 432 251 52 013 310 100%   

Klimatkompensation           
TOTAL (inkl 
klimatkompensation) 2 484 669 49 432 251 52 013 310     

 

Nyckeltal Basår 2008 2021 Förändring Enhet 
Utsläpp per omsättning 5) 25,9  23,3 -10% ton CO2e/Mkr  

 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 51 809 ton CO2e. Inklusive energianvändning på stationerna. 

2) Avser godstransporter med lastbil och fartyg som köps av Preem. 

3) Indirekta utsläpp från råvaruutvinning. 

4) Avser användning av Preems sålda bränslen globalt. 

5) Enligt basårets omfattning 
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Figur 38 I figuren redovisas utsläppen 2008 och 2021 fördelade per scope. Inköpta råvaror (3.1), energi och 

bränslerelaterade utsläpp (3.3) och användning av sålda produkter (3.11) har tillkommit och redovisas med 

egen axel i diagrammet då det är betydligt större jämfört med övriga utsläpp. 

 

PREEMS VÄRDEKEDJA 

Preem beräknar utsläpp för förväntat väsentliga utsläpp längs verksamhetens värdekedja där 

användning av sålda produkter står för omkring 85 procent, uppströms utsläpp vid råvaruförsörjning 

11 procent och utsläpp från raffinering, distribution och lagring står för 4 procent. Totalt står scope 

3 alltså för 96 procent av de uppmätta utsläppen. Läs mer i Preems hållbarhetsredovisning.  

För att uppnå klimatmål behöver en storskalig omställning från fossil till förnybar råvara och 

produkter genomföras. Detta är också centralt i Preems strategier mot framtiden. 
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Tabell 16 Preems uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp 
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data (%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

4 219 
000 

Indirekta 
utsläpp från 
råvaruutvinning: 
4 219 000 

Omfattar råvaror till 
raffinering och 
produkter till 
drivmedelsförsäljning. 
CO2 för jungfruliga 
råvaror beräknas från 
utvinning. För råvaror 
från 
avfall/restprodukter 
beräknas CO2 från 
uppkomsten av 
avfallet.  
Utsläpp från andra 
inköpskategorier 
kvantifieras inte i 
dagsläget.   

  

Förväntat låg 
relativ 
väsentlighet av 
utsläpp från 
andra 
inköpskategorier 
kombinerat med 
låg 
datatillgänglighet. 

 100% 

2. Kapitalvaror 0       Analys saknas.    

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

30 053 

Produktion: 29 
248 
El: 764 
Fjärrvärme: 39 
Fjärrkyla: 2 

      100%  

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

99 400 

Landtransport: 
6 900 
Sjötransport: 
88 000 

Sjötransport 
- Omfattar 
transporter som 
Preem ansvarar för 
och avser lastbenet 
(ej positionering).  
- För sjötransporter 
som inte Preem 
ansvarar för räknas 
enbart anlöp eller 

avlöp (1 Nm)  

     93% 

5. 
Avfallshantering 

0       Data saknas.    

6. Tjänsteresor 78 
Flyg: 34 
Tåg:0,001 
Bil: 44 

       0% 

7. Pendlingsresor 0   
Ingen uppföljning 
görs i dagsläget på 
pendlingsresor. 

  Data saknas.    

8. Hyrda 
tillgångar 

0       Ej relevant.   
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Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

0   
Samrapporteras i 
begränsad 
omfattning under #4.  

  Data saknas.    

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

0       Ej relevant.    

11. Användning av 
sålda produkter 

45 533 
000 

  Avser bränslen  100%   100% 

12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 

0       Ej relevant.    

13. Uthyrda 
tillgångar 

0       Ej relevant.    

14. Franchise 0       Ej relevant.    

15. Investeringar 0       Ej relevant.    

  SUMMA 49 881 
531           

 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 

0       Data saknas.    

 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

 

Under 2021 uppdaterade Preem sina klimatmål och har lagt fast nettonoll mål över värdekedjan till 

2035 inkluderande väsentliga scope 3-utsläpp. Detta innebär ett tidigareläggande med 10 år av 

vad som redan var industrins mest ambitiösa klimatmål globalt sett. Målet innebär absolut 

minskning av utsläpp i värdekedjan om minimum 90 procent och bygger på den största 

omställningen från fossilt till förnybart i bolagets historia. Det innebär också en av de större nutida 

industriella omställningarna i Sverige. Arbete med målnedbrytning i intermediära mål och i 

organisationen sker löpande men redovisats inte externt i dagsläget då planeringen påverkas av 

en rad omvärldsfaktorer.   

 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 
 

 

Preem arbetar med prognostiseringsmodeller för målstyrning kopplat till företagets 

omställningsprojekt som också ger underlag för nedbrutna klimatmål som är under utveckling. 

Arbetet mot klimatmålet drivs inom fyra fokusområden som beskrivs 1) Anpassa raffinaderierna till 

en förnybar och minskad produktion; 2) Växla till hållbara resurser; 3) Fånga in och binda koldioxid; 

4) Anpassa vårt erbjudande till behoven i ett hållbart samhälle. Mer kan läsas i Preems 

hållbarhetsredovisning. 

I praktiken är Preems omställning påverkad av en rad externa faktorer såsom samhällets behov och 

utveckling på drivmedelsmarkanden, förd politik, finansiering, utdragna miljötillståndsprocesser, 

världsmarknadspriser på råvaror. Förutom arbete med förnybara råvaror och drivmedel och teknisk 

omställning arbetar Preem därför även med att driva på utveckling mot förutsättningar som stödjer 

omvandling som i sin tur stöder Preems klimatmål.   

 

ANALYS OCH KOMMENTARER  

Preems redovisade utsläpp har ökat sedan föregående år, dels på grund av större utsläpp från 

raffinering (scope 1) (nästan 600 000 ton CO2e större), dels på grund av större utsläpp från inköpt 

råolja (cirka 300 000 ton CO2e större), men framför allt vid användning av sålt bränsle (nästan  

1 700 000 ton CO2e större). Totalt innebär detta ett utsläpp som är nästan 2 600 000 ton CO2e 

större än 2020. Jämfört med basåret 2008 har utsläppen i scope 1 och 2 minskat med 8 procent. 

Nyckeltalet utsläpp per omsättning har minskat med 10 procent jämfört med basåret 2008. 

Nyckeltalet omfattar dock bara jämförbara poster, dvs inte den rapportering som har tillkommit, bl 

a användningsfasen. Observera att storleken på den ekonomiska omsättningen påverkas till stor 

del av de rådande priserna på råolja. 

I de fall där företaget inte kan visa hur målen ska uppnås ska företaget lämna förslag på åtgärder 

som behövs för att uppnå detta. 

https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/hallbarhetsredovisning/
https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/hallbarhetsredovisning/
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STENA  
RECYCLING 
  

Stena Recycling är Sveriges 
ledande återvinningsbolag och en 
helhetspartner för att utveckla 
hållbara cirkulära lösningar inom 
alla typer av verksamheter. Med 1 
700 engagerade medarbetare och 
90 anläggningar över hela landet 
skapar vi långsiktiga lösningar varje 
dag för såväl kunder som för 
samhället i stort. Bolaget omsätter 
11,2 mdkr.  

Läs mer på 
http://www.stenarecycling.se 

http://www.stenarecycling.se
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KLIMATMÅL 

Stena Recyclings klimatmål är att minska utsläppen i scope 1 och 2 med 70 procent och scope 3 

med 30 procent från 2020 till 2030.  

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• Under året har flertalet anläggningar skiftat till förnybar diesel i lastbilar och rullande 

maskiner vilket har reducerat utsläppen med 9 procent.  

• De senaste fem åren har i genomsnitt 200 miljoner ton km per år transporterats på 

järnväg, vilket motsvarar en årlig CO2-besparing på ca 15 000 ton jämfört med 

lastbilstransport. Ökat nyttjande av tåg är en viktig pusselbit framåt mot målet 2030. 

• Fortsatta investeringar i återvinning och återbruk för att öka möjligheten att återcirkulera 

material, senast i en helt ny återvinningsanläggning för batterier.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Stena Recyclings hållbarhetsrapport 2021  

  

https://www.stenarecycling.se/dokument-och-publikationer/publikationer/
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Figur 39 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Stena Recycling har 

minskat utsläppen med 62 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också under Carbon law. 

 

Figur 40 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. Scope 3 

har under 2020/2021 utökats med nya kategorier. Dessa har dock också beräknats för basåret. 
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Tabell 17 Stena Recyclings utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 2020 2021 Fördelning av 
2021 

Förändring 2020-
2021 

Scope 1 28 683 22 604 13% -21% 
Egna processer 16 214 10 501 6% -35% 

Egen uppvärmning 111 451 0% 307% 

Köldmedier 902 1 103 1% 22% 

Egna transporter 3 785 3 257 2% -14% 

Egna arbetsmaskiner 7 094 6 704 4% -5% 

Personbilar 577 490 0% -15% 

Övrigt   98 0% - 

Scope 2 1) 1 241 1 311 1% 6% 
El 251 152 0% -39% 

Inköpt fjärrvärme 990 1 159 1% 17% 

Scope 3 148 363 146 617 86% -1% 
3.1 Inköpta varor och tjänster 13 071 16 137 9% 23% 

3.2 Kapitalvaror 11 091 15 166 9% 37% 
3.3 Energi- och 
bränslerelaterade utsläpp 4 936 5 598 3% 13% 

3.4 Inköpta transporter samt 
uppströms transporter 90 974 83 671 49% -8% 

3.5 Avfallshantering 5 817 9 685 6% 66% 

3.6 Tjänsteresor 1 266 159 0% -87% 

3.7 Pendlingsresor 1 873 1 873 1% 0% 
3.9 Transporter nedströms (ej 
inköpta av företaget) 19 077 14 054 8% -26% 

3.13 Uthyrda tillgångar 258 274 0% 6% 
TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 178 288 170 532 100% -4% 

Klimatkompensation 0 0 0% - 
TOTAL (inkl 
klimatkompensation) 178 288 170 532   -4% 

 

Nyckeltal Basår 
2020 2021 Förändring Enhet 

Utsläpp per mängd insamlat 
material 0,052 0,046 -11% ton CO2e/ton insamlat 

material 
 

1) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 6 716 ton CO2e. 
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Figur 41 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2021 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 
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Figur 42 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. Scope 3 har under 2020/2021 

utökats med nya kategorier. Dessa har dock även beräknats för basåret. 

 

STENA RECYCLINGS VÄRDEKEDJA 

Utsläppen för Stena Recycling är fördelade på 13 procent i scope 1, 1 procent i scope 2 och 86 

procent i scope 3. Bokslutet redovisar alla kartlagda utsläpp inom scope 3 men Stena Recyclings 

scope 3 mål omfattar endast utsläppen i kategorierna 1-6. 
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Tabell 18 Stena Recyclings uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

  Scope 3 
kategori 

Utsläpp  
(ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. 
Färdela 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp som 
redovisas (%) 

Motivering till 
begränsning 

Andel 
uppmätta data 
(%) 

Uppströms 

1. Inköpta 
varor och 
tjänster 

16 137 

12 381 tCO2e 
Inköpta varor  
1 715 tCO2e 
Inköpta tjänster            
2041 tCO2e 
Inköpta 
entreprenads-
tjänster  

Totala spenderat 
belopp är med. 
Alla inköp har inte 
kunnat kartläggas 
i st. eller kg utan 
har beräknats 
genom spenderat 
belopp.  

100% av alla 
spenderat 
belopp är 
med, 37 % av 
inköpta varor 
är 
specificerade, 
66 % av 
inköpta 
tjänster är 
specificerade. 

De mest 
betydande 
posterna har 
kartlagts, men 
alla utsläpp har 
ännu inte 
kartlagts i 
detalj. 

100% av 
spenderat 
belopp.  
Generella 
utsläppsfaktorer 
har använts.  

2. 
Kapitalvaror 

15 166 

1 951 tCO2e 
Fordon & 
rullande 
maskiner 
9 710 tCO2e 
Flak och 
Container 
766 tCO2e  
Komprimerande 
utrustning 
31 tCO2e Kross 
2 708 tCO2e  
Övrig 
produktions-
utrustning 

Totala spenderat 
belopp är med. 
Alla inköp har inte 
kunnat kartläggas 
i st. eller kg utan 
har beräknats 
genom spenderat 
belopp.  

100% av alla 
spenderat 
belopp är 
med, 78% av 
inköpta 
kapitalvaror är 
specificerade 
på produkt. 
Utsläpps-
faktorer är 
baserade på 
vikt och 
ingående 
material 

De mest 
betydande 
posterna har 
kartlagts, men 
alla utsläpp har 
ännu inte 
kartlagts i 
detalj. 

100% av 
spenderat 
belopp.  
Generella 
utsläppsfaktorer 
har använts.  

3. Energi- och 
bränslerelater
ade utsläpp 

5 598 

4 448  tCO2e 
Fordonsbränsle 
1 150 tCO2e 
Energi 

  100%     

4. Inköpta 
transporter 
samt 
uppströms 
transporter 

83 671 

4 599 tCO2e 
Transport 
inköpta varor 
37 128 tCO2e 
Transport väg 
inrikes 
7 488 tCO2e 
Transport väg 
utrikes  
19 726 tCO2e 
Sjöfart 
Container 
14 547 tCO2e 
Sjöfart Bulk 
182 tCO2e Tåg 

Trp inköpta varor 
är uppskattat 
genom vikt av 
inköp och sträcka. 
Varor utan vikt 
uppskattat genom 
spenderat 
belopp.  

95% 
Transporter 
inköpta varor 
är osäker 

Saknar 
inrapporterade 
data på 
transporter av 
inköpt material, 
beräkning 
bygger på 
antagande 
gällande vikt 
och distans.  

95% 
Ton och distans 
kartlagt för alla 
flöden men 
utsläppsfaktorer 
har använts 
utifrån 
snittbränsle 
samt generiska 
fordonsdata.   

5. Avfalls-
hantering 

9 685 

9 543 tCO2e 
Förbränning 
137 tCO2e 
Deponi 
5 tCO2e Övrigt 

Alla flöden 
kartlagda utifrån 
behandlings-
metod. Ej 
anläggnings-
specifika utsläpp 
per materialslag. 

100%   
100% utifrån 
avfallsstatistik 
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6. Tjänsteresor 159 

7  tCO2e Flyg 
86  tCO2e Bil 
13  tCO2e 
Hotell 
53  tCO2e 
Övrigt 

Data över resor är 
för 2019 för att 
vara ett mer 
representativt 
värde för basår. 
Redovisade resor 
utanför resebyrå 
är endast data på 
totalt belopp, ej 
per färdmedel.  

100% av resor 
är kartlagda 

  

87,5% från 
specificerade 
resedata, resten 
uppräknat på 
belopp.  

7. 
Pendlingsresor 

1 873   

Uppskattning 
utifrån distans 
mellan hem och 
arbetsplats. 

    0% 

8. Hyrda 
tillgångar 

  

ej aktuellt. 
Utsläpp från 
hyrda tillgångar 
redovisas i 
scope 1 

        

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

14 054 

2 450 tCO2e 
Transport väg 
inrikes 
9 784 tCO2e 
Transport väg 
utrikes  
57 tCO2e 
Sjöfart inrikes 
1 763 tCO2e 
Sjöfart export 

Beräknat utifrån 
tonnage samt 
snittutsläpp per 
ton för 
transportyp i Kat 
4.  

95% utifrån 
ton. En del 
mindre 
transporter 
med kunder 
direkt till filial 
är inte med.  

Inte möjligt att 
få fram 
tillförlitliga 
data.  

0% endast 
beräknat utifrån 
tonnage, ej 
sträcka.  

10. 
Bearbetning 
av sålda 
produkter 

0    
se flik 
exkludering kat 
10,11,12 

 

11. Användning 
av sålda 
produkter 

       
se flik 
exkludering kat 
10,11,12 

  

12. 
Sluthantering 
av sålda 
produkter 

     
se flik 
exkludering kat 
10,11,12 

 

13. Uthyrda 
tillgångar 

274 

21 tCO2e 
 Uthyrda 
balpressar  
246 tCO2e 
Uthyrda 
komprimatorer 
7 tCO2e 
Uthyrda 
träkrossar 

Antagit samma 
energiförbrukning 
för balpress 
oavsett sort, 
antagit samma 
energiförbrukning 
för komp oavsett 
sort. 

100% 

All uthyrd 
energiförbrukan
de utrustning är 
med 

0% Inga 
mätningar sker 
på utrustning 

14. Franchise 0 ej aktuellt     

15. 
Investeringar 

0       

  SUMMA 146 617           

 Utanför 
scope 3 

Avfallshanteri
ng för avfall 
som skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinn
ing (ingår inte 
i kategori 5) 

293 287 

229 066 Energi-
återvinning 
Brännbart Avfall 
3 897 Energi-
återvinning 
Biomaterial 
60 323 Energi-
återvinning 
behandlad olja 

        

 



111 
 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

 

För att uppnå mål om 30 procent reduktion i scope 3 är det framför allt en omställning av köpta 

transporter som krävs. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Måluppfyllnad är till stor del beroende av en samhällstäckande omställning av transporter och 

kräver nationella och europeiska satsningar på bland annat utbyggnad av laddinfrastruktur, 

tillgång på fossilfritt bränsle och ökad tillgång till järnväg. Det krävs även initiativ för att öka 

användandet av återvunna råvaror och premiera återvunna råvaror framför jungfruliga. 

 

För att uppnå målet arbetar Stena Recycling med kontinuerlig översyn av logistiklösningar för att 

uppnå högre effektivitet, samt vidareutvecklar samarbeten med anlitade åkerier och rederier för 

omställning till fossilfria transporter av gods på väg och till sjöss. Stena Recycling fokuserar också 

på återvunnet material i dess egna inköp och investeringar i företagets processer för att öka 

kapabiliteten för materialåtervinning och förädling. 

 

ANALYS OCH KOMMENTARER  

Stena Recycling har sedan föregående år, vilket också är deras nya basår, minskat utsläppen totalt 

med 4 procent. I scope 1 minskar utsläppet med 6000 ton CO2e (-21 procent), vilket nästan helt 

kan hänföras till egna processer. I scope 2 ökar utsläppen med 6 procent, men bara med 70 ton 

CO2e. I scope 3, som står för 86 procent av utsläppet, är utsläppen nästan oförändrade (-1 

procent). Inom scope 3 finns dock variationer där utsläppen ökar för inköpta varor och tjänster och 

kapitalvaror samt avfallshantering, medan de minskar för främst inköpta transporter. 

 

Nyckeltalet, utsläpp per mängd insamlat material, har minskat med 11 procent. 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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STOCKHOLM 
EXERGI  
 

  

Stockholm Exergi skapar ett behagligt 
inomhusklimat till boende och verksamma i 
Storstockholm. Det lokala energibolaget 
producerar resurseffektivt fjärrvärme, 
fjärrkyla och el och ägs till lika delar av 
Stockholm Stad och Ankhiale, ett 
europeiskt konsortium bestående av APG, 
Alecta, PGGM, Keva samt Axa. Bolaget 
har över 10 000 kunder och cirka 700 
medarbetare och omsatte under året 7,2 
mdkr. Stockholm Exergi har bidragit till att 
Stockholm räknas som en av världens mest 
hållbara huvudstäder.  

Läs mer på  www.stockholmexergi.se 

www.stockholmexergi.se
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KLIMATMÅL 

Stockholm Exergi har som klimatmål att verksamheten ska vara klimatpositiv 2025. Det betyder att 

verksamheten kommer att binda mer koldioxid än vad som släpps ut längs hela värdekedjan. Målet 

ska uppnås genom fortsatt arbete för att minska befintliga utsläpp och med CCS-teknik för att 

skapa permanenta minusutsläpp, så kallade kolsänkor. 

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• En sorteringsanläggning, med bland annat maskinell utsortering av plast från restavfall 

togs i drift.  

• Samarbeten med kunder med fokus på hushållsnära sortering av avfall som visat på stor 

potential. 

• Utvecklingen av projektet bio-CCS har fortsatt och projektet erhöll under 2021 stöd från 

Europeiska investeringsfonden. 

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Stockholm Exergis hållbarhetsrapport 2021  

  

https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/miljo-och-hallbarhet/hallbarhetsrapporter/
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Figur 43 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Stockholm Exergi har 

minskat utsläppen med 70 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon 

law. 

 

Figur 44 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 19 Stockholm Exergis utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp (ton CO2e) Basår 
2018 2020 2021 Fördelning 

av 2021 
Förändring 
2018-2021 

Scope 1 913 238 381 602 450 193 70% -51% 
Produktion 912 957 381 421 450 036 70% -51% 

- Koldioxid från kolförbränning 461 020 1 192 0 0% -100% 

- Koldioxid från oljeförbränning 95 859 18 123 51 924 8% -46% 
- Koldioxid från förbränning av 
fossil fraktion i restavfall 303 737 341 735 377 471 59% 24% 

- Övriga växthusgaser 1) 52 342 20 371 20 641 3% -61% 

Tjänsteresor med bil 281 181 158 0% -44% 

Scope 2 2) 67 389 63 325 71 645 11% 6% 
El 67 389 67 389 71 645 11% 6% 

Scope 3 120 044 103 133 119 955 19% 0% 
3.3 Produktion av annan 
fjärrvärmeproducent som 
levereras av Stockholm Exergi 3) 

47 955 62 456 76 834 12% 60% 

3.3 Produktion och distribution av 
energi- och fordonsbränslen 4) 71 910 40 658 43 097 7% -40% 

3.6 Tjänsteresor 179 19 24 0% -87% 
TOTAL (exkl 
klimatkompensation) 1 100 672 548 060 641 793 100% -42% 

Klimatkompensation -351 160 -61 996 -105 726     
TOTAL (inkl 
klimatkompensation) 749 513 486 064 536 067   -28% 

 

Nyckeltal Basår 2018 2020 2021 Förändring Enhet 

Utsläpp från egen produktion 104,8 85 61 -41% g 
CO2e/kWh 

Utsläpp per levererad energi 
exklusive klimatkompensation 108 87 65 -40% g 

CO2e/kWh 
Utsläpp per levererad energi 
inklusive klimatkompensation 73,5 64 55 -26% g 

CO2e/kWh 
 

1) Avser lustgas, metan och köldmedier.  

2) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 75 492 ton CO2e. 

3) Utsläpp hos annan aktör än Stockholm Exergi vid produktionssamverkan för fjärrvärme. Utsläppen omfattar 
både utsläpp från anläggning och från utvinning och distribution av bränslen till dessa anläggningar.  

4) Avser förutom produktion och distribution av bränslen transport av tillsatser och aska samt uppströms 
utsläpp för inköpt el samt fossila utsläpp från flygtermografering. 
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Figur 45 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2021 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 

Figur 46 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. 
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STOCKHOLM EXERGIS VÄRDEKEDJA 

Utsläpp i scope 3 uppstår i första hand i början av värdekedjan från framställning och transport av 

bränslen och från fjärrvärmeproduktion från samverkande fjärrvärmeproducenter. Utsläpp uppstår 

även i slutet av värdekedjan från transporter av restprodukter från verksamheten. 

Tabell 20 Stockholm Exergis uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

 Scope 3 
kategori 

Utsläpp 
(ton 
CO2e)  

Ingående 
utsläpp. 
Fördelat utsläpp 
(ton CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel upp-
mätta data 
(%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

   

Framställning av 
tillsatser och 
kemikalier ingår 
ej. 

0 Brist på data 0% 

2. Kapitalvaror     Redovisas ej    Brist på data   

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

98 744 

Produktion av annan 
fjärrvärmeproducent 
som levereras av 
Stockholm Exergi  
66 229 ton 
Produktion av 
bränslen 21 902 ton. 

  100%   100% 

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

21 187 

Transport av 
bränslen, kemikalier 
och avfall kopplade 
till energiproduktion 

  100%   0% 

5. 
Avfallshantering 

  
Transporter ingår 
ovan 

Redovisas ej   Brist på data   

6. Tjänsteresor 24 

Omfattar 
tjänsteresor 
(flygresor) och 
bränslen för 
tjänsteresor 

  100%   0% 

7. Pendlingsresor     Redovisas ej    
Bil i tjänst ingår 
i scope 1 

  

8. Hyrda 
tillgångar 

    Redovisas ej    Ej relevant.   

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

  

I dagsläget skiljer vi 
ej på inköpta 
transporter och fritt 
levererat (ex. för 
restavfall och 
trädbränsle). Dessa 
ingår i 4. ovan. 

      0% 

10. Bearbetning 
av sålda 
produkter 

    Redovisas ej    Ej relevant.   

11. Användning av 
sålda produkter 

    Redovisas ej    Ej relevant.   

12. Sluthantering 
av sålda 
produkter 

    Redovisas ej   Ej relevant.   

13. Uthyrda 
tillgångar 

    Redovisas ej   Ej relevant.   
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14. Franchise     Redovisas ej   Ej relevant.   

15. Investeringar     Redovisas ej   Ej relevant.   

  SUMMA 119 955            

 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar 
med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 

    Redovisas ej   Brist på data   

 

FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

 

 Stockholm Exergi har inte sina mest väsentliga utsläpp i värdekedjan och behöver därför inte 

halvera utsläppen eller redovisa en strategi för hur utsläppen ska halveras. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Stockholm Exergi har inte sina mest väsentliga utsläpp i scope 3, som förklarar varför det ännu inte 

är målsatt.  

Dock genomförs initiativ för att öka kännedom och uppföljning av utsläpp i scope 3, exempelvis 

genom förbättrad kartläggning och uppföljning av transporter. 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 
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ANALYS OCH KOMMENTARER  

Sedan basåret 2018 har Stockholm Exergi minskat de totala utsläppen med 42 procent och från 

den egna produktionen med 51 procent. Den största orsaken till detta är avvecklingen av kolet som 

2018 stod för mer än 50 procent av utsläppet i produktionen. Jämfört med 2020, då kolets utsläpp 

var marginellt (1000 ton CO2e) så har utsläppet dock ökat. Utsläppet totalt har ökat med 17 

procent och utsläppet från produktion med 18 procent. Orsaken bakom är dock att 2020 var ett 

ovanligt varmt år vilket i kombination med låga elpriser innebar en ovanligt llten produktion av 

både el och värme. Detta blir tydligt när nyckeltalen utsläpp (g CO2e/kWh) från egen produktion 

och utsläpp per levererad energi jämförs. Dessa nyckeltal har i förhållande till basåret 2018 minskat 

med 41 procent, och jämfört med 2020 med 28 respektive 26 procent. 

Stockholm Exergis scope 3-utsläpp står för 19 procent av de totala utsläppen och fördelas relativt 

jämt mellan utsläpp som uppstår vid fjärrvärmeproduktion som inte är Stockholm Exergis egen samt 

vid produktion och transporter av de bränslen som används i produktionen. Trenden har här varit 

att utsläppen ökar från den övriga fjärrvärmeproduktionen, vilket förklaras av att en större del av 

den produktionen är från förbränning av restavfall. Motsatt trend gäller för produktion och 

transport av bränslen vilket främst förklaras av att en mindre andel primära bränslen, t ex kol, 

används. 
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SVEASKOG 
  
  

Sveaskog är Sveriges största 
skogsägare och brukar skogen så att 
klimatnyttan, den biologiska mångfalden 
liksom sociala och ekonomiska värden 
ska kunna förstärkas både nu och för 
framtida generationer. Sveaskog har 
kunder över hela landet och säljer 
timmer, massaved och biobränsle för att 
användas i produktion av träprodukter, 
papper, förpackningar och energi. 
Sveaskog ägs av svenska staten och 
omsatt 2021 6,6 mdkr och hade 825 
anställda.  

Läs mer på http://www.sveaskog.se 

http://www.sveaskog.se
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KLIMATMÅL 

Sveaskog har ett fastställt klimatmål om att minska utsläppen med 25 procent till år 2026. Ett nytt 

klimatmål är under framtagande och kommer att vara enligt Science Based Target initatives 

riktlinjer FLAG.  

 

KLIMATÅTGÄRDER 2021 

• 2021 startade Sveaskog programmet för hållbart skogsbruk. Programmet består av 12 

punkter som ökar klimatanpassningen, till exempel genom att skapa 100 nya våtmarker som 

ökar kolinbindningen.  

• Större inblandning av HVO.  

• Övergång till eldrivna truckar på plantskolorna.  

 

OFFICIELL HÅLLBARHETSRAPPORT 

Års- och hållbarhetsredovisning för Sveaskog 2021 

  

https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/finansiella-rapporter/ars--och-hallbarhetsredovisning-2021.pdf
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Figur 47 Slutleverans av Hagainitiativets 2020-mål, där utsläppen skulle minska med minst 40 procent i 

förhållande till valt basår. Målet omfattade scope 1, scope 2 och tjänsteresor i scope 3. Sveaskog har minskat 

utsläppen med 93 procent och därmed uppfyllt målet. Reduktionen ligger också väl under Carbon law. 

 

 

Figur 48 I figuren redovisas utsläppen 2021 fördelade per scope med den omfattning som redovisas. 
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Tabell 21 Sveaskogs utsläpp från basår till 2021 

Utsläpp verksamhet (ton CO2e) Basår 
2020 2021 Andel av 

totalt 2021 
Förändring 2020-
2021 

Scope 1 9 224 11 187 9% 21% 
Tjänsteresor 1 752 1 523 1% -13% 

Egen uppvärmning 232 385 0% 66% 

Egen avverkning 356 884 1% 149% 

Egna transporter 193 96 0% -50% 

Gödsling av skog och plantor 1) 4 317 5 894 5% 37% 

Användning av torv 2) 2 375 2 404 2% 1% 

Scope 2 3) 21 20 0,02% -4% 
Inköpt el 0 0 0%  

Inköpt fjärrvärme 21 20 0% -4% 

Scope 3 127 989 119 
149 91% -7% 

3.1 Inköpta varor och tjänster  51 759 45 
945 35% -11% 

Inköpt skogsvård 34 195 26 
684 20% -22% 

Inköpt vägentrepenad 9 130 9 407 7% 3% 

Inköpt torv 4) 4 701 4 758 4% 1% 

Inköpt gödsel 5) 3 732 5 096 4% 37% 
3.3 Energi- och bränslerelaterade 
utsläpp 6 031 5 745 4% -5% 

3.4 Inköpta transporter samt 
uppströms transporter 69 671 66 

989 51% -4% 

3.6 Tjänsteresor  528 470 0% -11% 

TOTAL (exkl klimatkompensation) 137 235 130 
356 100% -5% 

TOTAL (inkl klimatkompensation)       - 
 

Nyckeltal för Hagainitiativet     Förändring 2020-
2021 Enhet 

Utsläpp per omsättning  0,0208 0,0188 -9% ton CO2e/MSEK 
Utsläpp per (ton) levererad 
skogsvara 0,0129 0,0122 -5% ton CO2e/ton 

skogsråvara 
 

1) Lustgasutsläpp som en konsekvens av gödsling. Hela utsläppet redovisas under det år som gödningsmedlet 
köps in, trots att utsläppet kan ske först flera år framåt i tiden. 

2) Koldioxidutsläpp som en konsekvens av torvanvändning. Hela utsläppet redovisas under det år som torven 
köps in, trots att utsläppet kan ske flera år framåt. 

3) Scope 2 redovisas med market-based method. Om location-based method hade tillämpats hade utsläppet 
2021 i scope 2 varit 644 ton CO2e. 

4) Utsläpp vid brytning av den torv som köps. 

5) Utsläpp vid produktion av inköpt gödselmedel. 
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Figur 49 Hagainitiativets scope 1-mål tilll 2030 är att utsläppen ska vara nettonoll, vilket definieras som att 

utsläppen ska minska med minst 85 procent i förhållande till valt basår. I figuren redovisas basår, 2021 och 

slutåret 2030 där utsläppet 2030 är satt till 15 procent (-85 procent reduktion) av basåret. Utsläppen för 

mellanliggande år är antagna med en linjär lutning från 2021 till 2030 och överensstämmer inte med faktiskt 

planerade årsvisa utsläppsminskningar. 

 

Figur 50 I figuren redovisas utsläppen 2020 och 2021 fördelade per scope. 
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SVEASKOGS VÄRDEKEDJA 
Sveaskog har en viktig roll som råvaruleverantör i säkerställandet av en hållbar värdekedja. 

Sveaskogs kärnverksamhet är att bruka skogen, sälja timmer och massaved samt biobränsle. 

Dessutom gör Sveaskog upplåtelse- och markaffärer. Sveaskog utvecklar skogen som en plats för 

fiske, jakt och andra naturupplevelser. 

Den förnybara råvaran från skogen förädlas av Sveaskogs kunder. Det handlar i första hand om 

sågtimret, som är den mest värdefulla delen av trädet. Andra delar av trädet går till massa- och 

pappersindustrin medan restprodukter från skogsbruket och från skogs-industrin förädlas vidare till 

biobränsle, biodrivmedel, kemikalier och nya innovativa material och användningsområden. Hela 

trädet tillvaratas således för olika ändamål. I rollen som leverantör av skogsråvara säkerställer 

Sveaskog att bolaget lever upp till kraven från kunders kunder – och lägger grunden för en hållbar 

värdekedja. 

Tabell 22 Sveaskogs uppskattade utsläpp i värdekedjan fördelat per kategori. 

  
Scope 3 
kategori 

Utsläp
p (ton 
CO2e) 

Ingående 
utsläpp. Fördelat 
utsläpp (ton 
CO2e). 

Begränsningar 

Uppskattad 
andel av 
utsläpp 
som 
redovisas 
(%) 

Motivering 
till 
begränsning 

Andel 
uppmätta 
data  

(%) 

Uppströms 

1. Inköpta varor 
och tjänster 

45 945 

Inköpt skogsvård 26 
684, Inköpt 
vägentreprenad 9 
407, Inköpt torv 
4758, Inköpt gödsel 
5 096 

Klimatpåverkan 
av inköpta 
virkesmängder 
har ej inkluderats  

  

Påverkan av 
inköpta 
mängder virke 
ska beräknas 
under 2022 
och en 
uppräkning av 
basåret 
kommer att ske 
baserat på 
detta.  

  

2. Kapitalvaror 0    0%    

3. Energi- och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

5 745     100%     

4. Inköpta 
transporter samt 
uppströms 
transporter 

66 989           

5. Avfallshantering 0           
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6. Tjänsteresor 470     100%     

7. Pendlingsresor 0           

8. Hyrda tillgångar 0           

Nedströms 

9. Transporter 
nedströms (ej 
Inköpta av 
företaget) 

0           

10. Bearbetning av 
sålda produkter 

0           

11. Användning av 
sålda produkter 

0           

12. Sluthantering 
av sålda produkter 

0           

13. Uthyrda 
tillgångar 

0           

14. Franchise 0           

15. Investeringar 0           

  SUMMA 119 149           

 Utanför 
scope 3 

Avfallshantering 
för avfall som 
skickas till 
förbränning i 
anläggningar med 
energiåtervinning 
(ingår inte i 
kategori 5) 
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FÖRETAGETS SCOPE 3-MÅL 

 

Ja. 

 

FÖRETAGET VISAR HUR MÅLET UPPNÅS 

Målen uppnås genom att Sveaskog följer sin strategi och arbetar hårt och aktivt för en omställning. 

HVO som bas i avverkning och transport, offensiv utveckling av el och vätgas för skogstransport 

och avverkning. Fossilfri gödsel och inblandning av biokol i torven. Energisnåla växthus och eldrift 

för plantskolemaskiner samt egna solceller för plantskoledriften. 

 

ANALYS OCH KOMMENTARER  

Jämfört med basåret 2020 har Sveaskogs totala utsläpp minskat med 5 procent, från ca 137 kton till 

130 kton. 

Den största utsläppskällan av växthusgaser för Sveaskog sammanräknat utsläpp för scope 1, 2 och 3 

är inköpta transporter med lastbil som står för 47 procent av de totala utsläppen. Den näst största 

posten, Inköpt skogsvård, står för 20 procent av utsläppen. Utsläppen i scope 1 utgör endast 9 

procent av Sveaskogs totala utsläpp, varav bedömda utsläpp vid gödsling är det största bidraget. 

Den totala mängden CO2e har minskat från år 2020 till 2021, där den stora minskningen skett i scope 

3. Minskningen i scope 3 kommer av reduktionsplikten samt att en större andel HVO använts. 

I scope 1 har utsläppen ökat med 21 procent jämfört med det nya basåret. Detta beror på en 

minskad extern avverkning av entreprenörer i kombination med en ökad avverkningsvolym och en 

ökad mängd gödslad mark. 

  

Hagainitiativets mål: 30 procents minskning med ambitionen att halvera scope 3-utsläppen till 

2030 jämfört med basåret. 




