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Två tredjedelar av de globala utsläppen kommer från energirelaterade processer.  
Alla vi som arbetar i energibranschen har därför ett särskilt ansvar för att minska dessa  
utsläpp, och att göra det tillräckligt snabbt för att det ska vara möjligt att hålla den globala 
temperatur ökningen under 1,5 grader. Att det är bråttom blir allt tydligare ju mer vi lär oss. 
2019 ser ut att ha varit ännu ett rekordvarmt år, och den globala medeltemperaturen har 
redan ökat med en grad jämfört med förindustriell tid. 

Modity har ingen egen produktion av el eller gas, och 
de utsläpp som härrör direkt från vår verksamhet är 
relativt små. Givetvis gör vi vårt bästa för att hålla 
nere även dessa utsläpp. Men vi har en större  
påverkansmöjlighet när det gäller att hjälpa våra 
kunder att vara hållbara. Därför hjälper vi våra  
kunder att gå över från naturgas till mer biogas.  
Vi skapar förutsättningar för mer vindkraft genom  
att hjälpa vindkraftsägare att få ett stabilt och  
förutsägbart pris för sin producerade el. Vi bidrar  
till likviditeten och funktionen i marknaderna för 
elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter. 
Och vi hjälper energibolag med deras hållbarhets-
utmaningar, bland annat genom att utveckla nya 
produkter.

Hållbarhet handlar inte bara om klimat. Under 2019 
är jag extra stolt över medarbetarnas engagemang. 
På Modity har man stor frihet att ta egna initiativ, 
och till följd av en mängd sådana initiativ har vi un-
der året blivit sponsorer till tre bikupor, vunnit pris 
som Lunds cykelvänligaste arbetsplats, ökat andelen 
tågresor bland medarbetarna, plockat skräp och 
joggat i Almedalen – ploggat!, och vidareutbildat  
oss i hur vi bygger en hållbar arbetsmiljö tillsammans. 
 Genom alla dessa initiativ bidrar vi gemensamt till 
en mer hållbar och bättre värld. Vi är motiverade, och 
kommer under 2020 höja ribban, och vi kommer göra 
det tillsammans med våra medarbetare och kunder.

Klas Liljegren
VD, Modity

Energibranschen 
har ett särskilt 
ansvar för klimatet
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Modity Energy Trading AB är ett av Sveriges ledande energihandelsbolag, och vi riktar oss 
till energibolag, producenter, och industri. 

Vi bedriver handel med energi och närliggande 
råvaror och produkter, där tjänster inom portföljför-
valtning och balans- och leverantörsansvar på el och 
gas utgör tyngdpunkten i verksamheten. I långsiktiga 
förtroendefulla partnerskap ger Modity sina kunder 
en enklare vardag, så att de kan koncentrera sig på 
sin kärnverksamhet.
 Ändamålet med vår verksamhet är att tillgodose 
behovet av energihandelstjänster för energibolag, 
producenter och stora energikonsumenter till  
konkurrenskraftiga villkor. Verksamheten ska  
understödja våra kunders strategiska målsättningar 

Moditys  
verksamhet

genom marknadsmässiga priser för energi och  
tillkommande tjänster. Modity handlar på olika  
råvarubörser i Europa såsom Nasdaq och Nord Pool 
samt bilateralt. Vi handlar även med elcertifikat,  
utsläppsrätter och ursprungsgarantier. 
 Modity ägs till lika delar av Kraftringen Energi AB 
och Öresundskraft AB och vi bedriver vår  
verksamhet i Lund. Hållbarhetsrapporten utgör  
en del av förvaltningsberättelsen men Modity har 
valt att offentliggöra rapporten som ett separat  
dokument. Rapporten avser perioden 2019-01-01  
– 2019-12-31.
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Goda villkor för 
mer vindkraft

Vindkraft är ett förnybart energislag med stor poten-
tial att bidra till ett hållbart energisystem, inte minst 
i Sverige och övriga Norden. Under 2019 har vi sett 
hur kostnaderna för att bygga ny vindkraft fortsatt 
sjunka i stora delar av världen, med nya rekordlåga 
nivåer både på land och till havs. Det är ofta andra 
typer av aktörer som investerar i vindkraft idag jäm-
fört med för tio år sedan. Större parker byggs, och 
allt fler vindkraftparker ägs av stora kapitalförvaltare 
som exempelvis pensionsfonder. Andra ägs av företag 
som vill vara självförsörjande på förnybar energi,  

som tillverkningsindustri och techbolag. Dessa  
aktörer är ofta relativt nya på energimarknaderna, 
och söker samarbetspartners som kan säkerställa 
att investeringen ger en långsiktigt stabil avkastning. 
Dagens vindkraftsparker är storskaliga miljardin-
vesteringar, och för att de ska bli av är det helt  
nödvändigt att det finns företagsom Modity, som  
kan erbjuda tjänster för att minska risken i investe-
ringarna. På detta vis underlättar vi för en ökad an-
del förnybart i energisystemet och bidrar till ett mer 
hållbart samhälle.
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Modity har i flera år arbetat för att successivt  
öka andelen vindkraft i vår portfölj. Under 2019  
har intresset från vindkraftsintressenter varit  
mycket stort vilket har resulterat i flera nya affärer. 
Modity har under året aktivt arbetat för att möta 
vindkunderna på ett bra sätt och har i dialog med 
kunderna exempelvis utvecklat vårt erbjudande 
för kontinuerlig prissäkring. Vindkraftsägare kan 
ofta få bättre betalt för sin producerade el om de 
prissäkrar vid flera tillfällen istället för ett enda. Vi 
har också utvecklat tilläggstjänster av relevans för 
vindkraftsaktörer, exempelvis en tjänst som gör att 

vindkraftsproducenter kan styra ner sin produktion 
om priserna skulle bli negativa. Under 2019 startade 
vi med algoritmhandel, för att kunna agera snabbare 
och oftare på spotmarknaden; en tjänst som ger 
lägre kostnader för en vindkraftsproducent.
 Modity skapar lönsamhet i förnybart genom 
att våra tjänster stärker affären för vindkraftsan-
läggningar. Det samma gäller för solkraft, trots att 
solkraft fortfarande är en liten marknad i Sverige. 
Moditys ambition är att möjliggöra för solkrafts-
marknaden att fortsätta växa, och vi arbetar för att  
få in fler solkraftsanläggningar i vår portfölj.



  * Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatmarknaden, 2019, Energimyndigheten
  ** Betänkande av Biogasmarknadsutredningen, SOU 2019:63

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat styrmedel som infördes för att öka andelen 
förnybar elproduktion i Sveriges, och sedermera även Norges, elsystem. Modity bidrar 
till marknadens funktion genom att vara mycket aktiva i handeln. 

Under 2019 har vi sett att elcertifikatssystemet börjar 
närma sig sitt mål: till 2030 är målet att 46,4 TWh 
förnybar el ska ha byggts inom systemet. I slutet av 
2019 var redan 31,2 TWh i drift, och ytterligare  
22,5 TWh under byggnation*. Det innebär att 
2030-målet kommer nås redan under tidigt 20-tal.
 Modity erbjuder även handel med utsläppsrätter, 
som införts för att dämpa utsläppen av växthusgaser 
i Europa. Liksom för elcertifikaten är det viktigt att 
marknaden fungerar om systemet ska ha någon effekt 
på utsläppen. Under 2019 har vi sett att marknads-
stabilitetsreserven och annullering av överskott har 
haft en effekt och marknaden har hållit sig stark. 
 Ursprungsgarantier finns till för att det ska vara 
möjligt att spåra hur elen som säljs, och i slutändan 
används, är producerad. Med dessa garantier blir det 
möjligt för kunder att efterfråga el som är producerad 
från ett visst kraftslag, till exempel att elen enbart 
ska komma från vindkraft, solceller eller vattenkraft. 

Genom handel med ursprungsgarantier hjälper  
Modity sina kunder att erbjuda förnybara produkter 
och tjänster.
 Modity handlar med både naturgas och biogas, 
och har bland annat Svanenmärkt biogas i vårt 
produktutbud. Naturgas är ett fossilt bränsle, och  
vi strävar därför efter att hjälpa våra kunder att öka 
sin andel biogas. Omkring 15 procent av gasvolymen 
har under 2019 varit biogas, vilket är en minskning 
från förra året. Totala mängden biogas har dock  
inte minskat utan den minskade andelen beror på  
att Modity har fått in en stor ny naturgaskund.
 2019 presenterades utredningen ”Mer biogas!  
För ett hållbart Sverige”, som ska stärka förut-
sättningarna för att producera biogas i Sverige.** 
Modity välkomnar utredningen och dess förslag. 
Klimatet vinner på att biogasproduktion har stabila 
förutsättningar, och det är därför viktigt att utred-
ningens förslag genomförs.

Bränslen och 
produkter för 
minskade utsläpp
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När vi frågar våra medarbetare om vad som motive-
rar dem, så finns det ett ord som återkommer hos  
de allra flesta: utveckling. Moditys medarbetare  
motiveras av utveckling – utveckling av energi-
marknaderna och branschen i sin helhet, att  
tillsammans med kollegor utveckla Moditys verk-
samhet, och sin egen personliga och professionella 
utveckling. 
 Den drivkraften vill vi ge bränsle till. Moditys 
medarbetare ska känna att de utvecklas inte bara 
när de är nya på Modity, utan under hela sin  
arbetstid här. Vi tror på att arbeta med människors 
styrkor och vill man bredda eller fördjupa sin  
kunskap så uppmuntrar vi till det. Det kan gälla  
deltagande i externa utbildningar, där våra medar-
betare har stor frihet att själva välja sin kompetens-
utveckling. Vi arbetar även aktivt internt, med egna 
kurser och lunchföreläsningar.

För att våra medarbetare ska ha bästa möjliga  
förutsättningar är vi noggranna med arbetsmiljön. 
Den fysiska arbetsmiljön ska vara bästa tänkbara 
och skapa förutsättningar för alla att trivas och  
utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Detsamma 
gäller för organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi 
arbetar ständigt med den interna kulturen, eftersom 
kulturen är något levande som måste byggas  
gemensamt av de människor som utgör Modity. 
 En del i arbetet med den psykosociala arbets-
miljön handlar om att se hela människan hos våra 
medarbetare, och underlätta för bästa möjliga ar-
betslivsbalans. Vi månar om stor flexibilitet vad  
gäller arbetstider och möjligheter att själv planera 
och styra sin tid. Vi har också under 2019 erbjudit 
alla medarbetare en hälsoundersökning.
 Självklart tar vi tydligt avstånd från, och arbetar 
aktivt mot, alla typer av kränkande särbehandling 

Medarbetarnas  
engagemang  
nyckeln till framgång
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och diskriminering. Under 2019 har vi exempelvis 
hållit lunchföreläsningar i ämnet och uppdaterat  
vår policy och handlingsplan mot kränkande sär-
behandling och trakasserier.
 Under 2019 genomfördes en medarbetar-
undersökning. Som ett resultat av den har vi bland 
annat arbetat med tydligare intern struktur och mål. 
 Som kvitto på vårt ambitiösa arbetsmiljöarbete 
har vi under 2019 blivit certifierade med ISO 45001, 
som ett av endast 227 företag i Sverige. 
 Under 2019 har Modity fortsatt att växa och  
attrahera nya talanger. Det är våra medarbetare som 
är vår starkaste konkurrensfördel, tack vare vilka vi 
kan utvecklas och hjälpa allt fler kunder med energi-
handeln. I rekryteringen har vi med mångfalds- och 
jämställdhetsperspektiv ända från kravställandet.  
Andelen kvinnliga anställda ökade något från decem-
ber 2018 till december 2019, från 30 till 32 procent. 

Omräknat till årsarbetskrafter minskade dock istället 
andelen med en procentenhet, till 29 procent. Detta 
beror dels på något större andel deltidsarbete bland 
kvinnor, samt hur nyanställningarna har fördelats över 
året. Genomsnittlig andel kvinnor i energi branschen 
var 27 procent vid senaste sammanställningen*. Det 
krävs aktiva insatser av alla oss i branschen för att 
bryta detta. 
 2019 gjorde oss lite extra stolta: vi vann pris  
som Lunds cykelvänligaste arbetsplats! Det är en 
utmärkelse som delas ut till den arbetsplats som 
uppfyller flest av ett antal kriterier. Hos Modity har vi 
exempelvis lånecyklar med tillhörande lånehjälmar, 
dusch och torkskåp, lagningskit för cyklar, och  
dessutom vår egen meteorolog som förutspår  
cykelvädret för den som inte vill ha regnbyxor!

* Energiindikatorer 2018. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål. 
Energimyndigheten, ER 2018:11.

Fotograf: Sophie Håkansson

Medarbetarnas  
engagemang  
nyckeln till framgång
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En trygg och  
säker energiaffär

Modity ägs till lika delar av Kraftringen Energi AB 
och Öresundskraft AB, vilka i sin tur ägs av kommu-
nerna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, respektive 
Helsingborgs stad. Det vill säga, vi ägs av medborg-
arna. I utbyte mot förtroendet vi har fått för att driva 
vår verksamhet lämnar vi ett positivt resultat tillbaka, 
till gagn för utvecklingen i dessa städer.
 Moditys verksamhet bygger på att vi är experter 
på energimarknaderna. Genom att vi förstår 
fundamentan – de faktorer som styr energipriserna  
– på djupet, blir vi experter på att prissätta el, gas, 
och miljöinstrument på både kort och lång sikt.  
Genom att vi dessutom tar hand om många kunders 
energihandel kan vi ge våra kunder en tryggare och 
mer prisvärd energiaffär, än om varje kund hade 
handlat sin energi på egen hand. Vi blir lönsamma 
genom att spara pengar åt våra kunder. 
 Intern kontroll är oerhört viktigt i en verksamhet som 
Moditys, och den genomsyrar hela verksamheten. 
Styrelsen styr verksamheten bland annat genom 
fastställda policys och erhåller löpande rapportering 
från Risk Manager avseende limituppföljning och 
risk exponering. Interna kontrollsystem är uppsatta 
för att minimera risken för att misstag eller felaktig-
heter sker.

Under 2019 har vi anställt en Compliance Officer 
som övervakar regelefterlevnad, både vad gäller 
interna och externa regelverk. I funktionen ingår att 
kontrollera hur väl verksamheten efterlever aktuella 
regelverk och att vara uppdaterad avseende kommande 
regelverk, för att i god tid kunna anpassa verksam-
heten, och hjälpa kunderna att vara förberedda. 
Compliance Officer har även ett ansvar för att utbilda 
medarbetare och öka medvetenheten i hela organisa-
tionen avseende vikten av regelefterlevnad. 
 Förtroende är förtjänat och måste upprätthållas 
varje dag. Nolltolerans mot korruption och varje form 
av oegentlighet är en självklarhet. Våra kunder finns på 
den nordiska marknaden och risken för korruption 
bedöms vara låg, men vi är alltid vaksamma på 
händelser eller situationer som skulle kunna innebära 
en ökad risk för någon typ av oegentlighet. Vi har 
exempelvis tydliga riktlinjer för representation, vilken 
ska präglas av måttfullhet och gott omdöme.
 Modity värdesätter transparens och vi ser positivt 
på när våra kunder och potentiella kunder genomför 
korrekta och jämförbara upphandlingar. Vi vill vara 
föregångare och är transparenta i vår prissättning. 
Detta är bra för konkurrensen, och därmed bra för 
kunderna och samhället. 
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Moditys direkta klimatpåverkan är begränsad och 
utgörs främst av medarbetarnas resor, samt  
energi- och resursanvändning i våra kontorslokaler. 
Sedan december 2017 är vi miljöcertifierade enligt 
ISO 14001 och vi arbetar kontinuerligt med att  
utveckla och förbättra vårt miljöarbete. 

Våra kunder är utspridda huvudsakligen i Sverige 
och övriga Norden. Andelen resor som sker med tåg 
har ökat kraftigt under 2019. Vi har också säkerställt 
att vi kan ha kvar våra lokaler nära tågstationen i Lund 
när vi växer. Det är viktigt för att minska klimat-
påverkan från resor för de som besöker oss. Den 
videokonferensutrustning som köptes in under 2018 
gör det enklare för oss att hålla videomöten. 
 Energin i våra lokaler levereras av Kraftringen och 
består av helt förnybar el och fossilbränslefri fjärrvärme. 
Utöver energi så har leverantörer av IT-utrustning 
och städtjänster funnits vara de som har störst 
potentiell negativ miljöpåverkan, och i upphandling 
av dessa tjänster har vi krävt att leverantörerna ska 
vara miljöcertifierade. 
 Under 2019 har Modity valt att sponsra tre  
bikupor, placerade i Flackarp strax utanför Lund. Bin 
fyller en mycket viktig roll i ekosystemet genom att 
pollinera en stor mängd olika växter. Pollineringen 
är nödvändig för grödor som vi människor behöver - 
ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende 
av pollinerande insekter. Men bina pollinerar även 
andra växter och ökar mängden frö och frukt, som 
sedan blir mat åt även vilda djur, inte minst fåglar. 
 Tama bin bidrar alltså till den biologiska mång-
falden, inte minst genom att vara aktiva tidigt på 
säsongen då det finns färre andra pollinerare. 
Men tambina utgör endast en liten del av det totala 
bisläktet, som enbart i Sverige omfattar cirka 270 
arter. En tredjedel av dessa arter är hotade. Moditys 
julgåva 2019 gick därför till Naturskyddsföreningens 
projekt ”Operation: rädda bina”. 

Andelen tågresor 
fortsätter öka

Fotograf: Sophie Håkansson
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