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Summering 
Klimatkompensering erbjuder individer, organisationer och företag möjligheten att på annat håll 

reducera koldioxidutsläpp motsvarande det egna klimatfotavtrycket, ett omdiskuterat verktyg med 

möjligheter och utmaningar. Denna studie har undersökt hur svenska företag som 

klimatkompenserar förhåller sig till metoden – varför det infördes, vilken roll det har och om det 

påverkat det generella hållbarhetsarbetet. Med hjälp av intervjuer, kommunikationsmaterial och 

hållbarhetsredovisningar har MAX Burgers AB och Folksamgruppen undersökts. Resultatet visar inga 

tydliga rekyleffekter och att kommunikation, ekologisk avkastning och koldioxidbindning har varit 

viktiga aspekter. Studien diskuterar hur klimatkompenseringens problematiska aspekter kan vägas 

upp av att det är ett så pass billigt och lättillgängligt verktyg, i trädplanteringens fall inom ett extra 

viktigt område; koldioxidsänkor. Ett antal konkreta slutsatser nås genom resultatet, men på grund av 

studiens avgränsningar skulle ett större arbete med grund i ett genomarbetat frågeformulär behövas 

för att kunna kvantifiera svenska företags motivationer bakom hållbarhetsarbete och 

klimatkompensering. 
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Abstract 
Voluntary carbon offsetting offers individuals, organizations and companies the opportunity to 

elsewhere reduce carbon dioxide emissions corresponding to their own climate footprint, a debated 

tool with opportunities and challenges. This study has examined how Swedish companies that 

voluntarily carbon offset relate to the method - why it was introduced, what role it has and whether 

it has affected the general sustainability work. With the help of interviews, communication materials 

and sustainability reports, MAX Burgers AB and the Folksam Group have been examined. The result 

shows no clear recoil effects and that communication, ecological return and carbon sinks have been 

important aspects. The study discusses how the problematic aspects of carbon offsetting can be 

weighed up by the fact that it is a cheap and easily accessible tool, in the case of tree planting within 

an extra important area; carbon sinks. Several concrete conclusions are reached through the result, 

but due to the limitations of the study, a larger examination based on a thorough questionnaire 

would be needed to be able to quantify Swedish companies' motivations for sustainability work and 

carbon offsetting. 
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1. Introduktion 
Den senaste IPCC-rapporten visar att en global uppvärmning om 1.5°C med hög sannolikhet kommer 

nås mellan år 2030 och 2052 om uppvärmningen fortsätter i samma takt. IPCC har tagit fram ett antal 

prognoser beroende på hur världen fortsätter släppa ut växthusgaser och konstaterar att om en stor 

omställning snabbt påbörjas finns det fortfarande en stark möjlighet att hålla nere den globala 

uppvärmningen (IPCC, 2018, s. 6). 

Preliminära data för år 2018 visar en ökning av fossila CO2-utsläpp kring 2,7 procent, detta bygger 

vidare på flera års ökningar och är en ännu högre takt än 2017 års ökning om 1,6 procent (Le Quéré 

et al., 2018). Statistiken pekar alltså på att samhället håller en starkt fossilberoende kurs. Det är en 

stor omställning som krävs för att nå en koldioxidneutral planet och det söks hela tiden nya metoder 

och verktyg för att nå detta. En metod som sett ökad popularitet på senare år är 

klimatkompensering. 

De vanligaste formerna av klimatkompensering - investering i förnybar energi och skogsplantering - 

har båda möjligheter och problematiska aspekter. Det finns studier som pekar på framgångsrika fall 

(Anderson et al., 2017), men en studie av Europeiska Kommissionen som granskat Clean 

Development Mechanism (CDM) - ett delprojekt under Kyotoprotokollet som låter industriländer 

klimatkompensera genom projekt som minskar utsläpp i utvecklingsländer – visar låg effektivitet. 

Studien fann att 85 procent av analyserade projekt ansågs med hög sannolikhet ha överskattade 

utsläppsreduktioner och ingen additionalitet – det vill säga reduktionen hade skett utan 

klimatkompensationsinvesteringen. Endast två procent av projekten hade hög sannolikhet för att 

reduktionerna inte var överskattade och additionalitet fanns (Cames et al., 2016, s. 11). 

Utförliga granskningar kring den relativt unga metoden klimatkompensering har alltså genomförts 

och följts upp. Studier kring näringslivets användning och förhållning till klimatkompensation är dock 

ett inte lika väl undersökt område. Därför ämnar denna studie undersöka svenska företags 

användande av klimatkompensering, hur det korrelerar till företagets övriga klimatarbete och hur de 

förhåller sig till de möjligheter och utmaningar som klimatkompensering utgör.  

1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll frivillig klimatkompensering har tagit hos 

svenska företag och hur det har påverkat deras klimathållbarhetsarbete. För att uppnå syftet ska 

följande frågor besvaras. 

• Hur utvärderades och varför infördes klimatkompensering av företagen? 

• Påverkade införandet av klimatkompensering det övriga hållbarhetsarbetet?  

Den sista frågan utreds både uttryckligen som en del av företagets medvetna åtgärder och även 

genom att utläsa trender i utsläpp och andra intressanta miljöfaktorer från företagets 

hållbarhetsredovisning. Studien fokuserar primärt på klimataspekten av hållbarhet, det vill säga 

klimatfotavtrycket och inte sociala aspekter. Två svenska företag kommer undersökas. 
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2. Teori 
Den teori som ligger till grund för studien är primärt klimatkompensering och hållbarhetsredovisning. 

Klimatkompensering som sådan granskas inte, men för att förstå företagens resonemang och viktiga 

aspekter så redogörs teorin kring klimatkompensering utförligt nedan. Även hållbarhetsredovisning, 

därifrån mycket information rörande företagens klimatfotavtryck inhämtas, redogörs för.  

Ett förekommande verktyg är Global Carbon Law (GLC), vilket redogör för ett scenario med målet att 

hålla global uppvärmning under 2 grader Celsius ökning. Enligt GLC behöver växthusgasutsläppen nå 

maximum senast år 2020 och sedan halveras varje årtionde. Det motsvarar 7 procents reduktion per 

år. GLC lyfts fram i en färdplan - Exponential Climate Action Roadmap - som togs fram inför Global 

Climate Action Summit i San Francisco 2018. Den redogör för vilka steg som måste tas till 2030 för att 

begränsa klimatförändringarna och nå Parisavtalet. (Falk et al., 2018, s. 7) 

2.1. Klimatkompensering 
Klimatkompensering, på engelska carbon offsetting, definieras enligt FN som "en klimataktion som 

möjliggör för individer och organisationer att kompensera för utsläpp de inte kan undvika, genom att 

stötta värdiga projekt som reducerar utsläppen på annat håll” (United Nations, n.d.). 

Naturskyddsföreningen uttrycker tanken med klimatkompensering något enklare som att "den som 

orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans" 

(Naturskyddsföreningen, n.d.).  

 

Det finns många olika projekt inom klimatkompensering, där många säljs via FN:s system med CDM-

projekt som grundades i samband med Kyoto-avtalet (United Nations, n.d.). Exempel på 

klimatkompenseringsprojekt är trädplantering, där tanken är att träden ska fungera som 

koldioxidsänkor och binda in den motsvarande mängd koldioxid som släppts ut, och investeringar i 

förnybar energi, där tanken är att den nya energin ska ersätta fossil energi och dess utsläpp. Det är 

även möjligt att köpa en utsläppsrätt i exempelvis EU:s handelssystem och registrera den som 

förbrukad. (Naturskyddsföreningen, n.d.) 

 

Det finns otaliga tredjepartscertifieringar för klimatkompensering - Plan Vivo, ISO 14064, Gold 

Standard och CDM för att nämna några - där vanligt förekommande kriterier kan summeras till 

följande punkter: (Carbon Fund, n.d.), (Richards & Huebner, 2012) 

• Reella: Kvantifierbara reduktioner måste representera faktiska utsläppsreduktioner, baserat 

på godkända metoder och protokoll som kräver övervakning, rapportering och verifikation. 

• Additionalitet: Reduktionen skulle inte ha skett utan investeringen i klimatkompensering.  

• Permanens: Att reduktionen inte reverseras, exempelvis att träden brinner upp.  

• Verifierbarhet: Reduktionerna måste vara resultatet av projekt som kan kvantifieras, 

övervakas och verifieras av oberoende tredje-part.  

• Läckage: Leder inte till högre utsläpp utanför projektets gränser.  

• Co-benefits: Positiva bieffekter kring social hållbarhet och klimat som ligger utanför 

projektets ramar.  

En av de äldsta certifieringarna - som används eller har använts av svenska företag som bland annat 

Arla Foods, Max Burgers och Folksam - är Plan Vivo. Detta system för certifiering har använts sedan 
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90-talet och ska representera ett långsiktigt "beslagtagande" eller reduktion av ett ton CO2e, med 

dess medföljande miljömässiga och sociala fördelar. Det som betonas är biologisk mångfald, 

fattigdomsreducering och hållbart leverne, återställande av ekosystem och anpassningen av naturliga 

och kontrollerade ekosystem till klimatförändringarna. Plan Vivo-projekt undersöks årligen och 

tredjepartsverifieras och för att säkra långsiktighet i projekten betalas ersättning ut stegvis, kopplat 

till kontrollerna. Additionaliteten kommer ur att projekten drivs av landsbygdssamhällen som utan 

klimatkompenseringsinvesteringen skulle sakna resurserna för att långsiktigt förvalta mark. (Plan 

Vivo, n.d.)  

Flera studier har gjorts på specifikt Plan Vivo-certifiering. En svensk uppsats visar de sociala- och 

samhällsmässiga fördelarna med Plan Vivo-projekt, resultatet pekar på att lantbrukarna har fått 

bättre möjligheter sett till entreprenöriell kompetens, socialt nätverk, finansiering samt riskhantering 

och diversifiering (Johansson et al., 2017, s. 35). En studie som tittar på hur Plan Vivos upplägg 

förhåller sig till de vetenskapliga kriterierna visar att mycket uppfylls, men att det finns 

utvecklingspotential sett till bland annat institutionella aspekter (Dougill et al., 2012, s. 3186). En 

studie som undersökt klimatkompenseringscertifiering, men där Plan Vivo inte ingick, för 

trädplanteringsprojekt fann att  av de tio undersökta protokollen fanns det starkare och svagare 

alternativ, men alla hade fundamentala brister som gör det svårt att säkra additionalitet och 

permanens (Richards & Huebner, 2012). Det vetenskapliga underlaget pekar alltså mot sociala 

fördelar och att den tredjepartscertifiering som finns har kriterierna i åtanke, men att det i 

verkligheten är svårt att säkerställa dem.  

För att ett klimatkompenseringsprojekt ska vara effektivt behövs alla ovan nämnda kriterier. Vissa 

projekttyper har större utmaningar med specifika kriterier, exempelvis additionalitet och 

investeringar i förnybar energi som EU-kommissionens rapport (Cames et al., 2016) granskade samt  

trädplantering och permanens, där projektet behöver visa att träden binder koldioxiden under 

motsvarande tid som den utsläppta koldioxiden verkar i atmosfären, vilket IPCC räknar med är upp 

till 200 år (IPCC, n.d.). Den vetenskapliga diskussionen har berört många av dessa aspekter. 

Osäkerheten i så pass långsiktig permanens och övervakning med potentiella rekyleffekter (Kevin, 

2012), (Carton et al., 2017), att klimatkompensering är för billigt för att motivera lovliga 

handlingsplaner (Spiekermann, 2013) och att det trots behov av negativa utsläpp finns dilemman 

med metoden, speciellt i sammanhanget klimatpositiv (Ekelund & Westling, 2018).  

Trots att klimatkompensering är en relativt ung metod har den växt snabbt, under 2016 investerades 

runt 191 miljoner dollar, ungefär 1,8 miljarder kronor, i frivillig klimatkompensering vilket 

representerade 63,4 miljoner ton CO2e-reduktioner – en femfaldig ökning från 2005 års 12,5 miljoner 

ton CO2e-reduktioner (Hamrick & Gallant, 2017, s. 3). Det har dock varit en kraftigt varierande 

tillväxt, redan 2008 toppade marknaden med 134,5 miljoner ton CO2e-reduktioner och har sedan 

2013 legat mellan 60 och 85 miljoner ton CO2e-reduktioner (Hamrick & Gallant, 2017, s. 5). Detta på 

grund av varierande anledningar, både årsspecifika och generella trender som övergång till reglerade 

köp av utsläppsrätter istället för frivilliga köp (Hamrick & Gallant, 2017, s. 5). Marknaderna för 

reglerad kompensering är vanligtvis en del av ett handelssystem med utsläppsrätter, som Kyoto-

protokollet och dess CDM-projekt (United Nations, n.d.). 

Prissättningen varierar med certifiering, land och projekt. Tittar man på svenska 

klimatkompensera.se som drivs av Tricorona Climate Partner AB så går det att bidra till Gold 

Standard-certifierade projekt för 190-360 kronor/ton CO2e (klimatkompensera.se, 2019), 
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energieffektiva spisar i Ghana är billigast och ett biomassprojekt i Indien är dyrast med nästan dubbla 

kostnaden. 

2.2. Hållbarhetsredovisning 
En hållbarhetsredovisning, även kallat hållbarhetsrapport, är ett tillägg till ett företags årsredovisning 

som redogör för företagets hållbarhetsarbete. Här återfinns både sociala aspekter och miljöaspekter, 

som komplementet till årsredovisningens ekonomiska aspekt. Hållbarhetsredovisningen behandlar 

mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter, antikorruption och det klimatfotavtryck företaget har. 

Från räkenskapsår 2017 blev det juridiskt krav att företag som uppfyller två eller fler av följande 

kriterier måste upprätta en hållbarhetsredovisning; i) Medelantalet anställda har varit mer än 250 

personer, ii) balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor eller iii) nettoomsättningen 

har varit mer än 350 miljoner kronor. Revisor yttrar sig om att en hållbarhetsredovisning upprättats, 

men kontrollerar den inte. (Bolagsverket, 2019) 

 

En metod för att klimatrapportera och få med hela sitt klimatfotavtryck är den etablerad av Global 

Reporting Initiative (GRI). GRI är en oberoende internationell organisation som hjälper företag och 

myndigheter förstå och kommunicera sin påverkan på hållbarhetsfrågor, bland annat 

klimatfotavtryck (Global Reporting Initiative, n.d.). Som en del av detta har man utvecklat olika 

standarder, dessa har sin grund i definitioner framtagna av Greenhouse Gas Protocol (GGP), ett 

partnerskap mellan World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD). Växthusgaserna som innefattas är koldioxid (CO2), metan (CH4), kväve (N2O), 

freoner (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) (GHG Protocol, 2011, s. 6). 

 

Klimatfotavtrycket definieras med hjälp av tre scope, på svenska löst översatt till omfång, som 

tillsammans ska innefatta och kategorisera växthusgasutsläppen från ett företag, organisation eller 

myndighet. Scope 1 är direkta växthusgasutsläpp, scope 2 är indirekta växthusgasutsläpp från 

energianvändande och scope 3 är andra indirekta växthusgasutsläpp (Global Reporting Initiative, 

2018). För exempelvis ett tillverkningsföretag täcker Scope 1 och 2 utsläpp som sker under 

produktion, medan scope 3 täcker utsläpp uppströms som materialinhämtning och utsläpp 

nedströms som distribution och användning (GHG Protocol, 2011, s. 8).  
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3. Metod 
Uppsatsens metod grundar sig i litteratursökning och intervjuer. Metod för inhämtning av data och 

val av företag framkommer i underkapitlen nedan.  

3.1. Datainhämtning 
Information kring företagens förhållning till klimatkompensering inhämtades genom egna intervjuer 

med hållbarhetsansvarig, där öppna frågor ställdes. Intervjuade företag har fått ta del av studien och 

godkänt innehållet.  Även publicerade intervjuer med hållbarhetsansvariga och pressmeddelanden 

har använts. När pressmeddelanden och intervjuer eftersöktes användes primärt företagsnamnet 

tillsammans med söktermerna; klimatkompensering, hållbarhet.  

Litteratursökning genomfördes huvudsakligen med KTH-bibliotekets söktjänst primo, men även 

allmänna söktjänster. Till söktermerna hör; carbon offsetting, klimatkompensering, utsläppskostnad, 

hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, carbon budget, CDM efficency, CDM additionality. 

Databaserna som nyttjades var Scopus, Science Direct och Web of Science. 

Grå litteratur i form av företagens hållbarhetsredovisningar används för att följa deras historiska 

utsläpp, initiativ och aktiviteter. Aktuella exemplar finns i regel publicerade på företagens hemsida, 

men tidigare exemplar inhämtades också genom söktjänster. Då användes företagsnamnet och 

eftersökt årtal tillsammans med söktermerna; hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, 

klimatbokslut.  

3.2. Företagsval 
Val av företag skedde utifrån följande kriterier; i) företaget uppger 100-procentig 

klimatkompensering och har ii) tydlig extern kommunikation om klimatkompenserandet. Utifrån 

kriterierna valdes försäkringsgruppen Folksam och burgarkedjan MAX Burgers AB, med hjälp av 

allmän söktjänst och -termerna; klimatkompensering, företag. Båda företagen redovisar öppet och 

tydligt på sina hemsidor att de klimatkompenserar hela sitt uppgivna klimatfotavtryck och besvarar 

vanliga frågor kring det. De publicerar också sina hållbarhetsredovisningar och klimatanalyser.  

I fallet MAX Burgers AB var en intervju med företagets hållbarhetsansvarig inte möjlig och företaget 

studeras således i större utsträckning på uttalanden, pressmeddelanden och 

kommunikationsmaterial. I resterande avsnitt av studien kommer MAX Burgers AB omnämnas MAX 

och Folksamgruppen för Folksam. 
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4. Resultat 
Utifrån uppsatsens metodik presenteras resultat nedan i företagsindelning. För respektive företag 

redogörs klimatkompensering och det övriga hållbarhetsarbetet i separata underkapitel, per 

uppsatsens frågeställningar.  

4.1. Folksam 
Folksam är ett kundägt försäkringsbolag vars kunder ”ska känna sig trygga i en hållbar värld". 

Folksam omfattar två moderbolag, Folksam Liv och Folksam Sak, med respektive dotterbolag. Att 

Folksam är kundägt innebär att vinsten går tillbaka till kunderna i form av återbäring, premiesänkning 

eller förbättrad verksamhet och tjänster. Koncernen har 4 056 anställda. Folksam är det största 

försäkringsbolaget sett till totala premier inom livsförsäkring och är tredje största aktören inom 

sakförsäkringsmarknaden. (Folksam, n.d.), (Folksam, 2019, s. 19) 

4.1.1. Klimatkompensering hos Folksam 

Genom trädplantering klimatkompenserar Folksam årligen hela sitt beräknade klimatfotavtryck i 

koldioxidekvivalenter. Klimatkompenseringen har skett via biståndsorganisationen Vi-Skogen med 

hjälp av miljökonsulter på byrån U&We. Anledningen till detta metodval berättar Karin Stenmar, 

Hållbarhetschef för Folksamgruppen, handlar om avkastning och vart investeringar redan går.  

”Sol och vindkraft hittar kapitalet till, framförallt det internationella kapitalet för där finns 

incitament. Men trädplantering, där finns ingen avkastning förutom den ekologiska, då måste det 

gå pengar dit som inte kräver avkastning.” (Stenmar, 2019) 

Folksam började klimatkompensera år 2006 för ”koldioxidutsläpp från värmeförbrukning, och 

tjänsteresor med bil och flyg.” (Folksam, 2008, s. 16) och har sedan dess utvidgat antalet 

utsläppskällor som räknas med i företagets klimatfotavtryck. Exempelvis räknades kaffe och 

pappersförbrukning samt utsläpp från trycksaker in år 2011, där information om total inköpt vikt 

omvandlades till CO2e, och från år 2014 inkluderades köldmedia. Utökandet av klimatkompensering 

har dels gått hand i hand med mer krävande miljöcertifiering, dels utefter vad personalen efterfrågat. 

(Stenmar, 2019) 

”Tittar vi på det våra 4000 medarbetare bryr sig om kanske det är att kompensera kaffet och elen. 

Klimatkompenseringen har byggt på vad som är möjligt och vad som är synligt bra” (Stenmar, 

2019) 

Utöver den egna verksamheten har Folksam även valt att kompensera för dess direktägda 

fastighetsportfölj, det vill säga de fastigheter som är en del av företagets kapitalförvaltning, som blir 

till en majoritet av företagets klimatfotavtryck (Folksam, 2019, s. 33). Fastighetsinnehavet motsvarar 

åtta procent av Folksamgruppens kapitalförvaltning, medans aktier står för 30 procent, räntebärande 

värdepapper 58 procent och specialplaceringar 4 procent (Folksam, 2019, s. 46). För sitt aktieinnehav 

redovisar Folksam dess koldioxidavtryck efter att ha signerat Montreal Carbon Pledge och TCFD, vars 

rekommendationer står som grund för redovisningen. Men för kapitalförvaltningen ligger fokus på 

påverkansarbete. 
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”Man ska värdera sina risker och möjligheter till klimatförändringarna. Den påverkan vi kan utöva 

gör väldigt mycket mer för de bolagen än att vi skulle börja kompensera för innehavet.” (Stenmar, 

2019) 

I intervjun berör Stenmar kritiken som finns mot klimatkompensering, bland annat att det blivit ett 

slags avlatsbrev. 

”Det har jag som överliggande kritik mot kompensering, att det blir status quo, man jobbar inget 

för att minska utsläppen. Även om många säger att det skapar en medvetenhet, vilket det gjort 

för oss på ett sätt, men det har inte gett tillräckligt ekonomiska incitament. Vi har ändå bland den 

dyraste klimatkompenseringen som finns och då är den kostnaden ändå inte tillräckligt 

ekonomiskt incitament för att ändra om processer eller energiförbrukning istället för att ta 

kostnaden. Men klimatkompensering är inte det som pushar oss, det har mer varit en stämpel – 

det vi inte gör planterar vi skog för. ” 

Med det låga ekonomiska incitamentet för att minska interna utsläpp istället för att 

klimatkompensera i åtanke säger Stenmar att det inte påverkat övriga initiativ, just för att det är en 

billig åtgärd. 

”Det handlar mer om kommunikation, att skapa stolthet. Att känna att vi gör skillnad.”  

Folksam har vid egna interna tester sett att försäljningsgrupper som får klimatkompensering och 

hållbarhetsaspekter som försäljningsargument mot kunder säljer mer av företagets tjänster. Det är 

vidare ett argument mot miljöengagerade kunder, exempelvis måste Folksam skicka kundinformation 

via post och för de kunder som ifrågasätter pappersomsättningen kan kundtjänst informera att de 

juridiskt måste få ut informationen men klimatkompenserar dess medförande utsläpp. (Stenmar, 

2019) 

Men det handlar inte bara om att klimatkompensation i kommunikationen utåt uppfattas som något 

bra för miljön, det är också en fråga om att fler vet vad det betyder. Som Stenmar uttrycker det: 

”Cirkulär skadereglering förstår inte kunden vad det betyder, man är oftast inte bekant med vad 

skadereglering är. Men man vet om klimatkompensering.”(Stenmar, 2019) 

4.1.2. Det övriga hållbarhetsarbetet hos Folksam 

Folksam och dess 2 koncerner har genomfört 14 hållbarhetsredovisningar. Dessa är upprättade enligt 

vedertagna riktlinjer från GRI, där 2018 års hållbarhetsredovisning följer GRI:s standard från 2016 

(Folksam, 2019, s. 61). Extern granskning sker av revisionsföretaget KPMG.  

I de senaste hållbarhetsredovisningarna delas klimatpåverkan in i tre scope i enlighet med 

standarden ”Corporate Value Chain” från Greenhouse Gas Protocol. Vilka delar av Folksams 

verksamhet och fastighetsinnehav som återfinns i dessa scopes definieras som följer (Folksam, 2019, 

s. 61): 

”Scope 1 representerar direkta utsläpp från den egna verksamheten där Folksamgruppens leasade 

bilar, anställdas bilar i tjänsten och köldmedia för kvarteret Tullgården (huvudkontoret i 

Stockholm) ingår. 
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Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som köps in till de kontor som Folksamgruppen 

hyr.  

Scope 3 omfattar indirekta utsläpp från resor med flyg, tåg och taxi samt papper, trycksaker, 

kaffe, vatten samt uppströmsemissioner från elproduktion. Även utsläpp från fastighetsel, värme 

och vatten för Folksamgruppens direktägda fastigheter ingår här. ”  

I tabell 1 redovisas Folksams utsläpp fördelat på scopen. Majoriteten av utsläppen återfinns i scope 

3, huvudsakligen resor och uppvärmning av fastigheter. Det vill säga den största delen av Folksams 

utsläpp kommer från inköp av varor och tjänster. 

Tabell 1: Folksams utsläpp av CO2-ekvivalenter fördelade på tre scope. Källa: Folksam1. 

CO2e-fördelning 2018 

Scope 1 532 (10%) 

Scope 2 483 (9%) 

Scope 3 4 463 (81%) 

Totalt 5 479 

 

Sett till fördelningen mellan den egna verksamheten och fastighetsinnehavet framkommer det av 

diagram 1, som visar en alternativ fördelning till scopen där exempelvis flyg inte längre är ihopsatt 

med fastigheter i scope 3, att fastighetsinnehavet har avsevärt större avtryck. Åren innan 

fastighetsinnehav började räknas med hade scope 1 och 2 avsevärt större andel av det totala 

utsläppsavtrycket. Utsläppen från den egna verksamheten har konsekvent minskat, medan det för 

Fastigheter har ökat.  

  

                                                           
1 Folksam 2019. Års- och hållbarhetsrapport 2018.s. 61. 
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Diagram 1: Folksams utsläpp av CO2-ekvivalenter fördelat på egen verksamhet och fastighetsinnehav. Källa: 

Folksam2.  

Medan den egna verksamheten drar nytta av årliga effektiviseringar blir detta inte lika tydligt i 

absoluta tal för fastigheter, som ser ökat innehav – sedan 2015 har värdet på fastighetsportföljen 

fördubblats (Folksam, 2019, s. 53). I diagram 2 framkommer koldioxidintensitet för portföljen sett till 

utsläpp per kvadratmeter. 

 
Diagram 2: Koldioxidutsläpp per kvadratmeter av Folksams fastighetsinnehav. Källa: Folksam3.  

På grund av att fler typer av utsläppskällor har inkluderats i klimatfotavtrycket allt eftersom och att 

emissionsfaktorer för beräkningarna har justerats med åren, se exempelvis Årsberättelse och 

Hållbarhetsredovisningen 2014 sida 58, blir det svårt att rättvist jämföra utsläpp längre bak i tiden. 

En grupp data som går att följa under en längre tid är resor, vilket sträcker sig tillbaka till år 2010 och 

                                                           
2 Folksam 2019. Års- och hållbarhetsrapport 2018.s. 33. 
3 Folksam 2019. Års- och hållbarhetsrapport 2018.s. 48. 
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återfinns i diagram 3. Här redogörs för den egna verksamhetens reseutsläpp sett till flyg, bil och tåg – 

det vill säga företagets CO2e-utsläpp som uppstått på grund av personalens transport.  

 

Diagram 3: Folksams utsläpp av CO2-ekvivalenter sett till resor (exklusive taxi). Källa: Folksam4,5.  

Under 14 år hade Folksam ett ISO14001-certifierat miljöledningssystem, men efter att företaget 2012 

fick Bra Miljöval-certifiering av Naturskyddsföreningen ersatte detta ISO-certifieringen (Folksam, 

2015, s. 58). ISO 14001 fokuserar enbart på miljöledningssystemet, huvudsakligen dess kvalité, 

naturliga integration, beskrivning och löpande underhåll (SIS, n.d.). Bra Miljöval innehåller också krav 

på miljöarbetet och tredjepartscertifiering, men täcker även krav på företagets kontor, 

energianvändning, resepolicy och kapitalförvaltning där det bland annat krävs en aktiv påverkan på 

andra företag att öka sin miljöprestanda. Det finns även krav på försäkringsprodukten, bland annat 

att det ska ske återbruk i skaderegleringen och ställas krav på leverantörerna. 

(Naturskyddsföreningen, 2019) 

Enligt Folksams hållbarhetsstyrning har styrelserna för respektive bolag inom företagsgruppen det 

yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet. Varje år gör samtliga enheter en affärsplanering där 

hållbarhetsmål specifika för enheten ingår och följs upp. Hållbarhetschefen ska godkänna dessa mål 

som ska vara i linje med Folksams målområden (Folksam, 2019, s. 50). Folksam har som mål att ha en 

fossilfri egen verksamhet till år 2030, med hjälp av färdplanen Carbon Law. Den årliga 

minskningstakten för att nå utsläppsmålet ligger på närmare nio procent, vilket har följts sedan 

arbetet med målet startades (Folksam, 2019, s. 58). 

I sitt hållbarhetsarbete har Folksam valt att fokusera på fem målområden; Hälsa, Jämställdhet och 

mångfald, Effektiv resursanvändning, Klimat och Hållbara städer (Folksam, 2019, s. 33). Cirkulär 

skadereglering återfinns i Effektiv resursanvändning, målet innefattar krav mot skadereglerande 

leverantörer, Bra Miljöval-certifieringen och investeringar i gröna obligationer (Folksam, 2019, s. 33). 

                                                           
4 Folksam 2018a. Hållbarhetsredovisning 2017.s. 38. 
5 Folksam 2018b. Års- och hållbarhetsrapport.s. 59. 
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Cirkuläritet har införts i skaderegleringen genom att reparera och återanvända skadat gods och 

använda återvunnet material (Folksam, 2019, s. 31). 

Ett praktiskt exempel är begagnade reservdelar för bilar, där begagnade originaldelar används istället 

för nya och vindrutor repareras istället för att ersättas, vilket bara under 2018 ska ha sparat cirka 270 

miljoner kronor. I Hållbarhetsredovisningen utvidgar Folksam varför hållbar skadereglering är viktigt: 

”Att skadereglera cirkulärt är centralt för att minska kundernas energi- och materialanvändning. Det 

innebär lägre kostnader och i förlängningen lägre försäkringspremier. Det är därför också rationellt 

för oss utifrån ett affärsperspektiv.” (Folksam, 2019, s. 42) 

4.2 MAX 
MAX är Sveriges äldsta burgarkedja med start år 1968, det är ett familjeägt företag vars mål är att bli 

"världens bästa burgarkedja". Företaget har 143 stycken restauranger och 5 500 anställda, sedan 

2011 finns även restauranger utanför Sverige - bland annat i Norge, Danmark och Polen. (MAX 

Burgers AB, n.d.) 

4.2.1. Klimatkompensering hos MAX 

Sedan 2008 klimatkompenserar MAX sina utsläpp, baserat på sin egen klimatanalys, via 

trädplantering (MAX Burgers AB, 2019). Då täckte klimatanalysen från jord till gästens bord, vilket 

vidgades 2017 för att inkludera gästernas resor och avfall samt medarbetarnas resor (MAX Burgers 

AB, 2018c, s. 7). Klimatkompenseringen sker genom Plan Vivo-certifierad trädplantering (MAX 

Burgers AB, 2018c, s. 10). I en intervju med den svenska förmedlaren av klimatkompensation, 

ZeroMission, berättar MAX hållbarhetschef Kaj Török om införandet av klimatkompensation: 

”2008 gjorde vi en omfattande klimatanalys som visade att vår kärnprodukt nötkött är något av 

en klimatvärsting. Vi bestämde oss för att inte bara vara en del problemet utan även lösningen. Av 

den klimatpåverkan vi och maten ger upphov till så uppstår det mesta av detta redan vid 

tillverkningen av råvarorna. Det var svårt för oss att komma tillrätta med de utsläppen utan att 

sluta sälja hamburgare.” (Török, 2017)  

Under 2018 lanserade MAX sina ”klimatpositiva” burgare. Målet med den årliga klimatanalysen var 

att certifieras enligt ISO 14021 och klimatkompensera för 110 procent av företagets utsläpp, vilket 

således skulle göra burgarna klimatpositiva (MAX Burgers AB, 2018a, s. 3). I sin klimatkommunikation 

bemöter MAX ett antal av de vanligare frågorna kring klimatkompensering. På den självställda frågan 

om MAX försöker köpa sig rent samvete med klimatkompensering lyder svaret: 

”Nej. Genom vår klimatkompensation tar vi direkt ansvar för våra utsläpp, samtidigt som vi 

arbetar med att minska vår klimatpåverkan. Det är inte antingen eller utan både och. Alla måste 

göra så mycket de kan för att bidra till att lösa klimatfrågan. Om vi inte hade klimatkompenserat 

hade vi tagit mindre ansvar.” (MAX Burgers AB, 2018c, s. 10) 

Frågorna och dess svar berör till stor del klimatkompenserings effektivitet och nytta, bland annat hur 

det planteras extra träd i fall ett stort antal träd dör i exempelvis vid brand och huruvida 

trädplantering konkurrerar med matproduktion. På frågan om det är rätt att tillgodoräkna företaget 

klimatnyttan redan nu, när det tar tid för träd att växa, är svaret:   
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”Det tar ungefär 20 år för ett träd att bli fullvuxet, beroende på vilken art pratar om. Samtidigt 

kan de mänskliga utsläppen av klimatgaser ta 100 år på sig att verka. Det betyder att träden 

klarar av sitt jobb 80 år före utsläppen gör det.” (MAX Burgers AB, 2018c, s. 10) 

Angående kostnaden för klimatkompensering kommenterar Török om storleksordningen och 

påverkan på försäljning. 

”Hela kolbindningen, de 110 procenten kostar oss ungefär en fjärdedels procent av vår 

omsättning. Visst blir det miljontals kronor varje år, men om det ökar vår försäljning med 1 

procent så är det väl investerade pengar. Vi tror att våra gäster kommer att uppskatta att vi fixar 

klimatet åt dem.” (Török, 2018) 

Klimatkompensering är en viktig del av företagets miljösyn, som måste ske tillsammans med interna 

utsläppsreduktioner. 

”Under de sista åren har allt fler förstått att det inte kommer att räcka med att företagen blir 

klimatneutrala. För att nå klimatmålen måste vi börja ta bort koldioxid från atmosfären. Det är 

helt enkelt för sent att bara minska utsläppen. Företagen måste göra både och – minska utsläppen 

genom effektivisering och överkompensera för de utsläpp som ändå görs.” (Török, 2018) 

4.2.2. Det övriga hållbarhetsarbetet hos MAX 

MAX har sedan innan det blev juridiskt krav att inkludera hållbarhetsfaktorer i sin årsredovisning 

publicerat ett separat dokument som de kallar Klimatbokslut. Det är ett kortfattat 

kommunikationsdokument som summerar MAX hållbarhetsarbete. Sedan 2008 har MAX också 

genomfört en årlig klimatanalys, 2018 med utsläppsberäkningar för produkter per ISO 14067 och 

Greenhouse Gas Protocol med de tre scopen vars fördelning redogörs i tabell 2. (MAX Burgers AB, 

2018c, s. 7) 

Tabell 2: Max utsläpp av CO2-ekvivalenter fördelade på tre scope. Källa: Max6. 

CO2e-fördelning 2017 

Scope 1 686 (0,5%) 

Scope 2 831 (0,6%) 

Scope 3 133 307 (98,9%) 

Totalt 134 824 

Scope-definitionerna är alltså samma som Folksam per Greenhouse Gas Protocol och MAX uppger 

följande snarlika indelning i sin klimatanalys för 2017.  

”Scope 1: Köldmedia, Leasade bilar, Naturgasanvändning 

Scope 2: Elförbrukning, Värme och kyla 

Scope 3: Avfall, Franchiserestauranger, Förbrukningsmaterial, Förpackningar, Gästers resor till och 

från restaurangerna, Gästers avfallshantering, Intransporter av ingredienser och material, 

                                                           
6 Folksam 2019. Års- och hållbarhetsrapport 2018.s. 61. 
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Livsmedelsproduktion, Personalens resor till och från jobbet, Tjänsteresor, Uppströms emissioner 

från el- och värmeproduktion, Uttransporter av mat och avfall.” (MAX Burgers AB, 2018a, s. 7) 

Nötkött är som tidigare nämnt den stora utsläppskällan, med nästan 53 procent av företagets 

klimatfotavtryck. Resterande stora utsläppskällor utgör till stor del övriga ingredienser, produkter 

och förpackningar. All form av transport och resor utgör tillsammans under tio procent (Diagram 4). 

 

 

Diagram 4: MAX klimatfotavtryck 2017 fördelat procentuellt på utsläppskällor. Källa: MAX7. 

I MAX klimatanalys för 2017 visar figur 2 hur företagets klimatfotavtryck har ökat trefaldigt, från 40 

000 ton CO2e till 135 000 ton. Under samma tid har företagskedjan mer än dubblat antalet 

restauranger, från 56 till 125 stycken (MAX Burgers AB, 2018a, s. 23). Sett till klimatfotavtryck per 

restaurang har även det sett en linjärmässig ökning de senaste tio åren, från cirka 700 ton CO2e per 

restaurang 2007 till över 100 år 2017 (MAX Burgers AB, 2018a, s. 31). I figur 3 sätts 

klimatfotavtrycket i relation till omsättning och där syns en lätt uppgående trend fram till 2015, för 

att sedan gå ner till en lägsta nivå. År 2013 var högsta nivån med över 50 gram CO2e per omsatt 

krona, lägsta nivå var 2017 med runt 42,5 gram CO2e per omsatt krona (MAX Burgers AB, 2018a, s. 

24). Ungefär 5 procent av företagets totala påverkan kommer från den egna verksamheten. Avfall 

utgör den största utsläppskällan med 36 procent, el utgör 24 procent, värme 14 procent, tjänsteresor 

17 procent och köldmedium 8 procent (MAX Burgers AB, 2018a, s. 28-29). 

MAX har tagit ett antal separata initiativ sedan de började klimatkompensera. I samband med 

klimatkompenseringen införde MAX en klimatmärkt meny och gick över till 100 procent 

vindkraftsmärkt el. MAX har tagit bort rutinen att lock och sugrör delas ut tillsammans med muggar 

på restaurang, de europeiska restaurangerna är palmoljefria och frityroljan återanvänds som 

biodiesel. (MAX Burgers AB, 2018c, s. 9). MAX blev 2012 första restaurangen med nyckelhålsmärkt 

                                                           
7 MAX Burgers AB 2018a. Analys av MAX Burgers AB:s klimatpåverkan år 2017: Klimatbokslut maj 2018.s. 25. 
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meny och 2017 bytte företaget namn från MAX Hamburgerrestauranger till MAX Burgers, för att 

betona att man säljer mycket mer än bara nötköttsburgare (MAX Burgers AB, 2019). 

Vidare har företaget ambitionen att varannan måltid under år 2022 ska bestå av annat än rött kött - 

det vill säga fisk, kyckling, lakto-ovo eller helt växtbaserade burgare. Denna satsning leds av 

företagets produktfamilj Green, med burgare som ligger under 0,5 kilo CO2e (MAX Burgers AB, 2018c, 

s. 8). 

Hur MAX hållbarhetsarbete är strukturerat och drivet framkommer inte på vare sig företagets 

hemsida, klimatanalys eller klimatbokslut. Inget miljöledningssystem verkar förekomma. De 

standarder som lyfts fram är ISO 14021, en standard för egna miljöuttalanden vilket i MAX fall är 

klimatpositiva burgare, och ISO 14067 nämnd ovan. 

Sett till strategin man bedrivit i företagets hållbarhetsarbete kommenterar Török: 

”Vår devis har varit ’färre men värre’. Det vill säga att inte försöka göra lite av allt men inte 

särskilt bra, utan istället göra några få saker men större och modigare och skickligare. Sånt som 

kan inspirera andra att följa efter. ’Färre men värre’ har fått oss att verkligen koncentrera oss på 

att få det att funka. Då blir det på riktigt och inte vid sidan av resten av det vi gör.”(Török, 2017)  
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5. Analys & Diskussion 
För en tydlig röd tråd redogörs analys och diskussion i ett gemensamt kapitel, detta för att delar av 

företagsanalysen går hand i hand med en diskussion om resultatet. Uppsatsens frågeställningar 

besvaras löpande, men analyseras mer djupgående i kapitel 5.4.  

5.1. Analys av Folksam 
I fallet Folksam finns det flera faktorer som pekar på att de under längre tid varit ledande inom sin 

bransch sett till klimatmedvetet hållbarhetsarbete. Utöver den historik företaget gärna lyfter fram i 

sin kommunikation, som exempelvis Stockholmskonferensen, har de genomfört 

hållbarhetsredovisningar sedan år 2005 – det vill säga långt innan det år 2017 blev en juridisk 

skyldighet för större bolag i Sverige att lämna hållbarhetsupplysningar.  

Det som utmärker Folksam är låga utsläpp i förhållande till kapital, karaktäristiskt för ett förvaltande 

företag med mycket administration och ingen egen produktion. Detta innebär att Folksam har en 

jämförelsevis stark position att påverka utanför sin klimatavgränsning, det vill säga utanför de tre 

definierade scopen – exempelvis via sitt kapitalinnehav, även sett till sociala faktorer. Därför bedriver 

Folksam ett utförligt påverkansarbete med ett antal olika samarbeten och initiativ (Folksam, 2019, s. 

51). På samma sätt som koldioxidsänkor ska gå hand-i-hand med interna effektiviseringar, går det 

sistnämnda hand-i-hand med påverkansarbete.    

Klimatkompenseringen infördes i samband med hållbarhetsredovisning och huruvida denna tid var 

en höjdpunkt i Folksams klimatarbete går inte att utläsa utan mer historiska data. Ett mer 

djupgående arbete som genom intervjuer kartlägger tidigare åtaganden skulle kunna utreda detta, 

men det får anses vara bortom denna rapport. Folksam för heller ingen räkning på investerade 

resurser i hållbarhetsarbete som skulle kunna tydliggjort historiska skillnader. Sett till den data som 

finns tillgänglig i form av hållbarhetsredovisningar syns en trend av nedgående utsläpp. Exempelvis 

fastighetsinnehav blir allt koldioxidvänligare, där Folksams målsättningar kring miljöcertifierade 

fastigheter och gröna hyresavtal spelar in. Som bekant når Folksam sin årliga minskningstakt med 

hjälp av Carbon Law, som sätter upp tydliga målsättningar för interna utsläppsreduktioner.  

Den miljödata som går att följa längst bak i tiden och där det fortfarande går att göra rättvisa 

jämförelser är de nationella transporter som företaget gör. Toppen kring 2012 kan förklaras av ett 

nytt sälj- och rådgivaravtal i mars 2011 gav fler ombud mil- och reseersättning, som då började 

räknas in (Folksam, 2012, s. 20). Den i övrigt nedgående trenden efter 2012 har åstadkommits med 

ett antal åtgärder. Trenden kan delvis förklaras av företagets resepolicy, som ger riktlinjer kring vilket 

färdmedel som ska användas vid olika resor och betonar miljövänligare alternativ som tåg. Denna 

resepolicy fanns redan när hållbarhetsredovisningarna påbörjades 2006 och visserligen har andelen 

tågresor ökat, men nedgången sammanfaller också med en övergång till miljövänligare företagsbilar 

och en satsning på videokonferensutrustning sedan 2014.  

Ett argument Folksam framförde var det om ekologisk avkastning, att trädplantering i kontrast till 

förnybar energi endast har klimatnyttan som avkastning och ingen ekonomisk avkastning. Det är med 

andra ord en fråga om additionalitet, som även framkommer i EU-kommissionens granskning av 

CDM-projekt. Rapporten fann låg sannolikhet för additionalitet i de flesta energibaserade projekt, 

med undantag för metan- och naturgasbaserade projekt (Cames et al., 2016, s. 13). 
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Trädplanteringsprojekt innefattades dock inte i EU-granskningen så de går inte att direkt jämföra 

inom samma rapport. 

Sett till varför Folksam klimatkompenserar har det diskuterbart mer att göra med kommunikation än 

regelrätt hållbarhetsarbete. Kommunikation med både anställda, för intern stolthet och tydligt visa 

att företaget gör skillnad, och kunder, eftersom hållbarhet är en komplex fråga och 

klimatkompensering är ett tydligt koncept. Det finns dock aspekter att anmärka på i denna 

kommunikation, fram till och med 2009 års hållbarhetsredovisning uttryckte Folksam sig som ett 

”klimatneutralt företag” för att företaget klimatkompenserade. Men mellan 2006 och 2009 

klimatkompenserades endast värmeförbrukning och tjänsteresor, vilket visserligen utgör en stor del 

av den egna verksamhetens klimatfotavtryck men inte hela med dagens mått mätt.  

Därmed inte sagt att Folksam idag inte har ett regelrätt hållbarhetsarbete. Tvärtom har företaget 

under lång tid arbetat med hållbarhetsfaktorer som ger legitimitet åt företaget; ett tidigt certifierat 

miljöledningssystem som övergick till hårdare certifiering, återkommande klimatanalyser så att 

effektiva åtgärder införs och en tydlig medvetenhet om det påverkansarbete företaget kan utföra.  

5.2. Analys av MAX  
MAX har också klimatanalysen som utgångspunkt för sina åtgärder och kommenterar själva att de 

velat bedriva ett arbete där få men effektiva förbättringar görs. Sett till sin stora utsläppskälla, 

nötköttet, pekar företaget dels på att bara svenskt kött serveras, dels målsättningarna kring sina 

gröna burgaralternativ. Sett till köttets ursprung har svenskt kött de lägsta utsläppen, CO2e per kilo 

producerat kött, av alla länder i EU – nästan trettio procent under snittet, baserat på genomsnittlig 

årsdata mellan 2003 och 2005 – vilket styrker MAX användande av svenskt kött istället för importerat 

(Lesschen et al., 2011, s. 24). 

Att MAX klimatfotavtryck har ökat mycket de senaste tio åren är helt enligt den starka tillväxt 

företaget har sett. Det som går att problematisera är att CO2 per restaurang också har ökat med 

åren. Detta kan möjligtvis vara på grund av ökad omsättning per restaurang, men klimatavtryck per 

omsatt krona har legat relativt stilla och det är först de senare åren som det finns en antydan till en 

nedåtgående trend. MAX har alltså inte haft någon tydlig grön tillväxt. Möjligtvis kan denna nya trend 

härledas till en starkare satsning på Greenprodukterna, det hade varit intressant att få höra MAX 

resonemang kring detta. Vid klimatanalysens start 2008 såg företaget att nötkött var den stora 

utsläppskällan och MAX började införa klimatinitiativ som att klimatmärka menyn, gå över till 

förnybar el och återanvända olja - men det var först 2016, 8 år senare, Greenfamiljen och dess 

ambitiösa mål lanserades. 

I MAX kommentarer kring sitt hållbarhetsarbete går det att härleda varför man valt just 

trädplantering. Företagets hållbarhetschef kommenterade som bekant att ”allt fler förstått att det 

inte kommer att räcka med att företagen blir klimatneutrala” utan att det måste både ske 

effektiviseringar och bindande av koldioxid. Analysen blir således att Max har valt bort investeringar i 

förnybar energi, då det inte fungerar som potentiella koldioxidsänkor, utan för ändamålet 

koldioxidbindning är trädplantering det rimliga valet. Möjligtvis finns även kostnadsaspekter som inte 

framkommer. 

Det går inte att identifiera tydliga rekyleffekter som uppstått i samband med MAX införande av 

klimatkompensering. Likt Folksam infördes klimatkompenseringen i samband med en första 
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klimatanalys och legitimt förbättringsarbete har följt, exempelvis nyckelhålsmärkt meny och 

vindkraftsverksmärkt el. Att koppla frånvaron av grön tillväxt till införandet av klimatkompensering 

blir ansträngt och har inte belägg i det förbättringsarbete som gjorts. Det går att diskutera om en så 

pass stark tillväxt som MAX sett är förenligt med stora utsläppsreduktioner och en mer rättvis bild 

kanske hade målats av att jämföra MAX med dess konkurrenter. Men i sammanhanget grön tillväxt 

och att MAX hävdar att man måste göra både reduktioner och kolbindning är det dock intressant att 

ingen reflektion kring Carbon Law görs eller målsättningar för interna effektiviseringar sätts, likt 

Folksam. Trots företagets hävdande att det krävs både reduktion och bindande har det förstnämnda 

inga tydliga målsättningar, kanske hade detta område fått en mer framträdande roll om 

klimatkompensering inte hade varit ett alternativ.  

Att det inte går att säga särskilt mycket om hur hållbarhetsarbetet utförs och företagets resonemang 

kring miljöledningssystem skulle, utöver frånvaron av en intervju, kunna härledas till att det är ett 

privat familjeägt företag i jämförelse med Folksam som är kundägt. Detta eftersom mindre 

transparens krävs mot ägarna då de är direkt involverade i företaget och inte exempelvis 

aktieinnehavare som vill ha insikt. Detta skulle även kunna förklara varför mycket av MAX 

kommunikation kring klimatkompensering har betoningen på kund och inte på intern stolthet och 

personalen. Inte bara i företagets kommentarer, där MAX ”tror att våra gäster kommer att uppskatta 

att vi fixar klimatet åt dem”, utan även genom reklamkampanjerna för de klimatpositiva burgarna. 

Här finns en tydlig produkt som en konsekvens av hållbarhetsarbetet, inte bara Green-burgarna utan 

alla burgare. MAX är verksam i en bransch med mer uppmärksammat klimatfotavtryck än Folksam, 

vilket kan bidra till att MAX lägger mer vikt på extern hållbarhetslegitimering. Vidare betonar MAX att 

de vill inspirera till mer klimatinitiativ och kan genom sin tydliga profil pressa konkurrenterna till 

snarlika åtaganden. 

Flera av de kompenseringsrelaterade uttalandena skedde i samband med den efterföljande debatt 

som uppstod efter de klimatpositiva burgarna lanserades. Eftersom klimatkompensering i sig är 

omdiskuterat (Carton et al., 2017), (Kevin, 2012) så är det kanske inte överraskande att produkter 

som säljs med hjälp av det också blir omdiskuterade. Många företag klimatkompenserar, men 

kommunicerar det sällan så tydligt som MAX har gjort vilket kan ha tvingat dem ta en tydligare 

ställning för klimatkompensering. Med tanke på att företaget gått till domstol, och fått bifall, för att 

göra klimatkompensering avdragsgill verkar det troligt att företaget tycker att det är ett viktigt 

verktyg värt att ta ställning för (MAX Burgers AB, 2018b).  

Detta ställningstagande kan vara på grund av att man eftersträvar ekonomiska fördelar genom att 

göra utgiften avdragsgill eller vill lyfta fram vad man anser vara en viktig aspekt av ens klimatstrategi. 

Det finns inget säkert svar på den frågan. Eftersom MAX redan påpekat vilken liten del av företagets 

omsättning klimatkompensering utgör, och den ekonomiska effekten som avdragsgillt medför 

således skulle vara liten, går det diskuterbart att argumentera att de huvudsakligen vill lyfta 

verktyget. Att göra klimatkompensering avdragsgillt kan öka dess popularitet bland företag, vilket 

skulle höja efterfrågan och priserna – en prisökning som skulle behövas, per nästa underkapitel. Men 

det skulle samtidigt göra klimatkompensering billigare ur skattesynpunkt.   

I genomgången av MAX hållbarhetsmaterial finns det uttryck som i backspegeln är klart diskuterbara, 

exempelvis ”95 % av vår klimatpåverkan står dock utanför vår kontroll och vi väljer därför att 

klimatkompensera som ett komplement” (MAX Burgers AB, 2013, s. 12), och som inte förekommer i 

dagens hållbarhetskommunikation. Men närmare nutid fanns främst ett stycke som stod ut som 
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problematiskt. På frågan om MAX verkligen kan tillgodoräkna sig klimatnyttan från trädplantering 

idag var argumentet att ”de mänskliga utsläppen av klimatgaser [kan] ta 100 år på sig att verka”. Det 

är ett forskningsområde med mycket osäkerhet, men en uppmärksammad rapport pekar mot en 

mediantid på 10 år mellan utsläpp och maximal uppvärmning, författarna uppskattar med 90 

procents säkerhet att tiden mellan utsläpp och maximal påverkan ligger inom 6,6 till 30,7 år (Ricke & 

Caldeira, 2014, s. 1). Även om den faktiska tiden ligger bortom detta, och lär variera beroende på vart 

utsläppet sker, betyder inte det att ingen uppvärmning sker innan dess. Således är MAX siffra om 100 

år inte i linje med aktuell forskning.   

5.3. Likheter och skillnader mellan MAX och Folksam 
Båda företagen reflekterar kring klimatkompensation som ett otillräckligt verktyg för att enskilt skapa 

förändring. Kostnaden för att kompensera de utsläpp man inte kan reducera idag är för låg för att 

som ekonomiskt incitament driva förbättringar - det blir en form av billig koldioxidskatt. Ytterligare 

en likhet är att både MAX och Folksam poängterar att både effektiviseringar och kolbindande måste 

ske. Ett starkt hållbarhetsarbete sker alltså separat från klimatkompensering, men det verkar finnas 

gemensamma drivkrafter. Båda företagen lyfter fram kommunikationen med kunder och ett allmänt 

ansvarstagande, men Folksam lyfter mer fram vad personalen internt efterfrågat medan MAX pratar 

mer om sina kunder. En årlig, heltäckande klimatanalys har legat som grund för båda företagens 

åtgärder. Den snarlika synen på hållbarhetsarbetet kan bero på att företagen använder samma 

klimatkonsultbyrå, U&We, för sina klimatanalyser och dess dotterbolag ZeroMission för 

klimatkompenseringen.  

I synen på klimatkompensering finns det dock skillnader. MAX har som tidigare nämnt varit starka 

förespråkare av klimatkompensering, även juridiskt, och har i flera sammanhang gett svar-på-tal 

angående problematiska aspekter (VA, 2018). Folksam å andra sidan tar ett försiktigare 

ställningstagande och ser risker med att företag använder klimatkompensering som ett avlatsbrev, 

ett friskrivande. På Folksam ligger betoning mer på att kompensera det företaget inte kunnat 

reducera hittills, medan det för MAX handlar om att det även måste börja bindas in koldioxid varför 

de klimatkompenserar till 110 procent. 

Eftersom båda företagen bedriver sin verksamhet på den öppna, konkurrensutsatta marknaden får 

det anses ej avvikande att företagen kommenterar försäljningsvinklar. Att den ekonomiska bördan av 

klimatkompensering är liten har avhandlats tidigare, men båda kommenterar kring möjligheterna för 

bättre försäljning med hjälp av klimatkompensering.  

5.4. Generella reflektioner kring och analys av frågeställningarna 
För att återkoppla till den här uppsatsens frågeställningar har det förekommit flera svar på den första 

frågan; hur utvärderades och varför infördes klimatkompensering av företagen? Det utvärderades i 

samband med att en företagstäckande klimatanalys infördes, där man såg ekologiska fördelar med 

specifikt trädplantering. Även om argumentet till en början var att klimatkompensering var ett billigt 

sätt att kompensera de interna förbättringar man inte kunnat åstadkomma än så visade det sig också 

ha kommunikativa fördelar.  

På flera sätt har klimatkompensering gemensam mark med klassisk företagsvälgörenhet. Det är bra 

kommunikation (internt och externt), kan engagera personalen, skapa stolthet, bygger varumärket 

och kan kanske bidra lite till försäljningen. Addera en låg prislapp till den summan och det blir 
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plötsligt svårt att se varför fler företag inte klimatkompenserar. Speciellt när intervjuerna indikerar 

att klimatkompensering ger ett större intryck hos kund än vad traditionella effektiviseringar gör, 

vilket är en intressant diskrepans mellan den vetenskapliga diskussionen och gemene mans 

uppfattning. Som framkommit i teorin är klimatkompensering vetenskapligt omdiskuterad, men 

enkätstudier visar att 80 procent av konsumenter är positiva till klimatkompensering – trots att de 

har bristfällig information om vad det innebär (Svensson & Johansson, 2008, s. 35). Denna diskrepans 

stärks ytterligare av MAX och Folksams uppfattning att kunderna har lätt att uppfatta 

kommunikation kring klimatkompensering och är positiva till det. 

Hållbarhet och CSR har fått en viktigare roll under 2000-talet. En uppbyggnad av klimatfrågan skedde 

under slutet av 1900-talet och under 2000-talet har det blivit allt mer aktuellt med olika former av 

mer eller mindre heltäckande regleringar och överenskommelser – som exempelvis EU:s 

handelssystem för utsläppsrätter och Parisavtalet. Även om företag som MAX och Folksam inte ingår 

i exempelvis EU:s utsläppssystem än, så bidrar dagens klimatkompensering och legitimt 

hållbarhetsarbete till en förberedelse inför framtida regleringar. Som uttryckts av Folksam ”man ska 

värdera sina risker och möjligheter till klimatförändringarna”, där ett utvecklat hållbarhetsarbete blir 

förberedelse för framtida regleringsrisker. Detta resonemang förs även i en genomgång av 

klimatkompenserande företag globalt, där Europa har flest frivilliga klimatkompenserande företag. 

Rapporten är från Carbon Disclosure Project, som redogörs för mer utförligt i nästa underkapitel, och 

deras analys är att eftersom Europeiska Unionen har mycket reglering är företag i de oreglerade 

sektorerna redan bekanta med marknadsmekanismerna för utsläppsreduktioner – även Japan som 

har lokal reglering ser fler frivilliga köpare (Ecosystem Marketplace, 2015, s. 9). Överlag är 

klimatkompenserande företag mer riskmedvetna, bland annat när det gäller klimatreglering, 

osäkerheter kring nya regleringar och företagets rykte (Ecosystem Marketplace, 2015, s. 17). 

Otydligare svar berör den andra frågeställningen, påverkade införandet av klimatkompensering det 

övriga hållbarhetsarbetet? Baserat på data från hållbarhetsredovisningarna finns inga tydliga 

rekyleffekter, det går inte att göra en koppling mellan ökade interna utsläpp och införandet av 

klimatkompensering. Däremot går det att diskutera kostnaden av klimatkompenseringen i kontrast 

till den samhällsekonomiska kostnaden av utsläppet det motsvarar och huruvida den billiga 

prislappen gör klimatkompensering till ett långsiktigt hållbart verktyg.  

Som redovisades i teorikapitlet kostar klimatkompensering ett par hundralappar med svensk 

förmedling (klimatkompensera.se, 2019), detta i kontrast till Trafikverkets rekommenderade 

samhällsekonomiska kalkylvärde om 1140 kronor per ton för transportsektorn (Trafikverket, 2018, s. 

4). Likt diskussioner som förts i vetenskapliga artiklar (Spiekermann, 2013) lyfter Folksam fram att 

klimatkompensering är ett för svagt ekonomiskt incitament för att det enskilt ska vara en stark 

drivkraft till en klimatvänligare verksamhet. Som Stenmar själv uttrycker det:  

”Vi har ändå bland den dyraste klimatkompenseringen som finns och då är det ändå inte 

tillräckligt ekonomiskt incitament för att ändra om processer eller energiförbrukning.”(Stenmar, 

2019) 
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MAX resonemang kring kostnaden framgår inte särskilt utförligt, utan utgörs endast som en 

kommentar om hur pass liten del det är av företagets omsättning. Som kontrast uttrycker sig 

Spiekermann på följande sätt angående en marknad för frivilliga klimatkompenseringar (Voluntary 

Emission Reductions - VER) där bara vissa deltar (partial compliance): 

”The problem of offsetting under partial compliance is not that offsetters get a ‘cheap ride’. The 

problem is that we are unsure whether offsetters are truly committed to buying offsets if prices 

reached the level that would obtain in a full compliance equilibrium. This captures the problem 

with VER nicely: while we meet our obligation to comply with emission limits by buying cheap VER 

they may hide our lack of motivation to make more substantial sacrifices to mitigate climate 

change.” (Spiekermann, 2013, s. 927) 

Det finns kontraster i resonemangen Folksam och Spiekermann för. Folksam säger att 

klimatkompensering är för billigt för att det i en kostnadsanalys skulle driva på interna 

effektiviseringar, som de säger också behövs. Spiekermann säger att det inte är säkert att det är en 

hållbar lösning, för om alla företag började klimatkompensera skulle priserna gå upp och då vet vi 

inte om företagen skulle vara lika motiverade att fortsätta klimatkompensera. Det vill säga, om 

kostnaden för klimatkompensering ökade från dagens nivå till exempelvis den beräknade 

samhällskostnaden från Trafikverket om över tusen kronor per ton CO2e, skulle klimatkompensering 

fortfarande vara lika intressant eller skulle balansen mellan egen och extern reduktion ändras och 

således påverka det övriga hållbarhetsarbetet?  

Klimatkompensering är ett intressant verktyg företag har att tillgå i sitt hållbarhetsarbete. Å ena 

sidan har det omdiskuterad effektivitet och problematiska aspekter, som enskild åtgärd är det långt 

ifrån tillräckligt för en legitim miljöstrategi. Fast å andra sidan är det en i dagsläget billig åtgärd att 

inkludera, om vi avrundar det tidigare nämnda priset uppåt och inkluderar moms för enkelhetens 

skull får vi en prislapp på 400 kronor per ton CO2e – för Folksam innebär det en kostnad om cirka 2,2 

miljoner kronor per år, att jämföra med 2018 års premieintäkt om 54 miljarder kronor (Folksam, 

2019, s. 9). Denna låga prislapp gör det enkelt att införa klimatkompensering om företaget redan 

investerar i interna effektiviseringar, och trädplantering är den diskuterbart enda lättillgängliga 

metoden för företag att aktivt bidra till koldioxidminskningar i atmosfären. Detta är som sagt med 

dagens läge i åtanke, prisaspekten och den problematik vetenskapen lyfter fram innebär att det 

kommer vara intressant att följa klimatkompenseringens utveckling. 

5.5. Jämförelse med andra studier 
Flera klimatkompenserande företag refererar till en rapport vilken jämför hållbarhetsaspekter hos 

företag som köper ”carbon offsetting”, klimatkompensering, och de som inte gör med hjälp av data 

från Carbon Disclosure Project (CDP). CDP är en organisation som hjälper företag redogöra för sina 

utsläpp och genom dem självrapporteras ungefär en femtedel av världens växthusgaser. Det resultat 

som gärna lyfts fram är att kompenserande företag överlag har ett starkare, mer resursstarkt 

hållbarhetsarbete (Ecosystem Marketplace, 2015, s. 20). 

Av CDP-rapportens granskade företag klimatkompenserade fyra av fem bolag frivilligt, det vill säga de 

var inte reglerade att göra det. Men bolagen som var reglerade, och kunde köpa kompensering som 

en del av exempelvis ett cap-and-trade-system, köpte avsevärt mer - 33.7 miljoner ton CO2e 

kompenserades i jämförelse med de frivilliga bolagens 16.5 miljoner ton (Ecosystem Marketplace, 

2015, s. 2). Reglerade köpare hade en median på 20 000 ton, medan frivilliga köpare hade en median 
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på 4 000 ton (Ecosystem Marketplace, 2015, s. 6). Det vill säga två grupper med stora skillnader i 

antal och köp som återkommande klumpas ihop. 

CDP-rapporten visar att företag som köpte klimatkompensering hade kapat sina scope 1-utsläpp med 

17 procent, i jämförelse med icke-köpare som minskat scope 1-utsläppen med 5 procent. Här särskiljs 

dock inte företag som måste köpa "offsetting" och de som frivilligt gör det. Det är tänkbart att 

företag som regleras att köpa koldioxidkompensering också har hårdare krav att minska sina direkta 

utsläpp. Vidare redovisades ett genomsnittspris för frivilligt köpa rätter på 5,9 dollar (cirka 57 kronor) 

per ton CO2e för marknadsåret 2013, det vill säga avsevärt billigare än tidigare nämnda svenska 

exempel. (Ecosystem Marketplace, 2015, s. 12) 

Det är svårt att dra tydliga kopplingar från rapporten till denna studie, eftersom det inte alltid görs 

skillnad på frivilliga kompenseringar. Rapporten visar att företag som köper kompensationsrätter är 

bättre på att minska sina scope 1-utsläpp, men har oproportionerligt stora indirekta scope 3-utsläpp i 

jämförelse med icke-köpare (Ecosystem Marketplace, 2015, s. 20). En egen studie skulle behövas för 

att se om Folksam och MAX faller in i det sistnämnda.  

5.6. Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Det finns flera klara begränsningar med denna studie som gör att inte för stora växlar kan dras. Att 

utifrån två företag med stark hållbarhetsimage och långvarig klimatkompensering härleda om alla 

svenska företag som klimatkompenserar har ett bra hållbarhetsarbete är inte möjligt. Däremot är det 

fullt möjligt att översätta studien till andra länder, marknader och branscher för att se om företag 

med stark hållbarhetskommunikation och införd klimatkompensering även arbetar med interna 

förbättringar. Det är tänkbart att det finns stora regionala skillnader.  

Fastän det blir en stor felkälla att det inte finns data att tillgå åren innan klimatkompensering 

infördes hos företagen går det att argumentera att trender kan utläsas även med befintliga data. 

Detta eftersom klimatkompensering är en löpande utgift som betalas på årsbasis och företagen 

således måste förhålla sig till åtagandet varje år. Men eftersom studien grundar sig på dels intervjuer 

och uttalanden, som kan vara justerade för hur man vill förhålla sig externt, dels på inkompletta data 

blir det också en inkomplett analys.  

Istället får statistiken reflektera främst övergripande trender utan starkare kopplingar till 

uttalandena. Studien redogör för många ”mjuka” värden, vilket inte nödvändigtvis har samma 

tillförlitlighet som ”hårda” kvantitativa värden. Men även om en diskussion kan föras om kontexten 

och viljan bakom företagens uttalanden får dessa anses som trovärdiga reflektioner av företagens 

förhållande till klimatkompensering och hållbarhet.  

5.7. Betydelse och framtida studier 
Att det inte går att dra några större slutsatser poängterades i föregående kapitel, vilket ger studien 

en otydlig betydelse. Den starka avgränsningen och begränsade omfattningen av ett kandidatarbete 

tillsammans med att mer historiska kvantitativa data hade behövts innebär att frågan kring företag 

och klimatkompensering begränsas. Studien har dock haft möjlighet att diskutera och ge möjliga svar 

på sin frågeställning, vilket bidrar till en grund för framtida studier inom området.  

En större studie i CDP-stil, fast enbart fokuserad på frivillig kompensering hade varit givande. Men 

eftersom det inte finns något juridiskt krav på att svenska företag ska redogöra för hur mycket de 
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investerar i hållbarhetsåtgärder blir det en osäker datapunkt. Istället kan en större studie fokuserade 

på att kvantifiera hållbarhetsmotiveringar vara mer givande.  

Genom denna skulle ett större antal av Sveriges företag svara på ett frågeformulär om hållbarhet och 

klimatkompensering, detta skulle även få med företagen som inte skyltar med sin kompensering. På 

ett antal frågor med flertalet typiska svar får företagen ranka vilket svar de relaterar starkast till. 

Detta skulle kunna vara ett sätt att få större generaliserbarhet och kvantifiera ”mjuka” värden för att 

kunna säga mer om klimatkompenseringens roll hos svenska företag. 
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6. Slutsats 
Denna studie har funnit att svenska företag som grundar sitt hållbarhetsarbete i en årlig klimatanalys 

har börjat klimatkompensera som ett tillägg till de egna klimatåtgärderna.  Klimatkompensering har 

för företagen haft argument centrerade kring kommunikation och en vilja att kompensera det 

klimatfotavtryck som finns kvar på väg mot koldioxidneutralitet. Även argument kring att koldioxid 

måste börja bindas in från atmosfären för en hållbar framtid har lyfts fram specifikt för 

trädplantering. 

Då historiska data bortom införandet av klimatkompensering, som i dessa fall införts just i samband 

med att klimatanalyserna påbörjades, inte finns tillgängligt går det endast att utläsa efterföljande 

trender. Dessa trender pekar mot kontinuerliga hållbarhetsförbättringar och visar inga tydliga 

rekyleffekter i den egna verksamhetens utsläpp. Däremot går det att diskutera kostnaden av 

klimatkompenseringen i kontrast till den samhällsekonomiska kostnaden av utsläppet det motsvarar 

och huruvida den billiga prislappen gör klimatkompensering till ett långsiktigt hållbart verktyg. På 

grund av studiens avgränsningar skulle en större studie med grund i ett genomarbetat frågeformulär 

behövas för att kunna kvantifiera svenska företags motivationer bakom hållbarhetsarbete och 

klimatkompensering.  
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