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Hitta rätt partner!
Den rätta partnern finns  
bara några klick bort.

V åra certifierade partner är experter inom 
sina områden. Med vårt sökhjälpme-

del Partner Finder hittar du den partner du 
behöver.

På siemens.se/industri-partner kan du läsa 
mer om våra olika partnerprogam. n

kent.akerlund@siemens.com

Kvantifiera koldioxidavtrycket 
med SiGreen

Hur kan du kvantifiera koldioxidavtrycket för dina 
produkter och leverantörer? Siemens svar: SiGreen!  

E n effektiv klimatstrategi kräver att 
man förstår sitt företags växthus-

gasutsläpp. Ofta räknar man på, och 
rapporterar, de egna utsläppen (scope 
1) och inköpt energi (scope 2) och ute-
lämnar de utsläpp som företaget ansva-
rar för men som ligger utanför det egna 
företagets gränser (scope 3), trots att de 
ofta står för majoriteten av ett företags 
utsläpp. Dessa indirekta växthusgasut-
släpp sker både före och efter den egna 
verksamheten i kedjan och för att få tag 
i sådana data måste man jobba aktivt 
med sina leverantörer, anställda och 
kunder.

– Majoriteten av våra utsläpp sker 
i scope 3. Generellt kommer över 90 !
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Siemens Financial Services 
erbjuder skräddarsydda 
finansieringslösningar för 
att driva framtida hållbara 
affärsmodeller.  

Smart 
finansiering  
för omställning 
till hållbar 
verksamhet 

S iemens Financial Services, Siemens 
eget finansbolag och ett perfekt 

komplement till din bank, är specialist 
på att skräddarsy finansieringslös-
ningar för industrin och väl insatt i oli-
ka industribranscher. Med oss kan du 
genom till exempel hyra, avbetalning 
eller leasing investera i utrustning 
och fördela kostnaderna över tid utan 
att det påverkar låneutrymmet eller 
likviditeten.

Våra finansieringslösningar kombi-
nerat med vår tekniska kunskap säker-
ställer att din nästa affärsinvestering 
ger dig mervärde och en solid grund 
för tillväxt. Finansieringslösningarna 
är inriktade på digitalisering, maski-
ner och mjukvara där värderingen av 
utrustningen vi finansierar bygger upp 
en säkerhet för oss.

Omställning till hållbar verksamhet.
Pandemin har inneburit stora utma-
ningar och omvärlden ser nu annor-
lunda ut. Konsumtionsmönstren har 
förändrats, digitaliseringen accelere-
rar och det ställs allt högre krav på att 
snabbt kunna ställa om verksamheten 
och införa miljöanpassade lösningar. 
Därför ska du prata med oss: vi erbjuder 
smidig finansiering för en teknikut-
veckling med allt kortare cykler. 

Kontakta Romana 
Larsson Nyheim, Key 
Account Manager 
för industrikun-
der på Siemens 
Financial Services, 
eller din säljkontakt 
på Siemens för tips 
om smarta finansie-
ringslösningar. n

romana.larsson-nyheim@siemens.com 
siemens.se/finance
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procent av ett företags CO2-utsläpp från 
komplexa och distribuerade leveran-
törskedjor. Siemens har en omfattande 
leverantörskedja med 65 000 leveran-
törer i över 140 länder, säger Anna 
Stenströmer, EHS- och hållbarhetschef 
på Siemens.

Följ upp och förstå med SiGreen.
Siemens har arbetssätt för att adressera 
utsläppen i leverantörskedjan men har 
saknat digitala lösningar som möjliggör 
ett mer automatiserat och effektivt sätt 
att följa upp och förstå utsläpp och pro-
dukters klimatavtryck på en detaljerad 
nivå. 

– Här ser vi en stor potential i att 
utnyttja den pågående digitala trans-
formationen med till exempel AI, digi-
tala tvillingar och blockchainteknik för 
ökad hållbarhet i leverantörskedjan, 
varvid vi också har valt att utveckla en 
egen digital lösning, SiGreen; i första 
hand för att adressera våra egna utsläpp 
men som vi nu också har valt att lansera 
och göra tillgänglig externt, säger Anna 
Stenströmer.

På siemens.com/sigreen finns mer att 
läsa. n

anna.stenstromer@siemens.com
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