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FÖRORD
Vi skapade 2050 för att bättre kanalisera vårt engagemang, vår kompetens och vårt driv i
miljö- och klimatfrågorna med syftet att bidra till att skapa hållbara affärer på en planet i
balans. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete; hur hållbara
affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya gröna ekonomin, hur
fotavtryck beräknas, hur nätverk skapas och drivs, hur utsläppsmål formuleras och uppnås,
hur kompensation bäst utformas och hur frågorna kommuniceras så att det som är bra för
miljön och klimatet också är bra för affärerna.
Vår indirekta påverkan är mycket större än vår direkta – vi bistår våra samarbetspartner i
att förbättra sitt arbete på klimatområdet och inspirerar andra att ta efter. Men vi tar inte
det som ursäkt för att slarva med vårt eget klimatarbete, där klimatpåverkan minimeras och
kvarvarande utsläpp kompenseras med god marginal.
Vi vill här på ett transparent sätt redovisa våra egna utsläpp och inspirera andra till att göra
likadant. Vi har uppfattningen att alla företag vinner på att tydligt och transparent redovisa
sin klimatpåverkan i hela värdekedjan. Vi uppmuntrar därför andra företag att på samma
sätt använda metoden i Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) för att mäta och
därefter ta itu med utsläppen av växthusgaser från hela värdekedjan.
Att beräkna sitt företags klimatpåverkan är viktigt för att kunna sätta konkreta mål och för
att agera och prioritera rätt för framtiden. Efterfrågan på information om produkter och
företags klimatbelastning ökar och skapar konkurrensfördelar för de företag som har gjort
klimatberäkningar genom bland annat minskade kostnader till följd av effektiviseringar,
nöjdare kunder, stoltare medarbetare och större kundefterfrågan.

Trevlig läsning!

Markus Ekelund, VD
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VÅR IDÉ OCH VISION
Vår vision är: 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 inom 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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2014 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 2014 var 2050:s totala utsläpp av
växthusgaser 14,1 ton CO2e, vilket är 2,3 ton
CO2e per anställd och 0,6 ton CO2e per
miljoner kronor i omsättning.
Utsläppen fördelas enligt tabellen nedan.

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.

Andel av
totalt 2014
48 %
1%
0%
17 %
0%
1%
0%
34 %

Förändring
2013-2014
2 413 %
-87 %
-77 %
-100 %
3 524 %
-100 %
111 %

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

2014
6,7
0,1
0,0
2,4
0,0
0,1
0,0
4,8
14,1

2,6

0,6

-76 %

4,2

2,3

-46 %
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Jämfört med 2013 var det totala utsläppet av växthusgaser nästan detsamma under 2014. Detta
trots att antalet anställda nära fördubblades och den ekonomiska omsättningen fyrdubblades.
Nästan hälften av utsläppet (48 procent) kom från uppvärmningen av kontorslokaler, på grund av
att fastigheten uppvärms med 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 vårt utsläpp med 5-6 ton per år. Under året har avtal om ursprungsmärkt vindkraft tecknats.
Under 2014 kom 34 procent av utsläppet från ”Råvaror och material”, främst från inköp av nya
kontorsmöbler och teknisk utrustning. 2050 köper i första hand begagnad utrustning, men i samband
med flytten till egna lokaler och anställning av nya medarbetare köptes bland annat några nya bord,
stolar, datorer och telefoner in. Merparten av våra bord och stolar är fortfarande begagnade.
Den tredje största utsläppskällan var tjänsteresor, varav utrikes flygresor stod för drygt hälften av
utsläppet. Även om 2050:s policy anger att vi inte flyger inrikes tvingades vi till en tjänsteresa med
inrikes flyg under 2014, vilket motsvarade 6 procent av utsläppet från tjänsteresor men bara 1
procent av det totala utsläppet.
Personalens pendlingsresor till och från kontoret uppgick till 0,1 ton CO2e och utgjorde bara 1
procent av det totala utsläppet 2014.

Utsläpp växthusgaser 2014
Råvaror och material
34%

Pendlingsresor
1%
Elförbrukning
1%

Uppvärmning
48%

Bil Taxi
Tåg
2% 9%
0,08%
Flyg inrikes
6%

Hotell
8%
Färja
23%

Tjänsteresor
17%

Flyg utrikes
53%
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De huvudsakliga utsläppskällorna har förändrats mellan 2013 och 2014. Under 2013 var utsläppet
från tjänsteresor, orsakat av flygresor utomlands, den största källan. Under 2014 var istället
utsläppet från uppvärmning av kontorslokalerna den största källan. Utsläppet från råvaror och
material var större 2014 jämfört med 2013, vilket härrörde från inköp av nya möbler och
kontorsutrustning. De båda nyckeltalen, utsläpp per omsatt krona och utsläpp per anställd, sjönk
med 76 procent respektive 46 procent jämfört med 2013.

Utsläpp per källa

Utsläpp/anställd

(ton CO2e/år)

(ton CO2e/antal helårsanställda)

5,0

16
Råvaror och material
14

4,0
3,0

Avfallshantering
12
Pendlingsresor

2,0
1,0
0,0

10

2013

Godstransporter

8

2014

Utsläpp/omsättning

Tjänsteresor

(ton CO2e/Mkr)

6
4
2
0

3,0

Elförbrukning

2,0

Uppvärmning

1,0
0,0

2013

6

Kyla

2014

2013

2014
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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 bilden nedan visualiseras 2050s utsläpp under 2014 per scope och kategori. 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 6,2 ton 2014, varav drygt 99 procent härrörde från uppvärmning med
eldningsolja och resterande från användning av egen bil i tjänsten. Utsläppet i scope 1
utgjorde 44 procent av det totala utsläppet. Jämfört med 2013 ökade utsläppet i scope 1
kraftigt, från 0,3 ton till 6,2 ton. Detta berodde på att 2050 i början av 2014 flyttade till nya
lokaler som värms upp med eldningsolja, till skillnad från tidigare där värmen kom från el
och fjärrvärme. 2050 har påtalat för hyresvärden att vi gärna ser en förnybar energikälla, t ex
bioolja eller fjärrvärme, för uppvärmningen av våra lokaler.
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Scope 2
Utsläppet i scope 2 var 0,15 ton 2014, där största delen av utsläppet härrörde från
elförbrukning, före bytet till vindkraftsel. Utsläppet i scope 2 utgjorde endast 1 procent av
det totala utsläppet. Jämfört med 2013 har utsläppet i scope 2 minskat från 1,3 ton till 0,15
ton, vilket förutom tecknandet av avtal om vindkraftsel beror av att lokalerna under 2013
delvis uppvärmdes med fjärrvärme.
Scope 3
Utsläppet i scope 3 var 7,8 ton 2014, där utsläppet till hälften (51 procent) orsakades av
kapitalvaror, dvs inköp av nya möbler och kontorsutrustning. Vid dessa inköp är vår
utgångspunkt att alltid köpa begagnat och produkter med bra miljöprestanda, men ibland
lyckas vi inte nå detta mål. Näst största bidraget till utsläppet i scope 3 kom från
tjänsteresor, ca 30 procent. ”Inköpta råvaror och material” står för ungefär 11 procent av
utsläppet och utgjordes främst av kaffe och frukt till kontoret, representation, samt
kontorspapper. Jämfört med 2013 har utsläppet i scope 3 minskat från 12,6 ton till 7,8 ton,
vilket främst förklaras av minskat flygresande. Notera att kategorier i scope 3 där 2050 inte
har haft något utsläpp under året har exkluderats i diagrammet.

Utsläpp fördelat på scope (2014)
Scope 2
1%

Scope 1
44%

Bränsle- och
energirelaterade
utsläpp
6%

Kapitalvaror
51%

Avfallshantering
0%

Scope 3
55%

Inköpt råvara och
material
11%
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ARBETE HITTILLS
Av det arbete som hittills gjorts för att minska företagets klimatpåverkan kan nämnas:
 UNDERSÖKNING OCH JÄMFÖRELSE AV OLIKA PENSIONSBOLAG inför valet av tjänstepension för
de anställda.
Status: Avtal tecknades med SPP i slutet av 2013 då de kunde erbjuda 2050 en hållbar
pensionsförvaltning.
 SORTERING AV AVFALL SAMT VAL AV ENTREPRENÖR FÖR AVFALLSHANTERING med tydlig
miljöprofil.
Status: Vårt sorterade avfall hämtas av Office Recycling varje tredje vecka, vilka kör avfallet med
fordon som går på förnybara bränslen.
 TECKNANDE AV AVTAL OM VINDEL.
Status: I början av 2014 tecknades avtal om vindkraft.
 ÅTGÄRDER SOM UNDERLÄTTAR FÖR ANSTÄLLDA ATT TA CYKEL till arbetet, bl.a. installation av
dusch och fastlåsningsmöjligheter av cykel.
Status: 2050 lyckades få till så att cykelställ installerades på Sven Vintappares torg genom samtal
med Trafikkontoret samt också ordnat möjlighet till fastlåsning av cykel utanför ytterdörren. I
samband med att vi flyttade till våra nuvarande lokaler fick vi möjlighet att påverka hyresvärden
så att dusch installerades.
 KÖP AV MILJÖMÄRKTA PRODUKTER i möjligaste mån, exempelvis ekologisk frukt och kaffe,
samt TCO-certifierade IT-produkter.
Status: All frukt, kaffe och kakor som köps in är miljömärkt. Det har varit svårt att hitta te som är
ekologiskt, här lyckas vi bara till 50 %. För IT-produkter finns fortfarande förbättringspotential.
 VEGETARISK REPRESENTATION för både kunder och egna aktiviteter.
Status: Den vegetariska representationen har lyckats väl, under julmiddagen får 2050:s
medarbetare dock välja kött och fisk om de så önskar.
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ATT GÖRA FRAMÖVER
2015 fortsätter vi förbättra det egna klimat- och miljöarbetet, bl a genom att arbeta med följande:
 Sätta egna klimatmål och utveckla den egna uppföljningen.
 Integrera klimatbokslut med årsredovisning, redovisa på www.allabolag.se.
 Driva på för konvertering av fossiloljeeldad panna till förnybart alternativ i uppvärmningen av
vårt kontor.
 Undersöka möjligheter för matavfallsinsamling på kontoret.
 Att gå från klimatbokslut till miljö- och klimatbokslut för 2050.
 Köpa vindkraftsandelar.
 Hjälpa andra hyresgäster i huset att göra hållbara val.
 Vässa vår egen upphandling, exempelvis IT, städning etc.
 Utvärdera utsläpp relaterade till molntjänster.
 Löpande följa upp våra avtal med leverantörer för att säkerställa att vi har det mest hållbara
alternativet.
Vårt viktigaste bidrag kommer fortfarande vara att hjälpa våra kunder i deras klimatomställning.
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KLIMATNYTTAN AV VÅRA
POLICIES OCH AKTIVA VAL
Genom våra policies och aktiva val påverkar vi vårt klimatavtryck. Klimatnyttan av dessa kan följas
upp genom att jämföra med hur det hade sett utan dem.

Inga flyg inrikes
Om flyg hade valts för alla de tågresor som gjordes mellan två orter där flyg hade varit ett alternativ,
t ex Stockholm-Göteborg, hade utsläppen varit 3,1 ton CO2e, eller 0,5 ton CO2e/anställd, större 2014.

Vegetarisk representation
Om vi i inte hade haft krav på vegetarisk representation hade utsläppen varit cirka 0,5 ton CO2e, eller
0,08 ton CO2e/anställd, större 2014.

Pendlingsresor
Genom vårt val av kontor och övriga åtgärder för att främja pendlingsresor som inte sker med fossila
bränslen undviker vi nästan 4 ton CO2e, eller 0,6 ton CO2e/anställd, jämfört med om alla våra
anställda färdades med bil.

Ursprungsmärkt el
Genom att vi köper ursprungsmärkt vindkraft minskar vi våra utsläpp med cirka 0,4 ton CO2e, eller
0,06 ton CO2e/anställd.
Om dessa summeras så har vi en klimatnytta på nästan 8 ton CO2e eller 1,25 ton CO2e/anställd.
Vår tanke är dock att nyttan inte stannar där. Vi hoppas att nyttan ska mångfaldigas genom att vi är
med och skapar nya normer och inspiration för andra att ta efter både i företagen och på fritiden.
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KLIMATKOMPENSATION AV VÅRA
KVARVARANDE UTSLÄPP
Vi har valt att klimatkompensera utsläppen för 2013 och 2014, drygt 28 ton, i ett Gold Standardcertifierat projekt för effektiva spisar i Ghana. Projektet delfinansierar spisarna, vilket leder till att
förbrukningen av träkol minskar med 40 procent. Spisarna förbättrar förbränningen, behåller värmen
bättre och minskar bränslebehovet.
POSITIVA MERVÄRDEN, utöver utsläppsreduktionen av växthusgaser, med detta projekt är:
• Förbättrad hälsa genom att luftföroreningarna inomhus minskar, vilket annars är ett mycket
stort problem som årligen kostar många liv.
• Minskad avskogning
• Minskade bränslekostnader för hushållen
Länk till projektet

12

2050 • KLIMATBOKSLUT 2014

Postadress:
2050 AB, Box 3490
103 69 Stockholm
Besöksadress: Västerlånggatan 28,
ingång Didrik Ficks Gränd, Stockholm
info@2050.se
www.2050.se
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