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InledningSammanfattning

Transparens i klimatarbetet behövs för att kunder, 
investerare och andra intressenter ska kunna 
fatta medvetna beslut och bidra till att begränsa 
klimatförändringen. Företagen på Stockholmsbörsens 
stora lista blir allt mer transparenta och tydliga med sitt 
klimatarbete, sin beräknade klimatpåverkan och sina 
ambitioner på klimatområdet. 

På fyra år har andelen som redovisar sina utsläpp av 
växthusgaser enligt GHG-protokollet gått från en 
av fyra till tre av fyra. Jämfört med 2016 rapporterar 
ytterligare tretton företag enligt GHG-protokollet. 
Andelen sedan 2016 är dock konstant, trots lagkrav 
på hållbarhetsredovisning och många klimatinitiativ, 
eftersom antalet företag på stora listan ökar ännu 
snabbare. Fler företag har klimatmål och tar med allt 
mer av värdekedjan i beräkningarna. Nu rapporterar 
nästan hälften av företagen utsläpp som uppstår bland 
leverantörer eller kunder (Scope 3). Många av dem har 
också blivit tydligare med sina klimatambitioner och 
målsättningar. 

Några trender värda att notera är följande:

Värt att notera är dock också att vart femte företag 
får noll poäng i undersökningen, där finansbranschen 
utmärker sig med flest nollpoängare. En sådan brist på 
klimatarbete innebär en stor risk för de som investerar 
i dessa bolag då det omöjliggör att bedöma hur dessa 
bolag presterar i klimatfrågan. Dessa bolag riskerar 
också att inte se de finansiella risker och möjligheter 
som klimatfrågan utgör. Nya ramverk som TCFD 
belyser detta bra, men just nu är det bara fem företag 
på stora listan som förbundit sig att rapportera enligt 
ramverket.

I oktober 2018 presenterade IPCC sin specialrapport 
om effekterna av en global uppvärmning om 1,5 
grader.1 Den pekar än en gång på de allvarliga 
utmaningar som världssamfundet står inför, men 
lyfter samtidigt fram att en halv grad – 1,5 istället 
för 2 graders uppvärmning – gör stor skillnad. Med 
1,5 graders uppvärmning i stället för 2 blir riskerna 
för förlust av biologisk mångfald mindre, liksom 
hälsorisker, livsmedels- och vattenförsörjning, 
ekonomisk tillväxt och säkerhet. Behoven av, och 
kostnaderna för, anpassning till klimatförändringarna 
blir samtidigt avsevärt lägre. 

För att stanna inom det lägre temperaturintervallet 
krävs att utsläppen av växthusgaser minskar med 
45 procent under perioden 2010-2030, en avsevärt 
högre minskningstakt än vid 2-gradersscenariet, 
där motsvarande siffra är 20 procent. Detta står i 
stark kontrast till hur utsläppen faktiskt utvecklas för 
närvarande – koldioxidutsläppen har aldrig varit så 
stora som under 2017, då de uppgick till 32,5 Gigaton.2  

Detta allvarliga läge ställer krav på samhället att arbeta 
målmedvetet och samstämmigt för de mål som satts 
upp i Parisavtalet liksom i FN:s globala hållbarhetsmål. 
Inte minst näringslivet har en nyckelroll att spela. 

Sedan vår förra rapport, som släpptes i oktober 
2016, har ett antal steg tagits som demonstrerar 

näringslivets engagemang och beslutsamhet. På global 
nivå presenterades den första statusrapporten från 
TCFD, som redovisar att 513 organisationer stödjer 
TCFD:s rekommendationer om transparens kring 
klimatrelaterad risk. Detta är ett viktigt steg då det å 
ena sidan sätter en prislapp på klimatförändringarna 
för företagen, och å andra sidan då det underlättar 
för företagen att bättre planera och parera för dessa 
risker. Vidare har 498 företag globalt åtagit sig att sätta 
klimatmål som är vetenskapligt grundade i Parisavtalets 
mål om en maximal temperaturhöjning om 2 grader 
under ”Science Based Targets initiative” (SBTi).3   

På EU-nivå omfattades för första gången företag 
med fler än 500 anställda av ett rapporteringskrav 
avseende hållbarhet. I Sverige har man skärpt detta 
krav ytterligare så att företag från och med 2017 ska 
rapportera om de passar in på två av följande tre 
faktorer; mer än 250 anställda, balansomslutning över 
175 MSEK och nettoomsättning över 350 MSEK. Detta 
innebär att omkring 2000 svenska företag berörs, och 
många har nu hållbarhetsrapporterat för första gången. 

Utöver detta har bransch efter bransch i Sverige gått 
samman i regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige” och 
beskrivit hur vägen mot fossilfrihet ser ut. I dagsläget 
finns nio färdplaner för hur respektive bransch ska nå 
fossilfrihet, och ytterligare planer är under arbete. 

Allt fler har gått från att sätta klimatmål i absoluta 
till relativa termer. Det tyder på att man har börjat 
integrera frågan i sina affärsmodeller, men viktigt 
att de absoluta utsläppen fortsätter minska.

Antalet företag som följer GRI:s 
redovisningsprinciper har ökat markant, både 
som antal och andel. 

12 procent av företagen har satt mål om att nå 
klimatneutralitet vid ett specificerat årtal.

Har satt ett klimatmål relaterat till ett basår.

Redovisar sina utsläpp från den egna verksamheten, sin inköpta energi och värme samt 
någon del av värdekedjan. 

Gör publika klimatrapporteringar enligt CDP eller liknande.

Har klimatmål baserade på Science Based Targets eller mål som inkluderar delar av deras 
värdekedja.

Gemensamt för de 20 företag på listan som är mest transparenta är att de: 

1  GLOBAL WARMING OF 1.5 °C. En IPCC rapport om effekterna av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå och de relaterade utsläppsbanorna.
2  Global Energy & CO2 Status Report 2017, IEA.

3  HTTPS://SCIENCEBASEDTARGETS.ORG/ABOUT-THE-SCIENCE-BASED-TARGETS-INITIATIVE/. Per 2018-11-06. 

2050:s checklista för ett värdeskapande, transparent och konkurrenskraftigt företag:
 

1.    Redovisa företagets utsläpp och klimatrelaterade risker 

2.    Analysera och prioritera utifrån hela värdekedjan – scope 1, 2, 3 

3.    Sätt mål i linje med 1,5-gradersmålet (enligt Carbon Law – halvering var tionde år) 

4.    Vänta inte bara på morgondagens teknik, redan idag finns många lönsamma sätt att  

 minska utsläppen 

5.    Samverka kring minskade utsläpp i scope 3 – tillsammans kan vi hitta nya lösningar

FRÅGA ANTAL BOLAG 
2018 (2016)

ANDEL 2018 
(2016)

Följer GHG-protokollet 69 (56) 71% (72%)

Redovisar utsläpp i Scope 1 64 (56) 66% (72%)

Redovisar utsläpp i Scope 2 65 (55) 67% (71%)

Redovisar utsläpp i Scope 3 46 (41) 47% (53%)

Har Klimatmål 58 (51) 60% (65%)

   - varav Absolut mål 19 (45) 20% (58%)

   - varav Relativt mål 45 (23) 46% (29%)

Basår till klimatmålet 48 (40) 49% (51%)

Har klimatmål (tidsram & nivå) 49 (-) 51% (-)

Klimatmål inkl. Scope 3 21 (-) 22% (-)

Följer GRI 74 (51) 76% (65%)

Publik CDP 43 (43) 44% (55%)

SBT Committed 13 (-) 13% (-)

SBT Target set 8 (-) 8% (-)

TCFD Supporter 5 (-) 5% (-)

Fossilfritt Sverige 23 (9) 24% (12%)

Dow Jones sust. Index 7 (8) 7% (10%)
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Figur 1. Diagrammet ovan visar den procentuella fördelningen av andel bolag med högst transparens 
per sektor.

Varför transparens?

För fjärde gången undersöker vi på 2050 Consulting 
hur de stora bolagen på Stockholmsbörsen, ”Large 
Cap”, redovisar och sätter mål för sitt klimatarbete. 
Antalet företag som finns på Stockholmsbörsens 
stora lista uppgår nu till 97, att jämföra med 79 bolag 
för två år sedan när vi senast gjorde motsvarande 
undersökning. 

Den information vi samlat in har gjort det möjligt att 
skapa en ranking, från de företag där vi kan bocka av 
flest indikatorer, till de som gör och kommunicerar 
minst. Kartläggningen inkluderar följande 
redovisningsmetoder:

   • Den internationellt välkända standarden GHG-   
 protokollet, med redovisning i hela värdekedjan –  
 scope 1, 2 och 3

   • Carbon Disclosure Project (CDP)4  

   • Global Reporting Initiative (GRI) 

Nytt för årets rapport är att vi även undersökt ifall 
företagen valt att stödja TCFD. Slutligen listar vi de 
företag som förbundit sig att anta företagsspecifika 
utsläppsmål som är förenliga med Parisavtalet genom 
s.k. ”Science-Based Targets” (SBT), liksom vilka 
som fått dem accepterade.5 De olika kriterierna har 
därefter viktats utifrån deras betydelse av transparens i 
kombination med informationsnivå. 

Den data vi samlat in kommer i första hand från 
öppna källor såsom de olika rapporteringsinitiativens 
hemsidor och företagens hållbarhetsredovisningar. 
Vi har även kontaktat varje företag och gett dem en 
möjlighet att verifiera och komplettera den information 
vi samlat in. Avvikelser kan dock förekomma i enskilda 
fall. 

Det här har vi mätt  
och varför

Att företag väljer att redovisa sin klimatpåverkan genom 
olika rapporteringsverktyg och index behöver inte 
betyda att man minskar sina utsläpp. Däremot är det ett 
kvitto på en förståelse för klimatfrågans betydelse. Enligt 
den enkla logiken ”what gets measured gets managed” 
innebär en transparent redovisning också i vissa fall att 
redovisning av mätetal och utsläpp av växthusgaser 
innebär större möjlighet att strategiskt arbeta för 
minskad klimatpåverkan.

4  Poäng ges om rapport inlämnats till CDP under 2018. Bolag som ej haft publik CDP i tidigare års inrapportering ges ej poäng.

5  Målet ska ha varit accepterat och offentliggjort av SBT vid datum för datainsamling till denna rapport. Ett flertal bolag i undersökningen har för närvarande utformat sina 
klimatmål utifrån SBT:s ramverk men antingen ej skickat in dem för godkännande till SBT, alternativt väntar de för närvarande på att få sina inskickade mål godkända. Ingen av 
dessa scenarion ges poäng i vår studie då SBT:s officiella accept krävs.

Så transparenta är 
svenska börsbolag
Totalt hamnar 20 av de 97 företagen på topplistan, vilket 
innebär att de har 75 poäng eller mer. Gemensamt för 
dessa bolag är att de har satt ett klimatmål relaterat till 
ett basår, samt att de redovisar sina utsläpp från den 
egna verksamheten, sin inköpta energi och värme samt 
åtminstone någon del av värdekedjan. Många av dem har 
även publika klimatrapporteringar enligt CDP, klimatmål 
baserade på Science Based Targets eller mål som inkluderar 
delar av deras värdekedja.

Tittar man på sektorer utifrån GICS-indelningen6 utmärker 
sig Konsumentvaror med högst transparens i klimatarbetet, 
då 3 av 5 (60 procent) företag återfinns bland de som har 
över 75 poäng. Övriga sektorer har markant lägre andel 
företag och det är värt att notera att 20 procent av företagen 
på listan samlar noll poäng, vilket är ungefär samma andel 
som när studien genomfördes 2016. Finanssektorn har 
störst andel företag med 0 poäng, 5 av 14 (36 procent).

TOPPLISTAN

1. Husqvarna
 Swedish Match
  BillerudKorsnäs
2. SEB
 Ericsson
3.  Oriflame
4.  Peab
 Swedbank
 ICA Gruppen
 JM
 Fingerprint Cards
 AstraZeneca
 Atlas Copco
5.  Castellum
 H&M
6.  Stora Enso
 SSAB
 SAAB
 Nobia
7.  ABB6  GICS eller Global Industry Classification Standard är ett branschklassificeringssystem för 

börsnoterade företag: https://www.msci.com/gics

Bäst och sämst i klassen
Husqvarna, Swedish Match och BillerudKorsnäs 
är de företag som fick allra högst poäng, 95 
poäng, i undersökningen. De fick maxpoäng i 
alla underkategorier som ingick i den slutgiltiga 
utvärderingen utom TCFD:s rekommendationer – 
inget av företagen har åtagit sig att rapportera sina 
klimatrelaterade risker utifrån ramverket.

19 av företagen på listan (20 procent) får noll poäng 
i rankningen och är således minst transparenta. Hos 
dessa företag kan knappt ett spår av klimatarbete 
skön¬jas och det finns följaktligen stor potential 
för utveckling. Förra året hamnade 15 företag (19 
procent) i den gruppen, alltså ligger andelen ganska 
oförändrad mellan åren.

POÄNGSÄTTNING

Transparens aktivitet Poäng

Scope 1 20

Scope 2 20

Scope 3 15

Scope 3 (mer än en kategori) 5

Klimatmål (nivå + tidsram) 10

Klimatmål (inkl. scope 3) 5

Publikt CDP 10

SBT Commited 3

SBT Approved 7

TCFD (supporter) 5

SUMMA 100
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Grafen Transparensindex - OMX Stockholm Large cap 
visar den totala poängen för respektive företag med 
uppdelning i de olika kategorierna för poängsättning. De 
19 företag som fick noll poäng visas längst till höger. 

Redovisning av Scope 1, 2 och 3 samt Klimatmål förtydligar 
andelen företag som har fått poäng inom de olika 
kategorierna kopplade till redovisning enligt GHG-
protokollet respektive klimatmål. Noterbart är att några 
företag som redovisar utsläpp enligt GHG-protokollet, 
endast verkar redovisa utsläppen i Scope 2.

Figur 3. Andel av de 97 bolagen på Stockholmsbörsens stora lista som redovisar sina utsläpp i olika Scope enligt GHG Protocol. 

Figur 2. Den totala poängen för respektive företag, uppdelat i de olika poängkategorierna. 

Figur 4. Andel av de 97 bolagen på Stockholmsbörsens stora lista som har satt tydliga klimatmål och klimatmål i linje med 2-gradersmålet.  
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Vad siktar företagen på?

Undersökningen visar att 58 av företagen (60 procent) 
har ett klimatmål i dagsläget, vilket kan jämföras med 
51 av företagen (65 procent) i motsvarande studie år 
2016. Endast företag vars klimatmål är särskilt tydliga7 
är inkluderade, vilket gjorde att nio av de bolag som 
hade klimatmål inte godkändes för poäng i årets 
rapport.

Sedan förra undersökningen är det fler företag bland 
Stockholmsbörsens stora företag som satt relativa mål 
– 33 företag jämfört med 23 företag för två år sedan – 
och färre som satt absoluta mål – 34 företag jämfört 
med 45 vid förra undersökningstillfället.

Klimatmål

Klimatmål sätts i regel som en procentuell 
minskning av företagets utsläpp – dvs ett 
företag åtar sig att minska sina utsläpp med 
en viss procentandel jämfört med sina egna 
utsläpp ett visst år, ett så kallat ”basår”. Målet 
kan vara ”absolut”, vilket betyder att antalet ton 
växthusgaser ska minska med ett givet antal 
ton CO2e, eller ”relativt”, vilket tar hänsyn till 
t ex produktions- eller försäljningsvolymens 
utveckling (t ex ton CO2e/ Mkr omsättning).

En typ av mål som inte sätts i relation till ett basår är de 
mål som syftar till utsläpp nära noll. Vi har undersökt 
hur många företag som har ett explicit mål om att 
gå mot utsläpp nära noll till ett specifikt datum. För 

närvarande är det 12 företag (12 procent av alla bolag) 
på Stockholmsbörsens stora lista som har ett sådant 
mål vilket är en markant ökning från 4 företag (5 
procent) i senaste undersökningen.

Klimatneutralitet

*Nordea Bank: Klimatneutralitet uppnått enligt The CarbonNeutral Protocol (Scope 1 and 2)  
** Betsson: Klimatneutralt - (”kompenserar för utsläpp av växthusgaser som genereras”)

7  Klimatmålen inkluderar ett basår, slutår eller mål om klimatneutralitet

En kategori som är ny för årets undersökning är 
Science Based Target (SBT). Företag som vill använda 
sig av SBT ska ta fram klimatmål utifrån SBT-ramverket 
och lämna in dessa för granskning till SBT initiative, där 
de sedan kan godkännas. Årets undersökning visar att 
13 företag (13 procent) har förbundit sig till SBT och 8 
av dem (8 procent) har redan fått sina mål godkända.

Science Based Targets
Science Based Targets Initiative är ett samarbete 
mellan Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global 
Compact, CDP och World Resources Institute (WRI). 
Initiativet hjälper företag i hela världen att ta fram 
klimatmål för att minska sina utsläpp av växthusgaser 
med syftet att hålla den globala temperaturökningen 
under 2°C, i enlighet med målet som sattes i 
Parisavtalet om klimatförändringar 2015.
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UPPSTRÖMS RAPPORTERANDE FÖRETAG

Transport och 
distribution

GRI-ramverket är helt frivilligt för företag att följa och 
för närvarande gör 74 av företagen (76 procent) på 
Stockholmsbörsens stora lista hållbarhetsredovisning 
enligt GRI. Det är en ökning med närmare 4 
procentenheter från förra undersökningen.

Standarder och ramverk 
för klimatredovisning

GHG-protokollet
Av de 97 bolagen på Stockholmsbörsens stora lista 
följer i dagsläget 69 (71 procent) GHG-protokollet. I 
undersökningen för två år sedan var motsvarande siffra 
56 företag eller 72 procent. Med ett fåtal undantag 
(6 företag) redovisar samtliga bolag sina utsläpp i 
både scope 1 och 2. 46 företag (47 procent) redovisar 
utsläpp även i scope 3, en marginellt positiv skillnad 
sedan förra gången (40 företag eller 51 procent). 
Även om många av de företag som redovisar utsläpp 

i scope 3 idag nöjer sig med att redovisa sina utsläpp 
från tjänsteresor och transporter förekommer även 
redovisning av hyrda arbetsfordon, hotellnätter och 
avfallshantering.

Klimatmål i scope 3 var så ovanligt att det inte ens togs 
med i förra undersökningen. Nu har ambitionsnivåerna 
höjts då hela 21 företag eller 22 procent satt ett 
klimatmål som även omfattar utsläpp från scope 3.

FAKTA: GHG-PROTOKOLLET

Greenhouse Gas Protocol är en 
internationell beräknings- och 
redovisningsstandard. Det är det mest 
använda verktyget för att kvantifiera och 
hantera utsläpp av växthusgaser. Utsläppen 
kategoriseras i tre delar: 

Scope 1: direkta utsläpp från företaget; 
Scope 2: utsläpp från inköpt el och värme;
Scope 3: utsläpp i företagets hela värdekedja. 

GRI
Global Reporting Initiative (GRI) är ett 
initiativ för ökad transparens beträffande 
företags eko¬nomiska, miljömässiga och 
sociala påverkan. Detta har lett fram till ett 
ramverk för hållbarhetsredovisningar som 
blivit allt vanligare världen över.

46 av de 97 företagen (47 procent) på Stockholmsbörsens 
stora lista har redovisat sina utsläpp till CDP under 2018, en 
minskning sedan förra gången (53 företag, dvs 67 procent). 
Företag som rapporterar till CDP kan själva välja huruvida 
deras rapport ska vara publikt tillgänglig eller ej. Eftersom 
vi ännu inte vet vilka företag vars rapporter för 2018 som 
godkänns och görs publika har vi baserat vår bedömning på 
att de företag som tidigare inte offentliggjort sin rapportering 
inte heller kommer gör det denna gången, men att de 
som rapporterar till CDP för första gången offentliggör sin 
rapport. Då tillräknas 43 företag (44 procent av alla 97) vad 
vi kallar ”publik CDP-rapport” och ges poäng för detta i vår 
studie. Resultatet liknar den förra undersökningen när 42 
företag (53 procent) gjorde en publik CDP-rapport.

CDP

TCFD & Dow Jones index
Det är hittills bara fem företag som förbundit sig att 
rapportera enligt TCFD:s rekommendationer i sin 
klimatredovisning, varav fyra banker och ett företag 
inom modebranschen.

Vi har även granskat vilka företag som finns med i Dow 
Jones Sustainability Index. För närvarande finns 8 av 
de 79 företagen (10 procent) med i detta index.

CDP är en internationell 
NGO som förser företag 
och organisationer med ett 
globalt system för att mäta, 
presentera, hantera och 
dela med sig av information 
om sin klimatpåverkan.

TCFD är en arbetsgrupp som tagit fram ett nytt, 
frivilligt ramverk med rekommendationer för 
rapportering av klimatrelaterade finansiella risker 
och möjligheter. Rekommendationerna riktar sig 
till alla typer av bolag, med fokus på att kvantifiera 
klimatrelaterade risker i finansiella termer.
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För fjärde gången har 2050 undersökt hur de stora bolagen på 

Stockholmsbörsen redovisar och sätter mål för sitt klimatarbete. Även 

i år har bolagens transparens i klimatarbetet betygsatts och tilldelats 

poäng utifrån ett antal parametrar. Resultaten visar att andelen 

företag som rapporterar sina utsläpp är ungefär densamma som i 

undersökningen för två år sedan men att företagen har utvecklat sina 

klimatmål och redovisningen i hela värdekedjan samt anammat nya 

initiativ som driver utvecklingen framåt, t ex Science Based Targets. 


