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Schneider Electric uppmanar till omprövning av 
investeringsprioriteringar under WEF i Davos 
 

 
 
23 maj 2022 – Schneider Electric uppmanar till en omprövning av investeringsprioriteringar och 
kollektiva åtgärder för att påskynda globala insatser mot klimatförändringar, vid World 
Economic Forum i Davos 22–26 maj. 
 
Scenarier från Sustainability Research Institute inom Schneider Electric visar att stimulering av en 
efterfrågestyrd övergång är det enda scenariot som gör att utsläppen kommer minska tillräckligt 
snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Institutet lanserar nu e-boken 
”Towards Net Zero Buildings: a practical pathway”, som går igenom hur det nuvarande dödläget 
mellan utbud och efterfrågan kan brytas. Några av slutsatserna är att: 

• Endast 1–1,5 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Energi-
renoveringsgraden måste uppgå till 3 procent per år för att uppfylla åtagandena från Paris. 

• Finansieringen är fortfarande det största hindret för att investera i hållbara byggnader1, men 
investeringar i teknik för minskade koldioxidutsläpp, digitala tjänster och ekosystemtjänster 
maximerar värdeskapandet för alla intressenter. 

• Teknik kopplat till energieffektivisering ger betydande möjligheter att minska 
energianvändningen med mellan 10 och 60 procent, beroende på geografiskt område och 
kvalitet på befintliga tillgångar. 

 

1 WGBC “Beyond the Business Case” 
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• Digitala energieffektiviseringslösningar ger 20-30 procent lägre koldioxidutsläpp i hela 
byggnadsbeståndet, vilket ger mycket konkurrenskraftiga återbetalningstider och 
kostnadsbesparingar för konsumenterna, i genomsnitt långt under åtta år. 

E-boken ger regeringar och industrier en praktisk färdplan för att hantera kostnaderna för 
energiomställningen. Den innehåller också ett nytt ramverk för att framtidssäkra byggnader, som har 
utvecklats i samarbete med World Economic Forum (WEF). Ramverket innehåller en modell och en 
verktygslåda för att påskynda investeringar som ska bidra till att avkarbonisera städer. Med befintlig 
teknik minskar koldioxidutsläppen, ger en nettovinst för konsumenterna och skapar samtidigt värde för 
ekonomi och samhällen.  
 
Schneider Electric har gjort en egen hållbarhetsresa de senaste 20 åren och anser att det krävs ett 
strategiskt skifte för att påskynda åtgärderna mot bakgrund av höga och volatila energipriser. Förutom 
investeringar som ökar kapaciteten för förnybar energi är det nu viktigt att skapa efterfrågan på ren 
energi genom en konsumentdriven övergång. 
 
Som ett led i detta och för att bidra till att påskynda klimatåtgärderna i alla delar av ekonomin kommer 
Schneider Electric att skapa 2 500 gröna jobb världen över. De nya tjänsterna kommer att fokusera på 
att hjälpa Schneider Electrics kunder att digitalisera och avkarbonisera sina anläggningar, modernisera 
tillgångar genom att främja ett hållbart och cirkulärt ekonomiskt förhållningssätt och vara rådgivande 
inom hållbarhetsstrategier. 
 
– Investeringarna i förnybar energi måste fortsätta i snabb takt, men varje historisk energiomställning 
har drivits av marknadens efterfrågan. Om man övergår till en konsumentcentrerad, efterfrågestyrd 
investeringsstrategi kommer man inte bara att åstadkomma en avkarbonisering i stor skala, utan man 
kommer också att uppnå mer positiva resultat än vad den nuvarande modellen gör, säger Jean-Pascal 
Tricoire, koncernchef Schneider Electric. Konsumenterna leder förändringen. Det betyder att 
efterfrågan leder förändringen. Prioriteten måste vara att skapa efterfrågan på ny teknik som ger 
användaren fördelar. 
 
Representanter från Schneider Electric i Davos 2022 
I sin roll som medordförande för WEF:s Net Zero Carbon Cities initiative, kommer Jean-Pascal Tricoire 
att uppmana till en förändring av investeringsprioriteringarna. Detta kräver att man går från 
investeringskriterier inriktade på kostnader till investeringskriterier inriktade på värde, att man utvidgar 
det nuvarande fokuset på infrastruktur till investeringar som stimulerar efterfrågan och att man går från 
överindexering på hårdvara till hållbara lösningar som bygger på mjukvara. Han kommer också att 
diskutera behovet av ökat samarbete för att snabbare kunna övergå till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp. 
 
Luc Remont, Executive Vice President of International Operations på Schneider Electric, kommer att 
tala om vikten av digital teknik för att möjliggöra energiomställningen på tillväxtmarknader och om nya 
stora partnerskap i Indien, Östasien och Sydamerika, för att stärka arbetskraften och utbilda fler 
människor i energihantering. 

Barbara Frei, Executive Vice President för industriell automation på Schneider Electric, kommer att 
diskutera konsekvenserna av en övergång till en alltmer utbudsstyrd ekonomi och hur omvandlingen 
från en linjär till en cirkulär modell för leveranskedjan är avgörande för en hållbar framtid. Hon kommer 
att tala om de problem som företagen står inför när de övergår från resurskrävande produktion och 
konsumtion till koldioxidsnåla och effektiva processer, och vilken roll tekniken, samarbetsplattformarna 
och interoperabiliteten spelar för att lösa dessa utmaningar. Hon kommer också att diskutera behovet 
för tillverkare att omfokusera sina digitala transformationsresor mot engagemang hos medarbetarna 
för att attrahera talanger och skapa säkrare arbetsmiljöer. Hon kommer att dela med sig av sina 
perspektiv på hur automatisering kan förbättra produktiviteten. 

https://www.se.com/ww/en/insights/sustainability/sustainability-research-institute/towards-net-zero-buildings.jsp
https://www.se.com/ww/en/about-us/careers/sales-and-services.jsp
https://www.weforum.org/nzcc
https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/experts/details/jean-pascal-tricoire-5d80d6051416ef117f1128bc
https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/experts/details/luc-remont-5d80e0c61416ef20853fcbaf
https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/experts/details/barbara-frei-5d809f351e576500af7e5a19
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Peter Weckesser, Executive Vice President och Chief Digital Officer på Schneider Electric, kommer att 
ge perspektiv på den transformativa roll som data och artificiell intelligens spelar för att främja 
affärsstrategier som samtidigt tar itu med näringslivets största utmaningar: motståndskraft och 
minskade koldioxidutsläpp. Han kommer också att diskutera de möjligheter och värden som kan tas 
tillvara genom samarbete i det digitala ekosystemet och användning av innovativ teknik i hela 
företaget. 
 
Schneider Electric deltar i följande publika programpunkter:  

• Måndag 23 maj kl 8.15-9.00: The Augmented Manufacturing Experience, Barbara Frei 

• Tisdag 24 maj kl 9.30-10.30: Unlocking Digital Innovation for Net Zero, Jean-Pascal Tricoire  

 
För ytterligare information, kontakta: 

Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.wilderfalk@se.com 

Om Schneider Electric: 
Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar 
utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. 

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. 

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade 
produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, 
datacenter, infrastruktur och industrier. 

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans 
med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft. 

www.se.com/se 

 

Följ oss på:      

https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/experts/details/peter-weckesser-5f6971492071a848165d9813
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022/sessions/augmentation-or-automation-the-future-of-manufacturing
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022/sessions/unlocking-digital-innovation-for-net-zero
mailto:karolina.wilderfalk@se.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.se.com%2Fse&data=02%7C01%7Cmalin.brant-lundin%40se.com%7C1c74ec279eb849440d3108d7384b4c53%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637039768359343381&sdata=amYsTYecNxQPNECS0Tx9bu%2BIWdmJGhYMNxb9ZoVIEP4%3D&reserved=0
https://twitter.com/SchneiderSweden
https://www.facebook.com/SchneiderElectricSE/
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://www.youtube.com/channel/UCUXV8SpxAUiuVGJm4A4ULvA
https://blog.se.com/se/

