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SAMMANFAT TNING

Ecogains Biodiversitetsindex (EBI) undersöker hur de 
största företagen i Sverige, övriga Norden och Balti-
kum hållbarhetsrapporterar om biologisk mångfald. 

Med EBI vill vi inom Ecogain synliggöra för företags-
ledare hur biodiversitet är relevant för deras affärer. Vi 
vill inspirera till handling och rapportering i en fråga 
som är förknippad med både stora risker och möjlig-
heter för företagen, och avgörande för mänskligheten.

Den nyligen publicerade så kallade Dasgupta- 
rapporten, beställd av brittiska regeringen, konstaterar 
att på drygt 20 år har det producerade kapitalet per 
person fördubblats medan naturkapitalet minskat med 
nästan 40% per person. En av rapportens slutsatser är 
att den här obalansen utsätter oss för extrem risk.

World Economic Forum slår fast att hälften av  
världens BNP är måttligt eller mycket beroende av 
naturen, IPBES, FN:s vetenskapliga panel för bio- 
diversitet, uppmärksammar i år företagens nyckelroll, 
precis som i klimatfrågan. 

Vattenfall presterar bäst i årets EBI (24 av 30 poäng)  
bland de 240 nordiska och baltiska företag som 
granskats. Vattenfall visar att bolaget strävar efter en 
nettopositiv inverkan på biodiversitet till 2030 och att 
bedömningarna om biodiversitet integrerats i affärs-
processerna. Vattenfall följs på den svenska listan av 
SCA (22,5 poäng), Boliden (18), Essity (15)  
och H&M (15). 

På listan över de största nordiska företagen följs 
Vattenfall av Fortum (19 poäng), Boliden (18), 
Kesko (16) och UPM-Kymmene (16). 

Biodiversitetsfrågan tar ny mark inom närings-
livet, men långsamt, och fortfarande återstår 
mycket innan den, liksom klimatfrågan, blir en 
naturlig del av det strategiska hållbarhetsarbetet 
i varje företag. 

21% av de svenska företagen har i år satt nån form 
av mål för biodiversitet, en liten ökning från ifjol. För 
första gången har några företag satt mål för bio- 
diversitet i linje med vetenskapen, dvs de får grönt ljus 
i EBI:s trafikljus. Dessa är Vattenfall, Boliden, H&M, 
SCA, UPM Kymmene och Tallinna Sadam. För första 
gången nämner mer än hälften av de svenska  
företagen biodiversitet i sina hållbarhetsrapporter. 

Årets EBI visar en trend av ökad branschbreddning. 
Kesko, Essity, Peab, IKEA och H&M är exempel högt 
upp på listorna. Apoteket är en riktig klättrare på årets 
lista. Att nya branscher utöver de med direkt mark- 
anspråk tar sig an biodiversitetsfrågan är en positiv 
och helt nödvändig trend.

EBI bygger i år på 23 utvärderingsfrågor. Metoden 
har anpassats så att den från i år är i linje med det  
preliminära ramverket Science Based Targets  
for Nature.

EBI PEKAR PÅ FEM ÅTGÄRDER FÖR VARJE FÖRETAG NU:

1. Utbilda er

2. Kartlägg företagets påverkan på och beroenden av natur

3. Sätt mätbara, tidsbestämda och verksamhetsrelevanta mål

4. Lägg strategin och börja agera

5. Samla din bransch bakom en färdplan 
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För tredje året i rad släpper vi Ecogains Biodiversi-
tetsindex (EBI), i år ännu mer omfattande än tidigare. 
Med EBI vill vi lyfta goda exempel och visa på vägar 
framåt för näringslivet. 

Ecogain har medvetet gjort det strategiska valet att 
stödja de största företagen med en av vår tids mest 
avgörande utmaningar, frågan om biologisk mång-
fald. Det finns en naturlig bakgrund till vårt val. Den 
privata sektorn och näringslivet i Norden står för ca 
80% av BNP. Det säger sig självt att med en så stor 
andel av den gemensamma kakan har företagen 
med sina underleverantörer och kunder både en stor 
påverkan på biologisk mångfald, och en väldigt stor 
potential att skala upp bra lösningar. 

Ecogain har under 2021 hållit landets - mig veterli-
gen - första executive-utbildningar om biodiversitet 
och dess affärsrelevans. Genom att stödja de stora 
företagen när de vill höja sin kunskap, sätta mål och 
strategier, prioritera, åtgärda och utvärdera så är  
jag övertygad om att vi skapar en plattform för  
stor och positiv påverkan på den biologiska mång- 
falden. Ett av de vanligaste argumenten för varför 
biodiversitetsfrågan ännu inte har tagit sig in i 
styrelse- eller ledningsrummen är att frågan är 
för komplex för att kunna mätas. Utan mått, 
inga KPI:er i bolagens styrdokument. Jag håller 
med om att det är komplext och att det ännu 
saknas bra standarder för hur biodiversitet 
kan kvantifieras, både på marken och i ett  
företags affärer. Men mätbarheten är på 
gång, och vi inom Ecogain är högst delaktiga 
i flera av de ramverk som tas fram. Dessutom, 
EBI visar ju på vilka frågor ett företag kan styra 
på i sin management.

Med EBI vill vi i Ecogain skapa en rörelse och ett 
kritiskt momentum för ännu mer action i den viktiga 
biodiversitetsfrågan. Även om trenden går åt rätt håll 
visar storföretagens rapportering att biodiversitet 
ännu inte hanteras utifrån den affärsrisk som frågan 
representerar på sikt. Samtidigt finns de som går före 
och inspirerar andra. Vi kallar dem ”pionjärerna” och 
lyfter fram dem med ett eget kapitel i årets rapport. 
Hos dem finns många lärdomar att dra. 

Jag hoppas nu du kan sätta dig med vår rapport på 
en plats där du kan få lugn och ro att reflektera och 
inspireras kring hur din verksamhet kan ta sig an en 
av vår tids viktigaste frågor.

Fredrik Höök, VD Ecogain

VD HAR ORDET
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Det övergripande syftet med Ecogains Biodiversitets- 
index (EBI) är att synliggöra för företagsledare hur 
bio-logisk mångfald är relevant för deras affärer, så 
att de kan involvera frågan i sin affärsutveckling. Vi 
på Ecogain vill inspirera till handling och transpa-
rent rapportering i en fråga som är förknippad med 
både stora risker och möjligheter för företagen. Pre-
cis som klimatfrågan behöver frågan om biologisk 
mångfald bli en naturlig del av det strategiska håll-
barhetsarbetet i varje företag, från den operativa 
verksamheten till första leden i leverantörskedjan. 

Vår förhoppning är att EBI 2021 kommer placera 
frågan om biologisk mångfald i ännu fler styrelse-
rum och därigenom skapa momentum mot Natur-
positivt företagande 2030. Syftet är inte att peka 
finger - utan att lyfta goda exempel och visa på 
vägar framåt.

Mer konkret är syftet med EBI att på ett tydligt och 
transparent sätt kartlägga hur de största företagen 
rapporterar på biologisk mångfald. Vi tror att rap-
portering är den bästa och mest lättillgängliga indi-
katorn på hur väl biologisk mångfald är integrerat  
i affärerna och hållbarhetsarbetet.

Med sitt fokus på de största företagen är EBI en 
temperaturmätning av näringslivet. Vilka företag 
och branscher går i bräschen och vilka hamnar 
efter? Var behövs insatser, innovationer, investe-
ringar? De utvärderingsfrågor som vi valt för EBI 
ska hjälpa företagen att förstå vad som väntar runt 

hörnet. Uppföljningen av faktisk prestanda inom 
biologisk mångfald kommer utvecklas i takt med  
att mätbarhet inom biologisk mångfald utvecklas.

Den årliga publiceringen av EBI kommer visa 
på utvecklingen i näringslivet över tid i de olika 
länderna. 2021 års granskning blir det tredje årets 
granskning av de stora företagens hållbarhetsredo-
visningar med avseende på biologisk mångfald. 

VARFÖR DE STÖRSTA FÖRETAGEN?

Inom ekologin finns begreppet nyckelarter. En 
nyckelart har stor betydelse för andra arters över-
levnad i ett ekosystem. Till exempel förser lövträdet 
sälg många insekter och insektsätare med mat när 
den blommar tidigt på våren. Utan sälgens blom-
mor skulle till exempel sädesärlan klara sig sämre 
när den anländer till nordliga breddgrader. Går det 
bra för sälgen så går det bra för många andra arter. 
Sälgen är en nyckelart.

Samma gäller i det ekosystem som är näringslivet.  
I näringslivet finns det nyckelaktörer som genom 
sitt agerande kan påverka utvecklingen av hela 
branscher. Nyckelaktörerna är de största företagen. 
I kraft av sin storlek kan de sätta nya standarder  
för hur företag ska drivas. I förlängningen skapar  
de momentum för förändring i hela branscher. 
Därför är det viktigt att undersöka hur näringslivets 
nyckelaktörer agerar och vad de kan göra ännu 
bättre.

VARFÖR ET T 
BIODIVERSITETSINDEX?
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VAD ÄR BIOLOGISK MÅNGFALD? 
Biologisk mångfald = Biodiversitet 

I den här rapporten varvar vi begreppen biologisk 
mångfald och biodiversitet. De betyder samma sak. 

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för 
vår överlevnad och vårt välmående på jorden. Vi 
människor är beroende av produkter och tjänster 
som naturen bidrar med, så kallade ekosystem-
tjänster eller naturnyttor. Hit räknas mat, virke, 
råvaror till textilier, vattenrening, klimatreglering, 
erosionsskydd, skadedjursreglering och rekreation. 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för att 
naturen ska kunna producera ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald är också vår bästa försäkring 
för att ekosystemen ska kunna fortsätta fungera 

och producera ekosystemtjänster som idag. Men 
även när klimatets förutsättningar förändras. Ju 
större biologisk variation desto större sannolik-
het för att det finns arter som anpassar sig till nya 
förutsättningar, exempelvis torrare somrar eller fler 
översvämningar.

Konventionen för Biologisk mångfald definierar 
biologisk mångfald som ”variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung,  
inklusive från bland annat landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska 
komplex i vilka dessa organismer ingår; detta  
innefattar mångfald inom arter, mellan arter  
och av ekosystem.”1

7
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PIONJÄRERNA

FÖRETAGEN  
SOM TOPPAR LISTAN
Vi vill särskilt lyfta fram pionjärerna, de företag 
som toppar årets lista. Vi tror på de goda exem-
plens makt. Fler bolag kan inspireras att ta sig an 
biodiversitetsfrågan på samma sätt som pionjä-
rerna. Pionjärerna redovisas med hur många poäng 
de får i årets Ecogains Biodiversitetsindex (EBI). 
Högsta möjliga resultat är 30 poäng.

VATTENFALL - 24 POÄNG 

Vattenfall är ett svenskt energiföretag som är 
helägt av svenska staten. Omsättning 2020: 
€15,7 miljarder.

Vattenfall når högst totalpoäng av de granskade 
företagen. Vattenfall har också satt mål i linje med 
vetenskapen; företaget strävar efter att ha en net-
topositiv inverkan på biologisk mångfald till 2030. 

Inom sitt arbete med biologisk mångfald bedömer 
Vattenfall sin påverkan i hela värdekedjan och 
integrerar bedömningarna i sina affärsprocesser. 
Redan i uppstart av nya projekt tillämpar Vattenfall 
hänsynshierarkin för att undvika och minimera ef-
fekterna på biologisk mångfald. Detta kompletteras 
med restaureringsprojekt vilka bedrivs med syfte att 
öka den biologiska mångfalden.

Vi citerar några delar ur Vattenfalls hållbarhetsre-
dovisning:

”We assess our biodiversity impacts throughout the entire 
value chain and have integrated these assessments in 
our business processes. For example, we have initiated a 
hot-spot analysis of  our supply chain as one element to 
increase our knowledge and enable us to define suitable 
requirements for suppliers and in tenders.” 

”Biodiversity issues are also assessed when doing due  
diligence as a part of  our merger and acquisition  
processes (including investments).” 

SCA – 22,5 POÄNG 

SCA är ett börsnoterat svenskt skogsbolag 
med förädlingsindustri. Omsättning 2020: 
€1,9 miljarder.

SCA utmärker sig bland de 100 största bolagen i 
Sverige, bland annat genom att redovisa ett tidsatt 
koncernmål som ska nås till 2030: ”SCA:s skogar ska 
vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser 
och råvara i framtiden som idag.” Dessutom stäl-
ler SCA höga krav på sina leverantörer gällande 
biologisk mångfald, skogsbruket är FSC/PEFC-
certifierat. SCA framhåller också att bolaget deltar i 
nätverket Business@Biodiversity Sweden. 

FORTUM – 20 POÄNG 

Fortum är ett börsnoterat finskt energibolag. 
Omsättning 2020: €4,5 miljarder.

Fortum har, på ett tydligare sätt än tidigare år, 
identifierat biologisk mångfald som en av sina 
prioriterade frågor. Dessutom har bolaget följande 
nya mål för 2021: “conducting a minimum of  12 major 
voluntary measures that improve the living conditions of  
species and strengthen populations.” I sin Biodiversity 
Action Plan beskriver Fortum mål, ansvar, tidslinjer 
och samarbeten för projekt inom biologisk mång-
fald. Här redovisar bolaget även fortlöpande sina 
pågående och planerade åtgärder. 

I sin Biodiversity Manual beskriver Fortum sina 
principer för biologisk mångfald. Syftet med den 
här handboken är att förbättra Fortums kunskaper 
och hantering av biologisk mångfald i sina verksam-
heter. Fortum är ett av få bolag som, sedan 2020, 
har ett mål om nettopositiv påverkan på biologisk 
mångfald. Målet är dock inte tidsatt även om det 
kan tolkas som att detta gäller redan nu.
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BOLIDEN – 18 POÄNG 

Boliden är ett svenskt gruv- och metallbolag. 
Omsättning 2020: €4,9 miljarder. 

Boliden får höga poäng för att bolaget bland annat 
bedriver omfattande inventeringar vid sin direkta 
verksamhet, men framför allt för att det har ett 
biodiversitetsmål i linje med vetenskapen: ”År 2030 
ska Boliden ha uppnått målet att bidra till att öka den 
biologiska mångfalden i alla verksamma regioner”. Detta 
mål är också helt i linje med den branschfärdplan 
som Svemin tagit fram.

Boliden tillämpar alla steg av hänsynshierarkin:  
”För att nå målet har riktlinjer för arbete med biologisk 
mångfald sammanställts. Riktlinjerna fokuserar på skade-
lindringshierarkins principer att undvika, återställa, mini-
mera och kompensera påverkan på biologisk mångfald”.

Boliden är vidare ett av få bolag som stödjer att mil-
jödata samlas in och tillgängliggörs.

KESKO – 16 POÄNG 

Kesko är en finsk börsnoterad detalj- och 
partihandelskedja inom livsmedel, bygg-, 
teknik- och bilhandel. Omsättning 2020: €10,6 
miljarder. 

Bolaget är en pionjär genom att som ett företag inom 
detalj- och partihandel kartlägga, prioritera och sätta 
mål för sin värdekedjas påverkan på biologisk mång-
fald: “Our objective is to prevent loss of  biodiversity in our 
operations and value chain. We build our selections in such 
a way that products and their packaging burden biodiversity 
as little as possible throughout their life cycle.” 

Kesko arbetar även med restaurering av natur i ett 
samarbete med WWF Finland där barriärer för fisk-
migration har identifierats och tagits bort  
genom hela Finland. 

Bolaget försöker även minska sin påverkan på biodi-
versitet genom att ställa krav om biologisk mångfald  
i sin inköpspolicy. 

FÖRETAGEN MED MÅL I 
LINJE MED VETENSKAPEN
Efter mål följer nästan alltid praktisk verkstad. Det 
ser vi efter att under några år ha analyserat närings-
livet genom Ecogains Biodiversitetsindex. Vi på 
Ecogain bedömer helt enkelt att mål är en bra proxy 
för faktiska åtgärder på marken och i värdekedjorna. 
Därför är mål inom området biodiversi-tet en viktig 
del av EBI.

Vi ser en svagt positiv utveckling i företagens sätt att 
sätta mål kring biodiversitet. I år har sex granskade 
företag satt mål i linje med vetenskapen. 

Vi definierar mål i linje med vetenskapen som ”tidsatta 
mål för No Net Loss (NNL) eller Biodiversity Net Gain 
(BNG)”. I EBI 2020 hade inget av de granskade bola-
gen sådana mål och således var det inget företag som 
fick grönt trafikljus.

Pionjärerna som i år kommunicerat mål enligt  
vetenskapen är:

• Boliden: ”Boliden har som mål att senast 2030 bidra 
med ökade värden för biologisk mångfald i alla regioner 
där verksamhet finns.”

• H&M: ”Our ambition is to become a fully circular 
business that is cli-mate positive by 2040 and has a net 
positive impact on biodiversity.” “This includes: 

• Working to prevent and reduce our overall impact 
on biodiversity and natural ecosystems in our 
value chain. 

• Supporting the protection and restoration of  
biodiversity and natu-ral ecosystems in line with 
scientific advice — which is that 50% of  the 
Earth’s surface should be protected, restored or 
sus-tainably managed by 2030.”

• SCA: Koncernmål till 2030 ”SCA:s skogar ska 
vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser 
och råvara i framtiden som idag.” 

• UPM Kymmene: Har mål om att till 2030 nå 
"Positive impact on biodiversity (continuous): implemen-
ting biodiversity programme and deve-loping monitoring 
system." 

• Vattenfall: “The quantification of  certain benefits, 
such as biodiversity or ecosystem restoration, remains 
under review, as do potential negative im-pacts including 
land use, ecosystem alterations and others. Nonetheless, 
we are taking steps to quantify some of  these aspects and 
strive to have a net-positive impact on biodiversity by 
2030.”

• Tallinna Sadam: Har satt ett mål om att till 
2030 "maintain biodiversity in coastal areas in the 
places where the Group operates" jämfört med  
en referensplats.



ECOGAIN BIODIVERSITETSINDEX 2021
living planet     solutions

B U S I N E S S @B I O D I V E R S I T Y  S W E D E N

I Sverige är företagsnätverket Business@
Biodiversity Sweden en växande plattform 
för kunskapsutbyte, omvärldsbevakning och 
inspiration. Här samlas idag 21 av Sveriges 
ledande företag. Genom nätverket finns 
också möjlighet att synas internationellt, 
då Business@Biodiversity Sweden är aktiv 
medlem i Global Partnership for Business 
and Biodiversity under Konventionen för bio-
logisk mångfald och EU:s Business and Biodi-
versity Platform. Liknande nätverk kommer 
behövas i fler nordiska och baltiska länder.
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FEM ÅTGÄRDER  
FÖR DIT T FÖRETAG NU

1. UTBILDA ER
Välinformerade beslut är bättre beslut. Samtidigt 
är näringslivets kunskap om biodiversitet generellt 
låg. Säkerställ att ledande befattningshavare bättre 
förstår frågan och kan fatta rätt beslut i omställ-
ningen. Ta efter de som går först, låt hela ledning 
och styrelse gå en komprimerad executive- 
utbildning om biodiversitet och dess affärsrelevans.

2. KARTLÄGG FÖRETAGETS PÅVERKAN 
OCH BEROENDEN 
Alla bolag påverkar och är beroende av biodiversitet. 
Ibland är detta uppenbart, som när ny mark tas i 
anspråk eller när verksamheten skördar frukterna 
av ekosystemens gratistjänster. Ibland är det mer 
dolt, och sker långt bort i leverantörsleden eller 
inom energiproduktionen. Men nånstans i botten 
finns alltid naturen. Börja med att kartlägga var 
företagets påverkan på och beroenden av naturen 
är som störst. Är det i inköpen, i företagets direkta 
markanspråk, i den närliggande naturen eller  
hos kunderna?

3. SÄTT MÄTBARA, TIDSBESTÄMDA  
OCH VERKSAMHETSRELEVANTA MÅL
När ni kartlagt företagets påverkan på och bero-
enden av naturen kan ni prioritera era insatser. 
Framtidssäkra ert företag genom att sätta mätbara, 
tidsbestämda och verksamhetsrelevanta mål i för-
hållande till biodiversitet. Ett mål kan vara att de 
material eller varor ni är beroende av produceras 
på ett för naturen långsiktigt hållbart sätt.

MEDLEMMAR I BUSINESS@BIODIVERSITY SWEDEN:
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4. LÄGG STRATEGIN OCH BÖRJA AGERA
Lägg en enkel strategi och börja genomföra åtgärder 
för att stärka biodiversiteten. Vänta inte på den  
perfekta lösningen eller alla fakta, utan gör åtgärder 
där ditt företag bedömer att det är mest relevant 
utifrån er värdekedja, och var beredda att ompröva 
strategin under arbetets gång när nya insikter föds. 
Genom konkreta åtgärder hemma hos er själva  
eller på en viktig plats i er värdekedja kan ni  
skapa ett momentum i frågan och ett lärande  
inom organisationen.

5. SAMLA BRANSCHEN BAKOM  
EN FÄRDPLAN
Det måste löna sig att göra rätt, både på kort och 
lång sikt. Idag finns pionjärer som positionerar  
sig i biodiversitetsfrågan, och som genom det vin-
ner samhällets stöd och förmånligare finansiering. 
Samtidigt råder en tid av systemskifte som innebär 
att varje företag måste vara hållbart, i hela  
sin värdekedja. 

Att ställa om industrin kräver nya spelregler, vilket 
nås genom gemensamma överenskommelser. 

För det andra; ensam är inte stark, genom att gå 
ihop kan en hel bransch gemensamt bygga kunskap 
samt nya strukturer och därmed nå längre.

Branschfärdplanerna inom Fossilfritt Sverige 
och Svemins Mining with Nature kan inspirera 
(se kapitlet Nio omvärldshändelser med kraft att 
förändra).
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TRE FAKTA SOM FÅT T 
FÖRETAGEN AT T PRATA 
BIODIVERSITET

Här beskriver vi några fakta och händelser som 
väckt näringslivets uppmärksamhet på frågan om 
biologisk mångfald de senaste tre åren.

TUNG VETENSKAP FRÅN IPBES
IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services) är FN:s 
vetenskapspolitiska plattform för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster, och den biologiska mång-
faldens motsvarighet till klimatets IPCC. IPBES 
sammanställer läget för biologisk mångfald i världen. 
Rapporterna är avgörande underlag för de interna-
tionella överenskommelserna om biologisk mångfald.

IPBES rapport The Global Assessment of  Biodiversity and 
Ecosystem Services2 från 2019 är den största vetenskap-
liga sammanställningen hittills över statusen för 
planetens ekosystem. Rapporten visade att en av 
jordens åtta miljoner arter riskerar att dö ut under 
de närmaste årtiondena. IPBES slog också fast att  
de starkaste orsaker som driver förlusterna av bio- 
logisk mångfald och gör att arter dör ut är i fallande 
ordning följande: 
1. Förändrad markanvändning på land  

och i vatten, 

2. Direkt överutnyttjande av arter  
(fiske, jakt, annan överexploatering)

3. Klimatförändringarna 

4. Föroreningar 

5. Invasiva arter.

Den andra sidan av myntet är att vi människor och 
vår ekonomi är helt beroende av naturens förmåga 
att fortsätta leverera varor och tjänster till våra 
dagliga liv. IPBES kallar detta naturnyttor.

IPBES uppmärksammar nu också företagens nyckel-
roll i frågan om biodiversitet. Från april 2021 och ett 
år framåt arbetar IPBES med att ta fram en ”Business 
and Biodiversity Assessment”.

BRITTISKA DASGUPTA- 
RAPPORTEN OM EN GIGANTISK 
ÅTERUPPBYGGNADSPLAN 
Våra ekonomier, vår försörjning och vårt välbefin-
nande är beroende av vår mest värdefulla tillgång; 
naturen. Mellan 1992 och 2014 fördubblades det 
producerade kapitalet per person. Samtidigt mins-
kade naturkapitalet per person med nästan 40%. 
Trots att naturen varje år levererar en bra kapitalav-
kastning är vårt uttag så mycket större. Vi människor 
hanterar inte vår globala portfölj av naturtillgångar 
på ett hållbart sätt. Den här obalansen utsätter oss 
för extrem risk.

Det här är vetenskapliga slutsatser i den så kallade 
Dasgupta-rapporten (The Economics of  Biodiver-
sity: The Dasgupta Review), beställd av den brittiska 
regeringen från Professor Sir Partha Dasgupta3.

Dasgupta-rapporten från februari 2021 spås bli den 
biologiska mångfaldens motsvarighet till Stern-rap-
porten, den rapport som blev avgörande för klimat-
frågans momentum.

Dasgupta-rapportens viktigaste budskap är att det 
kommer krävas transformativ förändring, med en 
ambition, samordning och politisk vilja som liknar  
eller är större än Marshallplanens. Professor Das-
gupta pekar ut tre breda övergångar:

Situationen är kritisk för planetens ekosystem. Den biologiska mångfalden  
– grundpelaren i alla funktionella ekosystem – är hotad av människans sätt  
att omvandla och på andra sätt påverka naturen.
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Sammanställning av hur riskerna förknippade med biodiversitetsförluster har bedömts i World Economic Forums Global 
Risks Report under perioden 2017–2021. 
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WORLD ECONOMIC FORUM 
GÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 
AFFÄRSRELEVANT
Om IPBES representerar den tunga naturvetenska-
pen, och Dasgupta-rapporten översätter naturve-
tenskap till ekonomi, så är World Economic Forum 
(WEF) den som med kraft kan inskärpa vilka om-
världsfrågor som kommer vara mest relevanta för 
näringslivet. Riskerna med förlusten av biologisk 
mångfald är sedan ett par år tillbaka en av WEF:s 
högst prioriterade frågor.

1. Säkra att vår efterfrågan från naturen inte 
överstiger utbudet, och att vi ökar naturens utbud i 
förhållande till nuvarande nivå.

2. Ändra måtten för ekonomisk framgång.

3. Transformera institutioner och system - särskilt 
inom finans och utbildning - för att möjliggöra 
förändringarna och upprätthålla dem.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER = NATURNYTTOR

Ekosystemtjänster eller naturnyttor är de produk-
ter och tjänster som naturen av sig själv och gratis 
förser oss med, och som vi behöver för vår överlev-

nad och vårt välmående. Exempel på ekosystem-
tjänster är matproduktion, vattenrening, erosions-
skydd, klimatreglering och rekreation.

14

I 2021 års version av WEF:s Global Risks Report 
värderas förlust av biologisk mångfald som en av 
riskerna med störst sannolikhet och störst påverkan 
på vår välfärd, särskilt på längre sikt. I år bedöms 
även risken infektionssjukdomar som kritisk. Redan 
i mars 2020 påtalade WEF den direkta kopplingen 
mellan förlusterna av biodiversitet och vår förmåga 
att bekämpa pandemier. 

WEF har i flera rapporter konstaterat att förlusten 
av biologisk mångfald har en fundamental påverkan 
på mänskligheten och det goda livet på jorden.  
Förlusten påverkar vår matförsörjning, vår hälsa 
och kan leda till att hela värdekedjor kollapsar. 
Därför berörs företagen4.

WEF slår fast att hälften av världens BNP är mått-
ligt eller mycket beroende av naturen, och således 
exponerat mot förlusten av biologisk mångfald5. De 
branscher med störst beroende av naturens leveran-
ser är byggsektorn, jordbruket, livsmedelssektorn 
och dryckesindustrin.
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NIO OMVÄRLDS- 
HÄNDELSER MED KRAFT 
AT T FÖRÄNDRA

2021 är året då världen kraftsamlar mot pandemin, 
med vaccinering i stor skala, och blickar framåt. 
Det är nu visioner om ”build back better” ska 
omsättas i handling. Det är nu de hållbara affärs-
modellerna ska implementeras i verkligheten. Nu är 
det ”the Decade of  Action” som företrädare inom 
Konventionen för biologisk mångfald uttrycker det.

Näringslivets fundamentala roll för att nå globala 
hållbarhetsmål belyses av allt fler aktörer. Samtidigt 
blir företagens, och våra ekonomiers, beroenden av 
naturen allt mer tydliga. Förlusten av biodiversitet 
börjar påverka affärerna.

Viktiga internationella konferenser, som skjutits upp 
på grund av pandemin, ska nu gå av stapeln. ”Su-
permiljöåret” har kommit att sträcka sig över både 
2020 och 2021. Den globala agendan för biologisk 
mångfald kommer få än mer fart när pandemin är 
över. Här beskriver vi nio omvärldshändelser med 
kraft att förändra spelplanen.

1. ”1,5-GRADERSMÅLET”  
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
Världens ledare har bestämt att de globala må-
len för biologisk mångfald ska sättas av FN. Det 
görs inom Konventionen om biologisk mångfald, 
Convention on Biodiversity (CBD). Konventionen 
undertecknades vid FN:s konferens om miljö och 
utveckling i Rio 1992, samtidigt som Klimatkon-
ventionen. Alla länder i Norden och Baltikum har 
undertecknat båda.

CBD planerar sitt COP 15, dvs. det 15:e parts-
mötet i Kina i oktober 2021. CBD ska då besluta 
om nya globala mål för biologisk mångfald. Målen 
förutspås bli lika enande som 1,5-gradersmålet för 
klimatet blev i samband med Parisavtalet 2015. 
Skillnaden mot tidigare globala mål för biologisk 
mångfald är att företagen nu förväntas få samma 

självskrivna roll i arbetet med att bevara och stärka 
den biologiska mångfalden som i klimatomställ-
ningen. 

Redan nu finns utkast till nya mål att ta del av6.  
I processen fram till partsmötet i oktober kommer 
dessa att förhandlas och preciseras, men utkastvers-
ionen ger ändå en värdefull fingervisning om vad 
målen kan bestå i. Ramverket har fyra långsiktiga 
mål för 2050:

a. Öka de naturliga ekosystemens area, kon-
nektivitet och integritet med minst x%7 
för att stödja friska och motståndskraftiga 
populationer av alla arter, samtidigt som 
antalet hotade arter minskat med x%8 och 
den genetiska mångfalden bibehålls.

b. Naturens bidrag till människor har värde-
rats, upprätthållits eller förbättrats genom 
bevarande och hållbar användning som 
stöder den globala utvecklingsagendan till 
förmån för alla människor.

c. Värdet från nyttjandet av genetiska resur-
ser delas jämt och rättvist. 

d. Metoder för implementering är tillgängli-
ga för att uppnå alla mål inom ramverket. 

Dessa övergripande mål preciseras i åtta milstolpar 
som ska uppnås till 2030, vilka i sin tur delas upp i 
20 åtgärdsfokuserade mål. 

CBD kommer lägga mycket större fokus på mätbar-
het och uppföljning än tidigare. Här sker en snabb 
utveckling för att möta det ökade behovet av trans-
parent uppföljning (se nedan om Mätbarhet.)

I Sverige har Naturvårdsverket fått regeringens 
uppdrag att föra dialog med företagen inför CBD-
förhandlingarna. Regeringen vill att Sverige ska 
bidra med mål som stöds av bland annat närings- 
livets aktörer.
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2. EU:S STRATEGI  
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
Den 20 maj 2020 tog EU-kommissionen beslut om 
en ny strategi för biologisk mångfald. Strategin är 

en central del av EU:s New Green Deal och är EU:s 
bidrag till det globala arbetet med biologisk mångfald 
efter 2020. Strategin beskriver EU:s ståndpunkt inför 
de globala förhandlingarna inom Konventionen för 
biologisk mångfald9.

EU:S NYA STRATEGI FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD KOMMER:

ÅTERSTÄLLA DEGRADERADE EKOSYSTEM PÅ LAND OCH I VATTEN I HELA EUROPA

Reducera använd-
ningen avbekämp-
ningsmedel med 

50% tills 2030

Återställ minst 
25000 km av EUs 

floder till friflytan-
de tillstånd

Ökande ekologiskt 
jordbruk och artrika 
landskapssärdrag på 

jordbruksmark

Plantera 3 miljar-
der träd tills 2030

Stoppa och vända 
det sjunkande 
antalet pollina-

törer

ETABLERA SKYDDADE OMRÅDEN FÖR MINST:

Med striktare skydd av EU: s åter-
stående urskog som är juridiskt bin-
dande för naturrestaurering 2021.

AV LANDYTA 
I EUROPA

AV VATTEN 
I EUROPA

30% 30%

EU:S NATURRESTAURERINGSPLAN: NYCKELÅTAGANDEN TILL 2030

1. Betydelsefulla områden av skadade och kolrika 
ekosystem återställs, livsmiljöer och arter uppvi-
sar inte försämring vad gäller bevarande-trender 
eller -status, minst 30% uppnår gynnsam 
bevarandestatus eller uppvisar positiv utveckling 
(rättsligt bindande EU-mål för återställande av 
natur föreslås 2021).

2. Tillbakagången för pollinatörer vänds. 

3. Risken med och användning av kemiska bekämp-
ningsmedel minskas med 50% och användning 
av farligare bekämpningsmedel minskas med 
50%.

4. Minst 10% av jordbruksarealen ska innehålla 
landskapselement som gynnar hög biologisk 
mångfald.

5. På minst 25% av jordbruksarealen bedrivs  
ekologiskt jordbruk och användning av agro- 
ekologiska metoder ökar avsevärt.

6. Tre miljarder nya träd planteras, med full  
respekt för ekologiska principer. 

7. Betydande framsteg när det gäller att sanera 
förorenad mark. 

8. Minst 25 000 km fritt strömmande vattendrag 
återställs. 

9. Antalet rödlistade arter som hotas av invasiva 
främmande arter minskas med 50%. 

10. Näringsläckage från gödsel minskas med 50%, 
till följd av minskad användning av gödselmedel 
med minst 20%.

11. Städer med minst 20 000 invånare har ambitiös 
stadsförgröningsplan. 

12. Inga kemiska bekämpningsmedel används i 
grönområden i städer. 

13. Negativa effekter på̊ känsliga arter och livs- 
miljöer, inklusive havsbotten, genom fiske  
och utvinningsverksamhet minskas väsentligt. 

14. Bifångster av arter elimineras eller minskas till 
en nivå̊ som möjliggör artåterhämtning  
och -bevarande.
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Sedan åtgärdspaketet antogs i april 2021 har taxo-
nomin fått mycket kritik och dess innehåll debat-
teras. I skrivande stund granskas taxonomin av Eu-
ropaparlamentet och rådet. Taxonomin för hållbar 
finansiering väntas träda i kraft 1 januari 2022. EU 
förtydligar att taxonomin är ett levande dokument 
som kommer att ändras i takt med utvecklingen och 
de tekniska framsteg som görs. 

4. NYTT EU-DIREKTIV  
OM HÅLLBARHETS- 
RAPPORTERING
EU-kommissionen föreslår genom ett beslut den 21 
april 2021 ett nytt direktiv för hållbarhetsrappor-
tering, Corporate Sustainable Reporting Directive 
(CSRD)13. Det nya direktivet ska ersätta det nuva-
rande Non-Financial Reporting Directive och inne-

EU:s medlemsländer har inte nått de tidigare må-
len; att stoppa förlusten av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster inom EU, och restaurera dem 
så långt som möjligt. I den nya strategin finns en 
större tydlighet, beslutsamhet och insikt om behovet 
att involvera alla samhällsaktörer för att nå målen.

EU:s strategi innehåller ett flertal åtaganden. Ett av 
de önskade resultaten är att helt integrera övervä-
ganden om biologisk mångfald i andra EU-policyer 
och adressera EU:s påverkan på den globala 
biologiska mångfalden. Målet är att sätta EU i 
en ledande position i hanteringen av den globala 
krisen för den biologiska mångfalden10.

3. EU:S TAXONOMI FÖR HÅLL-
BARA INVESTERINGAR
Den 21 april 2021 antog EU-kommissionen det 
åtgärdspaket som innehåller de tekniska gransk-
ningskriterierna för EU:s klimattaxonomi samt 
ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning. 
Taxonomin syftar till att öka investeringarna i 
hållbara verksamheter och väntas få stor effekt på 
kapitalflöden11.

Den nya taxonomin kommer hjälpa investerare och 
företag att navigera i övergången till en koldiox-
idsnål, resilient och resurseffektiv ekonomi. Taxo-
nomin utgår ifrån ett antal prestandatrösklar och 
innebär att varje ekonomisk aktivitet som klassas 
som hållbar ska:

• Ge ett väsentligt bidrag till ett av  
sex miljömål

• Inte göra någon betydande skada  
för övriga fem

• Uppfylla minimikrav inom hållbarhet.

Taxonomin är i högsta grad relevant för frågan 
om biodiversitet eftersom ett av de sex miljömålen 
handlar om just det. En investering kommer inte att 
betraktas som hållbar om inte också miljömålet om 
skydd och restaurering av biologisk mångfald och 
ekosystem uppnås. 

Taxonomin täcker 13 sektorer, där sektorerna 
förnybar energi, transport, skogsbruk, tillverkning, 
byggnader och försäkringar tillsammans står för 
nästan 80% av EU:s växthusgasutsläpp. 

DE SEX MILJÖMÅLEN FÖR EU:S 
TAXONOMI FÖR HÅLLBAR  

FINANSIERING

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

 
 
 
 
KLIMATANPASSNING

 

SKYDD AV VATTEN OCH  
MARINA RESURSER 
 
 

ÖVERGÅNG TILL CIRKULÄR EKONOMI

 
 
FÖRHINDRANDE OCH  
KONTROLL AV FÖRORENINGAR

 
 
SKYDD OCH ÅTERSTÄLLANDE  
AV BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH EKOSYSTEM12
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6. SCIENCE BASED TARGETS 
FOR NATURE
Science Based Targets har blivit normen för glo-
bala företag som vill sätta mål för klimat utifrån ve-
tenskapen. Science Based Target Network (SBTN) 
har nu skapat ett ramverk för hur företag och städer 
kan sätta vetenskapligt baserade mål för ”naturen”. 
Nätverket utgår från synsättet om planetens grän-
ser16, och pekar på att mänskligheten måste verka 
inom den säkra zonen för biologisk mångfald för att 
nå långsiktig hållbarhet (safe operating space).

I september 2020 släppte SBTN det första utkastet 
till sitt nya ramverk, Science Based Targets for Nature: 
Initial Guidance for Business17. SBTN presenterar en 
process för hur företag kan sätta, arbeta mot och 
följa upp vetenskapligt baserade mål för naturen. 
Ramverket fokuserar på de aspekter som IPBES 
lyfter som de huvudsakliga orsakerna till förlust av 
biologisk mångfald (se tidigare avsnitt). SBTN avser 
att lansera det färdiga ramverket 2022.

Det är ännu inte preciserat hur stora insatser för 
biologisk mångfald som krävs för att verka inom 
planetens gränser. SBTN kommer att använda 
CBD:s preliminära mål som proxy till dess att 
vetenskapen har kunnat verifiera att dessa mål är 
tillräckliga för att nå hållbarhet inom planetens 
gränser. De mål som SBTN redan nu bedömer har 
tillräcklig vetenskaplig grund för att anses ha en 
tillräcklig ambitionsnivå är följande:

• Ingen avskogning från 2020

• Ingen omvandling av naturliga habitat  
i värdekedjan 2030 

• Ingen nettoförlust av ickeskogliga naturliga 
habitat från 2020

• Till 2030 reducera vattenanvändningen med 
XX% (kommer preciseras) i delar av värde-
kedjan med hög påverkan på vatten 

• Ett klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet

• Regenerera ekologisk integritet i värdeked-
jan genom att säkerställa 10% av ekologiska 
fokusområden18 per km2 för alla inköpta 
jordbruksprodukter till 203019

bär mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav 
att rapportera enligt obligatoriska EU-standarder 
för hållbarhetsredovisning. En följd är att företa-
gen måste rapportera om biologisk mångfald och 
ekosystem. Förslaget kan komma att träda i kraft i 
slutet av 2022, vilket skulle innebära att företagens 
rapportering från verksamhetsåret 2023 omfattas  
av det nya direktivet. 

5. INITIATIV KRING MÄTBAR-
HET FÖR BIODIVERSITET
Måluppföljning och rapportering kring biodiversi-
tet kräver någon form av mätbarhet. Globalt sker 
en snabb utveckling med många parallella projekt 
för att skapa mätbarhet för biologisk mångfald för 
näringslivsaktörer och finansiärer, liksom initiativ 
för att jämka dessa för att skapa jämförbarhet mel-
lan olika metoder. EU:s Business and Biodiversity 
Platform har de senaste tre åren sammanställt de 
pågående initiativen i läsvärda rapporter14. Många 
metodutvecklingar är i testfas. 

Ett initiativ som kan få stort genomslag kommer 
från organisationen Capitals Coalition (initiativ-
tagare till Natural Capital Protocol), som nu leder 
Transparent Project, i syfte att utveckla standardise-
rade metoder för företag att mäta och rapportera 
på naturkapitalet. 

I Sverige har nio stora svenska företag gått ihop 
inom ramen för CLImB-projektet (Changing 
Land use Impact on Biodiversity) för att skapa en 
mätbarhet för biologisk mångfald vid förändrad 
markanvändning på land i svenska/nordiska förhål-
landen. Pilotstudier av metoden genomförs somma-
ren 2021 och en första versionen ska presenteras 
202215.

Vidare kan initiativ som just Ecogains Biodiver-
sitetsindex användas som proxy för att ta pulsen 
på och utveckla ett företags arbete med biologisk 
mångfald. EBI har redan tillämpats vid bedömning 
av företag hos bland annat finansiella institutioner 
i Sverige. Att kvantifiera mål och åtgärder är ett 
sätt att synliggöra arbetet som görs, tills det finns 
metoder för att kvantifiera faktisk påverkan.
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U N D E R T E C K N A R N A  AV  F I N A N C E  F O R  B I O D I V E R S I T Y  P L E D G E  ÅTA R  S I G  AT T  T I L L  2024:

1. samarbeta och dela kunskap om biodiversitetsrelaterade mät- och värderingsmetoder och mål  
för en positiv påverkan,

2. hjälpa företag reducera sin negativa påverkan och lägga till biodiversitet i sina ESG policys, 

3. kartlägga den egna organisationens påverkan, 

4. sätta vetenskapligt förankrade mål för att öka positiv och re-ducera negativ påverkan på bio- 
diversitet, och 

5. årligen rapportera det mest väsentligt negativa och positiva bidraget till globala mål för biologisk 
mångfald kopplat till sina finansiella aktiviteter och investeringarna i sina portföljer.
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9. MINING WITH NATURE – 
VÄRLDENS FÖRSTA  
BRANSCHFÄRDPLAN  
FÖR BIODIVERSITET 
Under 2020 lanserades världens första bransch-
färdplan för biologisk mångfald; svenska Mining 
with Nature. För första gången har en hel bransch 
gått ihop och definierat ett gemensamt mål för 
biologisk mångfald. Färdplanen har tagits fram av 
Svemin, branschorganisationen för Sveriges gruv- 
och mineralnäring. I färdplanen stakas vägen mot 
målet ut, med handlingsplaner på branschnivå och 
företagsnivå. Svemin visar på vilka förutsättningar 
och samarbeten som behövs på samhällsnivå, och 
var branschen behöver satsa på innovation och 
utveckling. 

Färdplanen är ett tydligt exempel på hur enskilda 
företag kan kraftsamla tillsammans, och nå längre 
med gemensamma satsningar. Inte minst är färd-
planen också ett tydligt 
budskap till samhället 
att gruv- och mineral-
näringen är redo att 
visa ledarskap i frågan 
om biologisk mång-
fald22.

 

7. TNFD – TASK FORCE ON 
NATURE-RELATED FINANCIAL 
DISCLOSURES
Task Force on Climate Related Financial Disclosu-
res (TCFD) tillhandahåller ett ramverk för att förstå 
och rapportera om naturrelaterad risk kopplat till 
klimatförändringar. Ramverket – som är sprunget 
ur näringslivet - har fått stort genomslag och an-
vänds idag av tusentals stora företag och finansiella 
investerare. 

Nu väcks insikten att ett ensidigt fokus på klimatris-
ker riskerar att missa andra betydande naturrelate-
rade risker. Därför kommer Task Force on Nature- 
Related Financial Disclosures (TNFD) att vara  
etablerad redan under andra halvan av 2021. Det 
nya ramverket ska fungera tillsammans med TCFD. 

Målet med TNFD är att översätta naturrelaterade 
risker till finansiella termer och genom detta bidra 
till att omdirigera flöden av finansiering mot natur-
positiva aktiviteter20.

8. FINANCE  
FOR BIODIVERSITY PLEDGE
Finance for Biodiversity Pledge - ett av de mest 
ambitiösa initiativen för att motarbeta förlusten av 
biologisk mångfald - visar vilken mobilisering som 
nu sker inom finanssektorn. Sedan september 2020 
har 37 finansiella aktörer globalt, med gemensam-
ma tillgångar på totalt 4,8 trillion euro, skrivit un-
der löftet om att arbeta för att reversera förlusten av 
biologisk mångfald innan 203021. 

MINING WITH NATURESvensk gruv- och  mineralnärings färdplan för ökad biologisk mångfald
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A F FÄ R S R I S K E R N A  K R I N G  B I O D I V E R S I T E T 
K A N  D E L A S  I N  I  F Ö L J A N D E :

1) Varumärkesrisker knutna till samhällets 
ökade krav.

2) Omställningsrisker när lagstiftning skärps.

3) Direkta fysiska risker om den tillgång före-
taget är beroende av uteblir eller fryser inne, 
eller om produkterna inte längre går att sälja 
(jämför fossilindustrins strandade tillgångar). 
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SEX MOTIV FÖR 
BIOLOGISK MÅNGFALD 
I  DIT T FÖRETAG

Vetenskapen är tydlig med att biologisk mångfald, 
direkt eller indirekt, är en förutsättning för alla 
globala hålbarhetsmål. Biosfären utgör bottenplat-
tan för ett bra liv på jorden. Mål 14 Livet i vatten 
och mål 15 Livet på land är förstås de mål som har 
en direkt koppling till biologisk mångfald.

I arbetet med att stödja olika företags affärsutveck-
ling i samklang med naturen har vi på Ecogain 
samlat på oss företagens bästa skäl för ett sånt 
förutseende förhållningssätt. Vi kallar det för The 
Business Case for Biodiversity.

Här är de sex främsta motiven att ta in biologisk 
mångfald i ditt företags affärsmodell och hållbar-
hetsarbete:23,24

RISKHANTERING
Hantera risker och framtidssäkra företaget. Påver-
kan på och beroende av biodiversitet finns i alla 
företags värdekedjor. I takt med samhällets ökade 
medvetenhet och krav kring biodiversitet ökar de 
potentiella affärsriskerna. Startpunkten är att börja 
kartlägga ditt företags påverkan på och beroenden 
av biodiversitet.

PERSONAL
Attrahera och behåll kompetent personal. Frågan 
om biologisk mångfald är på allt fler människors 
läppar. Dagens medarbetare vill vara stolta över en 
arbetsplats som är en del av lösningen på jordens 
utmaningar.

KUNDKRAV
Föregå kunders krav. I takt med att frågan om bio-
logisk mångfald växer kommer både dina kunder 
och myndigheterna ställa krav. Förekom dem!

FINANSIERING
Bädda för bra finansiering. Internationellt kommer 
det ske en kraftig åtstramning av hållbar finansie-
ring. ESG-krav på finansiering kommer involvera 
krav inom biologisk mångfald. Taxonomin för 
hållbar finansiering är ett exempel. Investeringar 
som gynnar biologisk mångfald kommer innebära 
bättre finansiering.

VARUMÄRKE
Stärk varumärke och samhällsacceptans genom att 
förena affärer med ett starkt miljöarbete. Biodiver-
sitetsfrågan är underrepresenterad i näringslivets 
hållbarhetsarbete i förhållande till den risk den 
representerar. Därför finns det ännu en potential i 
att vara föregångare.

INNOVATION
Öka innovationen och stärk kompetensen i före-
taget. Lösningar för biologisk mångfald innebär 
innovativa och spännande arbetssätt i skärningen 
mellan många kompetenser. Det är både stimule-
rande och kompetensintensivt att stödja arter och 
ekosystem. Här behövs ekologisk ingenjörskonst. 
Fånga personalens intresse, utmana dem och få 
intern storytelling på köpet.
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KLIMAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I SAMMA BÅT

Klimatförändringar och förlust av biologisk mång-
fald är en del av samma utmaning, och delar ofta 
samma naturbaserade lösningar. Klimatföränd-
ringar påverkar förutsättningarna för djur, männ-
iskor och hela ekosystem. Samtidigt leder en förlust 
av biologisk mångfald till klimatförändringar när 
ekosystemens kapacitet för att binda koldioxid 
försvagas. Det är nödvändigt att arbeta med båda 

systemen parallellt – det går inte att lösa den ena 
krisen utan att ta hänsyn till den andra. Detta öm-
sesidiga beroende innebär också fördelar. Den som 
stärker den biologiska mångfalden kommer också 
absorbera koldioxid och på så sätt sakta in och till 
slut reversera klimatförändringen. Det är naturba-
serade lösningar! Naturpositiva företag kan bli ett 
nytt begrepp. 

21
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RESULTAT

Några viktiga resultat redovisas redan i kapit-
let Pionjärerna. I det här kapitlet redovisar vi 
resultatlistorna för varje land och region som 
vi undersökt.

ECOGAINS BIODIVERSITETS- 
INDEX SKALAS UPP
Totalt ingår 240 företag i åtta länder i urvalet för 
granskning i årets Ecogains Biodiversitetsindex 
(EBI). Det ska jämföras med förra årets urval om 
160 företag. Som framgår av tabellen nedan har vi i 
Ecogain en tydlig plan för att skala upp EBI under 
de kommande åren.

VI MÄTER VAD SOM RAPPORTERAS, INTE FAKTISKT ARBETE MED BIOLOGISK MÅNGFALD! 

EBI får inte likställas med en gradering över vilka 
företag som bidragit mest till biologisk mångfald 
eller vilka som har den lägsta eller största påver-
kan. Vi mäter hur varje företag kommunicerar 
och rapporterar sina mål för och sitt arbete med 

biologisk mångfald i hållbarhetsredovisningen. Det 
är inte samma sak som faktisk prestanda, men det 
är rimligt att anta att det finns en korrelation mellan 
vår mätning av företagens rapportering och faktiskt 
arbete.

22

ÅR ANTAL LÄNDER VILKA LÄNDER ANTAL FÖRETAG
2019 1 Sverige 100

2020 4 Sverige, Finland, Norge, Danmark 160

2021 8 Norden, Baltikum 240

2022 (PREL.) 15 Norra & centrala Europa, pilot i USA 500

2023 (PREL.) 25 Europa & USA 1000

SCOPE FÖR EBI

GRANSKADE FÖRETAG PER LANDI EBI 2021

LISTOR

ANTAL 
FÖRETAG I 
URVAL

ANTAL FÖRETAG MED  
RAPPORTER SOM UPPFYLLER 
KRAVEN FÖR GRANSKNING

SVERIGE 100 100 81

NORDEN 100 100 92

BALTIKUM 50 50 50

SVERIGE 20 20 20

NORGE 20 20 20

DANMARK 20 20 20

FINLAND 20 20 20

ISLAND 20 20 20

ESTLAND 20 20 16

LETTLAND 20 20 20

LITAUEN 20 20 19
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GRÖNT, GULT ELLER RÖTT  
I TRAFIKLJUSET? 
Vi bedömer att det finns en tydlig proxy mellan 
företagens redovisade ambitioner och mål å ena 
sidan och faktisk prestanda å den andra. Därför är 
företagens målsättningar om biologisk mångfald en 
viktig del av Ecogains Biodiversitetsindex. 

EBI 2021 kategoriserar företagens ambitionsnivå 
utifrån tre färger beroende på om företaget satt mål 
kring biologisk mångfald och om detta är i enlig-
het med vad vi på Ecogain uppfattar kommer att 
förväntas utifrån vetenskapen. 

Det finns en förväntan att de nya globala mål för 
biologisk mångfald som antas av CBD (Convention 
on Biodiversity) under hösten 2021 blir lika enande 
som Parisavtalets 1,5-gradersmål för klimatet 2015.

CBD:s utkast till nya globala mål visar en tydlig 
indikation om att förutsättningarna för biologisk 
mångfald ska börja återuppbyggas. Men tydliga 
målpreciseringar i omfattning och tid saknas fortfa-
rande. 

Därför har vi i Ecogain satt ambitionsnivån för 
grönt ljus i årets trafikljus på en nivå som vi bedö-
mer som rimlig med hänsyn till vetenskapen om 
säkert handlingsutrymme (”safe operating space”). 
Vår tolkning är att företagen behöver nå minst noll 
nettoförlust med avseende på biologisk mångfald 
år 2030. Detta är samma nivå som vi presenterade 
i trafikljuset i 2020 års EBI. Det finns mycket som 
talar för att nivån kommer att ligga där. Vi vill dock 
vara tydliga med att vi kommer att justera kraven 
för grönt ljus när världens forskare enas om vad 
som krävs.

Ett helt färskt inspel (maj 2021) som stöder vår 
ambitionsnivå för grönt ljus kommer från globala 
ledare inom akademi, NGO och näringsliv, se 
textruta. De uppmanar CBD att besluta om målet 
Nature Positive by 2030. 
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A NATURE POSITIVE WORLD,  
GLOBAL GOAL FOR NATURE

Globala ledare inom akademi, NGO och näringsliv 
uppmanar i maj 2021 CBD att besluta om målet 
Nature Positive by 2030. Undertecknarnas bud-
skap är att vetenskapen kommer säga att  
världen måste nå Biodiversity Net Gain 203025.

Undertecknarnas budskap:

1. Noll nettoförlust av natur från 2020

2. Nettopositivt 2030

3. Full återhämtning 2050

Bland undertecknarna finns Johan Rockström vid 
Potsdam Institute samt ledare inom IUCN, World 
Business Council for Sustainable Development, 
Business for Nature, BirdLife, The Nature Conser-
vancy, World Resources Institute med flera.
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Trafikljuset i EBI skapar en överblicksbild över hur 
näringslivet i Norden och Baltikum ligger till i sin 
helhet genom en grov kategorisering av företagen i 
trafikljusets tre färger - grönt, gult och rött: 

GRÖNT LJUS får företag med ett tidsatt mål om 
No Net Loss (NNL) eller Biodiversity Net Gain 
(BNG) till 2030

GULT LJUS får företag med någon form av mål 
eller policy för biologisk mångfald men som inte 
uppfyller kriterier för grönt ljus

RÖTT LJUS får företag som saknar mål eller po-
licy för biologisk mångfald 

EBI hämtade 2020 inspiration från Hagainitiativets 
Ambitionsindex som kategoriserar börsbolagens 
klimatmål i förhållande till internationella åtagan-
den om att nå 1,5-gradermålet26. Även om Ha-
gainitiativet inte uppdaterat den analysen behåller 
vi jämförelsen i år, se cirkeldiagram.

Att sätta ambitionsnivån för grönt ljus på No Net 
Loss (NNL) eller Biodiversity Net Gain (BNG) till 
2030 kan uppfattas som en hög ribba. Men likt hur 
företagen behöver sätta klimatmål i linje med Paris-
avtalet uppfattar vi som står bakom EBI att det är 
vad som kommer förväntas av företagen om det ska 
vara möjligt att vända den negativa utveckling som 
vetenskapen entydigt visar på. 

OM BERÄKNING AV ANDELAR

Procentandelar i alla resultatlistor refererar till 
den andel rapporter där det finns tillgängliga data. 
Bruttolistan över antalet företag i ett land eller 
region är inte det samma som de företag som har 
tillgängliga data att granska. Företag som redo-
visar på global nivå och där huvudkontoret inte 
finns i det undersökta landet har betecknats med 
N/A, enbart de bolag som har en hållbarhetsredo-

visning på engelska har granskats (undantag Sve-
rige där även hållbarhetsredovisningar på svenska 
granskats) och företag som rapporterar tillsam-
mans har slagits ihop (t.ex. Volvo AB och Volvo 
Cars AB). Som exempel, i fallet med de svenska lis-
torna innebär detta att av bruttot om 100 företag 
är det 81 företag som kunnat bedömas.
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DE STÖRSTA FÖRETAGENS AMBITIONER I FÖRHÅLLANDE TILL PLANETENS GRÄNSER

KLIMAT BIODIVERSITET

Sverige Sverige Norden Baltikum

41%
39%

20%

82% 73%

25%

79%

16%

5% 4%

73%

23%

90%

8%2%

18% 27%
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GRÖNT TRAFIKLJUS:  
FÖRETAG MED BIODIVERSITETSMÅL  
I LINJE MED VETENSKAPEN 
I årets EBI med ett urval om totalt 240 företag i 
åtta länder får sex av företagen grönt ljus för sina 
målsättningar. Vid EBI 2020 nådde inget företag 
kriterierna för grönt ljus.

SVERIGE

Fyra (5%) av de 81 största svenska företagen med 
hållbarhetsredovisningar som uppfyller kraven för 
granskning får grönt ljus; Vattenfall, Boliden, H&M 
och SCA.

NORDEN

Fyra (4%) av de 92 största nordiska företagen med 
hållbarhetsredovisningar som uppfyller kraven för 
granskning får grönt ljus; UPM Kymmene, Vatten-
fall, Boliden och H&M (SCA är för litet för att vara 
med på nordiska 100-listan).

BALTIKUM

Ett (2%) av de 50 största företagen i Baltikum med 
hållbarhetsredovisningar som uppfyller kraven för 
granskning får grönt ljus; Tallinna Sadam. 

GULT LJUS:  
FÖRETAG MED NÅGON FORM AV  
BIODIVERSITETSMÅL 
För att få ett gult ljus krävs att företaget har någon 
form av mål för biologisk mångfald utan att upp-
fylla kriterierna för grönt ljus.

I denna grupp skiljer sig ambitionsnivån mellan 
företagen. Å ena sidan finns företag som har NNL 
eller till och med BNG som mål, men utan att ange 
när målet ska nås. Å andra sidan finns även företag 
som har satt någon form av mål relaterade till bio-
logisk mångfald, till exempel att styra inköpen med 
hjälp av certifieringar som har positiv betydelse för 
biologisk mångfald. Skillnaden i nivå på biodiversi-
tetsmålet kan med andra ord variera kraftigt mellan 
olika bolag med gult ljus och bolagen med grönt 
ljus.

SVERIGE

Bland de största svenska företagen får 16% gult 
ljus. Företagen är fördelade i branscherna: Säl-
lanköpsvaror och tjänster (två företag), Dagligvaror 
och tjänster (tre företag), Industri (tre företag) och 
Material (tre företag). 9% av Sveriges 100 största 
företag har dessutom ett biodiversitetsmål som är 
mätbart, tidsbestämt och relevant.

NORDEN

Bland Nordens största företag får 23% gult ljus. Fö-
retagen är fördelade i branscherna: Sällanköpsva-
ror och tjänster (två företag), Energi (sex företag), 
Material (fyra företag), Finans (två) och Industri 
(fyra företag). 10% av Nordens 100 största företag 
har dessutom ett biodiversitetsmål som är mätbart, 
tidsbestämt och relevant.

BALTIKUM

Bland Baltikums 50 största granskade företag får 
8% gult ljus. De fyra företagen finns i branscherna: 
Industri (ett företag), Energi (två företag) och Fi-
nans (ett företag). 2% av företagen har dessutom ett 
biodiversitetsmål som är mätbart, tidsbestämt och 
relevant.
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RÖTT LJUS:  
FÖRETAG UTAN BIODIVERSITETSMÅL 
Rött ljus får de företag fått som inte kommunicerat 
något mål för biologisk mångfald. 

SVERIGE

Bland Sveriges största företag får 79% rött ljus. Här 
finns företag ur alla branscher. 48% nämner inte 
biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning.

NORDEN

Bland Nordens största företag får 73% rött ljus. 
Här finns företag ur alla branscher. 34% nämner 
inte biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning. 

BALTIKUM

Bland Baltikums största företag får 90% rött ljus. 
Här finns företag ur alla branscher. 74% nämner 
inte biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning.

 
 

 
UTVECKLING SEDAN EBI 2020 

SVERIGE

I EBI 2020 fick 18% av Sveriges största bolag gult 
ljus. I år får endast 16% svenska företag gult ljus, 
men i gengäld har för första gången fyra av Sveri-
ges största bolag fått grönt ljus för sina mål i linje 
med vetenskapen.

NORDEN

I EBI 2020 fick 27% Nordens största bolag gult 
ljus. I år är det enbart 23% som får gult ljus, men 
i gengäld har för första gången fyra av Nordens 
största bolag fått grönt ljus för sina mål i linje med 
vetenskapen.
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BIODIVERSITET JÄMFÖRT MED KLIMATFRÅGAN

I sitt Ambitionsindex från 2020 undersökte  
Hagainitiativet hur många av Sveriges 100 största 
bolag som har ett mål i linje med det Klimat- 
konventionens 1,5-gradersmål. Målet innebär att 
ett företag ska halvera sina koldioxidutsläpp till år 
2030. I 2020 års Ambitionsindex gav Haga- 
initiativet grönt ljus till 20% av företagen. 39% av 
företagen fick gult ljus, vilket innebär att de har 

någon typ av klimatmål, dock inte i enlighet med 
halveringsmålet. Inget index är släppt för 2021. 

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar 
för ett ”lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan”. 
Hagainitiativets medlemmar sätter mål som är i 
linje med Klimatkonventionens 1,5-gradersmål.
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Vattenfall AB, Boliden 
AB, Hennes & Mauritz 
AB, SCA Svenska  
Cellulosa AB

Skillnad mot förra året: 
Inget företag hade 
grönt ljus 2020. Nya  
på gröna listan i år är 
Vattenfall, Boliden, 
Hennes & Mauritz  
och SCA

Essity AB, NCC AB, Peab AB, 
Husqvarna AB, Systembolag-
et AB, LKAB, IKEA AB, AAK 
AB, Billerud Korsnäs AB, Arla 
Foods AB, OKQ8 och Holmen

Skillnad mot förra året: 
Axfood, Stena och ABB 
hade gult ljus 2020 men 
har inte fått det i år. Nya 
på gula listan i år är Essity, 
Peab och System- 
bolaget.

Volvo AB, Ericsson AB, Skanska AB, Scania AB, ICA AB, 
Electrolux AB, Securitas AB, Atlas Copco AB, Sandvik AB, 
Assa Abloy AB, Axel Johnson AB, Astra Zeneca AB, SKF 
AB, Telia Company AB, Preem, SSAB AB, Carl Bennet AB, 
SAS AB, Alfa Laval AB, Spotify AB, Investor AB, Circle K 
Sverige AB, Hexagon AB, PostNord AB, Stena AB, Trelle-
borg AB, Saab AB, Volkswagen Group Sverige AB, Bilia 
AB, Cellmark Investment AB, Tele2 AB, Stena Metall AB, 
Getinge AB, Hedin Group AB, ABB Power grids Sweden 
AB, Nibe Industrier AB, Ratos AB, OK-Q8, Octapharma 
Nordic, LE Lundbergföretagen AB, Loomis AB, Albert 
Bonnier AB, Sweco AB, Göteborgs stadshus AB, Dometic 
group AB, Indutrade AB, Storstockholms Lokaltrafik AB, 
Holmen AB, Intrum AB, Nynas AB, Ekman Invest AB, 
Stockholms stadshus AB, JM AB, Hexpol AB, Beijer Ref 
AB, Swedish Match AB, Swedish Orphan Biovitrum AB, 
Elektroskandia Sverige AB, Nobia AB, Bergendahl & Son 
AB, Investment AB Latour, Elekta AB, Telenor Sverige AB 

UPM-Kymmene Oyj

Skillnad mot förra året: 
Inget företag hade 
grönt ljus 2020. Nya 
på gröna listan i år är 
UPM-Kymmene

Norsk Hydro ASA, Equinor 
ASA, Aker ASA, Statkraft AS, 
Dnb Livsforsikring, Lundin 
Norway AS, Vår Energi,  
Ørsted A/S, Lundbeck A/S, 
Stora Enso Oyj, Kesko Oyj, 
Neste AB, Metsäliittokon-
serni,Fortum Oyj

Skillnad mot förra året: 
A.P Möller - Maersk, Danish 
Crown, Finnair, Orkla, 
Coop Norge hade gult ljus 
2020 men har inte fått det 
i år. Det finns inga nya 
icke-svenska nordiska före-
tag på gula listan i år.

Telenor ASA, Orkla ASA, Norwegian Air Shuttle ASA, 
Norsk Tipping AS, Atea ASA, Veidekke ASA, Njård, 
Axis-Shield AS, Sparebank 1 Gruppen AS, Gjensidige 
Forsikring ASA, PostenNorge, Kongsberg Gruppen ASA, 
Tine SA, Eboks A/S, Glunz & Jensen Holding A/S, Centrica 
Energi Trading A/S, Vestas Manufacturing AB, Energi 
Danmark A/S, Lego A/S, Danish Crown A/S, Pandora A/S, 
H, Bestseller A/S, Velux A/S, Solar A/S, Biomar Group 
A/S, Leo pharma, GN store nord, Euro cater holding A/S, 
DSB, Also A/S, Bygma gruppen A/S, Nokia Oyj, KONE Oyj, 
Suoumen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK, Outokum-
pu Stainless AB, Sampo Oyj, Wärtsilä Oyj Abp, Cargotec 
Oyj, Valmet Oyj, Konecranes Oyj”, Huhtamäki Oyj, Metso 
Oyj, Amer Sports Oyj, Finnair Oyj, Kemira Oyj, Icelandair 
Group hf, Marel hf, Hagar hf, Eimskipafélag Íslands hf., 
Landsbankinn hf, Festi hf, Íslandsbanki hf, Ossur hf, Arion 
Bank hf, Landsvirkjun, Iceland Seafood International hf, 
Skeljungur hf, Orkuveita Reykjavíkur, Isavia ohf, Brim hf, 
Veritas Capital ehf, Bláa Lónið hf, Origo hf, Kvika banki hf, 
Reginn hf

Latvenergo AS, Tallinna  
Lennujaam, LHV Group,  
Ignitis UAB

Skillnad mot förra året:  
EBI 2021 är första gången 
Baltikum kartläggs

Tallinna Sadam AS

Skillnad mot förra 
året: EBI 2021 är förs-
ta gången Baltikum 
kartläggs

Rimi latvia SIA, Latvijas Gāze AS, Latvijas dzelzceļš VAS, 
Uralkali tradin SIA, Air Baltic Corporation AS, Olainfarm 
AS, Augstsprieguma tīkls AS, Grindeks AS, Citadele 
banka, AS, Rietumu banka, AS, Schwenk latvija, SIA, UPB, 
AS, Latvijas balzams, AS, Evolution latvia, SIA, Smartlynx 
airlines, Eco Baltia, Balticovo, 4 Finance AS, Cēsu alus, 
Eesti Energia AS, Tallink Grupp AS, Swedbank AS, Riigi 
Kinnisvara AS, Riigimetsa Majandamise Keskus SA, Viru 
Keemia Grupp AS, Graanul Invest AS, Tallinna Vesi AS, 
Merko Ehitus, Silvano Fashion Group, Estonian Cell, 
Admiral Market Group, Bigbank AS, Maxima LT UAB, 
Girteka logistics, UAB, Linas Agro AB, Viada LT UAB, 
Achema AB,Thermo Fisher Scientific Baltics UAB, Ignitis 
UAB, LTG Cargo AB, Eurovaistinė UAB, Vlantana UAB, 
Apranga APB, Roquette Amilina AB, Rokiškio sūris AB, 
Litgrid AB, Žemaitijos pienas AB, Pieno žvaigždės AB, 
Valstybinių miškų urėdija, aVĮ, Vilkyškių pieninė, AB, Teva 
Baltics UAB

SVERIGE

BALTIKUM

ÖVRIGA NORDEN
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RANKING AV DE 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I SVERIGE
Ett viktigt urval för EBI är de 100 största företagen i Sverige. Urvalet har gjorts utifrån hemsidan Largest 
Companies27 lista över Sveriges 100 största företag. Observera att många av de företag som finns med på 
den här listan inte är tillräckligt stora för att återfinnas bland de största nordiska bolagen. 

RANKINGLISTOR
När vi summerar utfallet av de 23 utvärderings-
frågorna och viktar dem med poäng från 0,5-3 
enligt metodiken (se kapitel Metod sidan 49) får vi 
fram resultatet, en ranking av företagen i fallande 
ordning utifrån hur företagen kommunicerar och 
rapporterar sina mål och sitt arbete med biologisk 
mångfald. 

Frågekategorierna Kartlägga, Mål och Agera är de 
kategorier som väger tyngst. Högsta möjliga resul-
tat är 30 poäng.
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Nedan presenteras de kompletta listorna för 
Ecogains Biodiversitetsindex 2021. Den högst 
rankade på varje lista ges även en kort beskrivande 
analys.

OLIKA AFFÄRSMODELLER

Utifrån bransch och affärsmodell har företa-
gen oerhört olika påverkan och beroenden i 
förhållande till biologisk mångfald. Det innebär 
i förlängningen att sättet de måste arbeta med 
biologisk mångfald skiljer sig åt över ett brett 
spektrum.

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 10 Vattenfall AB Energi 15726 24

2 1 SCA, Svenska cellulosa AB Material 1936 22,5

3 14 Boliden AB Material 4936 18

4 11 Essity AB Dagligvaror 12743 15

4 8 Hennes & Mauritz AB Sällanköpsvaror och -tjänster 23043 15

6 3 IKEA AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2984 14

7 1 LKAB Material 3090 12

7 6 AAK AB (publ) Industrivaror och -tjänster 2818 12

9 8 Billerud Korsnäs AB Material 2416 11

10 45 Apoteket AB Hälsovård 2009 8,5

11 45 Peab AB Industrivaror och -tjänster 5338 7,5

12 12 Systembolaget AB Dagligvaror 3184 7

12 N/A Swedish Match AB Dagligvaror 1457 7

12 6 Holmen AB Material 1676 7

15 17 OK-Q8 AB Dagligvaror 2405 6,5

16 3 Corral Petroleum Holdings AB Energi 8368 6

17 14 NCC AB Industrivaror och -tjänster 5765 4

17 26 Trelleborg AB Industrivaror och -tjänster 3616 4

19 10 Husqvarna AB Sällanköpsvaror och -tjänster 4179 3,5

19 38 Sweco AB Industrivaror och -tjänster 2039 3,5

21 21 ICA gruppen AB Dagligvaror 12502 3

21 3 Arla Foods AB Dagligvaror 1652 3

23 26 Skanska AB Industrivaror och -tjänster 15874 2,5

23 26 SAS AB Industrivaror och -tjänster 4619 2,5

23 26 Circle K Sverige AB Dagligvaror 4133 2,5

23 26 Nibe Industrier AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2505 2,5
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RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

23 N/A ÅF Pöyry AB Industrivaror och -tjänster 1956 2,5

23 21 JM AB Fastigheter 1542 2,5

23 26 Elektroskandia Sverige AB Industrivaror och -tjänster 1380 2,5

23 N/A Elekta AB Hälsovård 1340 2,5

31 N/A AstraZeneca AB Hälsovård 8642 2

32 51 SKF AB Industrivaror och -tjänster 8498 1

32 26 Alfa Laval AB Industrivaror och -tjänster 4598 1

32 51 Indutrade AB Finans 1820 1

32 26 Storstockholms Lokaltrafik AB Industrivaror och -tjänster 1779 1

32 21 Ekman & Co AB Material 1582 1

37 51 Assa Abloy AB Industrivaror och -tjänster 9290 0,5

37 16 Telia Company AB Kommunikationstjänster 8494 0,5

37 18 Investor AB Finans 4175 0,5

37 38 Hexagon AB Industrivaror och -tjänster 4035 0,5

37 19 Stena AB Industrivaror och -tjänster 3706 0,5

37 23 Cellmark Investment AB Industrivaror och -tjänster 2748 0,5

37 45 Ratos AB Finans 2477 0,5

37 45 LE Lundbergföretagen AB Finans 2140 0,5

37 N/A Hexpol AB Industrivaror och -tjänster 1533 0,5

37 N/A Beijer Ref AB Industrivaror och -tjänster 1465 0,5

47 45 Volvo AB Sällanköpsvaror och -tjänster 33506 0

47 51 Ericsson, Telefon AB LM Informationsteknik 23007 0

47 51 Scania AB Industrivaror och -tjänster 15060 0

47 51 Electrolux AB Sällanköpsvaror och -tjänster 11756 0

47 51 Securitas AB Industrivaror och -tjänster 10957 0

47 51 Atlas Copco AB Industrivaror och -tjänster 10251 0

47 51 Sandvik AB Industrivaror och -tjänster 10200 0

47 51 Axel Johnson AB Finans 8733 0

47 51 SSAB AB Material 7557 0

47 51 Spotify AB Sällanköpsvaror och -tjänster 4387 0

47 51 PostNord AB Industrivaror och -tjänster 3783 0

47 51 Saab AB Industrivaror och -tjänster 3502 0

47 51 Volkswagen Group Sverige AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2963 0

47 51 Brobacken Nät AB* Energi 2956 0

47 51 Bilia AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2917 0

47 51 Tele2 AB Kommunikationstjänster 2734 0

47 51 Stena Metall AB Material 2707 0

47 51 Getinge AB Hälsovård 2625 0

47 51 Hedin group AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2567 0

47 51 ABB Power grids Sweden AB Energi 2540 0

47 51 Octapharma Nordic AB Hälsovård 2286 0

47 51 Loomis AB Industrivaror och -tjänster 2080 0

47 51 Albert Bonnier AB Kommunikationstjänster 2058 0

47 51 Bravida Holding AB Industrivaror och -tjänster 2017 0

47 51 Nordstjernan AB Finans 1976 0

47 51 Göteborgs stadshus AB Finans 1830 0

47 51 Dometic group AB Sällanköpsvaror och -tjänster 1829 0

47 51 Intrum AB Finans 1668 0
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RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

47 51 Nynas AB Energi 1665 0

47 51 Stockholms stadshus AB Finans 1544 0

47 51 Swedish Orphan Biovitrum AB Hälsovård 1408 0

47 51 Nobia AB Sällanköpsvaror och -tjänster 1377 0

47 51 Investment AB Latour Finans 1358 0

47 51 Telenor Sverige AB Teleoperatörer 1292 0

VATTENFALL

Vattenfall är ett svenskt energiföretag som är helägt 
av svenska staten med en omsättning 2020 på €15,7 
miljarder.

Vattenfall blir det högst rankade svenska företaget i 
EBI 2021 med 24 poäng. Vattenfall når också högst 
poäng av alla årets granskade företag över huvud 
taget, i hela Norden och Baltikum. Vattenfall har 
även fått grönt trafikljus med målformuleringen 
om att företaget strävar efter att ha en nettopositiv 
inverkan på biologisk mångfald fram till 2030.

I Vattenfalls arbete med biologisk mångfald bedö-
mer bolaget sin påverkan i hela värdekedjan och 
integrerar sedan bedömningarna i affärsproces-
serna. Redan i uppstart av nya projekt tillämpar 
bolaget hänsynshierarkin för att undvika och mini-
mera sina effekter på biologisk mångfald. Vattenfall 
rapporterar även utförligt om sina engagemang i 
flera restaureringsprojekt med fokus på att minska 
negativa effekter på biologisk mångfald. 

KOMMENTAR OM LISTAN

Det är inte så förvånande att fem av de tio företa-
gen längst upp på listan är i branscherna Material 
och Energi. Det är branscher som har direkta 
markanspråk och därför är föremål för stora krav, 
både från legala ramverk och intressegrupper, att 
rapportera om och arbeta med biodiversitetsfrågor. 

Samtidigt märks trenden att biodiversitetsfrågan 
blir relevant för resten av näringslivet när Apote-
ket, ett företag inom hälsovård går från plats 45 
förra året till plats 10 i år. Andra klättrare på listan 
är Boliden, Essity, Peab och Sweco. Trenden att 
nya branscher involveras är nödvändig. Lösningen 
på biodiversitetsfrågan kommer ju kräva att hela 
näringslivet ställer om

Följande företags hållbarhetsredovisningar uppfyller inte kraven för granskningen:  

Carl Bennet AB*, Toyota Industries Europe AB***, NEOT AB***,St1 Sverige AB***, Cytiva Sweden AB***, Din Bil Sverige AB***, 

Samsung Electronics Nordic AB***, Capio AB (publ)***, Outokumpu Stainless AB***, Atea Sverige AB***, Landstingshuset i Stockholm 

AB****, Sidensjö Vindkraft AB***, Bergendahl & Son AB*, Neste AB***, TD Tech Data AB***, Schenker AB***, Volvo Car**, Scania 

AB**, Axel Johnson Holding AB**, Cellmark AB**

* = Hänvisar till dotterbolag 

** = Bolag på olika nivåer har slagits ihop 

*** = Ingen hållbarhetsredovisning på nationell nivå 

**** = Omfattas inte av lagen på hållbarhetsredovisning
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RANKING AV DE 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I NORDEN
Ett viktigt urval för Ecogains Biodiversitetsindex är de 100 största företagen i Norden. Urvalet har gjorts 
utifrån hemsidan Largest Companies28 lista över Nordens 100 största företag. Observera att dessa till 54% 
består av svenska företag. Således är det här urvalet inte samstämmigt med de nordiska storbolagslistorna 
för respektive land som presenteras i senare avsnitt. 
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RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR LAND POÄNG

1 7 Vattenfall AB Energi 15726 Sverige 24

2 1 Fortum Oyj Energi 4520 Finland 19

3 9 Boliden AB Material 4936 Sverige 18

4 6 Kesko Oyj Industrivaror och -tjänster 10675 Finland 16

4 4 UPM-Kymmene Oyj Material 10010 Finland 16

6 5 Neste AB Energi 13217 Finland 15,5

7 8 Essity AB Dagligvaror 12743 Sverige 15

7 5 Hennes & Mauritz AB Sällanköpsvaror och -tjänster 23043 Sverige 15

7 5 Norsk Hydro ASA Material 15101 Norge 15

10 3 IKEA AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2984 Sverige 14

10 4 Metsäliitto-konserni Material 5040 Finland 14

10 2 Stora Enso Oyj Material 10045 Finland 14

10 1 Ørsted A/S Energi 4448 Danmark 14

14 4 AAK AB (publ) Industrivaror och -tjänster 2818 Sverige 12

14 N/A LKAB Material 3090 Sverige 12

16 N/A Statkraft AS Energi 4793 Norge 11

16 N/A Vår Energi Energi 2508 Norge 11

18 N/A Lundin Norway AS Energi 2543 Norge 10,5

19 6 Equinor ASA Energi 6436 Norge 10

20 17 Peab AB Industrivaror och -tjänster 5338 Sverige 7,5

21 11 Danish Crown A/S Dagligvaror 2969 Danmark 7

21 12 Systembolaget AB Dagligvaror 3184 Sverige 7

23 7 Finnair Oyj Industrivaror och -tjänster 2568 Finland 6,5

24 3 Corral Petroleum Holdings AB Energi 8368 Sverige 6

24 5 Orkla ASA Dagligvaror 4399 Norge 6

26 10 Aker ASA Finans 4876 Norge 5

27 14 Outokumpu Stainless AB Material 6363 Finland 4,5

28 9 NCC AB Industrivaror och -tjänster 5765 Sverige 4

28 15 Trelleborg AB Industrivaror och -tjänster 3616 Sverige 4

30 10 Husqvarna AB Sällanköpsvaror och -tjänster 4179 Sverige 3,5

30 16 Wärtsilä Oyj Abp Industrivaror och -tjänster 4923 Finland 3,5

32 5 Axis-Shield AS Hälsovård 3190 Norge 3

32 N/A Dnb Livsforsikring AS Finans 4465 Norge 3

32 13 ICA gruppen AB Dagligvaror 12502 Sverige 3

35 15 Circle K Sverige AB Energi 4133 Sverige 2,5

35 17 Energi Danmark A/S Energi 5990 Danmark 2,5

35 N/A Nibe Industrier AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2505 Sverige 2,5

35 16 Nokia Oyj Sällanköpsvaror och -tjänster 23147 Finland 2,5

35 15 SAS AB Industrivaror och -tjänster 4619 Sverige 2,5

35 15 Skanska AB Industrivaror och -tjänster 15874 Sverige 2,5

41 N/A AstraZeneca AB Hälsovård 8642 Sverige 2

41 N/A
Suomen Osuuskauppojen  
Keskuskunta

Sällanköpsvaror och -tjänster 7074 Finland 2

43 15 Alfa Laval AB Industrivaror och -tjänster 4598 Sverige 1
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RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR LAND POÄNG

43 10 Huhtamäki Oyj Industrivaror och -tjänster 2988 Finland 1

43 18 SKF AB Industrivaror och -tjänster 8498 Sverige 1

46 18 Assa Abloy AB Industrivaror och -tjänster 9290 Sverige 0,5

46 18 Cargotec Oyj Industrivaror och -tjänster 3280 Finland 0,5

46 15 Cellmark Investment AB Industrivaror och -tjänster 2748 Sverige 0,5

46 N/A E-boks A/S Informaitonsteknik 30036 Danmark 0,5

46 N/A Gjensidige Forsikring ASA Finans 2570 Norge 0,5

46 16 Hexagon AB Industrivaror och -tjänster 4035 Sverige 0,5

46 18 Investor AB Finans 4175 Sverige 0,5

46 12 Pandora A/S Sällanköpsvaror och -tjänster 2940 Danmark 0,5

46 18 Sampo Oyj Finans 5815 Finland 0,5

46 N/A Sparebank 1 Gruppen AS Finans 2651 Norge 0,5

46 12 Stena AB Industrivaror och -tjänster 3706 Sverige 0,5

46 16 Telia Company AB Kommunikationstjänster 8494 Sverige 0,5

46 12 Veidekke ASA Industri 3657 Norge 0,5

59 18 ABB Power Grids Sweden AB Energi 2540 Sverige 0

59 18 Amer Sports Oyj Sällanköpsvaror och -tjänster 2685 Finland 0

59 18 Atea ASA Informationsteknik 3666 Norge 0

59 18 Atlas Copco AB Industrivaror och -tjänster 10251 Sverige 0

59 18 Axel Johnson AB Finans 8733 Sverige 0

59 18 Bilia AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2917 Sverige 0

59 18 Carl Bennet AB Finans 5984 Sverige 0

59 18 Electrolux AB Sällanköpsvaror och -tjänster 11756 Sverige 0

59 18 Ericsson, Telefon AB LM Informationsteknik 23007 Sverige 0

59 N/A Getinge AB Hälsovård 2625 Sverige 0

59 N/A Glunz & Jensen Holding A/S Industrivaror och -tjänster 26309 Danmark 0

59 N/A Hedin group AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2567 Sverige 0

59 N/A Kemira Oyj Material 2486 Finland 0

59 18 Kone Oyj Industrivaror och -tjänster 8942 Finland 0

59 18 Konecranes Oyj Industrivaror och -tjänster 3136 Finland 0

59 14 Lego A/S Sällanköpsvaror och -tjänster 5183 Danmark 0

59 18 Metso Oyj Industrivaror och -tjänster 2706 Finland 0

59 N/A Njård Sällanköpsvaror och -tjänster 3499 Norge 0

59 18 Norsk Tipping AS Sällanköpsvaror och -tjänster 4028 Norge 0

59 18 Norwegian Air Shuttle ASA Industrivaror och -tjänster 4352 Norge 0

59 18 PostNord AB Sällanköpsvaror och -tjänster 3783 Sverige 0

59 18 Saab AB Industrivaror och -tjänster 3502 Sverige 0

59 18 Sandvik AB Industrivaror och -tjänster 10200 Sverige 0

59 18 Scania AB Industrivaror och -tjänster 15060 Sverige 0

59 18 Securitas AB Industrivaror och -tjänster 10957 Sverige 0

59 18 Spotify AB Sällanköpsvaror och -tjänster 4387 Sverige 0

59 18 SSAB AB Material 7557 Sverige 0

59 N/A Stena Metall AB Material 2707 Sverige 0

59 N/A Tele2 AB Kommunikationstjänster 2734 Sverige 0

59 18 Telenor ASA Teleoperatörer 11441 Norge 0

59 17 Valmet Oyj Industrivaror och -tjänster 3159 Finland 0

59 18 Vestas Manufacturing AB Industrivaror och -tjänster 6480 Danmark 0

59 18 Volkswagen Group Sverige AB Sällanköpsvaror och -tjänster 2963 Sverige 0

59 17 Volvo AB Sällanköpsvaror och -tjänster 33506 Sverige 0
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RANKING AV DE 50 STÖRSTA FÖRETAGEN I BALTIKUM
Årets nyhet är de 50 största företagen i Baltikum. Urvalet har gjorts utifrån Coface Baltic Top 50 Ranking29.  
Observera att dessa 50 bolag är färre än de totalt 60 granskade i Baltikum. Således är det här urvalet inte 
samstämmigt med de baltiska storbolagslistorna för respektive land som presenteras i senare avsnitt.

Följande företags hållbarhetsredovisningar uppfyller inte kraven för granskningen:  

Carl Bennet AB*, Toyota Industries Europe AB***, Volvo Car**, Scania AB**, Axel Johnson Holding AB**, Cellmark AB**, NEOT AB***, 

Brobacken Nät AB*, Centrica Energy Trading A/S***

* = Hänvisar till dotterbolag 

** = Bolag på olika nivåer har slagits ihop 

*** = Ingen hållbarhetsredovisning på nationell nivå 

**** = Omfattas inte av lagen på hållbarhetsredovisning
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Vattenfall blir med sina 24 poäng det högst rankade 
företaget även på den nordiska listan. Se tidigare 
kommentar om Vattenfall på sidan 30. 

KOMMENTAR OM LISTAN

Precis som i den svenska listan är bolag inom  
branscher med nära koppling till direkta mark- 
anspråk överrepresenterade högt upp i listan.  
10 av de 13 företagen i topp är verksamma inom 
sådana branscher. 

Men även här märks trenden att biodiversitets- 
frågan börjar bli relevant för resten av näringslivet. 
Det globala modeföretaget H&M och det globala 
möbelföretaget IKEA hamnar bland de högst ran-
kade på den nordiska listan. En intressant utstickare 
är detaljhandelskedjan Kesko (äger bland annat 
kedjan K-Rauta) på delad fjärde plats. För alla 
dessa tre finns tydliga beroenden av, och påverkan 
på, biologisk mångfald i värdeked-jorna, något som 
säkerligen gjort att frågan fått sådan aktualitet.

RANK 
2021 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR LAND POÄNG

1 Tallinna Sadam AS Industrivaror och -tjänster 599 Estland 13

2 Ignitis Group, AB Energi 437 Litauen 12

3 Latvenergo AS Energi 1653 Lettland 10,5

4 Latvijas dzelzceļš VAS Industrivaror och -tjänster 341 Lettland 5,5

4 Augstsprieguma tīkls AS Energi 219 Lettland 5,5

6 Tallinna Lennujaam Industrivaror och -tjänster 118 Estland 5

7 Tallink Grupp AS Industrivaror och -tjänster 1194 Estland 4,5

8 Schwenk latvija, SIA Industrivaror och -tjänster 121 Lettland 3

9 Riigimetsa Majandamise Keskus SA Material 624 Estland 2,5

9 LHV Group Finans 106 Estland 2,5

11 Rimi Lettland SIA Energi 577 Lettland 0,5

11 Graanul Invest AS Energi 463 Estland 0,5

11 Žemaitijos pienas, AB Dagligvaror 184 Litauen 0,5

11 Tallinna Vesi AS Energi 182 Estland 0,5

15 Maxima LT, UAB Dagligvaror 1709 Litauen 0

15 Eesti energia AS Energi 1614 Estland 0

15 Girteka logistics, UAB Industrivaror och -tjänster 945 Litauen 0

15 Swedbank AS Finans 935 Estland 0

15 Riigi Kinnisvara AS Fastigheter 800 Estland 0

15 Viru Keemia Grupp AS Energi 597 Estland 0
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RANK 
2021 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR LAND POÄNG

15 Linas Agro, AB* Dagligvaror 571 Litauen 0

15 Viada LT, UAB Energi 561 Litauen 0

15 Achema, AB Industrivaror och -tjänster 460 Litauen 0

15 Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB Industrivaror och -tjänster 440 Litauen 0

15 Latvijas Gāze AS Finans 377 Lettland 0

15 LTG Cargo, AB Industrivaror och -tjänster 297 Litauen 0

15 Uralkali tradin SIA Industrivaror och -tjänster 266 Lettland 0

15 Eurovaistinė, UAB Hälsovård 254 Litauen 0

15 Air Baltic Corporation AS Industri 238 Lettland 0

15 Vlantana, UAB Industrivaror och -tjänster 233 Litauen 0

15 Olainfarm AS Hälsovård 222 Lettland 0

15 Apranga, APB Sällanköpsvaror och -tjänster 205 Litauen 0

15 Roquette Amilina, AB Material 197 Litauen 0

15 Rokiškio sūris, AB Dagligvaror 188 Litauen 0

15 Litgrid, AB Energi 184 Litauen 0

15 Grindeks AS Hälsovård 178 Lettland 0

15 Citadele banka, AS Finans 178 Lettland 0

15 Merko Ehitus Industrivaror och -tjänster 173 Estland 0

15 Pie0 žvaigždės, AB Dagligvaror 171 Litauen 0

15 Rietumu banka, AS Finans 158 Lettland 0

15 Valstybinių miškų urėdija, VĮ Material 158 Litauen 0

15 Vilkyškių pieninė, AB Dagligvaror 140 Litauen 0

15 Teva Baltics, UAB Hälsovård 136 Litauen 0

15 Silviano Fashion Group Sällanköpsvaror och -tjänster 124 Estland 0

15 Estonian Cell Industrivaror och -tjänster 120 Estland 0

15 UPB, AS Industrivaror och -tjänster 111 Lettland 0

15 Latvijas balzams, AS Sällanköpsvaror och -tjänster 100 Lettland 0

15 Admiral Market Group Finans 100 Estland 0

15 Evolution Lettland, SIA Sällanköpsvaror och -tjänster 89 Estland 0

15 Smartlynx airlines Industrivaror och -tjänster 76 Estland 0
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TALLINNA SADAM

Tallinna Sadam är en statligt ägd estnisk hamnkon-
cern med en omsättning 2020 på €0,6 miljarder.

Tallinna Sadam blir högst rankade baltiska företa-
get i EBI 2021 med 13 poäng. I Tallinna Sadams 
hållbarhetsredovisning framgår tydligt att bolaget 
har kartlagt sin påverkan på biologisk mångfald och 

prioriterar att arbeta med de platser där påverkan 
är som störst; i vattnet i och omkring hamnarna där 
bolaget verkar. Dessutom lyfter Tallinna Sadam att 
bolagets långsiktiga mål fram till 2030 är att bibe-
hålla den biologiska mångfalden i de kustområden 
där företaget verkar. För att följa upp sin påverkan 
genomförs regelbundna mätningar med hjälp av 
indikatorer och referensområden. 
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KOMMENTAR OM LISTAN

Sammansättningen av de tio företag med högst 
poäng i den här listan skiljer sig mot listorna för 
Norden och Sverige. Fem av tio högst rankade 
baltiska företag är verksamma inom branscherna 
Industrivaror- och tjänster: 

• Tallinna Sadam är Tallinns hamn

• Latvijas dzelzceļš är Lettlands järnvägsbolag

• Tallinna Lennujaam är Tallinns flygplats

• Tallink är ett estniskt rederi som äger Silja 
Line

• Schwenk Latvija ett lettiskt byggmaterial 
företag med fokus på cement, sand och 
grus, betong samt betongpumpar. Schwenk 
Latvija är även intressant då företaget har en 
egen hållbarhetsredovisning för det lettiska 
dotterbolaget, även om det tillhör den tyska 
koncernen Schwenk.

Vad som är orsaken till denna annorlunda bransch-
sammansättning vet vi inte. Företagen ovan har 
dock även alla dessa direkta markanspråk. 
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RANKING AV STORBOLAGEN I RESPEKTIVE LAND
Vi redovisar nedan utfallet för de 20 största bedömda företagen i vart och ett av de granskade länderna 
(undantag Estland 16 företag, Litauen 19 företag). Redovisningen av dessa storbolagslistor ger oss en viss 
möjlighet att rättvist jämföra näringslivets allra största aktörer länderna emellan.

En samlad tabell visar ländernas biodiversitetsprestanda utifrån svarspoäng på Ecogains Biodiversitets- 
index 23 utvärderingsfrågor och beräknat som medel för de 20 största bedömda företagen i respektive 
land. För full presentation av EBI utvärderingsfrågor se Metodkapitlet.

FRÅGOR BIODIVERSITETSINDEX 2021
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1. Arbetar mot SDG 14? 20% 10% 40% 10% 10% 6% 10% 5% 14%

2. Arbetar mot SDG 15? 30% 35% 20% 20% 10% 6% 10% 5% 17%

3. Arbetar mot nationella/EU/globala mål? 0% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2%

4. Nämner biodiversitet? 35% 75% 65% 50% 15% 44% 20% 11% 39%

5. Väsentlighetsanalys med samhällsfokus? 20% 35% 25% 20% 5% 6% 10% 5% 16%

6. Värdekedjebedömning utifrån biodiversitet? 5% 25% 0% 15% 0% 6% 0% 0% 6%

7. Egna primärdata om biodiversitet? 0% 0% 5% 5% 10% 0% 10% 5% 4%

8. Kartlägger påverkan uppströms? 10% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 3%

9. Kartlägger påverkan nedströms? 10% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2%

10. Prioriterar mest relevanta platser & värdekedjor? 10% 25% 25% 20% 0% 6% 15% 5% 13%

11. Har mål för biodiversitet? 10% 30% 35% 10% 0% 19% 5% 5% 14%

12. Har verksamhetsrelevant biodiversitetsmål? 10% 30% 5% 10% 0% 6% 0% 5% 8%

13. Har tidsatt, mätbart och relevant biodiversitetsmål? 5% 15% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 3%

14. Har biodiversitetsmål om NNL eller BNG till 2030? 5% 5% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 2%

15. Implementerar mål från SBTN? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15.a) Noll avskogning från 2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15.b) Noll omvandling av naturliga habitat senast 2030 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15.c) Noll nettoförlust av icke-skogliga naturliga habitat 
från 2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15.d) 10% ekologiska fokusområden per km2 för inköpta 
jordbruksprodukter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16. Tillämpar hänsynshierarkin eller liknande? 10% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 3%

17. Engagerad i restaurering? 5% 40% 25% 20% 5% 6% 5% 5% 14%

18. Tillämpar due diligence för biodiversitet vid finansie-
ring och M&A? 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

19. Ställer krav biodiversitet vid inköp? 15% 30% 15% 10% 0% 0% 0% 0% 9%

20. Deltar i intressentplattform för förändring? 15% 35% 15% 15% 0% 6% 5% 0% 11%

21. Stödjer insamling och förbättring av miljödata? 5% 15% 15% 5% 0% 6% 5% 0% 6%

22. Beskriver hur biodiversitetsmålen följs upp? 5% 15% 5% 0% 0% 6% 0% 0% 4%

23. Rapporterar framsteg för biodiversitetsmålen med KPI? 10% 10% 10% 0% 0% 6% 0% 0% 5%

BIODIVERSITETSPRESTANDA PER LAND 9% 17% 11% 8% 2% 5% 4% 2%
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Analysen av Vattenfall har presenterats på sidan 30.

SVERIGE
Nedan är årets ranking av Sveriges 20 största företag.  
Urvalet har gjorts utifrån hemsidan Largest Companies. 

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 3 Vattenfall AB Energi 15726 24

2 4 Essity AB Dagligvaror 12743 15

2 2 Hennes & Mauritz AB Sällanköpsvaror och -tjänster 23043 15

4 1 Corral Petroleum Holdings AB Energi 8368 6

5 5 ICA gruppen AB Dagligvaror 12502 3

6 6 Skanska AB Industrivaror och -tjänster 15874 2,5

7 N/A AstraZeneca AB Hälsovård 8642 2

8 9 SKF AB Industrivaror och -tjänster 8498 1

9 9 Assa Abloy AB Industrivaror och -tjänster 9290 0,5

9 7 Telia Company AB Kommunikationstjänster 8494 0,5

11 7 Volvo AB Sällanköpsvaror och -tjänster 33506 0

11 8 Ericsson, Telefon AB LM Informationsteknik 23007 0

11 9 Scania CV AB Industrivaror och -tjänster 15060 0

11 9 Electrolux AB Sällanköpsvaror och -tjänster 11756 0

11 9 Securitas AB Industrivaror och -tjänster 10957 0

11 9 Atlas Copco AB Industrivaror och -tjänster 10251 0

11 9 Sandvik AB Industrivaror och -tjänster 10200 0

11 9 Axel Johnson AB Finans 8733 0

11 9 SSAB AB Material 7557 0

11 9 Carl Bennet AB Finans 5984 0

Analysen visar att de finska storbolagen är de som 
samlat flest poäng på de 23 utvärderingsfrågorna i 
årets EBI. De finska storbolagen sticker ut jämfört 
med kollegorna i övriga länder bland annat genom 
att en förhållandevis stor andel av dem nämner 

biologisk mångfald i sina hållbarhetsrapporter, 
att de i större grad har biodiversitetsmål som är 
relevanta för företagens största påverkan och att 
de oftare ställer krav kring biodiversitet vid val av 
leverantörer.
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HÖGST POÄNG: FORTUM 

Fortum blir med sina 20 poäng det högst rankade 
företaget på den finska storbolagslistan. Fortum är 
ett börsnoterat finskt energibolag med en omsätt-
ning 2020 på €4,5 miljarder.

Nytt för i år är att bolaget på ett tydligare sätt 
har identifierat biologisk mångfald som en av sina 
prioriterade frågor. Dessutom har bolaget ett nytt 
mål för 2021 om att utföra betydelsefulla åtgärder i 
syfte att öka den biologiska mångfalden. I Fortums 
Biodiversity Action Plan uppdaterar bolaget fort-
löpande om sina pågående och planerade åtgärder 
samt beskriver mål, ansvar, tidslinjer och samarbe-
ten för projekt inom biologisk mångfald.

Fortum beskriver i sin handbok Biodiversity  
Manual vilka principer som gäller för bolaget inom 
biologisk mångfald. Syftet med handboken är att 
förbättra Fortums kunskaper och hantering av bio-
logisk mångfald i verksamheterna. Fortum är ett av 
få bolag som sedan 2020 har ett mål om netto- 
positiv påverkan på biologisk mångfald.

ÖVRIGT 

Som tidigare nämnts är detaljhandelsbolaget Kesko 
en intressant utstickare. Även Finnair sticker ut  
som det enda flygbolaget med högre poäng bland  
granskade branschkollegor. Finnair utvärderar  
potentiella miljöeffekter på miljön och den biolo-
giska mångfalden i sin planering av olika resmål. 

 

FINLAND
Nedan är årets ranking för Finlands 20 största företag.  
Urvalet har gjorts utifrån hemsidan Largest Companies.

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 1 Fortum Oyj Energi 4520 20

2 6 Kesko Oyj Industrivaror och -tjänster 10675 16

2 3 UPM-Kymmene Oyj Material 10010 16

4 5 Neste AB Energi 13217 15,5

5 N/A Stora Enso Oyj Material 10045 14

5 4 Metsäliitto-konserni Material 5040 14

7 7 Finnair Oyj Industrivaror och -tjänster 2568 6,5

8 12 Outokumpu Stainless AB Material 6363 4,5

9 11 Wärtsilä Oyj Abp Industrivaror och -tjänster 4923 3,5

10 10 Nokia Oyj Sällanköpsvaror och -tjänster 23147 2,5

11 N/A Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Dagligvaror 7074 2

12 8 Huhtamäki Oyj Industrivaror och -tjänster 2988 1

13 14 Sampo Oyj Finans 5815 0,5

13 14 Cargotec Oyj Industrivaror och -tjänster 3280 0,5

15 14 KONE Oyj Industrivaror och -tjänster 8942 0

15 13 Valmet Oyj Industrivaror och -tjänster 3159 0

15 14 Konecranes Oyj Industrivaror och -tjänster 3136 0

15 14 Metso Oyj Industrivaror och -tjänster 2706 0

15 14 Amer Sports Oyj Sällanköpsvaror och -tjänster 2685 0

15 9 Kemira Oyj Material 2486 0
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HÖGST POÄNG: NORSK HYDRO 

Norsk Hydro blir med sina 15 poäng det högst 
rankade företaget på den norska storbolagslistan. 
Norsk Hydro är ett norskt industribolag med verk-
samhet inom förnyelsebar energi och metallfram-
ställning och hade 2020 en omsättning på €15,1 
miljarder.

Företaget hade som mål för 2020 att rehabilitera 
tillgängliga gruvområden inom två hydrologiska 
cykler för att återställa biologisk mångfald. För att 
uppnå sitt mål prioriterade Norsk Hydro sin enda 
aktiva gruva, bauxitgruvan i Paragominas, och rap-
porterade därefter sina framsteg med KPI:er.

Norsk Hydro visar en medvetenhet kring företagets 
påverkan på biologisk mångfald genom att bland 
annat rapportera aktiviteter knutna till bauxitens 
och aluminiumets negativa effekter. I syfte att öka 

NORGE
Nedan är årets ranking av Norges 20 största företag.  
Urvalet har gjorts utifrån hemsidan Largest Companies.   

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 1 Norsk Hydro ASA Material 15101 15

2 N/A Statkraft AS Energi 4793 11

2 N/A Vår Energi Energi 2508 11

4 N/A Lundin Norway AS Energi 2543 10,5

5 2 Equinor ASA Energi 6436 10

6 1 Orkla ASA Dagligvaror 4399 6

7 4 Aker ASA Finans 4876 5

7 1 Axis-Shield AS Hälsovård 3190 3

7 N/A Dnb Livsforsikring AS Finans 4465 3

10 5 Veidekke ASA Industrivaror och -tjänster 3657 0,5

10 N/A Sparebank 1 Gruppen AS Finans 2651 0,5

10 N/A Gjensidige Forsikring ASA Finans 2570 0,5

10 N/A Kongsberg Gruppen ASA Energi 2406 0,5

10 N/A Tine SA Dagligvaror 2380 0,5

15 6 Telenor ASA Kommunikationstjänster 11441 0

15 6 Norwegian Air Shuttle ASA Industrivaror och -tjänster 4352 0

15 6 Norsk Tipping AS Sällanköpsvaror och -tjänster 4028 0

15 6 Atea ASA Informationsteknik 3666 0

15 N/A Njård Sällanköpsvaror och -tjänster 3499 0

15 N/A Posten Norge Industrivaror och -tjänster 2419 0

kunskapen om biologisk mångfald och säkra ett 
vetenskapligt tillvägagångssätt för restaurering av 
habitat engagerar sig Norsk Hydro i ett samarbete 
med Biodiversity Research Consortium Brazil-
Norway. 

ÖVRIGT

Sammansättningen av företagen i topp är till 
största del energibolag med direkta markanspråk. 
En intressant utstickare är Aker ASA som klassas 
som finansbolag. Förklaringen ligger troligtvis i att 
Aker äger företag inom energi och andra verksam-
heter med direkta markanspråk. Det är sällsynt i 
vår granskning att holdingbolag får poäng, vilket 
gör Aker till en viktig förebild. Ett annat intressant 
bolag på listan är Orkla, ett företag som hämtar 
råvaror på många platser på jorden.
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DANMARK
Nedan är årets ranking av Danmarks 20 största företag.  
Urvalet har gjorts utifrån hemsidan Largest Companies.

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 1 Ørsted A/S Energy 4448 14

2 12 Lundbeck A/S, H Hälsovård 2291 11,5

3 5 Bestseller A/S Sällanköpsvaror och -tjänster 1863 9,5

4 7 Danish Crown A/S Dagligvaror 2969 7

5 11 Energi Danmark A/S Energy 5990 5,5

6 N/A Euro Cater Holding A/S Dagligvaror 1277 4,5

7 6 Velux A/S Sällanköpsvaror och -tjänster 1776 4

8 N/A Biomar Group A/S Dagligvaror 1503 3

9 N/A E-boks A/S Informationsteknik 30036 0,5

9 8 Pandora A/S Sällanköpsvaror och -tjänster 2940 0,5

11 N/A Glunz & Jensen Holding A/S Industrivaror och -tjänster 26309 0

11 12 Centrica Energy Trading A/S Energi 10466 0

11 12 Vestas Manufacturing AB Industrivaror och -tjänster 6480 0

11 10 Lego A/S Sällanköpsvaror och -tjänster 5183 0

11 12 Solar A/S Industrivaror och -tjänster 1570 0

11 N/A LEO Pharma A/S Hälsovård 1453 0

11 N/A GN Store Nord A/S Informationsteknik 1426 0

11 N/A DSB Industrivaror och -tjänster 1247 0

11 N/A Also A/S Teleoperatörer 1136 0

11 N/A Byggmagruppen A/S Industrivaror och -tjänster 1128 0

HÖGST POÄNG: ØRSTED 

Ørsted blir med sina 14 poäng det högst rankade 
företaget på den danska storbolagslistan. Ørsted 
är ett danskt börsnoterat bolag inom energisektorn 
med en omsättning 2020 på €4,4 miljarder.

Bolaget får sin placering tack vare ett ambitiöst 
arbete med åtgärder för att skydda biologisk mång-
fald. Bland annat arbetar Ørsted med projekt för 
att bedöma påverkan på biodiversitet på varje plats 
där företaget verkar. 

Företaget har satt upp mål för marina ekosystem, 
den naturmiljö där bolagets största påverkan finns. 
Dessutom är Ørsted ett av få företag i årets gransk-
ning som har använt FN:s 2020 Aichi Biodiversity 
Targets för att utvärdera sin påverkan och identi-
fiera relevanta åtgärder.

ÖVRIGT

En intressant utstickare är hälsovårdsföretaget 
Lundbeck som hamnar på andra plats.
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ISLAND
För första gången bedöms Islands 20 största företag i EBI. Inget av de is-ländska företagen var tillräckligt 
stort för att ta plats bland Nordens 100 största företag. Nedan är årets ranking av Islands 20 största företag. 
Urvalet har gjorts utifrån en lista över Islands 100 största företag 2019 ursprungligen publicerat  
i tidningen Frjáls verslun30. 

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019 
M.EUR POÄNG

1 N/A Landsvirkjun Energi 412 4,5

2 N/A Arion Bank hf. Finans 512 2,5

2 N/A Isavia ohf. Industrivaror och -tjänster 254 2,5

4 N/A Skeljungur hf. Energi 339 0,5

4 N/A Orkuveita Reykjavíkur Energi 307 0,5

6 N/A Hagar hf Dagligvaror 771 0

6 N/A Iceland Seafood International hf. Dagligvaror 406 0

6 N/A Brim hf. Dagligvaror 246 0

6 N/A Reginn hf. Fastigheter 65 0

6 N/A Landsbankinn hf. Finans 608 0

6 N/A Festi hf. Finans 572 0

6 N/A Íslandsbanki hf. Finans 563 0

6 N/A Veritas Capital ehf. Finans 134 0

6 N/A Kvika banki hf. Finans 72 0

6 N/A Ossur hf. Hälsovård 555 0

6 N/A Icelandair Group hf. Industrivaror och -tjänster 1217 0

6 N/A Marel hf Industrivaror och -tjänster 1163 0

6 N/A Eimskipafélag Íslands hf. Industrivaror och -tjänster 616 0

6 N/A Origo hf. Informationsteknik 98 0

6 N/A Bláa Lónið hf. Sällanköpsvaror och -tjänster 113 0

HÖGST POÄNG: LANDSVIRKJUN 

Landsvirkjun blir med sina 4,5 poäng det högst 
rankade företaget på den isländska storbolagslistan. 
Landsvirkjun är ett isländskt energibolag med en 
omsättning på 0,4 miljarder som är statligt ägt av 
Island.

Företaget är Islands största elproducent med 18 
kraftverk placerade över hela landet. Bolaget visar 
en medvetenhet om hur det påverkar naturen. 
Bland annat finns ett övervakningssystem för  

vatten-, fågel-, och djurliv i verksamhetsområdena. 
Övervakningen är långsiktig och ger förtaget indi-
kationer på om, och hur, deras aktiviteter har en 
påverkan på biodiversiteten. Detta skapar underlag 
för om, och i så fall vilka åtgärder som behöver 
vidtas. Genom att arbeta med flera åtgärder riktade 
mot skydd och restaurering av habitat minskar 
bolaget sin påverkan på ekosystemen.
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ESTLAND
För första gången bedöms Estlands 20 största företag i EBI. Nedan är årets rankning av de 16 vars hållbar-
hetsredovisning uppfyller kraven för granskningen. Urvalet har gjorts utifrån hemsidan top 10131 lista över 
Estlands 101 största företag. 

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
T.EUR POÄNG

1 N/A Tallinna Sadam AS Industrivaror och -tjänster 559 13

2 N/A Tallinna Lennujaam Industrivaror och -tjänster 118 5

5 N/A Tallink Grupp AS Industrivaror och -tjänster 1194 4,5

3 N/A Riigimetsa Majandamise Keskus SA Material 624 2,5

3 N/A LHV Group Finans 106 2,5

6 N/A Graanul Invest AS Energi 463 0,5

6 N/A Tallinna Vesi AS Energi 182 0,5

8 N/A Eesti Energia AS Energi 1614 0

8 N/A Swedbank AS Finans 935 0

8 N/A Riigi Kinnisvara AS Fastigheter 800 0

8 N/A Viru Keemia Grupp AS Energi 597 0

8 N/A Merko Ehitus Industrivaror och -tjänster 173 0

8 N/A Silvano Fashion Group Sällanköpsvaror och -tjänster 124 0

8 N/A Estonian Cell Industrivaror och -tjänster 120 0

8 N/A Admiral Market Group Finans 100 0

8 N/A Bigbank AS Finans 67 0

Tallinna Sadam blir med sina 13 poäng det högst 
rankade företaget på den estniska storbolagslistan. 
Tallinna Sadam har presenterats på sidan 34.

Bortsett från Tallinna Sadam är det lågt med poäng 
för Estlands största företag. En bidragande faktor 

kan vara att även de största företagen i Estland är 
relativt små jämfört med de nordiska länderna. 
Stora företag är ofta globala och möter större krav 
och från fler intressenter.
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LETTLAND
För första gången bedöms Lettlands 20 största företag i EBI. Nedan är årets rankning av dessa.  
Urvalet har gjorts utifrån hemsidan top 10132 lista över Lettlands 101 största företag. 

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 N/A Latvenergo AS Energi 1653 10,5

2 N/A Latvijas dzelzceļš VAS Industrivaror och -tjänster 341 5,5

2 N/A Augstsprieguma tīkls AS Energi 219 5,5

4 N/A Schwenk latvija, SIA Industrivaror och -tjänster 121 3

5 N/A Rimi latvia SIA Dagligvaror och -tjänster 577 0,5

5 N/A Balticovo AS Dagligvaror 63 0,5

7 N/A Latvijas Gāze AS Finans 377 0

7 N/A Uralkali tradin SIA Industrivaror och -tjänster 266 0

7 N/A Air Baltic Corporation AS Industrivaror och -tjänster 238 0

7 N/A Olainfarm AS Hälsovård 222 0

7 N/A Grindeks AS Hälsovård 178 0

7 N/A Citadele banka, AS Finans 178 0

7 N/A Rietumu banka, AS Finans 158 0

7 N/A UPB, AS Industrivaror och -tjänster 111 0

7 N/A Latvijas balzams, AS Sällanköpsvaror och -tjänster 100 0

7 N/A Evolution latvia, SIA Sällanköpsvaror och -tjänster 89 0

7 N/A Smartlynx Airlines Industrivaror och -tjänster 76 0

7 N/A Eco Baltia SIA Energi 68 0

7 N/A 4Finance, AS Finans 62 0

7 N/A Cēsu alus Dagligvaror 61 0

HÖGST POÄNG: LATVENERGO 

Latvenergo blir med sina 10,5 poäng det högst 
rankade företaget på den lettiska storbolagslistan. 
Latvenergo är en lettisk elnätsproducent och el-
nätsägare som 2020 omsatte €1,7 miljarder. 

Företaget inkluderar biodiversitet i sin väsentlig-
hetsanalys och engagerar sig i olika aktiviteter för 
att skydda biologisk mångfald, bland annat genom 

att placera ut lekbon i Daugavafloden för att värna 
om inhemska fiskarter. Dessutom var Latvenergo 
det första statligt ägda bolaget i Östeuropa att 
utfärda gröna obligationer. Kapitalet från dessa 
har Latvenergo bland annat öronmärkt för projekt 
kring forskning om biologisk mångfald, samt att 
skydda biologisk mångfald och ekosystem. Detta 
speglas även i bolagets mål kring ”Fostering Biodi-
versity”.
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HÖGST POÄNG: IGNITIS GROUP 

Ignitis Group är ett börsnoterat litauiskt kraftför-
sörjningsbolag med en omsättning 2020 på €0,4 
miljarder. Ignitis Group blir med sina 12,5 poäng 
det högst rankade företaget på den litauiska storbo-
lagslistan. 

Ignitis lyfter fram det viktiga dilemmat som präglar 
affären för just ett företag i energibranschen – att 
förnybar energi är bra för klimatet, men att pro-
duktion och distribution av energi har en negativ 
inverkan på ekosystemen och dess arter. För att ta 
ansvar för denna påverkan rapporterar Ignitis om 
sina riskbedömningar och åtgärder för skadelind-
ring inom de aspekter där bolaget har störst påver-

kan, såsom i vind- och vattenkraften. Företaget har 
en proaktiv inställning, och tar in miljökonsulter 
för att utvärdera lokaliseringar och noggrant följa 
påverkan under kraftverkens drifttid.

Litauen är det av de baltiska länderna med lägst 
totala poäng. Utöver Ignitis är det bara ett företag 
på den litauiska listan som över huvud taget får 
något poäng.

LITAUEN
För första gången bedöms Lettlands 20 största företag i EBI. Nedan är årets rankning av Nedan är årets 
rankning av de 19 vars hållbarhetsredovisning uppfyller kraven för granskningen. Urvalet har gjorts uti-
från en lista erhållen från litauiska Nasdaq över de 100 största företagen i Litauen.

RANK 
2021

RANK 
2020 FÖRETAGSNAMN BRANSCH

OMS 2019, 
M.EUR POÄNG

1 N/A Ignitis Group, AB Energi 437 12,5

2 N/A Žemaitijos pienas, AB Dagligvaror 184 0,5

3 N/A Maxima LT, UAB Dagligvaror 1709 0

3 N/A Linas Agro, AB* Dagligvaror 571 0

3 N/A Rokiškio sūris, AB Dagligvaror 188 0

3 N/A Pieno žvaigždės, AB Dagligvaror 171 0

3 N/A Viada LT, UAB Energi 561 0

3 N/A Eurovaistinė, UAB Hälsovård 254 0

3 N/A Girteka logistics, UAB Industrivaror och -tjänster 945 0

3 N/A Achema, AB Industrivaror och -tjänster 460 0

3 N/A Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB Industrivaror och -tjänster 440 0

3 N/A LTG Cargo, AB Industrivaror och -tjänster 297 0

3 N/A Vlantana, UAB Industrivaror och -tjänster 233 0

3 N/A Litgrid, AB Energi 184 0

3 N/A Roquette Amilina, AB Material 197 0

3 N/A Valstybinių miškų urėdija, VĮ Material 158 0

3 N/A Apranga, APB Sällanköpsvaror och -tjänster 205 0

3 N/A Vilkyškių pieninė, AB Dagligvaror 140 0

3 N/A Teva Baltics, UAB Hälsovård 136 0
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De största företagen i Norden enligt vårt urval 
består till 54% av svenska företag. Notera därför 
att statistiken över de nordiska länderna är väl-
digt tyngd av hur det ser ut för de största svenska 
bolagen. Notera också att inget isländskt företag är 
tillräckligt stort för att ta plats på denna lista.

Jämförelsen mellan det nordiska och det svenska 
urvalet visar på några tydliga skillnader. Finans har 
en större andel bland de svenska företagen, medan 
Energi har en större andel i det nordiska urvalet. 

De största företagen i Baltikum är jämnare förde-
lade mellan de tre länderna än vad som är fallet 

i Norden. De litauiska storbolagens dåliga utfall i 
poäng tynger resultatet på den baltiska 50-listan.

Jämförelsen länderna emellan utifrån listorna över 
de 20 största företagen i varje land visar att 40% av 
de norska storbolagen nämner FN:s hållbarhetsmål 
14 Hav och marina miljöer, att jämföra med ett 
utfall på 20% och nedåt på de tre övriga storbo-
lagslistorna. Naturligtvis är det Norges geografi och 
maritima verksamheter som spelar in här.

Den första signalen om att ett företag får upp 
ögonen för att frågan om biologisk mångfald är 
affärsrelevant är att frågan får ett omnämnande i 
hållbarhetsredovisningen. Trots frågans allt större 

Danmark

Finland

Norge

Sverige

FÖRDELNING AV LÄNDER
STÖRSTA FÖRETAGEN I NORDEN

54
%    

      9%    20%
     17%

Estland

Lettland

Litauen

FÖRDELNING AV LÄNDER 
STÖRSTA FÖRETAGEN I BALTIKUM

38
%    

            35%
              28%

BRANSCHFÖRDELNING SVERIGE 100 NORDEN 100 BALTIKUM 50

Dagligvaror 8% 5% 12%

Energi 5% 12% 12%

Fastigheter 1% 0% 2%

Finans 13% 9% 12%

Hälsovård 8% 3% 8%

Industrivaror och -tjänster 29% 32% 32%

Informationsteknik 2% 3% 0%

Kommunikationstjänster 4% 2% 0%

Material 9% 10% 6%

Sällanköpsvaror och -tjänster 15% 20% 8%

Teleoperatörer 2% 1% 0%

ANALYS LÄNDER OCH BRANSCHER
Tabeller och diagram i detta avsnitt assisterar dig som vill dyka djupare i analysen av och mellan listorna 
över Sveriges, Nordens och Baltikums största företag.
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uppmärksamhet i media och näringsliv är det likt 
förra året en förvånansvärt så låg andel om 35% av 
de 20 största svenska bolagen (samma andel som 
2020) som nämner biologisk mångfald i sina håll-
barhetsredovisningar. Enbart Island och de baltiska 
länderna har lägre andelar. I Finland nämner hela 
75% av de 20 största bolagen biologisk mångfald i 
hållbarhetsredovisningen.

Bland de baltiska länderna sticker Estland ut som 
landet med högst sammanvägd poäng för sin stor-
bolagslista. De estniska storbolagen får högre poäng 
än de svenska både vad gäller att nämna biologisk 
mångfald i hållbarhetsredovisningen (44% vs 35%) 
och mål för biologisk mångfald (19% vs 10%).

De 20 största svenska bolagen verkar också sämre 
på att engagera sig i restaurerings- och regenere-
ringsaktiviteter (5%) jämfört med snittet över alla 
fem nordiska ländernas 20 största bolag (19%).
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HÅLLBARHETSRAPPORTERING 
ATT INSPIRERAS AV
Många bolag visar på en god förståelse för och 
ansats inom biodiversitetsfrågan. Vi vill därför lyfta 
ännu fler goda exempel, från flera olika branscher 
och länder, att inspireras av inför både arbete med 
och rapportering av hållbarhet. De citat som vi 
listar nedan är alla exempel på svar som gett poäng 
i förhållande till de 23 utvärderingsfrågor som är 
kärnan i EBI, se kapitlet Metod på sidan 49.

• H&M, som identifierar och beskriver sin 
främsta påverkan på biologisk mångfald i 
värdekedjan: ”Like the rest of  our indu-try, 
every part of  our value chain can affect biodiver-
sity. Our biggest impacts occur in sourcing raw 
materials. We also have an impact through our 
production processes, transportation, and the life 
of  our garments once they reach customers.” 

• Landsvirkjun, som genom övervakningspro-
gram kan bedöma sin påverkan på biodi-
versitet: “We conduct extensive monitoring of  
water-, bird- and animal life in the impact areas 
of  the company’s power stations in collaboration 
with universities, research institutes and indepen-
dent experts. The monitoring gives us indications 
on whether, and if  so how, the operations impact 
nature and the ecosystem and whether action needs 
to be taken.” 

• BillerudKorsnäs, som beskriver sitt beroende 
av biologisk mångfald: “Skogens förnybara 
råvara är BillerudKorsnäs viktigaste råvarure-
surs och ett ansvarsfullt skogsbruk som förstärker 
klimatnytta och biologisk mångfald är grundläg-
gande.” 

• Essity, som tydliggör kopplingen mellan 
cirkularitet och en minskad påverkan på 
biodiversitet: ”På sikt vill vi kunna erbjuda 
fler cirkulära innovationer. […] En ineffektiv 
avfallshantering bidrar till klimatförändringar, 
föroreningar, påverkan på ekosystem och ekonomis-
ka förluster. Essity arbetar för att minska avfall i 
hela värdekedjan.” 

• Holmen, som tydligt beskriver vilka kon-
kreta åtgärder de genomför och åtgärdernas 
övergripande syfte: ”När vi skördar tar vi 
omfattande miljöhänsyn. Exempelvis lämnar vi 
gamla och döda träd i skogslandskapet och träd 
längs vattendrag. Vi gör även riktade satsningar 
för att öka tillgången av miljöer det är brist på, 
till exempel genom att restaurera våtmarker eller 
genomföra kontrollerade bränder. Dessutom har vi 
identifierat nära 8 000 områden som vi inte skör-
dar. Dessa lämnas för fri utveckling, alternativt 
att vi utför åtgärder för att värna och förstärka 
mångfalden av livsmiljöer. Målet är att alla 
naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i 
det svenska skogslandskapet.” 

• Statkraft, som tydligt beskriver vilken typ av 
påverkan verk-samheten kan ge upphov till 
och hur de fokuserar sina insatser utifrån 
detta: “Our key risks related to biodiversity and 
life on land arise mainly from hydro and wind po-
wer production which affect freshwater ecosystems, 
flying and grazing animals as well as migrating 
animals and aquatic species. Infrastructure related 
to both technologies can fragment habitats and 
spread alien invasive species. To manage our 
impact in a responsible manner we pay special 
attention to red-listed, highly valued or vulnerable 
species” 

• Stora Enso, som tydligt beskriver sina 
kort- och långsiktiga fokusområden inom 
biodiversitet: ”Stora Enso’s current activities 
focus mainly on improving sustainable forest 
management practices to enhance positive impacts 
on biodiversity. Our longterm strategic focus is 
to measure biodiversity holistically to be able to 
improve selected aspects with the largest impact.” 

• Ingitis, som tydligt beskriver sin policy för 
biodiversitet: “The policy includes goals to 
maintain and modernise all managed facilities 
re-sponsibly, to take care of  the protection of  
landscape and biodiversity and follow the princi-
ple of  nondisturbance of  protected areas, species 
and habitats of  high ecological value.” 
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• Preem, som anger ett tydligt ramverk för hur 
företagets påverkan på naturen ska hanteras: 
”Planeringen av projekt på Preems raffinaderier 
beaktar de fyra stegen i den så kallade skade-
lindringshie-rarkin, det vill säga att undvika, 
minimera, mildra och kompensera ska-dor på 
natur och miljö.” 

• Statkraft, som tydligt beskriver hur de enga-
gerar sig i restaurering av natur: “In Vestfold 
and Telemark (Norway), a com-plete restoration 
of  the Tokkeå river downstream from the Lio 
power plant has been accomplished. […] Some 
of  our measures include […] the use of  best prac-
tices in ecological restoration. Similar soil and 
revegetation measures are being performed for the 
rehabilitation work on the Songa and Trolldalen 
dam in Vestfold and Telemark. […]” 

• Equinor, som deltar i intressentplattformar 
med olika kunskaps- och förändringsagen-
dor: “In line with our collaborative core value, 
we want to leverage our effort related to biodiver-
sity through collaboration and partnerships with 
others. Examples where we already do this include 
the joint industry working group on biodiversity 
and ecosystem services in IPIECA and IOGP, 
the Proteus partnership with the UNEP World 
Conservation Monitoring Centre, MARAMBS 
(Marine Animal Ranging Assessment Model Ba-
rents Sea) and SE-ATRACK, a seabird tracking 
programme covering the North-East Atlantic.”
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EBI:S UTVÄRDERINGSFRÅGOR
Motorn i Ecogains Biodiversitetsindex (EBI) är ett 
antal utvärderingsfrågor som ställs för varje företag. 
Utvärderingsfrågorna har genomgått en väsentlig 
vidareutveckling sedan 2020 och dessutom blivit 
fler. Utvärderingsfrågorna har anpassats för att vara 
än mer i linje med den senaste vetenskapen och 
därmed även i linje med ramverket Science Based 
Targets for Nature (SBTN). 

De 23 utvärderingsfrågorna har grupperats i fem 
olika steg enligt den stegvisa metodiken i SBTN. 
Varje steg av frågor representerar hur ett företag 
successivt kan implementera biologisk mångfald i 
sitt hållbarhetsarbete och i sin affärsmodell.

Varje fråga har viktats med 0,5 till 3 poäng. Svaret 
JA på en fråga ger poäng medan ett NEJ inte ger 
poäng. Störst poängvikt har de frågor och steg av 
frågor som vi uppfattar har störst betydelse för att 
företagen ska börja medverka med lösningar för 
biologisk mångfald. Det betyder att steg 1 - Iden-
tifiera, 3 - Sätt mål och 4 - Agera, är de som väger 
tyngst. Sammantaget står dessa tre steg av frågor 
för 80% av de möjliga poängen i EBI 2021. För en 
av utvärderingsfrågorna, fråga 15, finns fyra stöd-
jande underfrågor.

Varje företag tilldelas en sammantagen poäng- 
bedömning utifrån hur vi inom Ecogain bedömt  
företaget utifrån varje utvärderingsfråga. Det till-
låter rankingen av företagen i fallande ordning. 

INDELNING  
AV EBI:S 23 UTVÄRDERINGSFRÅGOR

Steg 1 Identifiera: Identifierar företaget frågan 
om biologisk mångfald och kartlägger det sin 
påverkan och sina beroenden?

Steg 2 Prioritera: Har företaget utifrån frågesteg 
1 prioriterat var i värdekedjorna det ska börja sitt 
arbete med biologisk mångfald?

Steg 3 Sätta mål: Redovisar företaget mål i linje 
med planetens gränser och samhällets mål om 
biologisk mångfald? 

Steg 4 Agera: Har företaget gjort en plan för och 
börjat ta itu med hur det använder naturen?

Steg 5 Rapportera: Följer och rapporterar företa-
get framstegen gentemot målen?

ETT VERKTYG

Ett viktigt motiv med EBI är att dess 23 utvärde-
ringsfrågor ska hjälpa företagen att ta nästa steg. 
Budskapet från oss i Ecogain är att EBI:s utvärde-
ringsfrågor gärna kan användas som ett verktyg 
för att framtidssäkra företagets affärer.
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URVAL OCH UNDERLAG
EBI 2021 granskar de största företagen i Norden 
och Baltikum. Urvalet är de 100 största företagen 
i Norden och de 50 största i Baltikum. Målet har 
också varit att granska de 20 största företagen i vart 
och ett av de åtta länderna. För Sverige har målet 
dock satts högre. Här är urvalet de 100 största 
företagen.

BEGRÄNSNINGAR I URVAL

Vissa begränsningar har påverkat urvalet. Gransk-
ningarna omfattar inte bolag som inte har data 
på nationell nivå, dotterbolag som delar hållbar-
hetsredovisning med ett moderbolag i listan eller 
företag som inte omfattas av EU:s Non-Financial 
Reporting Directive. Eftersom fokus för Biodiver-
sitetsindex 2021 varit att studera det nordiska och 
baltiska näringslivet har företag som inte har en 
hållbarhetsredovisning specifikt för verksamheten i 
den regionen inte granskats. En annan begränsning 
är att enbart hållbarhetsredovisningar på engel-
ska har granskats. Därför är det stora bolag, men 
inte nödvändigtvis de allra största, som granskats i 
Island och Baltikum, där en större andel än i andra 
länder är på det inhemska språket. Sverige - det 
land där metoden för Biodiversitetsindex utvecklas - 
är undantaget från det engelska språkkravet. Av de 
81 granskade svenska företagen var det dock endast 
sex som inte rapporterade på engelska. 

Biodiversitetsindex bygger helt på företagens  
senaste hållbarhetsredovisningar (ibland integre-

rade i årsredovisningen). Årets granskning utfördes 
under mars och april 2021 och således har senast 
tillgängliga hållbarhetsredovisningar fram till 26 
april granskats. För de företag som släpper sina 
redovisningar efter 26 april har 2019 års hållbarhets-
redovisning granskats.

VARFÖR BARA HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN?

Biodiversitetsindex koncentreras mot en granskning 
av hållbarhetsredovisningar eftersom detta är den 
naturliga kanalen för företagen att kommunicera sitt 
hållbarhetsarbete sedan den gemensamma EU-lag-
stiftningen genom Non-Financial Reporting Direc-
tive. Hållbarhetsredovisningen är ett dokument som 
bolagets ledning står bakom. Många företag avsätter 
en beskärd del av sin hållbarhetsredovisning till att 
presentera sitt klimatarbete varför de företag som ar-
betar med biologisk mångfald torde presentera också 
det arbetet i hållbarhetsredovisningen. Dessutom, att 
studera fastställda dokument borgar för konsekvens 
och objektivitet i bedömningen till skillnad mot om 
metoden skulle involvera intervjuer eller enkäter 
ställda till företagen. 

LAND ANTAL FÖRETAG I URVAL
FÖRETAG MED RAPPORTER SOM  
UPPFYLLER KRAVEN FÖR GRANSKNING URVALSLISTA

SVERIGE 100 81 Largestcompanies.se

NORGE 20 20 Largestcompanies.se

DANMARK 20 20 Largestcompanies.se

FINLAND 20 20 Largestcompanies.se

ISLAND 20 20 Frjáls Verslun

ESTLAND 20 16 Top101.ee

LETTLAND 20 20 Top101.lv

LITAUEN 20 19 Nasdaq Lithuania

SUMMA 240 216

URVAL FÖR BIODIVERSITETSINDEX 2021

SKALA UPP MED AI

Ecogains Biodiversitetsindex (EBI) har på tre år 
vuxit från att bara omfatta Sverige till nu åtta 
länder, och det finns en tydlig plan att fortsätta 
skala upp. Nytt för i år är att en del av analysen 
genomförts med hjälp av AI, i samarbete med 
Knowit. Ecogain inleder också i och med EBI 2021 
ett samarbete med Nasdaq i rollen som ”Official 
Biodiversity Data Provider” utifrån de företags-
data som Ecogain nu samlar in och analyserar.
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TEST 2021: GRANSKA OCKSÅ FÖRETAGENS HEMSIDOR?

Företagens arbete med biologisk mångfald kan 
kommuniceras via andra kanaler än hållbarhets-
redovisningen, bland annat den egna webbplat-
sen. För att utvärdera om metoden kan inkludera 
också hemsidor granskades i år därför 54 svenska 
företags hemsidor med samma metod som håll-
barhetsredovisningarna. Av de 54 företagen var 
det enbart ett som hade mer information på sin 
hemsida än i hållbarhetsredovisningen, flera hade 
lika mycket information på båda ställen, men majo-
riteten hade mindre information på webben.  

Vi konstaterade också att hemsidor i större ut-
sträckning än hållbarhetsredovisningar är på det 
lokala språket. 

Slutsatsen är att Biodiversitetsindex fortsatt kom-
mer att fokusera på hållbarhetsredovisningar. Vi vill 
med det uppmuntra en standardiserad och jämför-
bar redovisning, utifrån avsikten med EU:s Non-
Financial Reporting Directive, av företagens arbete 
med biologisk mångfald.
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NOTER
1. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/ 
2. https://ipbes.net/global-assessment
3. https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
4. https://reports.weforum.org/global-risks-report-2020 
5. https://www.weforum.org/press/2020/01/half-of-world-s-gdp-moderately-or-highly-dependent-on-nature-says-new-report/ 
6. https://www.cbd.int/doc/c/705d/6b4b/a1a463c1b19392bde6fa08f3/sbstta-24-03-en.pdf 
7. Inte preciserat vid skrivandet av denna rapport
8. Inte preciserat vid skrivandet av denna rapport
9. https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 
10. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12096-EU-2030-Biodiversity-Strategy 
11. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1804 
12. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-

finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf 
13. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1806 
14. https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news-and-events/news/news-182_en.htm 
15. https://www.ecogain.se/climb 
16. Steffen et al. 2015
17. Kan laddas ned från SBTN:s hemsida www.sciencebasedtargetsnetwork.com
18. Ekologiska fokusområden (EFA) kan ha olika former och det är upp till nationella myndigheter att avgöra vilka som är bäst 

lämpade för omständigheterna i varje EU-land. Jordbrukare kan sedan välja från sin nationella lista vilka EFA-typer som ska 
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