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SAMMANFATTNING

Hagainitiativet frågade i februari 2023 ett urval av svenska börsbolag hur deras    

möjligheter att nå klimatmålen påverkas om reduktionsplikten sänks kraftigt. 60 

procent svarade att arbetet skulle påverkas negativt, det vill säga att sänkt   

reduktionsplikt skulle försvåra deras arbete med att nå klimatmålen.

De företag som svarade ”ja, det skulle påverka negativt” motiverade sitt svar främst 

med att:

 » Utsläppen från företagens transporter ökar

 » Kostnaderna (för företag och kund) ökar då investeringar är beslutade

 » Billigare drivmedel gynnar företag som saknar fokus på hållbarhet

 » Skapar osäkerhet kring långsiktiga spelregler

Bland de 40 procent som svarade ”nej”, det vill säga att sänkt reduktionsplikt inte 

skulle påverka deras arbete för att nå klimatmålen motiveras svaren främst med att 

deras fordonsflotta i mycket hög grad är eller planeras bli elektrifierad och/eller 

använder HVO100, en väldigt liten del av verksamheten sker i Sverige, samt att en 

marginell del av verksamhetens totala utsläpp kommer från transporter.

 



BAKGRUND

Reduktionsplikten är för många företag i Sverige ett viktigt verktyg i arbetet för att 

nå sina klimatmål. Hagainitiativet har undersökt näringslivets perspektiv i frågan om 

reduktionspliktens nivåer, i syfte att bidra till den aktuella diskussionen i media samt 

informera politiska beslutsfattare.

Hagainitiativet tog 2022 ställning för att reduktionsplikten ej ska sänkas 1, med moti-

veringen att genom att skapa stabilitet och långsiktighet ger reduktionsplikten driv-

medelsbranschen, näringslivet och hushållen förutsägbara och långsiktiga förutsät-

tningar att ställa om på ett ordnat och kostnadseffektivt sätt. Ytterligare fördjupning 

om Hagainitiativets syn på styrmedel finns att läsa i rapporten ”Dags för omtag i 

klimatpolitiken”2. 

Undersökningen ger en ögonblicksbild inför att regeringen förväntas presentera sitt 

förslag på sänkt reduktionsplikt.

1 Ekelund och Axelsson: ”Rör inte reduktionsplikten”, Aktuell hållbarhet, 2022-03-02 
  
2 Hagainitiativet, 2022, ”Dags för omtag i klimatpolitiken” 

https://www.hagainitiativet.se/inlagg/debattartikel-ekelund-och-axelsson-ror-inte-reduktionsplikten/
https://www.hagainitiativet.se/wp-content/uploads/2022/09/Rapport-Omtag-i-klimatpolitiken-1.pdf


METOD

Hagainitiativet har kontaktat 79 utvalda, av totalt 134, svenska börsnoterade bolag 

utifrån kriteriet att transporter är en del av deras verksamhet. Samtliga företag fick 

frågan:

”Påverkas ert företags möjligheter att nå klimatmålen negativt om reduktionsplikten 

sänks kraftigt (till exempel från 30,5 % till 6 %)? Vänligen tänk både på er direkta 

verksamhet (scope 1) och/eller den indirekta värdekedjan (till exempel vid out-

sourcade transporter, Scope 3) när ni svarar.” 

Antalet svar i undersökningen är 30.

Sex företag valde att svara på ytterligare tre fördjupande frågor om reduktionsp-

liktens påverkan på deras klimatarbete. Dessa frågor fokuserade på till vilken grad 

transporter är av företagets verksamhet, till vilken grad arbetet med klimatmålen 

skulle påverkas av sänkt reduktionsplikt, samt hur eventuell brist på drivmedel skulle 

påverka företaget. 

För att underlätta för företagen att svara gavs möjligheten att endast svara på fråga 

1, samt att svaren sammanställs aggregerat och därmed anonymt.



“

SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNING 
OM REDUKTIONSPLIKTEN

Fråga 1
Hagainitiativet skickade i februari 2023 fråga 1 (nedan) till 79 svenska börsbolag. 30 

företag valda att svara.

Påverkas ert företags möjligheter att nå klimatmålen negativt om reduktionsplikten 

sänks kraftigt (till exempel från 30,5 % till 6 %)? Vänligen tänk både på er direkta 

verksamhet (scope 1) och/eller den indirekta värdekedjan (till exempel vid out-

sourcade transporter, scope 3) när ni svarar.

18/30 företag (60 procent) svarade ”ja”. Svaret nedan från Husqvarna är ett exempel 

från ett företag som svarade ”ja”.

”Husqvarnakoncernen har en tydlig strategi att kraftigt reducera koldixidavtrycket 

längs hela värdekedjan och framför allt under våra produkters användningsfas (där 

mer än 90 procent av utsläppen sker). Vi investerar kraftigt i vår transformation kring 

elektrifiering för att minska andelen produkter med fossila bränslen, och utvärderar 

även alternativa bränslen. En sänkning av reduktionsplikten skulle sannolikt generera 

ett relativt billigare bränsle och därigenom en marknad med både högre koldioxid- 

utsläpp samt mindre incitament att välja elektriska eller biobränslealternativ. Detta 

skulle dessutom släppa in mindre ansvarstagande aktörer att konkurrera med billigare 

produkter som skulle vara skadliga för vår hållbarhet. Vi har en ambition om att öka 

andelen elektrifierade produkter till 67 procent (2/3) till 2026, där vi idag ligger på 

35 procent.



De företag som svarade ”ja” motiverade sitt svar främst enligt följande:

Påverkan markant;

 » Utsläppen i företagens scope 33 (transporter) skulle öka. Företagets hållbar-   

hetspolicy med krav på förnybart skulle bli svårare att uppfylla både internt och i 

värdekedjan (scope 3),

 » Riskerna för globala värdekedjor och negativa klimateffekter skulle öka om vi 

frångår styrmedel som bidrar till minskade klimatutsläpp,

 » Billigare (fossila) drivmedel skulle riskera att gynna de aktörer som saknar fokus 

på hållbarhet, vilket skulle öka miljöskadlig verksamhet,

 » Påverkan skulle bli kraftig om reduktionspliktens minskning inte kompenseras med 

andra (politiska) åtgärder,

 » Investeringsbeslut som bygger på beräkningar som inkluderat reduktionsplikt 

riskerar att påverkas,

 » Ökad osäkerhet om långsiktiga spelregler ej är tydliga, exempelvis ingen bred 

politisk överenskommelse på plats, vilket skulle riskera fördyrningar (för både före-

tag och kunder) om Sverige har andra regler än övriga EU.

Påverkan men mindre markant;

 » Transporter är en begränsad del av verksamheten (främst inom leverantörsled och 

exempelvis materialframställning) så även om reduktionsplikten hjälper nå klimat-

målen anses det inte vara det viktigaste styrmedlet,

 » Påverkan är större eller mindre beroende på om den mäts på koncernnivå eller på 

verksamhet i Sverige,

 » Ingen stor direkt påverkan, men skulle bidra med ökad administration och          

volatilitet,

 » Påverkan på kort sikt om reduktionsplikten sänks, men på längre sikt behövs även 

andra alternativ (exempelvis elektrifiering och vätgas).

3 Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utan-
för företagets gränser. Dessa utsläpp delas ofta upp i s.k. uppströms och nedströms utsläpp      
beroende på om de sker före den egna verksamheten eller efter den egna verksamheten i 
kedjan.



Bland de 40 procent som svarade ”nej”, det vill säga att sänkt reduktionsplikt inte 

skulle påverka deras arbete för att nå klimatmålen, motiveras svaren främst med att;

 » deras fordonsflotta i mycket hög grad är eller planeras bli elektrifierad och/eller 

använder HVO100,4

 » en väldigt liten del av verksamheten sker i Sverige, 

 » en väldigt liten del av verksamhetens utsläpp kommer från transporter, 

 » förespråkar andra användningsområden för bioprodukter.

 »

 4 Höginblandade biodrivmedel är i Sverige befriade från koldioxid- och energiskatt.



Fördjupande frågor 2–4
Ett fåtal företag gavs möjligheten att svara på ytterligare tre fördjupande frågor om 

reduktionsplikten. 

Fråga 2 försökte kvantifiera till vilken grad transporter uppskattningsvis är en viktig 

del i företagets arbete med klimatmålen. Företagen kunde svara ”låg”, ”mellan” eller 

”hög”, samt motivera sitt svar.

Svaren fördelade sig jämnt mellan de tre svarsalternativen. Exempelvis:

LÅG: Transportutsläpp liten andel av totalt koldioxidavtryck.

MELLAN: Transporter i värdekedjan ej väsentlig utsläppspost men inte den största 

jämfört med materialinköp.

HÖG: Transporter stor del av totala koldioxidavtrycket, exempelvis 

beroende av flygtransporter.

Svaret nedan är från ett företag inom fastighetssektorn och representerar väl ett svar 

i kategorin ”mellan”:

”I vår initiala grova kartläggning av utsläpp i scope 3 utgör transporter som del i 

leverantörer och grossisters leveranser av installationsmaterial till våra projekt och  

uppdrag en reell post, utan att tillhöra de allra största (t.ex. i jämförelse med påver-

kan från inköpt material). Området är väsentligt, men inte prioriterat.”

“



Fråga 3 fokuserade på till vilken grad företagets arbete med klimatmålen uppskat-

tningsvis skulle påverkas om reduktionsplikten sänks kraftigt (till exempel från 30,5 % 

till 6 %)? Även på denna fråga var svarsalternativen ”låg”, ”mellan” eller ”hög”, med 

möjlighet att motivera sitt svar.

Företagen svarade främst att arbetet med att nå klimatmålen skulle påverkas i ”låg” 

eller ”mellan” grad, vilket främst motiverades med att en stor andel av företagets 

transporter sker i annat land än Sverige, eller att företaget har en plan för att 

implementera helt fossilfria transporter.

Svaret nedan från Husqvarna är ett exempel från ett företag som 

svarade i kategorin ”mellan”:

”Det skulle sannolikt göra bränslet billigt nog för många av våra kunder 

att fortsätta med förbränningsmotorprodukter istället för att gå över till 

batteridrivna produkter. Dessutom skulle ju det faktiska CO2 utsläppen 

bli ca 25 procent högre jämfört med en reduktionsplikt om 30,5 procent.”

Svaret nedan från Axfood är ett exempel från ett företag som svarade i 

kategorin ”hög”:

”Mycket negativt när det gäller lejda transporter (cirka 50 procent), 

eftersom svårt att ställa tillräckligt höga krav på grund av brist på 

transportkapacitet. En lösning är att vi köper in ännu fler egna lastbilar 

som inte påverkas på samma sätt (blir i så fall mycket flytande biogas 

och el).”

“

“



Fråga 4 var ”Flera bedömare har på senaste tiden varnat för att sänkt reduktions- 

plikt kan leda till brist på drivmedel i Sverige, både fossilt och förnybart. Hur skulle 

det påverka er verksamhet?” Dessa bedömare är främst IVL Svenska Miljöinstitutet,5 

Energimyndigheten6 samt Preem.7

Företagen hade generellt svårt att svara på denna fråga, då en eventuell brist 

på drivmedel i Sverige som konsekvens om reduktionsplikten skulle sänkas ännu 

inte har diskuterats inom företagen.

5   IVL Svenska Miljöinstitutet, 2022, HVO100 - analys av nuläge och framtida   
 utveckling

6 Energimyndigheten, januari 2023, Lägesbild över energiförsörjningen med 
 anledning av kriget i Ukraina

7   Preem, februari 2023, Preem: Regeringens planer ger högre dieselpriser 

https://www.energimyndigheten.se/490a8f/globalassets/om-oss/ukraina/lagesbilder/2023/31-januari-uppdaterad-lagesbild-med-anledning-av-situationen-i-ukraina.pdf
https://www.energimyndigheten.se/490a8f/globalassets/om-oss/ukraina/lagesbilder/2023/31-januari-uppdaterad-lagesbild-med-anledning-av-situationen-i-ukraina.pdf
https://www.dn.se/ekonomi/preem-regeringens-planer-ger-hogre-dieselpriser/


OM HAGAINITIATIVET
Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola 

Europacific Partners, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, 

McDonald’s Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling, Swedbank och White. 

Hagainitiativet grundades med syfte att minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta 

klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och samla företag som tar 

aktivt klimatansvar. Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om nettonoll till 

2030.

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad 

lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara 

Parisavtalet. Hagainitiativet vill också påverka politiken. Vi tror att höga ambitioner 

på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag, skapar jobb, stärker 

svensk välfärd och gör företagen internationellt konkurrenskraftiga.

Hagainitiativet som namn har ett stort symbolvärde eftersom ekoparken Haga är en 

viktig kolsänka och en vacker grön oas med sitt Fjärilsmuseum. Det är också en plats 

där tunga politiska frågor har avhandlats. Ekoparken Haga summerar därmed det som 

Hagainitiativet vill uppnå.

www.hagainitiativet.se

http://www.hagainitiativet.se



