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Abstract
This prestudy has been conducted on behalf of the TransMission project, with the project
partners Alfred Nobel Science Park, the Vehicle Components Group (FKG) and Mälardalen
Industrial Technology Center (MITC). The prestudy has dealt with sustainability issues in the
automotive industry with a focus on supplier development. The purpose has been to map current
different systems and requirements regarding sustainability, that apply for suppliers in the
automotive industry, in order to be able to propose what functions a single system should have to
fit this requirements picture. The hope is that the automotive industry could use a single system,
which could standardize and streamline work with sustainability issues. Data for the prestudy
have been collected with the help of interviews, a workshop, scientific articles and internet
searches. Interviews have been conducted with suppliers, Original Equipment Manufacturers
(OEM) in the automotive industry and customers (hauliers, buyers of heavy duty transport)
linked to the automotive industry as well as consulting companies, research institutes and
investors. After the requirements were clear, a research of existing systems was made, these
systems were then evaluated on their ability to handle all identified requirements. The results
show that none of the identified existing systems could handle all the requirements alone.
Therefore, a proposal of a compiled system was made. The system is described as which
functions it should have and what systems and subsystems it could be based upon. The scope of
the result is limited to what a comprehensive system should have, not how the functions should
work in detail. A conclusive suggestion is that the comprehensive system should either evolve as
a system on its own, or join a similar one that is developed internally by an OEM or in best case
scenario join one that is being developed in a cooperation between different OEM:s and a few
select suppliers in a reference group or similar. Possibly using the cooperation that exists within
Drive Sustainability (cooperation between OEM) and FKG (industry organization of vehicle
component suppliers).

Thanks to everyone who contributed to this project, it could not have been done without your
participation.
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1. Inledning
Denna förstudie har genomförts på uppdrag av TransMission-projektet, med projektparterna
Alfred Nobel Science Park, Fordonskomponentgruppen (FKG) och Mälardalen Industrial
Technology Center (MITC). Förstudien har behandlat arbete med hållbarhetsfrågor inom
fordonsindustrin med fokus på leverantörsutveckling. Syftet har varit att kartlägga vad för
system som används och vad för krav på hållbarhetsarbete som ställs på leverantörer inom
fordonsindustrin, för att kunna föreslå vilka funktioner ett enda system ska ha för att passa denna
kravbild. Förhoppningen är att fordonsindustrin skulle kunna använda ett enda system vilket
skulle kunna standardisera och effektivisera arbetet med hållbarhetsfrågor.

Data till förstudien har samlats in med hjälp av intervjuer, en workshop, vetenskapliga artiklar
och internetsökningar. Intervjuer har genomförts med leverantörer, Original Equipment
Manufacturers (OEM) inom fordonsindustrin och kunder (åkerier, inköpare av transport)
kopplade till fordonsindustrin samt konsultbolag, forskningsinstitut och investerare. Efter att
kravbilden fastställts gjordes en kartläggning av befintliga system, dessa system utvärderades
sedan på deras möjlighet att hantera samtliga identifierade krav. Då inget av de identifierade
befintliga systemen hanterade samtliga krav sammanställdes ett förslag på vad ett system skulle
kunna ha för funktioner för att kunna fungera som ett heltäckande system, se avsnitt 4.2.

Efter att funktionerna i det föreslagna systemet sammanställts genomfördes test och utvärdering
av systemets funktioner i intervjuform tillsammans med leverantörer och OEM:er inom
fordonsindustrin för att samla respons kring funktionerna och diskutera förutsättningarna för ett
enda gemensamt system. Efter att systemet testats anordnades en workshop med syfte att samla
ytterligare feedback kring systemets funktioner, ett gemensamt systems förutsättningar samt
sprida förstudiens resultat.

I tabellen nedan presenteras hur många aktörer som intervjuats. Det söktes kontakt med totalt 74
olika personer tillhörande olika företag i detta projekt. Svarsfrekvensen var låg på grund av att
studien utfördes under semesterperiod, juli-augusti, och att vissa saknade kompetens inom
området och därför tackade nej.
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OEM Leverantör Kund Konsult/Forsk
ningsinstitut

Investerare

Intervju om
kravbild

4 4 2 2 1

Intervju för
test av system

2 3 - - -

Antal
deltagare i
workshop: 28
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2. Sammanställning av resultat

2.1 Nuvarande kravbild på leverantörer
De tre viktigaste indikatorerna som en OEM kan använda för att utvärdera en leverantör är:

● Informationsgivning: koldioxidutsläpp, material, transparens och Life-Cycle
Assessment (LCA).

● Implementering av “renare” teknologi för minimering av koldioxidutsläpp.
● Hälsa och säkerhet: Säkerhets- och hälsopolicy för arbetsgivare och arbetare.

Intervjuerna har visat att den största kravställaren gällande arbete med hållbarhet är
leverantörernas kunder (OEM:er). Gällande redovisning av hållbarhet kräver OEM:er att
leverantörerna ska redovisa i det system OEM:en använder. Det kan vara ett egenkonstruerat
system eller ett externt som till exempel EcoVadis. OEM:erna kräver att leverantörerna ska följa
deras Supplier Code of Conduct, besvara till exempel Self-Assessment Questionnaire (SAQ) om
sitt hållbarhetsarbete och vara certifierad med till exempel ISO 14001 och ISO 9001.
Leverantörerna ska även kunna redovisa sina egna policys eller Code of Conduct för hur de
hanterar social- och miljömässig hållbarhet samt hur de hanterar dessa frågor mot sina
leverantörer med till exempel en egen Supplier Code of Conduct.

OEM:er vill ha tillgång till data på utsläpp och energianvändning för enskilda produktionsplatser
och företag i sin helhet i absoluta och relativa siffror samt LCA-data på leverantörens
komponenter. Den LCA-metod som bör användas i första hand hos leverantörer är en
hotspot-analys som fokuserar på de mest påverkande aspekterna i produktionssystemen (Sjöqvist
& Ibrahem, 2021). Leverantörerna bör ha mål och program för att öka hållbarheten kring
transport och produktion, samt mäta övrig miljöpåverkan vid materialframställning i
CO2-ekvivalenter samt redovisa om farliga substanser används och i så fall vilka. De ska kunna
redovisa vilka material produkterna innehåller, om det finns en policy för hantering av råmaterial
samt var materialen kommer ifrån och hur de har bearbetats. Det ska finnas personer som
ansvarar för social- och miljömässig hållbarhet samt efterlevnad. Se bilaga 3 för den fullständiga
nuvarande kravbilden på leverantörer.

2.2 Nuvarande kravbild på OEM från deras kund
Utifrån intervjur med OEM:ers kunder framgår det att från ett hållbarhetsperspektiv är det
utsläppen under fordons användarfas och tillverkningen av hållbara drivmedel som är mest
intressant, inte utsläppen under tillverkningen av fordonet. De bedömer främst drivmedlet när de
väljer ett hållbart alternativ och inte siffror som gram CO2/distans. De främsta kraven, att
transportlösningen matchar en specifik typ av körning gällande distans och last samt lågt pris,
leveranstider och leveransprecision, går före hållbarhetskraven. En utmaning som små åkerier
upplever är om valet av drivmedel och maskin kommer vara relevant om ca 7 år, då det är
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ungefär så länge en intervjuad kund använder ett fordon. Samtidigt menar en intervjurespondent
att de små åkerierna inte vågar vara först att ställa om till mer hållbara alternativ, för att det
upplevs som en så pass osäker investering än så länge.

2.3 Framtida kravbild på OEM från deras kund
I framtiden kommer OEM:ers kunders (åkerier och transportkunder av tunga lastbilar) krav på
hållbarhetsaspekter att öka. Enligt en intervjuad transportkund finns det vissa förutfattade
meningar om eldrivna lastbilar. Även om två lastbilar, en el och en som inte är el, skulle vara
likvärdiga prestandamässigt, gör fördomarna att den eldrivna ses som sämre. Samma person
menar att i framtiden kan tankarna skifta och bli tvärtom. Hela livscykeln för en lastbil kommer
inte vara intressant för OEM:ers kunder utan bara de delar som inte är försumbara. Det som
troligtvis kommer vara intressant är CO2-utsläpp, batteriernas hållbarhet, framställning av
hållbara bränslen och vilken klimatpåverkan stålet har. Vad detta betyder för leverantörer till
OEM:er är att batterileverantörer kommer uppleva hårdare hållbarhetskrav bland
leverantörsgrupperna på grund av de mineraler som ingår i batterier. Krav som exempelvis
mängden kobolt i batteriet eftersom det kan påverka både sociala- och miljöaspekter negativt,
med till exempel barnarbete och att det är en giftig bristvara - istället förväntas nickelmängden
öka i batterier (ivl.se).

2.4 Nutida kravbild från investerare
Enligt intervju med investerare finns det ett intresse för hållbarhetsutveckling både på kort och
lång sikt ur alla hållbarhetsperspektiv. Att investera i hållbarhet är konkurrenskraftigt, att till
exempel vara först med elektrifierade fordon i en viss bransch, men det kräver att investerare
vågar och inser att förändring tar tid. De krav som de ställer beror mycket på var leverantören är
geografiskt. I EU är kraven främst inriktade mot miljö där CO2-utsläpp under användarfasen är i
stort fokus men investerare ställer också krav på exempelvis inköpsprocesserna och
arbetsförhållanden. Rapporteringen sker via miljörapporter och via verktyg och mätmetoder som
GRESB, vilket används av investerare för benchmarking av aspekter kring ESG (Environmental,
Social, and Governance). I nuläget sker rapportering manuellt hos den investerare vi intervjuade,
men det finns arbeten kring att bygga upp en IT-struktur.

2.5 Framtida kravbild från investerare
I framtiden kommer investerare fortsatt vara intresserade av miljöfrågor och söker ett holistisk
angreppssätt för att det ska bli integrerat i hela bolaget och deras strategi. Vilken aspekt av
hållbarhet som är viktigast beror på sektor men överlag är miljöaspekter fortfarande viktigast.
Det framtida perspektivet på leverantörer är att undersöka hela kedjan istället för bara
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användarfasen av fordonet. De framtida krav som investerare ställer beror mycket på vilka krav
de i sin tur får från sina investerare. Det kan hända att mer tillverkning av fordon flyttas till
Norden vilket kan innebära tuffare hållbarhetskrav men det är oklart vad det skulle betyda exakt
för leverantörer.

2.6 Framtida kravbild på leverantörer
I framtiden kommer OEM:er samarbeta mer kring hållbarhet med sina närmaste (first tier)
leverantörer till att börja med. Det kommer innebära att leverantörer behöver uppfylla ett par mål
med årlig kontroll och att samarbetet mellan OEM och leverantörer kommer öka med till
exempel hållbarhetsutbildningar samt hur de ska tillsammans hantera oväntade negativa
händelser kopplade till hållbarhetsfrågor.

Enligt intervjuer och forskningsartiklar (Atofarati, 2021) kommer OEM:er att ställa högre krav
på datainsamling (till exempel LCA, konfliktmineraler och deras ursprung, SAQ) från
leverantörer tillsammans med en ökad granskning på plats av antingen OEM eller tredje part.
Granskningen är en säkerställning av att leverantören lever upp till förväntningar, exempelvis att
de uppfyller uppförandekoden och vad de har angett i SAQ. Hur frekvent granskningen är beror
på tilliten till leverantören som främst beror på transparens i kommunikation, SAQ, policy/övriga
dokument och var leverantören befinner sig geografiskt.

I dagsläget sker ca 90% av utsläppen i fordons användarfas (Atofarati, 2021) vilket leder till att
utsläppen vid tillverkning prioriteras lägre. Däremot är en prognos att dessa utsläpp kommer bli
mer intressanta i takt med övergången till mer hållbara bränslen. Dessutom har OEM:er mål
kring noll koldioxidutsläpp i framtiden och leverantörerna är en del i kedjan för att nå de målen,
därför kommer leverantörers energimix och LCA-data bli allt viktigare. Ett första steg som
leverantörer kan ta i denna utveckling är att använda förnyelsebar el i produktionen, samt kräva
det från sina underleverantörer.

I framtiden kommer det ställas högre krav på LCA-analyser eftersom det kommer bli mer
värdefullt för OEM:er och deras kunder. LCA kommer regelbundet efterfrågas istället för endast
vid behov. Sensitivity analysis-LCA (nästa steg efter hotspot-LCA) bör leverantörer utföra i
framtiden för att utreda vilka input som är viktigast för hållbarhets-output (Intervjuer; Sjöqvist &
Ibrahem, 2021).

Se bilaga 4 för detaljerad framtida kravbild på leverantörer.

2.6.1 Framtiden för batterileverantörer

Enligt LCA-analyser av batterifordon finns det tre faktorer att utvärdera: (1) produktionen av el,
(2) produktionen av batteri och (3) resterande komponenter. Den största påverkbara faktorn för
leverantörer är produktionen av batterier som varierar mellan 150% - 250% mer CO2-utsläpp
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jämfört med produktionen av resterande komponenter (Kawamoto et al., 2019). För
batterileverantörer innebär det att i framtiden kan vi se:

● Hårdare krav på en lägre andel anrikning och bearbetning av litium i Kina på grund av
energimix (Emilsson & Dahllöf, 2019) och OEM-strategi att minska outsourcing av
batteriproduktion enligt intervju. 90 % av all anrikning och bearbetning av litium till
batteriindustrin sker i Kina, oavsett var litiumgruvan finns. För att Europa ska bli
självförsörjande på anrikat litium skulle det behövas ett 15-tal nya fabriker inom unionen
(Berggren, 2020).

● Högre krav på att batterimineraler utvinns från de mest hållbara gruvorna (Responsible
Minerals Initiative (RMI) kan användas för kontroll av mineralanskaffning).

● Krav på att en viss andel (förslag på 50% från en leverantör) av batteriet är återvunnet för
att nå högre grad av cirkularitet istället för att bryta nytt i gruvorna.

● Krav på ett antal laddningscykler för ett hållbart batteri (förslag på 1000 från en
leverantör).

● Krav på procentuellt lägre CO2-avtryck för batteriet jämfört med ett kinesiskt
referensbatteri (förslag på 90% lägre CO2 från en leverantör).

● Säker avfallshantering då det kan vara giftigt och brandfarligt (Skeete et al., 2020).
● Återvinningen är beroende av batteri-kemin och formfaktorn (Skeete et al., 2020).
● Det saknas (2019) en effektiv och hållbar metod för att återvinna materialen från

föråldrade elfordon (Skeete et al., 2020).
● Högre framtida krav på batteri-design, identifiering av batterikemi för ett batteri och hur

det ska sorteras, och batteri-kemi-strategi för att enklare återvinna material.

2.6.2 Framtiden för stålleverantörer

Krav på grönt stål kommer troligtvis ställas från myndigheter eftersom det är vad som krävs för
att nå en bredare marknad istället för få nischade kunder. Grönt stål kommer inledningsvis
användas i energisnåla premiumfordon och tunga fordon. I dagsläget saknas det forskning kring
hur sannolikt det är att grönt stål kommer användas i ett bredare fordonssegment i framtiden och
om det är något som kunder av tunga lastbilar är villiga att betala mer för (Muslemani et al.,
2021). I Sverige 2021, som är ledande i framtagningen av grönt stål, finns det två initiativ kring
grönt stål: HYBRIT och H2 Green Steel. De förväntas leverera grönt stål till marknaden 2026
respektive 2024 (BREAKIT, 2021; Woynillowicz et al., 2021).

OEM:er menar enligt intervju att mer fokus kommer att läggas på cirkulär ekonomi och därför är
det intressant att vara förberedd och/eller ledande, vilket innebär ett ökat krav på leverantörer.
Krav som 6R från cirkulär ekonomi: recycle, reuse, reduce, refuse, rethink and repair där det är
möjligt. Krav på återvunnen aluminium förväntas prioriteras före stål då det är enklare att
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återvinna med hänsyn till kvalitet och pris. Online-verktyget MATCHE kan användas av
leverantörer för att uppskatta hur redo de är inför cirkulär ekonomi.

2.7 Bevis på grönt stål
Det är oklart hur leverantörer ska kunna bevisa att grönt stål har används i produktionen i
framtiden. Ett förslag som är under utveckling är grönt stål-certifikat som är verifierade av en
oberoende tredje part. Tanken är att kunden köper certifikat och därmed äger CO2-besparingen
och kan använda det som en reduktion i sitt totala scope 3-utsläpp.

XCarb är ett initiativ som förväntas släppa grönt stål-certifikat i slutet av 2022. Enligt
utvecklarna av XCarb ska certifikatet vara tillgängligt att köpas för alla olika stållösningar och
beräkningen av CO2-besparingen sker i samarbete med GHG Protocol. Ett annat initiativ av
XCarb innebär miljömärkning av stål, men det gäller bara långa och slanka stålbitar
(Arcelormittal, u.å; Eurometal, 2021). Det finns ingen information om de projekt som utvecklar
grönt stål i Sverige har liknande system men det bör komma något som liknar XCarb.

2.8 Workshop
Vid slutet av förstudien genomfördes en workshop för att sprida resultatet och få input om olika
reflektioner och frågeställningar gällande projektet och diskussionspunkter. I denna diskussion
deltog ca 28 olika personer från OEM:er, leverantörer, konsulter och akademier.

Det preliminära resultatet från förstudien presenterades och dessa diskussionspunkter togs upp:

● Vad tycker ni om systemet i sig? Bra eller dåligt? Kort varför (ej detaljnivå). Någon
funktion som ni saknar?

● Ska systemet innehålla både kvalitet och hållbarhet? Varför?
● Behövs ett gemensamt heltäckande system/plattform eller är det bättre när det finns fler?

(bakgrund: flera olika initiativ som vårt system utvecklas just nu, ska de utvecklas på eget
håll (internt/tredjepart/samarbeten) eller ska de gå ihop till ett?)

● Om ja till ett heltäckande:
● Ska ett befintligt nästan heltäckande system användas eller behövs det ett helt nytt?

Varför?
○ Vad krävs av en ägare för att äga ett sådant här system/plattform?
○ Vem ska ta över projektet/ta plattformen/systemet vidare?
○ Vad är nästa steg för att nå ett enda heltäckande system?

● Om nej till ett heltäckande, varför inte?

Behövs systemet?

Deltagarna ansåg att systemet är något som behövs; att det finns ett behov av ett standardiserat
och gemensamt tillvägagångssätt för rapportering av hållbarhet.
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Nästa steg framåt

Det som framgick i diskussionen var att det kan vara fördelaktigt med en referensgrupp för att
driva och äga projektet (systemet) vidare. Förslaget är att referensgruppen består av olika OEM:s
och ett antal leverantörer för att kunna koordinera aktiviteter för att nå vissa mål och att det är
“otroligt viktigt att branschen inte spretar åt olika håll”. Ett förslag som dök upp under
diskussionen var att involvera FKG eller CLEPA (European Association of Automotive
Suppliers).

En punkt som både OEM och leverantörer ansåg är ett viktigt nästa steg är att utveckla LCA.
LCA ska vara transparent och gedigen från leverantörer för att överensstämma med OEM:ers
mål på makronivå, dvs övergripande mål. OEM vill kunna jämföra leverantörer via LCA och
betonar att LCA-gränser är viktiga: en leverantör som enbart monterar ihop olika delar skiljer sig
mycket från en som bryter mineraler alternativt någon som outsourcar mycket. OEM:er tror
dessutom på standardiserat och välkänt LCA arbete som Science Based Targets (SBT) och
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

En utvecklingspunkt är hur LCA kan göras enklare att utföra. Om ett företag har 3000 artiklar
blir LCA en stor utmaning. Just nu sker det ett utvecklingsarbete av ett forskningsinstitut för att
förenkla detta scenario om 3000 produkter vilket förväntas vara klart i november. Detta arbete
innebär att ta fram ett flexibelt (som inte behöver vara 100% precist) verktyg som bygger på
standardprodukter för att sedan gå in på artikelnivå. Detta bygger på GHG Protocol och
skillnaden är att de fokuserar på produktion och processer istället för en specifik produkt.

En intressant observation från en större leverantör är att de har möjligheten att ställa krav på
vilket sätt de redovisar till sina kunder då de är en så pass stor aktör. Med andra ord har de har
valt ett system internt som de inte kommer lämna på grund av extern påtryckning.

Ska det vara kvalitet och hållbarhet i samma system?

En deltagare ansåg att det är “bra att få ihop så mycket som möjligt så det blir samma spår”
eftersom vissa hållbarhets- och kvalitetsaspekter hör ihop. Därför bör bara det som är relevant tas
med om de ska slås ihop.

Utmaningar

En stor utmaning som en deltagare såg är att det finns många olika system och en utmaning är att
integrera dessa till ett gemensamt. En annan utmaning är att få transparens i hela
leverantörsflödet samtidigt som det finns otroligt många olika system som OEM:er vill att
leverantörer ska använda, och det märker även leverantörernas leverantörer. Utmaningen är då att
faktiskt få alla leverantörer att kunna jobba i systemet. Blir det för många system kommer det bli
för resurskrävande att hantera alla. International Material Data System (IMDS) är ett bra
exempel på ett verktyg som funkar men det har tagit 15-20 år för leverantörers leverantörer att
börja använda det.
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Ett problem som en leverantör har sett är att när de granskar sina leverantörer via tredje part,
ligger ett stort ansvar på granskare att ha koll på landets lagar. De har inte hittat ett initiativ i
fordonsindustrin som har bra koll på länders lagar kopplat till fordonsindustrin, jämfört med de
tredje part-granskare som finns i till exempel textilindustrin.

En annan leverantör ansåg att det är bra med ett sånt här system, men att det är svårt att få det till
en etablerad standard. Det som behövs är att många OEM står bakom samma system, i alla fall i
EU.

Reflektionspunkter och frågor

Se avsnitt 6.2.
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3. Analys av resultat

3.1 Analys av nutida krav
Enligt utredningen i detta projekt finns det flera olika portaler och system som OEM kontrollerar
som leverantörer ska ge indata till. Samtidigt finns det en SAQ som är resultatet av ett samarbete
mellan många OEM:er. Ett förslag är därför att använda SAQ och utveckla den till att antingen
inkludera flera frågor (från våra identifierade krav) eller koppla ihop den med andra system i
någon dashboard (gränssnitt). Detta skulle innebära att leverantörer får allt på ett ställe. Det har
även visat sig att leverantörer redan ger den data som GHG Protocol-excell har till OEM:er, men
hur de gör det och hur den ser ut skiljer sig mellan leverantörerna. Ett förslag är därför att
systemet har ett grunddokument, förslagsvis den som GHG Protocol har (GHG Emissions
Calculation Tool, betastadie just nu 2021).

I en jämförelse mellan olika intressenters krav på leverantörernas hållbarhetsredovisning och
krav skiljer de sig. Kunder av transport och investerare kollar på utsläpp i användarfasen av
fordon. Kunderna tittar främst på drivmedel och om fordonet har kapacitet att användas i samma
utsträckning som ett nuvarande fordon. Hur hållbarhet prioriteras skiljer sig mellan mindre
åkerier och större transportkunder. För mindre åkerier är inte hållbarhet (både produktion och
användning) något som prioriteras högt eftersom de värderar lågt pris, leveranstider och
leveransprecision högre. Dessutom ser de en risk i att investera i nya drivmedel eftersom det
måste vara relevant i ett antal år framåt. En större transportkund som deltog i intervju, som idag
har 55% fossilfri transport, menade istället att de tror på elektrifiering när det är möjligt med
hänsyn till distanskapacitet och pris. Tankesättet skiljer sig mot den investerare som deltog i
projektet, som väljer att aktivt investera i hållbara lösningar. Det kan bero på att det finns
tydligare och hårdare krav på deras arbetssätt med hållbarhet från intressenter som till exempel
investerare, banker, reglering och därmed tar de större risker, jämfört med mindre åkerier.

Utifrån projektets identifierade nuvarande krav och system finns det inget system som är
heltäckande för alla krav. Det som kommer närmast och som finns idag är Position Green men
saknar funktioner som exempelvis IMDS, RMI, LCA, SAQ tillför. Enligt en intervjurespondent
finns det ett utvecklingsarbete hos en OEM att ta fram en öppen-källkod plattform för
informationshantering generellt som kartlägger hela kedjan och kopplar input från leverantörer,
kunder och liknande. Det saknas ett lanseringsdatum för detta och det är ett projekt med många
utmaningar.

Angående vem som är drivande för hållbarhetsutveckling i fordonsindustrin skiljer sig
uppgifterna mellan de olika intervjuerna. Två OEM:er menar att det är deras kunder medan det är
investerare enligt två andra OEM:er. Övriga gemensamma drivkrafter som OEM:er nämner är att
nå SBT-mål och bli attraktiva företag för allmänheten. Enligt en leverantör är standarder och
deras kunder (OEM) drivkraften medan enligt en annan är det investerare och kunder. En tredje
leverantör har höga krav från sina ägare och vissa OEM. För kunderna av transport och åkerier
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(tunga lastbilar) är det en liten mängd kunder som ställer höga krav på hållbarhet, och att de
flesta värdesätter priset före.

3.2 Analys av framtida krav
Exakt vad som kommer vara aktuellt 2025 är ju såklart en svår fråga att svara på. Se bilaga 5 för
ett förslag på scenario i tre tidssteg, det vill säga inga konkreta år. Det som är sannolikt i Sverige
2025, utifrån bedömning av intervjuer och artiklar, är 100% hållbar energi hos alla leverantörer,
användning av grönt stål och certifikat (ISO, grönt stål, eventuellt något batterirelaterat), mer
LCA-data från leverantör till OEM, ökat krav på- och användning av batteridrivna fordon vilket
betyder mer fokus på konfliktmineraler i batterier samt cirkularitet för batterier.

I framtiden ser flera leverantörer, konsulter/forskare och OEM från intervjuerna grönt stål som
en del för ett framtida hållbarhetsarbete. 2024 och 2026 förväntas två stora svenska projekt börja
leverera grönt stål. Ett annat initiativ som handlar om att bevisa att ett stål är grönt via certifikat
är också under utveckling från en annan stålleverantör och förväntas lanseras 2022. Detta tyder
på att grönt stål kommer bli verklighet inom 2025 vilket kan betyda att leverantörer kommer få
ett krav på sig att använda en viss del grönt stål. Däremot visar forskning från 2021 att ett
bekräftat kundsegmentet är litet och begränsat till energisnåla premiumfordon och lastbilar.

3.3 Analys av arbetssätt
De arbetssätt/delsystem som identifierats och ingår i slutsystemet är kompatibla och täcker olika
områden kopplat till nutida och framtida hållbarhetskrav. De flesta av dem används redan av
leverantörer/OEM: IMDS, RMI, Environmental Product Declaration (EPD), GHG Protocol,
SAQ & ISO men i varierande utsträckning. Dessa system är under kontinuerlig uppdatering och
GHG Protocols exceldokument för resurs/utsläpp-beräkningar som leverantörer visat intresse för
i intervjuer är exempelvis i betastadie (GHG Emissions Calculation Tool). I projektet framgick
det ett direkt behov att materialmjukvaran IMDS inkluderar gram CO2 per vikt material, vilket
är redan under utveckling enligt en OEM.

EPD är en öppen databas för LCA-rapporter. Transparensen tolkas olika av olika aktörer. En
leverantör menade att det är något de använder och anser gällande öppenheten att de ändå är
öppna via IMDS. En annan leverantör ville veta hur väl deras LCA presterar gentemot de andra
för att inte framstå som dåliga innan de publicerar den. En OEM såg EPD som ett bra förslag för
att jämföra olika leverantörer. Eftersom transparens har stor betydelse för OEM går det dra en
slutsats att det är bättre att publicera “dålig” LCA i EPD än att välja att inte göra det på grund av
oro över resultatet. Att vara ärlig för ökad tillit mellan aktörer med andra ord.

Tanken är att systemen knyts ihop med ett digitalt gränssnitt. Fördelen är att de unika systemen
bevaras vilket är bra för deras ägare och användare och att det inte behöver utvecklas system på
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nytt. En nackdel är däremot att det finns många delsystem vilket kan vara svårt att hantera för
olika leverantörer. Ett förslag är därför att i det digitala gränssnittet så syns bara de delsystem
som är relevanta för den specifika leverantören.

3.4 Analys av workshop
En sammanfattande analys av workshopen är att både OEM och leverantör vill ha ett gemensamt
standardiserat system för att enkelt hantera hållbarhet - detta projekt ligger i linje med den
utveckling som sker i behov av system, framtida krav och föreslagna delsystem. Huruvida
kvalitetshantering ska ingå i systemet, har intervjuer och workshop pekat på att det som är
gemensamt mellan dem bör ingå. Annars blir det för komplext på grund av för mycket
information. Information ska gå både nedströms och uppströms. Ägandet bör vara via den
referensgrupp som beskrivs i under rubrik 2.8.Workshop, eftersom det stämmer överens med det
krav som finns på samarbete för systemets framgång. Det arbete som står i vägen för systemet är
hur LCA kan genomföras på ett enkelt sätt, vilket det pågår projekt om just nu, och det kommer
också krävas standardiserings-arbeten då systemet bygger på standardiserade krav och metoder.
Hur det ska gå till är inte bestämt men ett förslag, likt systemets framtida utveckling i stort, är att
det sker genom samarbete som även inkluderar forskare.

En större leverantör sa att de väljer att stanna vid sina valda system eftersom de är en stor aktör.
En punkt som detta lyfter är att det kommer finnas leverantörer (troligtvis av den större klassen)
som står fast vid sina valda system istället för att gå över till andra, till exempel det system som
föreslås i denna rapport. Detta kan därför bli en utmaning och ett förslag är att dessa leverantörer
ingår i referensgruppen då de har en tydlig åsikt om olika system och om varför de skulle
förespråka ett befintligt system.
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4. Förslag på arbetssätt

4.1 Befintliga liknande system

Pathfinder
Pathfinder är skapat av World Business Council for Sustainable Development - ett samarbete
mellan fler än 200 internationella företag (WBCSD), som syftar att nå ett system för transparent
CO2-data från end-to-end i värdekedjan. Till systemet behöver det utvecklas metoder och teknisk
infrastruktur för hur det ska fungera. Målet är att Pathfinder ska använda primär och verifierad
utsläppsdata på produktnivå, för att företag enklare ska kunna minska sina utsläpp och nå
Parisavtalet. Utmaningen som de beskriver är att det saknas en tillförlitlig informationsbas för att
företag ska kunna styra sin utsläppsreducering. Drivkrafter utöver lagkrav och Parisavtalet är
ökat kundkrav för transparenta klimatavtryck (främst CO2-utsläpp för en produkt/tjänst) och
ökande krav från investerare på minskning av scope 3-utsläpp.

Pathfinders mål är att bygga en konsekvent metodik för att ta fram jämförbar, verifierad
primärdata på produktnivå. Samtidigt ska ett brett ekosystem med säker dataöverföring utvecklas
för att hantera infrastrukturen för systemet.

Pathfinder ska få företag att gå från begränsad och inkonsekvent beräkning och rapportering av
scope 3-utsläpp med för mycket bedömningsutrymme till att bli konsekvent och jämförbar och
trovärdig. Gå från rapportering som bygger på sekundär data (snittvärden) till verifierad
produktspecifik primärdata. Till sist gå från kostsamma, resurskrävande LCA-beräkningar av få
produkter till enkel beräkningsmetod med ökad precision och säker dataöverföring i värdekedjan.

Pathfinder liknar det system som föreslås i denna rapport och det systemet kan tolkas som en del
i Pathfinders strategi om en konsekvent metodik. Pathfinder nämner inte vilka verktyg eller
funktioner som kan ingå i systemet utöver GHG Protocol, ISO och det mål som Pathfinder har.

Position Green
Position Green etablerades 2015 i Sverige och är ett litet företag bestående av ungefär 20
personer. De erbjuder ett verktyg för leverantörsuppföljning i hållbarhet. För användarna är det
ett digitalt gränssnitt med poängbedömning av leverantören, de kan få fram diagram och
analysera hållbarhetsdata genom KPI:er, CO2-beräkningar, bedömningar och måljämförelser.
Det finns även överblick, spårbarhet och inbyggd kunskap (emissionsfaktorer, standarder med
fler). De standarder och initiativ som ingår i Position Green är bland annat SDG’s (FN:s mål),
ISO, GHG Protocol och Global Reporting Initiative (GRI). Indata till systemet är om hållbarhet
genom manuell inrapportering, automatiserade enkäter, filuppladdning och systemintegrationer.
Datan kan sedan exporteras i olika filformat som excel och PDF (Position Green, u.å.).

Position Green:s verktyg går att anpassa efter verksamheten genom att välja förvalda strukturer
och frågor. Övriga funktioner är påminnelsemail, visualiseringar över statistik, instruktioner för
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användare med förklaringar, behörighetskontroll i systemet och direkthjälp från Position Greens
konsulter.

Position Green ligger nära det system som föreslås i denna rapport. Det framgår inte exakt vilka
funktioner de har, vem som bestämmer poängsättningen eller om det finns stöd för Drive SAQ,
IMDS, RMI och andra verktyg som används inom fordonsindustrin. En leverantör har uppgett att
de använder Position Green medan ingen OEM har nämnt det. På deras webbsida anger de olika
företag som använder Position Green och de är inom branscher som bland annat livsmedel,
modekläder, läkemedelstillverkare och metallpulvertillverkning.

Catena-X
Catena-X är ett digitalt ekosystem för standardiserade metoder för datadelning mellan alla
aktörer inom den automotiva värdekedjan. Det grundades 2021 i ett samarbete mellan bland
annat BMW, Deutsche Telekom och Siemens. Catena-X är fortfarande i pilotstadie men ämnar
kunna hantera:

● Spårbarhet av hårdvara och mjukvarukomponenter.
● Hållbarhet
● Cirkulär ekonomi
● Kvalitetshantering
● Efterfrågan och kapacitetshantering
● Databas för affärspartners
● Data-och modellcentrerat utvecklings- och driftsstöd
● Modulär produktion
● Manufacturing as a Service
● Realtidskontroll och simulering

EcoVadis
EcoVadis grundades 2007 i Paris och har sedan dess vuxit till att bli världens största
tillhandahållare av hållbarhetspoängsättning (ratings) av företag med ett globalt nätverk.
EcoVadis poängsätter och utvärderar företags hållbarhetsarbete baserat på deras svar i ett
frågeformulär. Frågeformuläret anpassas efter företagets bransch, storlek och geografiskt läge.
Baserat på svar och stärkande material poängsätts företaget på en skala från 0-100. Vi finner
frågeformuläret väldigt täckande men det saknar vissa funktioner för att kunna fungera som ett
heltäckande system för hållbarhetsarbetet.
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4.2 Vårt förslag på system och dess funktioner
Nedan presenteras de funktioner vårt föreslagna system innehåller. Dessa funktioner är baserade
på den identifierade kravbilden och nuvarande system/verktyg. För att göra det lättare att hantera
har vi delat upp funktionerna i följande kategorier: Generellt, Miljö, Socialt, Styrning och Övriga
funktioner.

Generellt

● Redovisa om företaget arbetar mot vissa SDG’s {FN:s mål), redovisar enligt GRI eller
följer riktlinjer från till exempel OECD.

● Redovisa om företaget följer relevanta lagar (generell fråga inte enstaka lagar).
● Redovisa om information har verifierats av tredje part.

Miljö

● Redovisa policys för energianvändning och CO2-utsläpp samt  elkonsumtion i till
exempel megawatt

● Vad som har gjorts för att minska energianvändning genom uppgradering av teknik eller
verktyg och hur mycket utsläppen har minskats

● Redovisa om mål är godkända enligt SBTi
● Redovisa och bedöma hur redo företaget är för cirkulär ekonomi samt redovisa om/hur de

arbetar på ett cirkulärt sätt med hjälp av t.ex. 6R: recycle, reuse, reduce, refuse, rethink
and repair.

● Redovisa komponenters miljöprestanda och LCA (EPD). Leverantören kan även separat
redovisa inom vilka gränser de har genomfört LCA och vilket CO2-utsläpp så att det
snabbt kan hittas av OEM utan att de behöver läsa igenom hela dokumentet.

● Redovisa miljömässig prestation både på plats- och företagsnivå, som t.ex. förbrukning
av vatten, råvaror och energi,, CO2-utsläpp i relativa och absoluta siffror från scope 1, 2
och 3 samt hur beräkningen är genomförd

● Redovisa vilka material som produkter innehåller, återvinningsgrad, var materialet
kommer ifrån och hur de har bearbetats.

Socialt

● Redovisa hur de hanterar IT-säkerhet, T.ex. om de har en policy för detta.
● Olycksfrekvens (total tidsförlust av olyckor x 1,000,000/totala timmar arbete)
● Olycksgrad (antal förlorade dagar pga olycka x 1,00/totala timmar arbete)
● Redovisa vilka delmaterial och konfliktmineraler som ingår i komponenter samt redovisa

var de kommer ifrån och värdera risken tillhörande konfliktmineraler med hänsyn till
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geografiskt område.
● Redovisa hur personalen utbildas i hållbarhetsfrågor - olika flikar för olika områden, t.ex.

diskriminering, trakasserier, avfallshantering, energibesparing, antikorruption och mutor,
informationssäkerhet.

● Redovisa hur de hanterar affärsetik, t.ex. antikorruption och mutor.
● Redovisa hantering av mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden.
● Redovisa om leverantören bidrar till sociala projekt i närsamhället vid sin

underleverantör

Styrning

● Redovisning av hur styrelse och ledningsgrupp involveras i frågor kring hållbarhet.
● Redovisa hur företaget hanterar klimatrelaterade och omställnings-risker och möjligheter

i t.ex. strategier och planering.
● Redovisa företagets egen Code of Conduct och Supplier Code of Conduct.
● Redovisning av mål gällande hållbarhet.
● Redovisa certifieringar som t.ex. ISO.

Övriga funktioner

● Funktion för att omdirigeras till ett online-test/utbildning om hållbarhetsfrågor i t.ex.
affärsetik

● Att enkelt följa en checklista för varje OEM i systemet och kunna checka av krav och se
vilken OEM som har vilken punkt

● Kunna jämföras mot andra leverantörer genom att veta sitt eget betyg och vad
snittbetyget för leverantörer är

● Nyhets-dimension, t.ex. om något händer i ett visst land som kan påverka leverantören
ska det framgå. Till exempel om en gruva kollapsar

● Att bli tvingad som leverantör att kolla att ett visst krav fortfarande uppfylls på uppdrag
av OEM vid behov eller att OEM kräver återkommande kontroll inom givet intervall.

● *Pling* för uppdateringar av t.ex. ISO-standarder eller krav från OEM som de följer eller
regleringar.

● Tillgång till kunders Supplier Code of Conducts och SAQ samt underleverantörers Code
of Conduct.

● Smidigt kunna exportera data som är inlagt i systemet till sin hållbarhetsrapport
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4.3 Hur gränssnittet kan se ut

● Digital dashboard som främst används av OEM och leverantör.
● En sorts “Lego”-uppbyggnad: färdigdefinierade krav som OEM kan välja från ett

bibliotek att leverantörer ska redovisa enligt.
● Poängsättning - leverantör vet sitt poäng och kan jämföra det mot ett snitt.
● Sammankopplar befintliga system till en plats.
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4.4 Varför har inte OEM ett heltäckande system redan?
OEM:er saknar ett heltäckande system idag. Det finns många olika verktyg men de är
specialiserade inom vissa områden, till exempel IMDS för hantering av material. En OEM menar
att det inte är en ny idé att ta fram ett heltäckande system och att det är en god idé, men att det är
komplext och det saknas en lösning idag. Det finns olika initiativ som försöker uppnå detta,
exempelvis EcoVadis men ett system som en stor OEM har valt att använda som grund till sitt
system som de utvecklar internt, är Catena-X. Varför just denna valdes framgick inte i intervjun
och det är ett nytt system med begränsad information att tillgå. Sammanfattningsvis finns det ett
behov av ett heltäckande system och de utvecklas på olika håll, anledningen till att de inte har ett
redan är på grund av komplexiteten.
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5. Eventuella delsystem

Förslag på delsystem

Nedan följer en lista på databaser/delsystem vi föreslår att systemet ska vara kopplat till.

GHG Protocol: Ett omfattande och globalt standardiserat ramverk för att mäta och hantera
växthusgaser (GHG) i bland annat värdekedjor. Används av mer än 92% av Fortune 500-företag
som är inblandade i CDP. Det uppstod från WBCSD som just nu arbetar med Pathfinder. Det
erbjuder onlineträning, standarder och verktyg. Verktygen kan användas för att sätta
hållbarhetsmål och genom Excel-dokument beräkna och redovisa utsläpp/energianvändning i
stationär & mobil förbränning, kylning, el och transport. De har även en databas som hjälp med
input.
Förslag på vidareutveckling: Inkludera även avfall, materialåtgång (till exempel stål och
aluminium) och månadsvis input istället för årlig.
Värde: Förenklad beräkning och redovisning av hållbarhetsprestanda (ej LCA) i Excel med egen
databas som hjälp.

RMI, Responsible Minerals Initiative: Kartlägger smältverk och raffinaderier för att producera
material på ett ansvarsfullt sätt. Har även Conflict Mineral Reporting Template (CMRT) för att
föra in information om mineralens ursprungsland, smältverk och raffinaderi genom hela
leverantörskedjan.
Värde: Hållbar hantering och redovisning av materialanskaffning, särskilt konfliktmineraler.

RMI Global Risk Map: Riskbedömningsverktyg för att identifiera och jämföra styrning,
mänskliga rättigheter och konfliktrisker över geografiska regioner globalt. Verktyget klassificerar
geografiska områden med låg, medium, hög och extrem risk i en uppdaterad interaktiv karta.
Värde: Grafiskt verktyg för RMI.

IMDS: Deklarera vilka delmaterial en komponent består av och vad de materialen i sin tur består
av. Togs fram via ett samarbete mellan fordon-OEM:er och sedan lanseringen år 2000 har flera
aktörer anslutit. Används idag av nästan alla globala OEM. I IMDS inkluderas alla material som
används i fordonsindustrin för att samla in, hantera och analysera dem. Möjliggör att OEM:er
säkerställer att de och sina leverantörer når lagar och standarder. Finns färdig data att hämta och
stödjer RMI.

Förslag på vidareutveckling: Inkludera gram CO2/kg material utifrån snittvärden. I framtiden
exakta värden och inte snitt. Koppla ihop med RMI.
Värde: Materialdeklarera komponenter och databas för att nå standarder/lagar och används
mellan leverantör och OEM.
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EPD genom LCA-mjukvaran GaBi: Internationellt EPD-system. Med detta kan leverantörer
miljödeklarera LCA för komponenter/produkter i en digital databas. EPD är en öppen global
databas för tredjepartsgranskade produkt/tjänste-baserade LCA-rapporter. Ger transparent,
verifierad och jämförbar LCA-data. Kompatibel med SDG’s, SBT och rapportering av scope-3.
Värde: Göra LCA-data lättillgänglig vilket leder till ökad transparens och bli jämförbar med
andra leverantörer.

GaBi: Mjukvara för att utföra LCA, livscykelkostnad och livscykelrapportering (kopplad till
EPD). Den har över 10 000 användare och den största databasen internationellt. Den kan även,
utöver andra funktioner, identifiera hotspots i leverantörkedjans material och processer. Den kan
utföra LCA på allt “mellan en tändsticka till en flygplats” enligt deras hemsida.
Värde: Beräkna LCA-data med en mjukvara med stöd för EPD.

ISO: Tillgång till miljö- och kvalitetsstandarder.
Värde: Internationellt accepterade standarder för hållbarhet- och kvalitetshantering.

SAQ: Självbedömning via ett frågeformulär från vissa OEMs. Var medveten om psykologiska
tendenser att svara så att man framstår som bättre än vad man är, då svaren kan valideras.
Använd därför ingen intern SAQ om den inte valideras på något sätt.
Värde: Standardiserat frågeformulär skapat av Drive Sustainability som är ett samarbete mellan
ett antal olika OEM:er.

Catena-X: Digitalt ekosystem för standardiserade metoder för datadelning mellan aktörer i den
automotiva värdekedjan, grundades 2021 och webbsidan publicerades i maj 2021. Catena-X är
fortfarande i pilotstadie men ämnar ha följande funktioner:

● Spårbarhet av hårdvara och mjukvarukomponenter.
● Hållbarhet
● Cirkulär ekonomi
● Kvalitetshantering
● Efterfrågan och kapacitetshantering
● Databas för affärspartners
● Data-och modellcentrerat utvecklings- och driftsstöd
● Modulär produktion
● Manufacturing as a Service
● Realtidskontroll och simulering

WBCSD: Samarbete mellan minst 200 olika företag med målet att nå en övergång till hållbarhet.
Inkluderar GHG Protocol. Vill nå ett digitalt gränssnitt. Kallas även Pathfinder.

EcoVadis: Onlineformulär med dokument-uppladdning och poängsättning.
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MATCHE: Möjlighet att bedöma hur redo företaget är för cirkulär ekonomi, webbaserad
mjukvara.
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6. Utrullning, förslag på nytt projekt och implementering
av arbetssätt

6.1 Förslag för utrullning
Hur utrullningen av systemet kan gå till är förslagsvis via befintliga samarbeten. Anledningen är
att både OEM och leverantörer i studien har uttalat sig om att samarbeten krävs för ett sådant
system eftersom systemet i sig bygger på det. Mellan olika OEM finns det ett samarbete via
Drive Sustainability medan FKG är en branschorganisation för leverantörer i fordonsindustrin i
Skandinavien. Att utveckla ett system utan samarbete i utvecklingen är inte rekommenderat: ska
någon använda ett system måste det vara användbart, och det nås bäst om de är med och
utvecklar. Som tidigare nämnt har också många intervjuer nämnt att för att ett gemensamt system
ska användas behöver intresset komma från OEM:er. Vid skapande av ett system rådde en
leverantör starkt att det borde ägas av OEM:erna för att minska intressekonflikter och få så stort
genomslag som möjligt. Detta stämmer med den input från den avslutande workshop:en som
genomfördes i projektet. Ett nytt projekt skulle därför kunna undersöka möjligheterna att stärka
det befintliga samarbetet som Drive Sustainability har, genom att vidareutveckla en plattform till
att inkludera de funktioner som finns i vårt föreslagna system. För att få in leverantörernas
perspektiv skulle utvecklingen kunna ske i samråd med FKG.

Ett annat utrullningsalternativ är att systemet ur detta projekt lämnas över till en eller flera OEM
som är ledande i fordonsindustrin och som är intresserade av att utveckla eller utvecklar redan ett
liknande system. Systemet lämnas även över till intresserade leverantörer som en prognos för
vad som kan hända för dem omkring 2025.

6.2 Intressanta punkter till framtida projekt
Frågeställningar och övriga reflektioner som uppstod under workshop som kan vara
intressanta för framtida projekt

● Finns det något skäl att vi har stannat vid användarfasen? (vi har pratat om tillverkning
och användning).

● En del underleverantörer startar från noll-läge, finns det skäl att ta vissa steg eller ska
man ta helhetsgrepp direkt? Finns det en poäng i att ta ett större steg eller några väl valda
för att komma igång (systemet är ganska krävande om aktören börjar från noll).

● Intressant att när det övergår till fossilfria bränslen kommer utsläpp vid tillverkning bli
viktigare, vore intressant med mätetal som till exempel CO2 per kvadratmeter plåt.

● Hur ställer sig OEM till att ställa mål på leverantörer gällande hållbarhet?
● Hur ska man definiera vilka leverantörer som ska vara med och hur följer man upp deras

hållbarhetsarbete?
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● Det måste bli mer samarbete gällande såna här saker överlag, vi sitter i samma båt så det
är viktigt att koordinera aktiviteter för att nå vissa mål nu och om 5 år.

● Hur ser ni på hur långt systemet ska gå? Tier ett längre?
● Hur ser konsumenter på saken så man kan jämföra olika transportmedel?
● Framöver kommer det komma in nya OEMer och transport kanske kommer ske på andra

sätt än idag. Hur kan det påverka?
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Frågor till leverantörer:
Om personen:

1. Vad är din arbetstitel och hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
3. På vilket sätt arbetar du med hållbarhetsfrågor?

Om hållbarhet:
1. Hur arbetar ni med hållbarhet?
2. Vad använder ni för system för att arbeta med och redovisa ert hållbarhetsarbete? Varför

detta system? Fördelar/nackdelar?
3. Vilka intressenter ställer krav på er gällande ert hållbarhetsarbete?
4. Vad har ni för krav på er gällande hållbarhet? (de två aspekterna, miljö och socialt) Krav

på vad de ska göra och krav på redovisning. Kunder kan ställa krav på LCA metod och
visa en viss data, eller vill kunden ha värde på klimatpåverkan. Hur)

5. Hur hanterar ni kraven som ställs på er?
6. Ambitionsnivå, hur tänker ni, jobbar ni bara på kundkrav eller är det en högre nivå?
7. Vad möter ni för utmaningar i ert hållbarhetsarbete?

Om hållbarhet om 3 – 5 år (senast 2025)

1. Hur ser ni på utvecklingen som sker inom industrin gällande hållbarhet?
2. Vad tror ni det kommer finnas för krav från olika intressenter (t.ex. kund, finansiärer,

myndigheter/organisationer) på redovisning av hållbarhet i framtiden? Kommer det vara
olika mellan dessa tre eller kommer de följa samma linje. Vilken intressent kommer ha
störst påverkan på hur ert hållbarhetsarbete kommer se ut?

3. Kommer ni använda samma system/initiativ/standarder framöver?
4. Hur skulle du vilja att ett framtida system för att arbeta med och redovisa kring hållbarhet

skulle se ut?
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Frågor till OEM:er:
Om personen:

1.   Vad är din arbetstitel och hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?
2.   Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
3.   På vilket sätt arbetar du med hållbarhetsfrågor?

Om hållbarhet nu
1.   Hur arbetar ni (avdelningen/företaget?) med hållbarhet?
2.   Vad driver ert hållbarhetsarbete? Hur prioriterar de dessa områden och hur jobbar de

med de två delarna: social hållbarhet och miljö-ekologisk. Hur kommer ekonomisk in
och hur påverkar den?

3.   Hur hanterar ni de förväntningar som ställs på er gällande ert hållbarhetsarbete?
4.   Vad använder ni för system/initiativ/standarder för att arbeta med och redovisa ert

hållbarhetsarbete? Varför har ni valt detta/dessa? Vad finns det för
fördelar/utmaningar med dom?

5.   Hur arbetar ni med hållbarhet gentemot era leverantörer?
6.   Vad ställer ni för krav på era leverantörer gällande hållbarhetsarbete och redovisning

av hållbarhetsarbetet?

Om hållbarhet om 3 – 5 år (senast 2025)
1.   Hur ser ni på utvecklingen som sker inom industrin gällande hållbarhet?
2.   Vad ser ni för utmaningar kring ert hållbarhetsarbete framöver (3-5 år)?
3.   Vad tror ni det kommer finnas för krav från olika intressenter på redovisning av

hållbarhet i framtiden? Kommer det vara olika mellan dessa tre eller kommer de följa
samma linje. Vilken intressent kommer ha störst påverkan på hur ert hållbarhetsarbete
kommer se ut?

4. Vad kommer ni ställa för hållbarhetskrav på era leverantörer i framtiden?
5. Kommer de använda samma system/initiativ/standarder framöver?
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Frågor till Konsult/forskningsinstitut:
Om personen:

1. Vad är din arbetstitel och hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
3. På vilket sätt arbetar du med hållbarhetsfrågor?

Om hållbarhet nu
1. Hur upplever du att branschen arbetar med hållbarhetsfrågor? (OEM, leverantör,

kund)
2.   Prioriterar de någon aspekt av hållbarhet?
3. Hur hanterar branschen de förväntningar som ställs på dom gällande

hållbarhetsarbete?
4. Vad använder de för system/initiativ/standarder för att arbeta med och redovisa

hållbarhetsarbete? Varför har de valt detta/dessa? Vad finns det för
fördelar/utmaningar med dom?

5. Hur arbetar OEM:er med hållbarhet gentemot sina leverantörer?
6. Vad ställer de för krav på sina leverantörer gällande hållbarhetsarbete och redovisning

av hållbarhetsarbetet?
7.   Vilka intressenter rör sig mest och ligger i fronten, t ex före OEM? Vilka krav

kommer dessa kunder ställa i framtid?

Om hållbarhet om 3 – 5 år (senast 2025)
1. Hur ser du på utvecklingen som sker inom industrin gällande hållbarhet?
2. Vad ser du för utmaningar kring hållbarhetsarbetet framöver (3-5 år)?
3. Vad tror du det kommer finnas för krav från olika intressenter på redovisning av

hållbarhet i framtiden? Vilken intressent kommer ha störst påverkan på hur
hållbarhetsarbetet kommer se ut?

4. Vad kommer OEM:er ställa för hållbarhetskrav på sina leverantörer i framtiden?
5. Kommer de använda samma system/initiativ/standarder framöver?
6. Vad kommer efter el? (grönt stål osv) och när - inköp
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Frågor till investerare:
Om personen:

1. Vad är din arbetstitel och hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
3. På vilket sätt arbetar du med hållbarhetsfrågor?

Nutid:
1. Hur jobbar ni med hållbarhet kring era investeringar? (översiktligt)
2. Vilken aspekt av hållbarhet är det mest fokus på just nu bland investerare (branschen)?
3. Vad kräver ni för hållbarhetsredovisning av de företag ni investerat i?
4. Hur jobbar era investerade företag med hållbarhet mot sina leverantörer?

a. Tittar de mest på användarfasen eller även tillverkning?
b. Hur redovisar leverantörerna detta till företaget? (system?)

Om hållbarhet om 3 – 5 år (senast 2025):
1. Vilken aspekt av hållbarhet kommer det vara mest fokus på i framtiden bland investerare

(generellt)?
2. Om vi tänker på era investerade företag, vilken aspekt av hållbarhet kommer det vara

mest fokus på i framtiden?
a. Användarfas eller tillverkning?
b. Hur kommer leverantörerna redovisa i framtiden? (system?)

3. Vad kommer era investerade företag ställa för krav gällande hållbarhet på sina
leverantörer i framtiden?
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Bilaga 2 - Målkonflikter

Målkonflikt Argument Motargument Lösning/tradeoff

Poängsättning Ett förslag är en
gemensam
betygsättning av
leverantörerna för att
kunna jämföras

Vem ska bestämma vad som
ger högt betyg? Olika
värderingar från OEM, vad
tycker leverantörer om deras
värderingar?

Hur ska en leverantör
bedömas om de t.ex. bara
monterar jämfört med de som
har hand om flera steg vilket
innebär mer utsläpp? Bara
jämföras med liknande i sin
kedjeposition?

Har leverantören makten att
förändra sina poäng?

Ta hjälp från
SAQ och
EcoVadis och se
hur de bedömer

Om hållbarhet
och kvalitet sätts
i samma system
kan det bli svårt
att hantera

Kvalitet och
hållbarhetsystem liknar
varandra: t.ex.  regler,
policy, Code of
Conduct. Kan vara bra
att samla i ett system.

Det kan bli för mycket i ett
system och det ska fortfarande
gå att särskilja dem.

Om båda i
samma system,
kunna skilja på
funktionerna,
användarvänligt.

Öppenhet om
LCA och annan
data

Leverantörer vill ge ut
fördelaktig information
om deras prestanda och
sekretess. Kan vara
sekretesskrav från
kunden också.

Fördelarna med en databas är
att ge ut information till flera
aktörer samtidigt istället för
1:1 till varje.

Ge
leverantörerna
möjlighet att
styra vem som
kan se vad i
systemet.
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Konflikt på
ambitionsnivå på
dataöverföring
mellan OEM och
leverantör

OEM vill ha mycket
data och frekvent

Leverantörer vill inte ge mer
information än nödvändigt då
det kräver resurser

Gör biblioteket
med funktioner
till ett “borde”
istället vilket
syns för
leverantörer så
de vet vad mer
de kan göra men
de måste inte.
Då ser de också
vad som kan
komma.

Konflikt som
uppstår när det
kommer fler och
fler initiativ för
detta

Det dyker upp flera
system som syftar på
vara ett “gemensamt
system” vilket är ett
problem i sig.

OEMer utvecklar egna system
och vill förmodligen använda
dem.

Använda vårt
system som en
prognos för
leverantörer hur
det kan komma
att se ut, och ge
till OEMer som
förslag på vad
som kan vara
med. Se 6.1.

Ska systemet
innehålla enbart
redovisning eller
även utbildande
funktioner?

Finns det behov av
utbildning kring
hållbarhetsfrågor för att
kunna använda
systemet?

Hur mycket ska ingå i en
utbildande funktion och hur
mycket vill användaren ha?
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Bilaga 3 - Detaljerad kravlista nutid leverantör
Nutida leverantörskrav:

● Vara medveten om vad SBT är och att OEMer använder SBT för att sätta hållbarhetsmål
och att leverantörer är en viktig aktör för att OEMer ska uppnå målen.

● Följa kundens uppförandekod
● Redovisa vilka SDG’s de strävar att bidra till
● Vara redo att bevisa att leverantören följer de lagar som de måste
● SAQ: Självbedömning via ett frågeformulär från OEM/extern aktör. Var medveten om

psykologiska tendenser att svara så att man framstår som bättre än vad man är, då svaren
kan valideras. Använd därför ingen intern SAQ om den inte valideras på något sätt.

● Vara redo med dokument om policy, utbildning, leverantörens egna Code of Conduct och
deras leverantör Code of Conduct. OEMer efterfrågar dessa.

● ISO 14001
● ISO 9001
● OEMer vill ha data på utsläpp och energianvändning för varje produktionssite.

Leverantörer kan till detta använda GHG - greenhouse gas protocol. GHG är ett globalt
standardiserat ramverk för att mäta och hantera växthusgaser från företag, värdekedjor
och ge förslag på åtgärder. Erbjuder online-träning på deras standarder och verktyg.

● Kunna jämföras av OEM och transparens (LCA, GHG Protocol i kombination med
IMDS)

● Miljömärkningar och LCA-data från leverantörer på sina komponenter (EPD (genom
LCA-mjukvaran GaBi)) för att kunna jämföras ytterligare

● Kunna redovisa CO2-utsläpp i sin produktion (GHG Protocol)
○ Redovisa CO2 per kg av tillverkade komponenter genom en kalkyleringsmodell
○ Redovisa CO2 relativa och absoluta siffror
○ Redovisa jämförelsetal från ett urval av andra producentländer som referens

(förslag ta data från CDP/GHG Protocol och kategorisera efter land)
● Ha system som inkluderar mätning, hantering och minskning av utsläpp i luft och vatten

och avfall. (GHG Protocol)
● Mäta övrig miljöpåverkan vid materialframställning än CO2-ekvivalenter (EPD (genom

LCA-mjukvaran GaBi) vilket är ett LCA-verktyg)
● Ha mål och program för att öka hållbarheten för transport (CDP, användbar för att hantera

miljöhållbarhet)
● Åtgärder för att minska energi i produktion (SBT för att sätta mål förslagsvis via OEM,

andra metoder för att optimera energianvändningen i produktion, t ex ställtider och
värme)

● Veta hur stor andel hållbar energi som används och vara redo att öka andelen med målet
100%

● Om farliga substanser används och vilka (bly, DMF etc) (IMDS, materialdatabas)
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● Vilka material som produkterna innehåller och om det finns en policy för hantering
råmaterial (IMDS, uppförandekod)

● Redovisa var materialen kommer ifrån och hur de har bearbetas (t. ex. induktionsugn
eller inte) (IMDS har konfliktmineral-verktyg som visar vilka som är konfliktmineraler
och var de kommer från. Också RMI, Responsible Minerals Initiative, använd RMI
Global Risk Map för att se hur stor risk mineralleverantören har. Detta är intressant för
EDP också)

● Använda Conflict Mineral Reporting Template (CMRT) och Cobalt Reporting Template
(CRT) om wolfram, guld, kobolt, tantal eller tenn används.

● Publicera en egen hållbarhetsrapport
● En ansvarig person kring det följande:

○ Social hållbarhet
○ Ansvarig för efterlevnad (compliance)
○ Miljömässig hållbarhet

● En formell policy och hanteringssystem (och helst certifierat) som personalen utbildas
om och innehåller:

○ Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter: barnarbete, slaveri, arbetstimmar, löner,
diskriminering.

○ Hälsa och säkerhet: säkerhetsutrustning, maskinsäkerhet, eldskydd och liknande.
○ Affärsetik: korruption, informationsdelning och liknande. Behöver inget

certifikat.
○ Miljö: GHG-utsläpp, energieffektivet, luft/vatten-kvalitet, kemisk hantering

● Ha en egen uppförandekod mot sina underleverantörer som täcker:
○ Arbetsmiljö
○ Hälsa och säkerhet
○ Affärsetik
○ Miljö

● Utbilda personalen om uppförandekoden (Förslag: intern utbildning annars OEM eller
tredjepart)
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Bilaga 4 - Detaljerad kravlista framtid leverantör
Framtida leverantörskrav

● Arbeta med OEMer för att bygga kunskap om hållbarhetsarbete och använd det
nedströms mot sina underleverantörer, förslagsvis följa 80/20 regeln här också

● Vara medveten om att leverantörskollen blir hårdare framöver med WWF-certifikat eller
liknande och granskning på plats av OEM eller tredje part. Därför viktigt att leva upp till
uppförandekoden och andra krav.

● Den åtgärd som har största påverkan som leverantörer kan göra förutom 100% förnybar
el är att se över materialanskaffningen. Det som tar mest energi i tillverkningskedjan är
brytning av malm. Att istället använda återvunnen metall kan reducera energin till en
fjärdedel. Återvunnet aluminium är inom snar framtid mer intressant än återvunnen stål,
som det kommer fokuseras mer på senare.

● Redovisa information om eventuella gifter/sanering i materialanskaffningen
● Kräva ökad andel förnybar energi från sina underleverantörer med målet 100%.
● Utföra en riskbedömning av hur leverantören hanterar klimatrelaterade risker, till

exempel konsekvenser av jordbävning för företaget och hur de kan hantera det.

Krav på batterileverantörer

● Kunder av transport menar att när användningsutsläppen minskar med elektrifiering
kommer tillverkningen bli viktigare. Kunder vill särskilt att batterier ska vara hållbara
och tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt och vara återvinningsbara

● Leverantörer av batterier till fordonsindustrin kommer uppleva hårdare krav på en lägre
andel anrikning och bearbetning av litium i Kina. 90 % av all anrikning och bearbetning
av litium till batteriindustrin sker i Kina, oavsett var litiumgruvan finns. För att Europa
ska bli självförsörjande på anrikat litium skulle det behövas ett 15-tal nya fabriker inom
unionen.

● Högre krav på att batterimineraler utvinns från de mest hållbara gruvorna (IMRS för
kontroll av mineralanskaffning)

● Krav på att en viss andel (förslag 50%) av batteriet är återvunnet för att nå högre grad av
cirkularitet istället för att bryta nytt i gruvorna

● Krav på ett antal laddningscykler för ett hållbart batteri (förslagsvis 1000)
● Krav på %uellt lägre CO2-avtryck för batteriet jämfört med ett kinesiskt referensbatteri

(förslag 90% mindre CO2)

Cirkulär ekonomi

● Ökat krav på återanvändning, återtillverkning och återvinning, vilket gör det två senare
intressant för leverantörer i framtiden

● Använda återanvänt material i produktion, så länge det inte går emot kvalitetskrav.
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● I framtiden kommer leverantörer som ligger nära kunden geografiskt bli mer intressanta
eftersom transport är en del av miljöpåverkan

● I framtiden kommer OEM värdera följande hos leverantörer: vilken teknologi de
använder, vilka tillverkningsprocesser, vad paketeringsmaterialen är, deras
innovationskapabilitet och kunskapsnivå.

● Enligt cirkulär ekonomi ska leverantören vara ägaren för sin komponent i dess hela
livscykel och ansvara för komponentens hållbarhet

● Affärsmodellen enligt CE kommer innebära ett skifte från produktbaserad affärsmodell
till prestandabaserad, vilket gör att leverantören blir ansvarig långsiktigt istället för
kortsiktigt gällande hållbarhet

De tre viktigaste kriterierna för att bedöma leverantörer med hänsyn till cirkulär ekonomi:

● Miljö:
○ Förpackning
○ Biobaserade material
○ Resurskonsumtion/minsta mängden nytt material använt
○ Produkt/materialåtervinning

● Ledningens inställning mot CE
○ Intern/extern medvetenhet om CE
○ Respekt för CE policies
○ Incitament för att “ta tillbaka” komponenter
○ “cross sector”-samarbete
○ Tillgänglighet av utbildning om CE

● Ekonomisk
○ Utökat producentansvar
○ Återvinning/återtillverkning kostnadseffektivitet

De två viktigaste åtgärderna en leverantör (där det är applicerbart) kan göra för att bemöta
utmaningarna med cirkulär ekonomi är:

1. Följa de 6 R: recycle, reuse, reduce, refuse, rethink and repair där det är möjligt
2. LCA

● För att bedöma hur redo en leverantör är inför CE kan mjukvaran MATCHE användas,
som är ett webbaserat gratis verktyg med frågeformulär och automatisk bedömning om
vad som är bra och vad som är möjligheter.

● Vara redo för en transportutveckling som går i steg: reducera flyg, övergång till
bilar/båtar, lastbilar drivna av biobränsle/el.
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Bilaga 5 - Scenarioförslag
Antaganden:

Antar att företaget har 200 anställda och arbetar med metall. Vad kan vi göra inför 2025 och hur?

Strategi:

Förslaget är att göra förändringar i steg, därför blir listan nedan på förslag kronologisk/högst
prioritet med hjälp av de viktigaste faktorerna från nedan. Scenariot är indelat i tre tidssteg
tänkt mellan 2021-2025.

Viktigaste faktorer enligt en fallstudie från 2014. Notera att fallstudien endast kollade på en
OEM inom metallindustrin och är från 2014. Skiljer sig därför från verkligheten samtidigt som
varje OEM har olika hållbarhetsmål och affärsstrategier.

1. RFP, respekt för policies
2. ROS : Att företaget är transparent och rättvis mot sina ägare
3. EC: miljömässig kompetens, kunskap om effektiv miljöhantering
4. EMS: miljöhanteringssystem, systemet för att hantera och få feedback om miljöåtgärder
5. WT: Arbetarnas träning, hur väl arbetarna är tränade om hållbarhet
6. WS: Arbetarnas säkerhet
7. PC: Utsläppskontroll

Efter det kommer icke-miljörelaterade faktorer

8. OTD: On-time-delivery
9. S&R: Service och relation
10. Cost: kostnad
11. ID: Informationsdelning
12. Quality: kvalitet
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Högsta prioritet och det som kan göras först
Detta avsnitt inkluderar:

RFP: respekt för policies

ROS: Att företaget är transparent och rättvis mot sina ägare

EC: miljömässig kompetens, kunskap om effektiv miljöhantering

WT: Arbetarnas träning, hur väl arbetarna är tränade om hållbarhet

PC: Utsläppskontroll

Sammanfattning:

Följa OEMers uppförandekod, veta vad som ingår och är viktigt i självbedömningsenkäter samt
hur OEMer använder enkäterna för att bedöma leverantörer.

Bakgrund:

Till att börja med bör leverantören vara medveten om att det kostar för OEMer att byta
leverantör och att leverantörer idag klarar sig så länge de inte gör bort sig, även om OEMer
signalerar att leverantörer sitter löst. Detta är dagsläget men kommer att förändras då dyrare men
mer hållbara leverantörer har valts av OEMer eftersom OEMer får allt högre krav och incitament
från kunder, konkurrenter och investerare att fokusera på hållbarhet.

OEMer har dessa verktyg för att värdera sina leverantörer utifrån hållbarhet: hur väl de följer
uppförandekoden, granskning på plats av antingen OEM eller tredjepart, frågeformulär som
leverantören svarar på och var leverantören är geografiskt.

De tre viktigaste indikatorer som OEM kan använda för att utvärdera en leverantör är i
prioriterad ordning:

1. Informationsgivning: leverantören tillhandahåller information till sina kunder och
användare om materialet som används och koldioxidutsläpp under
tillverkningsprocessen samt uppförandekod och frågeformulär. Täcks av:
uppförandekod, svar på frågeformulär, transparens från leverantören

2. Implementering av renare teknologi: Utrustning eller teknik som är tillgänglig för
att minimera koldioxidutsläpp under tillverkningsprocessen

Täcks av: ökad andel förnybar el, induktionsugnar istället för förbränning och liknande

3. Hälsa och säkerhet: Säkerhets- och hälsopolicy för arbetsgivare och arbetare

Täcks av: uppförandekod, svar på frågeformulär
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Vad leverantören kan göra i steg 1

Följa kunden/OEMens uppförandekod och ha en egen. Denna ska också utbildas bland
personalen.

Uppförandekoden ska täcka:

○ Arbetsmiljö
○ Hälsa och säkerhet
○ Affärsetik
○ Miljö

Bli certifierad med ISO 14001 och ISO 9001.

Uppfylla så mycket som möjligt i frågeformuläret som värderar leverantörer utifrån hur mycket
av det följande som de uppfyller:

● En ansvarig person kring det följande:
○ Social hållbarhet
○ Ansvarig för efterlevnad (compliance)
○ Miljömässig hållbarhet

● En formell policy och hanteringssystem som personal utbildas om och innehåller:
○ Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
○ Hälsa och säkerhet
○ Affärsetik
○ Miljö

● Ha en egen uppförandekod mot sina underleverantörer som täcker:
○ Arbetsmiljö
○ Hälsa och säkerhet
○ Affärsetik
○ Miljö

● Att personalen utbildas om uppförandekoden
● Social hållbarhet inom företaget
● Veta hur stor andel hållbar energi som används och vara redo att öka andelen
● Om farliga substanser används och vilka (bly, DMF etc)
● Vilka material som produkterna innehåller och om det finns en policy för hantering

råmaterial (IMDS, uppförandekod)
● Att leverantören publicerar en hållbarhetsrapport årligen
● Redovisa var materialen kommer ifrån och hur de har bearbetas (t ex induktionsugn eller

inte) (IMDS har konfliktmineral-verktyg som visar vilka som är konfliktmineraler och
var de kommer från. Också RMI, Responsible Minerals Initiative, använd RMI Global
Risk Map för att se hur stor risk mineralleverantören har. Detta är intressant för EDP
också)
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● System som inkluderar mätning, hantering och minskning av utsläpp i luft och vatten och
avfall. GHG protokollet är ett förslag om system saknas.

● Ha mål och program för att öka hållbarheten för transport. GHG Protokollet.

OEMer indexerar leverantörer i en trafikljusmodell där de endast genomför affärer med de inom
gul eller grön.

Trafikljusmodell för frågeformuläret

Status Förklaring av status Uppgift Kan leverantören
belönas?

Vit Hållbarhetsbetyg i LDB är ännu inte
tillgängligt.

Köpare ska begära en
ny SAQ

Nej

Grå Leverantören svarar för närvarande
men har ännu inte slutfört
SAQ.

Köparen måste be
leverantören att
slutföra SAQ.
Leverantören måste
åtgärda ev. luckorna
och avsluta SAQ.

Nej

Röd Leverantören klar med SAQ men
uppfyller inte OEM-specifika
krav.

Köpare och
leverantör måste
komma överens om
plan för korrigerande
åtgärder (CAP)
inklusive förfallodag
datum.

Nej

Gul Leverantören klar  med SAQ och
uppfyller inte OEM-specifika
Krav.

Köpare och leverantör har kommit
överens om en korrigerande
åtgärdsplan
inkl. förfallodatum (före SOP)

Leverantören
genomför
korrigerande åtgärder.

Köparen övervakar
implementeringen.

Ja, men leverantören
måste uppnå en grön
status och
uppfyller alla krav.

Grön Leverantören har slutfört SAQ och
uppfyller OEM-specifika
krav.

Ingen Ja
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PC: Utsläppskontroll

Byta till 100% grön el. Detta beror på var leverantören är, men är det i Sverige är det möjligt.
Annars sträva efter maximal andel grön el. Just nu mäts produktionens el men inte kontor och
lager, och de förväntas inkluderas i framtiden.

Det gäller också att vara transparant på ovan punkter, som mängden energi och utsläpp, andel
grön energi och de andra punkterna i frågeformuläret.

Till sist vara medveten om vad SBT och GHG Protocol är och vad det betyder för OEMer och
hur leverantörer kommer in (vilket är detta dokument). Detta betyder för leverantörer att OEMer
sätter hållbarhetsmål om CO2-utsläpp, andel grön el och avfall, där leverantörer är en faktor för
att nå målen. Leverantörerna kommer in som en del av scope 3 i dessa mål. Målen för scope 3
kan vara att reducera Co2-utsläpp med 2% per år. “Inköp av varor och tjänster” utgör dock 8%
av scope 3 utsläpp.
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Mellanhög prioritet och det som kommer längre fram
Denna fas inkluderar:

ROS: Att företaget är transparent och rättvis mot sina ägare

EC: miljömässig kompetens, kunskap om effektiv miljöhantering

EMS: miljöhanteringssystem, systemet för att hantera och få feedback om miljöåtgärder

ID: Informationsdelning

Sammanfattning:

Hårdare granskning och på plats, hållbarhet börjar prioriteras över pris, kunskapsdelning, LCA,
energieffektivisering och börja förbereda inför cirkulär ekonomi

Vad leverantörer kan göra:

Vara medveten om att leverantörskollen blir hårdare framöver med WWF-certifiakt eller
liknande. Med hårdare menas det att det kommer ske frekvent granskning på plats istället för
infrekvent dokumentredovisning. Hur frekvent granskningen är kommer bero på hur hög tillit
OEMen har till leverantören där det ingår hur högt OEM värderar leverantören ur
hållbarhetsaspekt.

Ha mål och program för att öka hållbarheten för transport (GHG Protocol, användbar för att
hantera miljöhållbarhet).

Åtgärder för att minska energi i produktion (SBT för att sätta mål förslagsvis via OEM, andra
metoder för att optimera energianvändningen i produktion, t ex ställtider och värme).

Redovisa information om eventuella gifter/sanering i materialanskaffningen.

Arbeta med OEMer för att bygga kunskap om hållbarhetsarbete och använd det nedströms mot
sina underleverantörer, förslagsvis följa 80/20 regeln här också.

Kräva ökad andel förnybar energi från sina underleverantörer med målet 100%.

OEMer vill ha data på utsläpp och energianvändning för varje produktionssite. Leverantörer kan
till detta använda GHG - greenhouse gas protocol. GHG är ett globalt standardiserat ramverk för
att mäta och hantera växthusgaser från företag, värdekedjor och ge förslag på åtgärder. Erbjuder
online-träning på deras standarder och verktyg.

Kunna redovisa CO2-utsläpp i sin produktion (GHG Protocol)

○ Redovisa CO2 per kg av tillverkade komponenter genom en kalkyleringsmodell
○ Redovisa CO2 relativa och absoluta siffror
○ Redovisa jämförelsetal från ett urval av andra producentländer som referens

(förslag ta data från CDP/GHG Protocol och kategorisera efter land)
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Den åtgärd som har största påverkan som leverantörer kan göra förutom 100% förnybar el är att
se över materialanskaffningen. Det som tar mest energi i tillverkningskedjan är brytning av
malm. Att istället använda återvunnen metall kan reducera energin till en fjärdedel. Återvunnet
aluminium är inom en snar framtid mer intressant än återvunnen stål, som kommer fokuseras på
senare. Därför kan leverantörer börja använda återvunna material så länge det inte påverkar
kvalitetskrav som exempel hållfasthet i säkerhet för fordon.

Vara redo för att kunna göra hotspot-LCA analyser. Hotspot-LCA är en LCA fokuserar på de
mest påverkande aspekten i produktionssystemen. Till detta använda GHG Protocol för att mäta
och GaBi för att utföra LCA analyser.

Det kommer bli högre krav från OEMer att få miljödeklarationer på komponenterna från
leverantörerna. Till detta bör databasen EPD användas genom LCA-mjukvaran GaBi.

Den åtgärd som har störst påverkan som leverantörer kan göra förutom 100% förnybar el är att se
över materialanskaffningen. Det som tar mest energi i tillverkningskedjan är brytning av malm.
Att istället använda återvunnen metall kan reducera energin till en fjärdedel. Därför är detta steg
att börja använda återvunnen metall i den grad som är möjlig.

Använda MATCHE för att bedöma hur redo företaget är för cirkulär ekonomi, webbaserad
mjukvara.
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Låg prioritet och kommer ännu längre fram

Sammanfattning

När tailpipe tar allt mer mindre utsläppandel kommer intresset för leverantörkedjans utsläpp öka.
Cirkulär ekonomi blir mer intressant i framtiden och högre rapporteringskrav på detaljnivå
gällande LCA. Även särskilda högre krav på batterileverantörer kommer ställas.

Vad leverantören kan göra:

Använda en ännu högre grad återvunnen metall, förmodligen aluminium före stål.

Kunna ge LCA-data om varje tillverkad komponent och med miljömärkningar i databaser som
EPD (genom LCA-mjukvaran GaBi).

Vara redo för att kunna göra sensitivity analysis-LCA för att utreda vilka input som är viktigast
för hållbarhets-output.

Högre krav på ursprung och hur materialen har framställts, t.ex. koldioxidfritt stål, vilka
framställningsmteoder som använts för materialet och förbrukning för att få fram materialet.
RMI kan användas.

Använda sin hållbarhetskompetens nedströms mot sina underleverantörer likadant som OEM kan
utbilda, förslagsvis följa 80/20 regeln här också.

Börja använda (och kanske utveckla) mer miljövänliga material som grönt stål och/eller
höghållfast stål för att göra konstruktionerna lättare och mer bränslesnåla.

Specifikt för batterileverantörer

Kunder av transport menar att när användningsutsläppen minskar med elektrifiering kommer
tillverkningen bli viktigare. Kunder vill särskilt att batterier ska vara hållbara och tillverkas med
så liten miljöpåverkan som möjligt och vara återvinningsbara.

● Leverantörer av batterier till fordonsindustrin kommer uppleva hårdare krav på en lägre
andel anrikning och bearbetning av litium i Kina. 90 % av all anrikning och bearbetning
av litium till batteriindustrin sker i Kina, oavsett var litiumgruvan finns. För att Europa
ska bli självförsörjande på anrikat litium skulle det behövas ett 15-tal nya fabriker inom
unionen.

● Högre krav på att batterimineraler utvinns från de mest hållbara gruvorna (IMRS för
kontroll av mineralanskaffning)

● Krav på att en viss andel (förslag 50%) av batteriet är återvunnet för att nå högre grad av
cirkularitet istället för att bryta nytt i gruvorna

● Krav på ett antal laddningscykler för ett hållbart batteri (förslagsvis 1000)
● Krav på %uellt lägre CO2-avtryck för batteriet jämfört med ett kinesiskt referensbatteri

(förslag 90% mindre CO2)
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Hårdare krav på end-of-life gällande batterier som handlar om:

○ Säker avfallshantering, kan vara giftigt och brandfarligt.
○ Återvinningen är beroende av batteri-kemin och formfaktorn.
○ Saknas idag (2019) en effektiv och hållbar metod för att återvinna materialen från

föråldrade elfordon.
○ Detta resulterar i högre framtida krav på batteri-design, identifiering av

batterikemi för ett batteri och hur det ska sorteras, och batteri-kemi-strategi för att
enklare återvinna material.

Cirkulär ekonomi

● Ökat krav på återanvändning, återtillverkning och återvinning, vilket gör de två senare
intressant för leverantörer i framtiden.

● Använda återvunnet material i produktion, så länge det inte går emot kvalitetskrav.
● I framtiden kommer leverantörer som ligger nära kunden geografiskt bli mer intressanta

eftersom transport är en del av miljöpåverkan.
● I framtiden kommer OEM värdera följande hos leverantörer: vilken teknologi de

använder, vilka tillverkningsprocesser, vad paketeringsmaterialen är, deras
innovationskapabilitet och kunskapsnivå.

● Enligt cirkulär ekonomi ska leverantören vara ägaren för sin komponent i dess hela
livscykel och ansvara för komponentens hållbarhet.

● Affärsmodellen enligt cirkulär ekonomi kommer innebära ett skifte från produktbaserad
affärsmodell till prestandabaserad, vilket gör att leverantören blir ansvarig långsiktigt
istället för kortsiktigt gällande hållbarhet.

De två viktigaste åtgärderna en leverantör (där det är applicerbart) kan göra för att bemöta
utmaningarna med cirkulär ekonomi är:

1. Följa 6R: recycle, reuse, reduce, refuse, rethink and repair där det är möjligt.
2. LCA.
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