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Better batteries: Ethical and climate smart batteries





Projektets faser

Allt material är på engelska

Risk report

• Fyra nyckelrisker 
(klimat, arbetsvillkor, 
låg återvinning osv)

Färdplan

• Vad kan vi göra åt 
riskerna?

• Fyra strategiska 
områden

Kommunikation

• PPT tas fram med 
risker och 
rekommendationer 
(Maj-Juni)

• Möten och 
deltagande i nätverk

Integration i 
upphandling

Färdig (jan 2022) Färdig (mars 2022) Mars-Juni 2022 April 2022 och framåt

Fokus på klimat och sociala risker i 

hela leverantörskedjan. Men vi 

tittar också på användandefasen 

och afterlife.



 År 2022 spås var tredje bil i 

Sverige vara en elbil

 År 2030 ska fordonsflottan 

vara fossilfri i Sverige

 Malmö stad har cirka 10% 

elbilar (av omkring 1000 

fordon)

Elektrifieringen av fordonsflottan



Vad ska projektet leda till?

 Risk-rapporten ger oss underlag till vilka risker vi behver jobba med

 Färdplanen ger oss verktyg för att arbeta med:

– GHG vid fordonsinköp (Nettonoll-org.)

– Etisk konsumtion i framkant (Fairtrade City)

– Kommande lagar

 Att fler inköpare (andra städer osv) arbetar med detta



Battery minerals – producer countries



Risk Report Findings - 2021

SUPPLY CHAIN STAGES AND MAJOR PLAYERS

8

Europe-based

Artisanal and 
small-scale mines

cobalt
Other Europe-

based battery pack 
assemblers

manganese

Asian companies
dominate the
manufacturing of
cathode active
materials and
anodes. In 2019, 61
per cent of the
cathode materials
for EVs were
produced by
Chinese companies
as well as 83 per
cent of the anodes.

nickel

lithium

graphite
Almost all car manufacturers (a notable exemption is
General Motors) keep the design and assembly of the
battery pack in-house. In some cases, the assembly of
battery pack is done through a joint venture

Current lifetimes 
estimated 
between 8 years 
(current 
warranties) and 15 
years. (100,000-
150,000 miles)

Europe
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Mining and Refining Cell component
manufacturing

Cell
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Electric vehicle 
manufacturing Recycling

Use phase



Nej, inte vad vi vet. 

Definitivt finns inget etiskt 

tredjeparts-certifierat 

fordonsbatteri.

Kanske är vi här (0,45% etiskt 

certifierat kaffe)

Finns det ett etiskt fordonsbatteri?



Standardsmap.org



Resultat (risker)





https://www.worldbenchmarkingalliance.org/publication/chrb/



Preliminary findings



 Northvolt i Skellefteå

 Volvo/Northvolt i Göteborg

 Idag använder vi CATL och 

LG Chem

Två stora fabriker på gång i Sverige



Slutsats risker

 Fordonsindustrin sämst i CHRB

 Utvinningfasen mest problematisk socialt och ekologiskt

 Batteriproduktionen kan flyttas till Sverige

 Malmös användande av fordon är ineffektivt

 Extremt låg återvinningsgrad – stor potential?



Vad kan vi göra åt detta?

Fyra strategiska områden

Risk Management Measures

Structural recommendations

Färdplan



 Se PDF

Executive summary Roadmap



På gång i Malmö

• Kommunikationsfasen

• Prioritera utifrån färdplanen

• Utbildningar kring kommande lagar

• Uppföljning i Malmö

• Förmånscyklar

• Tjänstecyklar

• Bilar

• Uppföljning av kinesiska batterifabriker med ETI 
Sweden

• Adda hållbarhetskollen



Tack!

Olov.kallgarn@malmo.se
Nyhetsbrev!


