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VÅR IDÉ OCH VISION
Vår vision: Goda affärer på en planet i balans.
Vi arbetar i gränslandet mellan politik,
forskning och näringsliv, vilket skapar nya
affärsmöjligheter för våra kunder och växlar
upp omställningen till ett uthålligt samhälle.
Det gör vi genom att addera värde till våra
kunders hållbarhetsarbete genom analys,
kommunikation och affärsutveckling.
Vi analyserar påverkan på vår planet för att
ha som ett stabilt underlag när vi hjälper
våra kunder i sin strategiska kommunikation
och säkerställer att affärsmodellerna håller i
ett brett hållbarhetsperspektiv som rymmer såväl ekonomi som påverkan på miljö och
samhälle.
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2015 ÅRS UTSLÄPP
Vårt klimatbokslut omfattar hela vår
verksamhet. Beräkningarna är genomförda
enligt Greenhouse Gas Protocols standarder
(GHG-protokollet) och omfattar
verksamhetens hela klimatpåverkan som
redovisas i scope 1 och 2 samt breddade
scope 3, se beskrivning i bilaga.
Under 2015 var 2050:s totala utsläpp av
växthusgaser 13,4 ton CO2e, vilket är 1,4 ton
CO2e per anställd och 0,8 ton CO2e per
miljoner kronor i omsättning.
Utsläppen fördelas enligt tabellen nedan.

Utsläpp växthusgaser (ton CO2e)
Uppvärmning
Elförbrukning
Kyla
Tjänsteresor
Godstransporter
Pendlingsresor
Avfallshantering
Råvaror och material

2013
0,3
1,1
0,0
10,3
0,1
0,0
0,0
2,3

SUMMA
Nyckeltal
Utsläpp/omsättning (ton CO2e/Mkr)
Utsläpp/anställd
(ton CO2e/antal helårsanställda)

14,0

Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) är den mest
använda internationella redovisningsstandarden som
används av nationer och företag som ett beräkningsverktyg
för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av
växthusgaser. GHG-protokollet har ett över tio år långt
samarbete med World Resources Institute (WRI) och World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
och arbetar med företag, nationer och miljögrupper
världen över för att bygga en ny generation av trovärdiga
och effektiva program för att hantera
klimatförändringarna. För beräkning av företags och
organisationers klimatpåverkan används två standarder,
Corporate standard, för scope 1 och 2 och Corporate Value
Chain, för ”breddade” scope 3.

2014 2015
6,7 7,0
0,1 0,0
0,0 0,0
2,4 1,8
0,0 0,0
0,1 1,48
0,0 0,1
4,8 3,1
14,1 13,4

Andel av
totalt 2015
52 %
0%
0%
14 %
0%
11 %
0%
23 %

Förändring 2014-2015
4%
-94 %
-24 %
1377 %
-36 %
-5%

2,6

0,6

0,8

34 %

4,2

2,3

1,4

-40 %

Det totala utsläppet av växthusgaser minskade med fem procent mellan 2015 och 2014. Detta trots
att antalet anställda ökade från 6,2 till 9,8 heltidsekvivalenter (58 procents ökning). Omsättningen
sjönk visserligen mellan de båda åren, men detta är inte en trolig förklaring till de minskade
utsläppen av växthusgaser. Förändringarna beror i första hand på minskade inköp av inventarier.
Mer än hälften av utsläppet (52 procent) kom från uppvärmningen av kontorslokaler. Det beror på
att fastigheten värms upp med en oljeeldad panna. 2050 har påtalat för hyresvärden att vi gärna ser
en förnybar energikälla, t ex bioolja eller fjärrvärme, för uppvärmningen av våra lokaler, vilket skulle
minska utsläppet med 5-6 ton per år. Eftersom vi köper vår el med ett avtal om ursprungsmärkt
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vindkraft är utsläppen från elförbrukningen mycket låga. Faktum är att 30 procent av utsläppen från
elanvändningen kommer från den stuga vi hyrde på Gotland under Almedalsveckan 2015.
Under 2015 kom 23 procent av utsläppet från ”Råvaror och material”, vilket inkluderar bland annat
inköp av kontorsmöbler och teknisk utrustning. Här syns en viktig förklaring till att 2050:s utsläpp
sjönk från 2014 till 2015. Eftersom vi flyttade till nya lokaler 2014 krävdes det då relativt stora inköp
av inventarier – dessa behov var följaktligen väl tillgodosedda under 2015. De utsläpp som ändå
uppstod i kategorin beror på inköp av telefoner och datorer samt i någon mån kaffe, frukt och mjölk.
Den tredje största utsläppskällan under 2015 var tjänsteresor. Totalt fem flygresor (två resor tur och
retur och en enkel) stod för 59 procent av dessa utsläpp. Även om 2050:s policy anger att vi inte
flyger inrikes tvingades vi bortse från detta vid ett tillfälle under 2015, vilket motsvarade fyra procent
av utsläppet från tjänsteresor. Omkring 30 procent av utsläppen från tjänsteresor härrör från
färjeresorna tur och retur till Gotland för Almedalsveckan.
Den enskilt största ökningen av utsläpp syns i kategorin tjänsteresor. Detta beror till stor del på att
en anställd reser relativt långa avstånd med ett dieseldrivet tåg. Utsläppen från just detta tåg stod för
mer än hälften av utsläppet från pendlingsresor. I övrigt beror dessa utsläpp på ett mindre antal
pendlingsresor med bil samt i någon mån buss. De anställda på 2050 cyklade nästan 6000 km till och
från jobbet under 2015.

Utsläpp av växthusgaser 2015
Råvaror och material
23%

Avfallshantering
0%
Uppvärmning
52%

Pendlingsresor
11%

Godstransporter
0%

Tjänsteresor
14%
Kyla
0%
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De huvudsakliga utsläppskällorna var relativt oförändrade mellan 2014 och 2015. Så länge vi
arbetar i de nuvarande lokalerna i Gamla Stan i Stockholm, som värms med en oljepanna, kommer
uppvärmningen att vara en mycket viktig utsläppskälla. I de lokaler vi arbetade i under 2013 stod
uppvärmningen för en minimal del av utsläppen. Utsläppen från råvaror och material är näst
viktigast, även om de minskade väsentligt från 2014 till 2015. De båda nyckeltalen utsläpp per omsatt
krona och utsläpp per anställd, ändrades i varsin riktning, vilket beror på att omsättningen sjönk och
antalet anställda ökade samtidigt som utsläppen höll sig relativt konstant.
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Fördelning per scope enligt GHG-protokollet
GHG-protokollet delar in utsläppen i olika områden, så kallade scope, se beskrivning i bilaga om GHGprotokollet. I valet mellan att utgå från finansiell ansats (ansvar för utsläpp utifrån ägarskap) och
operationell ansats (ansvar för utsläpp utifrån brukarskap), vilket påverkar i vilket scope utsläppen
hamnar, har 2050 valt operationell ansats.

Scope 1
Utsläppet i scope 1 var 6,5 ton 2015 och härrörde helt och hållet på uppvärmning med
eldningsolja. Utsläppet i scope 1 utgjorde 48 procent av det totala utsläppet. Jämfört med
2014 ökade utsläppet i scope 1 något.
Scope 2
Utsläppet i scope 2 var 0,01 ton 2015, vilket berodde på elförbrukningen. Efter bytet till
vindkraftsel i början av 2014 har 2050:s utsläpp i scope 2 varit obetydligt. Utsläppet i scope 2
utgjorde mindre än en promille av de totala utsläppen.
Scope 3
Utsläppet i scope 3 var 6,9 ton under 2015, där den största delen beror på inköp av råvaror
och material, i första hand datorer och mobiltelefoner.
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Postadress:
2050 AB, Box 3490
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Besöksadress: Västerlånggatan 28,
ingång Didrik Ficks Gränd, Stockholm
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