
Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare 

Redan idag finns både ett ambitiöst energi- och klimatarbete och kort- och långsiktiga energi- och 

klimatmål hos många av nätverkens medlemmar och hos aktörer i samhället generellt. Samtidigt ser 

vi i undersökning efter undersökning att utvecklingen för att begränsa klimatpåverkan går för 

långsamt. Energisystemet är en viktig möjliggörare i att begränsa klimatpåverkan med 

energieffektivisering, förnybar energi och effektbalansering som några av de viktiga punkterna. 
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Bakgrund 

Science Based Targets (SBTs) är ett vetenskapligt ramverk för att sätta klimatmål i enlighet med den 

senaste forskningen. Ramverket används av organisationer världen över, och det visar hur mycket 

och hur snabbt organisationer behöver minska sin klimatpåverkan för att undvika den värsta 

påverkan till följd av klimatförändringar. 

SBTi (Science Based Targets Initiative) som står bakom ramverket och valideringen av SBTs är ett 

initiativ  där  World  Resources  Institute  (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP), (World Wide Fund 

for Nature) WWF och FN:s Global Compact samverkar och erbjuder resurser och vägledning samt  

utvärderar  och  validerar  mål  som organisationer åtar sig. Initiativet hämtar stöd från aktuell 

forskning och för att mål ska anses som vetenskapliga behöver de vara i linje med vad  den  senaste  

klimatvetenskapen  bedömer som nödvändigt för att möta målen i Parisavtalet. 

SBTi lanserades 2015 för att mobilisera den privata sektorn att ta ledningen i klimatomställningen 

och för att göra vetenskaplig målsättning till praxis. Över 2 000 företag är kopplade till initiativet och 

av dessa har omkring 1 000 företag validerade mål. På den svenska marknaden är drygt 100 företag 

kopplade till initiativet och ett femtiotal av dem har satta mål. Dessa siffror är hämtade i oktober 

2021 och antalet företag som är kopplade till initiativet och som har satta mål ökar kontinuerligt1. 

Science Based Targets är ett sätt att bädda in det energi- och klimatsstrategiska arbetet i hela 

verksamheten och få upp arbetet på ledningsnivå. Det är ett sätt för organisationer att visa att de 

ligger i framkant och följer den senaste forskningen, samt använder sig av internationellt erkända 

metoder för att sätta, genomföra och följa upp sina energi- och klimatmål. Genom den obligatoriska 

uppföljningen är det möjligt att se och säkerställa att organisationer är på väg i en önskvärd riktning 

och det blir även ett sätt för organisationer att hitta ett gemensamt språk kring ambitioner. En 

ytterligare viktig punkt är att valideringen utgår från den internationella standarden GHG-protokollet 

(GHG Protocol) som inkluderar utsläpp från hela värdekedjan. 

Syfte 

I denna förstudie vill vi undersöka hur vetenskapligt baserade mål kan stödja nätverken BeBo, Belok 

och BeSmå och dess medlemmar i att påskynda omställningen och omvandla det arbete som redan 

 
1 Uppgifter hämtade från: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table 



görs till vetenskapligt baserade mål som genomsyrar hela verksamheterna och tar energi- och 

klimatarbetet upp till verksamheternas strategiska ledningsnivå och behåller frågan där. Förstudien 

syftar till att: 

• Undersöka hur SBTs kan stödja nätverkens medlemmar i att snabba på omställningen 

• Stärka organisationerna i förståelsen och kommunikationen av klimatpåverkan genom hela 

värdekedjan 

• Föra upp energi- och klimatfrågan till strategisk ledningsnivå och genomsyra hela 

verksamheterna hos medlemmarna 

Genomförande 

Förstudien genomförs i följande sex arbetspaket: 

1. Energi- och klimatmål som stöd i omställningen 

2. Beskrivning av processen för att ta fram SBTs, med fokus på nätverkens medlemmar 

3. Erfarenhetsinsamling från svenska fastighetsbolag med framtagna SBTs 

4. Analys av hur SBTs kan påskynda energiomställningen 

5. Redovisning och spridning 

6. Kvalitetsgranskning och samordning 

Kontakt 

Är du medlem i något av nätverken och vill lämna input till förstudien är du varmt välkommen att 

kontakta Hanna Westling, Anthesis. 


