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Abstrakt 

I uppsatsen undersöks ett antal aktörer från näringslivet för att se hur de beräknar sin klimatbelast-
ning. För att få fram en så korrekt utsläppsbedömning som möjligt behöver växthusemissionerna en 
kvantitativ grund där primära och sekundära utsläppskällor beräknas på den senaste informationen. 
Denna bas blir således ett verktyg för de organisationer som vill få fram ett kvantitativt beslutsun-
derlag för sina utsläpps/emissions faktorer och därmed deras totala klimatbelastning. Uppsatsen tar 
därmed upp ett mycket aktuellt och relevant tema för många företag, inte minst för de företag och 
organisationer som önskar klimatkompensera sina utsläpp av växthusgaser. 
 
En empirisk datainsamling genomfördes inom näringslivet som därefter analyserades med uppgift 
att belysa eventuella svårigheter som uppdagades i beräkningarna av utsläppskällorna.    
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FÖRORD 

 
Denna studie hanterar två av faktorerna bakom den vetenskapliga osäkerhet och brist på information som bi-
drar till svårigheterna med utsläppsberäkningar och det är studiens förhoppning om att belysa ämnet i fråga. 
De två faktorerna i fråga är avgränsning samt hur korrekt data beräkningarna är. I studien nämner vi dessa 
som SYSTEM och SIFFROR. 
 
Författaren vill även tacka de medverkande i studien för att ha tagit tid att svara på enkäterna och intervjuerna. 
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 INTRODUKTION 

1.	  INTRODUKTION	  
Detta	   kapitel	   ska	   ge	   läsaren	   en	   introduktion	   om	  vad	   uppsatsen	   handlar	   om.	   Varför,	   hur	   den	  
genomförts	  samt	  avgränsningar	  är	  andra	  delar	  som	  återfinns	  under	  det	  nämnda	  kapitlet.	  

 
1.1. Inledning 

Villkoren för jordens ekosystem förändras på grund av ackumulerande växthusgaser i jordens atmosfär som påver-
kar solens strålning och därmed påverkar energibalansen på jorden. Utsläppen av växthusgaser har ökat avsevärt 
sedan 70-talet och en stor del av dessa utsläpp kommer från mänskliga aktiviteter. Den växthusgas (GHG) som 
ligger bakom majoriteten av utsläppen är koldioxid, vilket ökade med ca 80 % mellan 1970 och 2004 och som en-
ligt nya prognoser fortsätter att öka då ekonomiska stormakter som Kina och Indien till stor del är beroende av 
fossila bränslen för att upprätthålla deras ekonomiska tillväxt. Detta har även betytt att den tidigare trenden med 
minskade koldioxidutsläpp per enhet energi omvandlats till det motsatta, d.v.s. att andelen utsläpp per enhet av 
energi ökat och det beroende på ett ökande användande av fossila bränslen (IPCC 2004). Resultatet av den ökade 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären är ett förändrat globalt klimatsystem med varmare temperatur, ökad 
havsnivå, differenser i nederbörd etcetera vilket i sin tur påverkar olika ekosystem. Förändrade klimatvillkor leder 
till förändrade livsvillkor för människor, djur och växtliv vilket också betyder förändrade ekologiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Exempel av dessa förändrade förutsättningar kan vara; förändrade jordbruksvillkor, 
migration av människor till följd av förändrade livsvillkor, en börda för ekonomin p.g.a. översvämningar, produkt-
ionskapacitet gällande jordbruk, migration av folk, djur och växtliv eller vaccinkostnader för sjukdomar som spridit 
sig till nya geografiska områden.  

För mer utförlig information angående global uppvärmning och CO2 ekvivalenters påverkan, gå till IPCC´s hem-
sida, http://www.ipcc.ch. 

1.2. Syfte och frågeställning  
 
Syftet med studien är att analysera hur företag och organisationer bedriver sina beräkningar av CO2 ekvivalenter för 
att finna sin klimatbelastning. Analysen av nuvarande förhållningssätt, det vill säga vad som inkluderas respektive 
exkluderas (systemperspektiv) och en jämförelse av vilka informationsbaser som används genomförs (för att se om 
olika uppgifter används, vi kan kalla detta för sifferperspektiv). I slutändan utfärdas förslag till de medverkande i 
studien om hur klimatberäkningarna kan utformas på ett sätt som förklarar deras klimatbelastning korrekt. Studien 
kan således vara en grund till de intressen som vill kompensera sin klimatpåverkan. 
 
 Uppsatsen skall undersöka hur utsläppsberäkningar av CO2 ekvivalenter kan förbättras och därmed förklara företa-
gens totala klimatbelastning genom att undersöka följande; 
 
•      Utvärdera metoderna som används och jämför/värdera dem om nödvändigt för att sedan titta på arbetssätt för 

att hitta nödvändiga parametrar hos företag som beräknar sin klimatpåverkan (kan kopplas till miljöledning) 
samt finna hur dessa metoder kan utvecklas vidare. 

 
•      Titta på vilka utsläppskällor som inkluderas samt alternativa av informationsbaser gällande utsläpp (t.ex. 

utsläpp per enhet bränsle). 

 
•      Utfärda en tillstyrkan om hur utsläppsfaktorerna kan förbättras genom att välja ut de utsläppsfaktorer som är 

lämpligast med motivering och presentera utsläppsfaktorerna på ett transparent och användarvänligt sätt. 

För att finna svaren på dessa punkter kommer studien rent praktiskt att; 
 (1) sondera terrängen av de beräkningsmetoder som används för att finna klimatbelastningar samt undersöka vari-
från informationen för dessa kalkyleringar kommer. Efter att detta skett så (2) genomförs en enkätundersökning 
samt intervjuer från näringslivet gällande deras utsläppsberäkningar av CO2 ekvivalenter för att finna vilka metoder 
som används. Studien försöker till sist förklara hur beräkningsprocesserna kan förbättras för de medverkande. 
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1.3. Avgränsning 
 
Studien består inte av något omfattande statistiskt underlag så undersökningen gäller endast för de företag som 
nämns i rapporten. I och med detta så kan en generell slutsats inte dras, d.v.s. författaren kan inte uttryckligen påstå 
att t.ex. GHG protokollet behöver förändras, eller bidra med en rekommendation till någon enskilt metod ur all-
mänhet. Författaren kan dock signalera att OM förhållandena hos andra företag ser ut på liknande sätt (ifall vi utö-
kar data genom att inkludera fler företag) så kan studien bidra till en grund för detta. 
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BAKGRUND	  

2.	  BAKGRUND	  	  
Läsaren	  skall	  ges	  grundläggande	  information	  om	  företagens	  klimatpåverkan	  och	  vilka	  proces-‐
ser	  som	  är	  involverade	  för	  att	  beräkna	  emissionsfaktorerna.	  Utöver	  detta	  kommer	  även	  vissa	  
verksamheters	  bakgrund	  och	  organisation	  att	  presenteras.	  

2. BAKGRUND  
 
2.1. Klimatpåverkan  
 
2.1.1. Översikt  

 
Sedan IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) kom ut med sin rapport om farhågorna över ett förändrat 
klimat, koldioxid ekvivalenternas påverkan för denna och effekterna av en global uppvärmning så har vi sett ett 
uppsving av produkter med låg klimatpåverkan, en förändring i företagens infrastrukturer (byggnader/transport) 
samt en förändring inom näringslivets framtida strategier (Trexler et al 2006, Kolk et al 2008). 

 
Marknaden för att beräkna och kompensera utsläppen har vuxit enormt sedan dess start i mitten av 2000 talet 

(2005 skapades EU:s utsläppshandel och inkluderar nu ca 13 000 anläggningar inom industri- och energiproduktion 
enligt Energimyndigheten 2009). Metoderna för att bedöma dem blir alltmer realistiska och transparanta i hur före-
tag/organisationer beräkningar sin klimatbelastning. Marknaden för utsläppshandel kan vara av stor betydelse för 
framtidens näringsliv då den sätter ett faktiskt pris på något som tidigare varit gratis inte betytt något från finansiellt 
perspektiv. Detta är det man det refererar till som “tragedy of the commons, dvs. utnyttjandet av allmänna till-
gångar på ett sätt som är negativt ur klimat och miljösynpunkt (Bebbington et al 2008). 
 
1998 så lanserades ”The Greenhouse Gas Protocol”, ett samarbete emellan näringsliv, icke statliga organisationer 
samt akademin, av World Business Council for Sustainable Development. Anledningen till detta var att komma till 
skott med en standard för beräkning och rapportering för utsläpp av växthusgaser (Greenhouse gas protocol 2010). 
2006 så antog ISO den standard som GHG hade kommit fram till för sitt ISO 14064-I, som är en guide till hur or-
ganisationer kan kvantifiera och rapportera sina utsläpp av växthusgaser och beräkningar. Ca 1000 företag världen 
över (och 63 % av fortune 500) använder GHG protokollet för att beräkna växthusgas inventarier (Greenhouse gas 
protocol 2010).  
	  
GHG protokollet består av två delar, den ena gäller för beräkningar av utsläpp och den andra om projekt beräkning, 
d.v.s om hur man kan subtrahera mängder av faktiska utsläpp genom diverse projekt som reducerar mängden växt-
husgaser i atmosfären (klimatkompensation). 
 
Då denna studie inte specifikt härrör CDM projekt och klimatkompensation utan primärt utsläppsfaktorer så kan 
mer information hittas under referensen Nadaa Taiyab. 2006. Exploring the market for voluntary carbon offsets. 
International Institute for Environment and Development, London. 

 
2.1.2. Forskning och utveckling idag (inom klimatberäkningar och kompensation) 

 
Under 2010 så påbörjades ett vägtest för hur emissionsberäkningar kan gå tillväga med ytterligare två alternativ, 
Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” samt ”Scope 3 (Corporate Value Chain) Accounting and 
Reporting Standard som båda är utformade av World Resource Institute (WRI) samt World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) och meningen med dessa att kunna kvantifiera utsläppen av individuella pro-
dukter och deras påverkan genom hela livscykeln (Greenhouse gas protocol 2010). I och med dessa nya tillväga-
gångssätt så utvidgas processerna inom CO2 ekvivalenternas beräkningar och många företag har ett närmast oänd-
ligt antal produkter så finns det vissa svårigheter i dess genomförande, både ekonomiska och tekniska. Stora kost-
nader associerade med stora antal produkter gör att det inte är ekonomiskt genomförbart medan de tekniska svårig-
heterna bland annat inkluderar avsaknad av kvalificerad personal. 
 

2.2 Redovisning av utsläpp (metoder) 
 
Den vanligaste typen av klimatredovisning är att använda sig av växthusgasprotokollet (GHG protocol) och 

används av ca 2/3 av de 500 företagen i fortune 500. GHG protokollet är ett samarbete mellan World Resources 
instituten och World Business Council for sustainable development och har fungerat som grund för de flesta av de 
klimatverktyg som finns på marknaden (Greenhouse gas protocol 2010). 
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2.2.1 Utsläppskällor  
       
Godstransport, tjänsteresor personaltransport till och från arbetsplats, råmaterial, annat material, vattenbruk, pro-
dukternas slutavfall, eget avfall från produktion, leverantörskedjan, energianvändning och ekosystem påverkan är 
samtliga källor för växthusgasutsläpp. Transportdelen gäller först och främst utsläpp från fordon och materialan-
vändning och energi gäller produktionsdelen. Ekosystempåverkan gäller i detta fall den direkta påverkan som t.ex 
skogsskövling eller dylikt. 
 
2.2.2 Val av utsläppskällor 
       

UTSLÄPPSKÄLLOR 

Godstransport:  Transporter är en stor utsläppskälla som påverkar klimatet, inte minst med den långsamma 
takt som övergången från fossilt bränsle till andra alternativ. Godstransport är den delen som är direkt relaterat 
vill varan/produkten/tjänsten företaget använder sig ut av plus det material som företaget behöver för att skapa 
dessa. 

Tjänsteresor: Transporter inom tjänsten. 

Personaltransport: Anställdas transportmedel till och från arbetet.  

 
Råmaterial: Naturresursanvändning och utvinning av råvaror kan vara en källa till utsläpp. 
 
 
Annat material: Tillsättning av material (kemikalier, förpackningar, inplastning, kontorsmaterial etc) 
 
 
Energianvändning: Hur ser energianvändningen ut för företaget. 
 
 
Vattenbruk (vattenförbrukning, ej odling): Vattenanvändning och uppvärmning/nedkylning betyder energi-
användning och därmed CO2 utsläpp. 
 
 
Produkternas slutavfall: En produkts slutavfall kan leda till utsläpp genom en rad processer som t.ex. 
 
 
Eget avfall från produktion: Avfall som tillkommer som en del av produktionen, t.ex matavfall. 
 
 
Leverantörskedjan: Inkluderar företagen även de utsläpp som samarbetspartners och leverantörer står för. 
 
 
Ekosystem påverkan: Skogsavverkning (skog binder CO2), acidifiering av hav (som leder till att haven blir 
mättade och inte kan binda upp lika mycket CO2). 
 

 

 
2.3 Verksamheternas miljöbakgrund 

 
SEB  
 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) har inlett en strävan till att bli ett miljövänligt alternativt inom bankvä-

sendet. Förutom deras målsättning att minska sina utsläpp av CO2 ekvivalenter så har de även ”gröna fonder” till ett 
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värde runt 1 miljard USD. Enligt egen utsago, så har SEB ett utsläpp på ca 47320 t CO2 och har under senare år 
tagit ansvar för ett bredare perspektiv än tidigare för sina utsläppsfaktorer. Under 2009 så prioriterades klimatneut-
ralitet och deras indirekta klimatpåverkan och en strategi för hållbar utveckling kom till väga. Samtidigt så startade 
ett mål för reducering av CO2 ekvivalenter genom lanseringen av ett ”koldioxidjagande projekt” vilket helt enkelt 
gick ut på att finna ”många bäckar små”. Genomförandet av ett projekt i Kina för att kompensera sina utsläpp var 
en del av arbetet kring klimatneutralitet för SEB som för övrigt skapade ett seminarium för ca 100 anställda med 
temat hållbar utveckling samt anställde ansvariga för både hållbar utveckling och miljöhantering. Under 2010 så 
siktar företaget ytterligare på att bredda sin indirekta inverkan då säkerhetstransporter och annan affärsverksamhet 
skall inkluderas och SEB skall dessutom skapa utförligare rapportering och uppföljning kring deras miljöverksam-
het. 

 
 SEB:s strategi inom hållbar utveckling riktar sig emot åtta principer. Dessa är; ansvarsfullt sälj och marknads-

föring, hantera finansiell kriminalitet, ansvarsfullt ägande, minskat ekologisk fotavtryck, ökad tillgänglighet för 
finansiell hjälp oavsett social-ekonomisk situation, skapa ett arbetsförhållande som skapar balans mellan jobb och 
fritid för sina anställda samt att investera i de regioner de är involverade i (SEB:s hållbarhetsrapport 2009).   
 
I och med bankens synsätt för miljön och inte minst det faktum att de klimat kompenserar ansågs företaget vara väl 
lämpligt som respondent med tanke på författarens mål att förbättra beräkningarna för att få fram ett så korrekt 
underlag som möjligt. 

 
 

SCA  

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), ser sin roll som skogsbolag som en viktig faktor för att bekämpa klimatför-
ändringar då skogen absorberar en stor del av den CO2 som vi släpper ut genom att förvandla den till biomassa. 
CO2 halten i atmosfären ökar när man hugger ned träd, både genom avsaknaden av absorberandet eller till exempel 
genom eldande då vissa använder för att förvandla jorden till jordbruksland för att nämna ett par exempel. Den 
koldioxid som finns bunden i träprodukter är dessutom inte tillförd energi utan snarare energi som är en del av eko-
cykeln vilket gör att en ansvarsfull hantering av skogens ekosystemtjänster tillåter förnybara produkter som kräver 
mindre energi än t.ex. betong i byggnader. En av bolagets grundstenar är att ersätta vartenda träd som huggs ned 
med ett nytt, vilket skulle neutralisera klimatpåverkan. SCA:s skogsägande motsvarar således SCA:s utsläpp av 
växthusgaser i produktionen.  

I Sverige är skogstillväxten ca 1 % per år och om detta skulle ske i resten av världen (som förlorar ca 0.2% årligen) 
så skulle det motsvara användandet av fossila bränslen enligt SCA. Företaget har ett mål att reducera sina CO2 ut-
släpp med 20 % till 2020 (index 2005), utsläppen gäller dock endast användning av fossila bränslen, elektricitet och 
värme.  

SCA var intressant som respondent i studien ur författarens synvinkel då företaget både äger skog och tillverkar 
skogsprodukter vilket leder till delen om ekosystem påverkan. 

 
 
 
 
2.3.2. Arbetssätt 
 
SEB 
 
SEB har under de senaste åren fått en alltmer grön profil och har bl.a. introducerat en ”Carbon Chase” idé som 

bygger på fem steg; undvika, minska, ersätta och kompensera. Denna skall hjälpa till med att mäta och rapportera 
GHG utsläpp, se till att reducera GHG intensiva aktiviteter, minska konsumtion av energi och resor, ersätta fossila 
bränslen mot förnybara samt att kompensera de utsläpp som trots allt uppstår genom kvalitativa projekt. 

För att nå sitt mål planerar SEB att ersätta flyg mot tåg när tillfälle ges, byta ut bilmodeller mot mer miljövän-
liga, byta ut fossil energi mot förnybar över hela verksamheten samt att minska pappersanvändningen. Allt enligt 
deras officiella rapport gällande miljö och utsläpp (SEB:s hållbarhetsrapport 2009). 

 
SCA 
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SCA:s hållbarhetspolicy är relaterat till deras miljö och sociala ansvarstagande. De använder sig av certifierade 
standarder när det gäller ackvisitioner och nedlagd infrastruktur.  De har ett resurshanterings system (Resource 
Management Systems-RMS) som ser över hur företagets användande sig av energi, vatten, transport och råmaterial. 
SCA siktar också på att byta ut sitt användande av fossila bränslen mot förnybar energi och en viktig del av detta är 
samarbetet med det norska bolaget Statkraft där SCA kommer att tillåta att vindkraft byggs på deras mark. Skogs-
bolaget använder sig av livscykelanalyser, renare produktion, energiförbättring och avfallshantering som en del av 
deras hållbara tänk och inkluderar även ”grön outsourcing” d.v.s. gröna avtal med underleverantörer i de mån möj-
ligt (SCA Sustainabilty report 2009). 
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METOD	  

3.	  METOD	  	  
Detta	  kapitel	  består	  av	  forskning	  och	  vetenskapsteori	  i	  allmänhet,	  studiens	  upplägg	  i	  synnerhet	  
samt	  en	  diskussion	  om	  kvalitetskriterier	  som	  kan	  påverka	  studiens	  resultat.	  

	  
3.1. Om studien  

 
En stomme av empirisk data samlades in före studien och genomfördes för finna bakgrundsinformation inom om-
rådet för beräkningar av utsläppsfaktorer gällande klimatbelastning. Detta ledde in sin tur till att studien fick både 
en kvantitativ och en kvalitativ del. Denna grundläggande information kan betraktas som en förstudie där eventu-
ella styrkor och svagheter identifierades och vid behov upprätta en undersökning av dessa utsläppskällor. 
 
En djupare undersökning genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med utvalda företag som beräknat 
sina utsläppfaktorer. Respondenternas svar, tillsammans med företagens officiella miljörapporter sattes sedan sam-
man i berättelseform för de företag som medverkade i studien. Ytterligare data samlades dessutom in via den enkät 
som ligger till grund för den statistiska delen av studien för att finna ett större antal företag som sysslade med att 
beräkna sin klimatbelastning och se ifall de visade liknande resultat. 
 

3.2. Vetenskap & forskning  
 
Vetenskap handlar om att förklara verkligheten. Denna verklighet är påverkad av våra värderingar, åsikter och 
världsbild. Forskningens mål bör vara att vara så objektiv som möjligt då vår egen verklighet kan påstås vara en 
social skapelse och denna studie försöker motverka detta genom att vara transparant i vad som undersöks, hur det 
har undersökts samt hur man tolkat resultaten. Allt från val av frågeställning, metod and analys till de aktörer som 
medverkat i studien har lett till utformandet av denna uppsats och är därför en del av denna skapelse som därefter 
speglar resultatet.  
 

3.3. Teori, empiri och metodansats  
 

För att ny kunskap skall kunna anskaffas så finns det vissa metoder som forskaren använder sig av för. Man kan 
observera verkligheten och dra slutsatser baserat på detta och så kan resonera sig fram till andra. Detta är utgångs-
punkten för induktion och deduktion och vidare skall nämnas att även båda kan utvidgas ytterligare då man kan 
förklara kunskap antingen genom att studera mindre system, eller som ett holistiskt system där ett system kan på-
verkas av andra för att förklara en helhet (Wallén 1996, Godfrey-Smith 2003). 
 
Den induktiva metoden tar sin början ur information, varvid forskningen efter granskning försöker dra slutsatser 
som är av teoretisk natur och som går att generalisera. Denna metod kan kritiseras i den mån forskningen avgränsat 
sig gällande valet av information som använts för att finna slutsatsen. Den deduktiva metoden arbetar istället nästan 
tvärtom, där en teori utgår från en hypotes, d.v.s. man har ett antagande som det inte finns support för innan forsk-
ningen börjat och där man ger sig ut för att finna empiriska bevis som stödjer hypotesen. Dessa bevis för verklig-
heten gör att indikatorerna måste verklighetsbaseras och göras mätbara så att det deduktiva systemet kan återskapas 
genom t.ex. experiment (Wallén 1996). 
 
Det finns givetvis fler sätt att genomföra forskning på bl.a. genom att använda sig av en abduktiv metod, som i och 
för sig kan sägas vara en subkategori, i vilket man utesluter faktorer för att sedan komplettera med andra C.S Pierce  
grundade termen ”abductive inferences” och  som andra kallade ”explanatory inductions” (Godfrey-Smith 2003). 
Detta tredje slag av metoder är det som genomförts i denna studie. Genom att undersöka beräkningarna av CO2 
ekvivalenter så söker studien faktorerna till varför dessa uträkningar ser ut som de gör och vilka styrkor respektive 
svagheter de har. Dessa kanske inte kan återskapas utan erfarenhet från området idag men förhoppningsvis kan 
denna metod leda till att vi i framtiden kan använda oss av deduktiva metoder enbart när vi undersöker företagens 
klimatpåverkan. Författaren beaktar sig dock för att kalla denna rapport för enbart abduktiv då andra inslag åter-
finns. 
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3.4. Kvalitativ/kvantitativ metod  
 

Att ta fram data som kan analyseras och presenteras kräver att vi tar fram material under de premisser som utgår 
från det vi ska göra, hur vi skall göra det och inte minst på ett sätt som är både korrekt och återgenomförbart för 
andra. Insamling av data kan ske via kvalitativ eller kvantitativ form där det första tillvägagångssättet har anammat 
ett mer holistiskt perspektiv där systemen inte nödvändigtvis kan brytas ned i mindre eller enklare former. Denna 
typ av metod är givetvis svårare att bedöma utifrån ett numeriskt värde men är fundamental i sitt sätt att skildra 
beteenden (Flick 2009). Flick fortsätter också med att säga att kvalitativa studier kan med god förutsättning också 
användas till att finna ny information och vara uppgivelse till nya teorier istället för att enbart testa redan beprövade 
teorier och kunskaper. 
 
Kvantitativa studier bygger som oftast på att använda ett statistiskt underlag för validera sina resultat och kan därför 
också bygga på numeriska värden. Denna metod måste allt som oftast då reduceras från ett holistiskt perspektiv till 
mindre delar som kan ges ett numeriskt värde och därefter behandlas. 
 
Denna uppsats bygger på intervjuer och enkätsvar som tillsammans med officiella miljö/klimat/hållbarhetsrapporter 
från företag/organisationer. I och med detta har både kvalitativ samt ett kvantitativt tillvägagångssätt tagits tillvara. 
Intervjuerna baserades på enkätmallen men anpassades till företagen i fråga så av konversationen gavs tillfälle att 
utvecklas, vilket också var anledningen till att företagen som svarade på enkäten gavs möjlighet att kommentera 
dess innehåll. Angående enkätsvaren så analyserades de innan de presenterades i studien för att eventuellt korrigera 
eventuella missbedömningar eller för att få ytterligare svar på frågor som var otydliga. 
 

3.5. Praktiskt utförande  
 
Studien grundar sig i två delar; sekundära källor för basinformation samt primära källor som inkluderade en enkät 
för kvantitativ data samt semistrukturerad intervjuer för kvalitativ data. Tanken med intervjuerna var att syna före-
tag med olika verksamheter för att se om det fanns liknelser eller olikheter gällande deras beräkningar av utsläpps-
faktorer. 
 
Tabell 1. 
 
INTERVJU 

NAMN 
 
Jonas Solehav 
 
Patrik Isaksson 
 
 
Bengt Jansson 

FÖRETAG 
 
SEB 
 
SCA  
 
 
Vasakronan 

POSITION 
 
Miljöchef 
 
Vice President Environmen-
tal Affairs 
 
Miljöchef* 
*svarade på enkäten i per-
son. 
 

DATUM 
 
2010-09-
01 
 
2010-07-
01 
 
2010-06-
23 

ENKÄT 

NAMN 
 
Jonas Solehav 
 
Patrik Isaksson 
 
Sara Bergman 
 
Ann Lindell-Saeby 
 
Gunilla Blomkvist 
 
Jörgen Ågren 
 
Lina Öien 

FÖRETAG 
 
SEB 
 
SCA 
 
Coca Cola 
 
Fortum 
 
Statoil 
 
JM AB 
 
Bilprovningen 

POSITION 
 
Miljöchef 
 
Vice President Environmen-
tal Affairs 
 
 
Miljöchef 
 
Verksamhetsutveckling  
 
Kvalitet och Miljö 
 
Kvalitet & Miljö 

DATUM 
 
2010-09-
01 
2010-07-
20 
2010-09-
23 
 
2010-09-
30 
 
2010-05-
23 
2010-05-
12 
 
2010-05-
20 

 



13	  
	  

 
 
3.5.3. Studierna  

 
Sättet på vilket studien genomfördes skedde med utgångspunkt från näringslivet där information angående beräk-
ningar av koldioxidekvivalenter användes för att finna aktörer i näringslivet som kunde medverka. För de ingående 
intervjuerna så försökte författaren i den mån det var möjligt att finna så vitt skilda företag som möjligt för att jäm-
föra beräkningarna och se hur dessa utspelade sig emot varandra. Genom detta utförande sammansattes sedan data i 
kronologisk ordning där företagens beskrivning av deras beräkningar återberättas. 
	  

3.6. Metodik 
3.6.1. Studier  

 
Primära källor 
 
Val av respondenter var personer med insikt av företagens miljöarbete och letades upp via skrivbordsundersökning. 
Kontakten förmedlades via författaren med hjälp av företagens kundtjänst. Svaranden redovisas i tabell 1. 
 
Sekundära källor 
 
För att öka trovärdigheten så har valet av material begränsats till källor som antingen är publicerade inom veten-
skapliga tidskrifter eller källor, myndigheter med väldokumenterade uppgifter eller organisationer som kan anses 
som trovärdiga. Gällande organisationer gäller detta givetvis t.ex. GHG protokollets antaganden då de lagt grunden 
för många beträffande hur man beräkningar utsläpp. 
 

3.7. Kvalitetsbedömning  
 
3.7.1. Kvalitetskriterier  

 
För att kunskap skall kunna utvinnas ur vetenskapliga metoder så bör forskaren uppmärksamma den validitet av 
frågan som ställs samt ifall data som stödjer hypotesen är korrekt. Medan kvantitativa studier kan stödjas genom 
numeriska värden (i detta fall enkäten) så har vi sett en förändring av synsättet av kvalitativa metoder. Att verifiera 
studierna inom den kvalitativa processen handlar om de mekanismer som används för validitet och tillförlitlighet. 
Dessa mekanismer bör vara inkluderat under uppbyggnaden av metoderna så att fel kan korrigeras innan metoder-
na/modellerna analyseras (Morse et al 2002). I denna valideringsprocess finns en del antagonistiska värderingar där 
vissa finner att frågeställningen är viktigare än genomförandet medan Morse et al håller på det motsatta. Rätt fråge-
ställning, rätt metod och tillförlitlighet av data är tre delar som styr bra forskning och är grundpelarna i en god stu-
die. Tekniskt sett så har framställandet av denna undersökning skett genom prövandet av eventuella argument och 
påståenden i de avseenden som ansågs lämpligt och på ett sätt som kan öka kunskapen inom området i fråga och få 
fram riktiga värden som går att återskapa. I detta fall har det betytt att gå igenom de utsläppskällor företagen beräk-
nat och tillsammans med GHG protokollets principer försöka finna mösnter som förklarar varför resultaten ser ut 
som det gör. 
 

 
3.7.2. Kvalitetsdiskussion 

 
Kvalitén på frågeställning, val av metod, genomförandet av datainsamling samt tolkning av data i analysen skall 
givetvis kritiskt granskas för att ge validitet åt en godtagbar studie. Med detta i åtanke så har informationen i fråga 
tagits utifrån de resurser som ansetts bäst lämpade vilket i detta fall betyder; publicerade artiklar i välkända tidskrif-
ter samt respondenter av intervjuer och enkäter med de människor i ansvarspositioner hos aktörerna i näringslivet 
och som erhåller kunskap för deras verksamhet. Till källkritiken bör det nämnas att den tillförlitlighet gällande den 
information är intet helt odiskutabelt då svaren/data studien grundar sig på använt inte kontrollerats av en tredje 
oberoende part. Dessutom fanns ett antal svarsbortfall från enkäterna som givetvis reflekterar helheten i studien då 
anledningen till detta bortfall är okänt. 
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ANALYS/DATA	  

4.	  ANALYS/DATA	  	  
Den	  samlade	   informationen	  av	   studien	  presenteras	  och	  med	  detta	   som	  utgångspunkt	  under-‐
söks	  denna	  information	  i	  hopp	  om	  att	  finna	  eventuella	  nya	  iakttagelser.	  Analysen	  utgår	  ifrån	  de	  
utsläppskällor	  som	  bidrar	  till	  de	  beräkningsresultat	  som	  företagens	  redovisar	  för	  sin	  klimatbe-‐
lastning.	  

4.1  Analys av data 
4.1.1 Källor för klimatpåverkan 
 
Enkätsvar 

 
Tabell 2  
 

2. Vilka källor av utsläppsfaktorer finns med i era beräkningar? (SYSTEM)  

 
100= Ja, 50= till viss del, 0= Nej 
 
Leverantörskedjan misstolkades till att inkludera elleverantörer. Detta korrigerades i texten. 
 

	  

0	   50	   100	  

Påverkan	  av	  
ekosystem	  

Energianvändning	  

Leveranstörskedj	  
an	  

Produkternas	  
slutavfall	  

Avfall	  

Vattenbruk	  

Annat	  material	  	  

Råmaterial	  

Personaltransport	  	  

Tjänsteresor	  

	  Godstransport	  
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3. Vilka avgränsningar använder ni er av? 
(SYSTEM) 

 

Följdfråga ifall man använde sig av GHG proto-
kollet. Vilket/vilka scope använder ni er av? 

 

4. Varifrån får ni information om ut-
släpp? (Siffror) 

 

5.Vilka geografiska tillämpningar an-
vänder ni? (Sy-

stem)  
6.Varierar beräkningarna i andra geo-

grafiska delar? (SYSTEM) 
  

 

7.Vilken/Vilka metoder använder ni er 
av för era beräkningar? (System/Siffror) 

 

Scope	  1

Scope	  1+2

Scope	  1+2+	  3

Inget	  svar

Nationellt

Internationellt

Gäller	  ej

Ej	  svarat

Ja

Nej

Till	  viss	  del

Gäller	  inte

Inget	  svar

GHG

Annat

Inget	  svar

Direkta	  
Direkt+Indirekt	  

	  
	  
	  
	  

Direkta	  
+elleverantör	  
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8. Påverkar er organisation biologisk 
mångfald samt eventuell miljöpåverkan så 
som skog och våtmarker och inkluderas 
detta då i beräkningarna av utsläpp? (SY-
STEM) 

 
*Gäller inte menas att respondenten inte förstod frågan. 

9.Vem säkerställer information-
en?(Siffror) 

 

 

 
Analysen av data i tabell 2, redovisat i form av olika diagram, visar svaren hos respondenterna i enkäten vid tiden 
för studien. Näringslivet har visat på både brister och styrkor vad det gäller källor för klimatbelastning deras beräk-
ningar och områden som behöver förbättras är både på SYSTEM och SIFFROR fronten. 
 
Fråga 1 gällande arbetssätt var en fråga som introducerades för att få igång respondenterna med frågor de kände 
sig komfortabla med. Den frågade hur företaget arbetade med miljö och klimatfrågor samt vilka certifieringar de 
hade, denna fråga var dock mer av att låta de svaranden få viss frihet och känna sig avslappnade inför resten av 
frågorna och gav inte några helt relevanta svar för studien i övrigt. 
 
Fråga 2, om vilka utsläppskällor som beräknades ur systemsynpunkt så var det energianvändning och elleverantör 
som dominerande och bland företag som lagt till leverantörskedjan bifogade vissa att de med denna kategori menat 
elleverantören och inte andra processer/ produkter/tjänster. Även personaltransport mixades ihop med tjänstetrans-
port vilket vid senare tillfälle korrigerades. De vi dock kan se här är att mycket av beräkningarna utspelar sig vid 
företagens primära utsläpp, d.v.s. energi (+elleverantör), godstransport samt tjänsteresor vilket även gör att företa-
gen kan kommunicera att de använder sig av de tre GHG scopen som redovisas i figur 4. 
 
Fråga 3,5,6,7 gällde systemavgränsningar lades till för att se ifall eventuella motsägelser skulle uppdagas vilket det 
gjorde. Många av företagen svarade att de hade använt sig av GHG protokollets samtliga s.k. scope eller kategorier, 
men endast ett fåtal svarande att de inkluderade t.ex. livscykelberäkningar för leverantörskedjan. I denna kategori 
menade företagen endast elleverantörerna och inget annat. Det absolut vanligaste svaret var direkta utsläpp samt 
elleverantörer vilket betyder Scope/kategori 2.  Även tjänste- och personaltransport mixades ihop då personaltrans-
port var menat transport för personal till och från arbete medan tjänstetransport var menat transport för inom arbetet 
men detta korrigerades med hjälp av email korrespondens med respondenten. 
 
Information vad gäller utsläppsiffror (fråga 4, 7, 9), eller den mängden utsläpp av CO2 ekvivalenter per enhet av 
bränsle kommer liksom säkerställandet av information från ett konsultföretag som använder sig av sitt eget program 
och använder Nätverket för Transport och Miljö för information. Även diagrammet för fråga 9 visar god vilja att 
använda sig av olika sätt att säkerställa information även om kommentarerna även här visar att folket som beräknar 
utsläppen även säkerställer den vilket således kan kritiseras. 
 
 

Intervjuer 
 
 
SEB 
 
   SEB har ett mål att mäta sina totala utsläpp gällande deras operativa verksamhet vilken tog sin början vid de 
verksamheter som de enkelt kunde kontrollera. Detta betydde att CO2 utsläppen för kontor och inkluderade energi, 
värme, kylning, materialåtgång samt användande av transportmedel för affärsverksamheten. Deras nästa steg är att 
vidare utveckla detta till att inkludera post service, hyrbilar, värdetransporter och taxi (SEB 2009). Den geogra-

Ja

Nej

Vet	  ej

Gäller	  inte?

Intern

Extern

Mix
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fiska aspekten som inkluderas riktade in sig på 98 % av de anställda och 92 % av deras totala brutto inkomst (SEB 
2009). 
 
SCA 
 
   SCA rapporterar sina totala utsläpp av växthusgaser som de generar via framställning av produkter, transportering 
av dessa samt i vissa fall på produkt basis. Även pappersbruk, energianvändning, vattenbruk,till viss del leverantö-
rerna och transport är upptaget i beräkningarna. De bidrar enligt sin rapport ”SCA Sustainability Report 2009” till 
en låg klimatpåverkan då deras ägda skog växer ca 20 % mer än vad man hugger ned vilket betyder en minskning 
med ca 2,6 miljoner ton koldioxid. Företaget tillgodoser också behovet av biobränsle som numera står för ca 43 % 
av bränsleanvändandet i företagsgruppen. Företaget siktar på att utöka andelen av förnybar energi samtidigt som 
man vill minska den fossila användningen. Förutom en växling från fossilt bränsle till biobränsle så hoppas företa-
get på en effektivisering med både små och storskaliga projekt. Dessa inkluderar bl.a. investeringar i klimatvänli-
gare elektricitet och transportverksamhet. SCA satsar också, som enda företag i studien, på att reducera vattenan-
vändningen vilket också bidrar till minskade CO2 utsläpp med tanke på den energi det tar att rena eller värma vat-
ten. Dessutom beskriver företaget att deras verksamhet påverkar luft, vatten, land och andra biologiska processer 
vilket påverkat bolagets hållbarhets policys till att bl.a. införa certifierade miljöledningssystem t.ex. Resource Ma-
nagement System (RMS) där man övervakar användandet av energi, vatten, transport och råmaterial. Var det gäller 
leverantörskedjan så försöker företaget i den mån möjligt att de är certifierade och kompatibla med företagets miljö 
policies men då företaget har närmast ett oändligt antal underleverantörer så är det givetvis både svårt och kostsamt. 
Ett av de största problemen som SCA har när det gäller miljöfrågan är transportdelen. Transport över hav med 
”miljödiesel” med lågt svavelinnehåll skulle öka kostnaden med 50-75 % inom området för östersjön, engelska 
kanelen samt Nordsjön. Detta har lett till en förändrad infrastruktur med många vägtransporter enligt SCA:s Patrik 
Isaksson. 

 
4.1.2 Metoder för att beräkna utsläppsfaktorer 
 
Enkäterna fungerade som basinformation för att se om (1) det fanns gemensamma nämnare att finna inom ra-

men för studiens innehåll samt (2) se om intervjuerna kontra enkäterna kunde bekräfta varandra. Svaren från enkä-
terna var tydliga. De som svarade på frågan om vilken metod de använt så svarade samtliga (av de som lämnat 
svar) att de använde sig av GHG protokollet.   
 
 

Intervjuer 
SEB 
 

Metoderna för att beräkna utsläppen baserades på GHG protokollet. 
 

SCA 
 
SCA arbetar med en serie olika tillvägagångsätt för att mäta sina utsläpp. GHG protokollet används i viss mån men 
företaget baserar sina utsläpp på ett sätt som är mer individuellt i jämförelse med de andra i studien. Istället för att 
utgå och följa GHG protokollet så ser det snarare ut som om företaget beräknar sina utsläpp för sin verksamhet och 
utgått från detta vilket har lett till användandet av Carbon Footprint och livscykelanalyser. SCA:s användning av 
GHG protokollet kan hänvisas som en biprodukt av företagets beräkningar som för övrigt inkluderade fler utsläpp-
skällor än något annat företag. 
 

 
 
 
4.1.3 Utvärdering av metoderna för beräkning av utsläppsfaktorer 

 
Att anpassa samtliga beräkningar till en metod kan anses vara både en styrka och svaghet. Styrkan ligger i att det 
blir en gemensam nämnare som kan leda till ett enklare sätt att jämföra utsläpp vilket bör effektivisera marknaden 
för klimatkompensation. En svaghet däremot är att GHG protokollet, ifall ytterligare data visar liknande resultat, 
behöver förbättras till att inte bara inkludera fler utsläppskällor utan även en sortering av deras kategorier(scope) 
behöver förbättras så att det inte räcker med att använda sig av endast ett fåtal av de elva utsläppskällor använda i 
denna studie för att tillgodose sig samtliga scope/kategorier i GHG protokollet. 
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Genom studiens gång så har möjligheten till en osäkerhetsanalys grundat på det kvalitativa och kvantitativa un-
derlagen skapats och visas här genom en graf. Denna graf förklarar de elva utsläppskällorna och ger en förklaring 
till deras beräkningssvårigheter. Dessa är baserade på reflektioner från korrespondensen mellan författare och före-
tagen. 

	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  2-‐Osäkerhetsanalys	  (baserat	  på	  reflektioner	  från	  företagen)	  
 

   HÖG 
                                                                 ⑪* 
                                                            ⑨ 
                                            
             
                      ③ 

                                                   ⑤      
                                                                            ⑦                              ④   

                      
          
           ① 

             ⑥  
⑩  

      ②                        ⑧ 
 

    ¨ 
 

            LÅG                                              HÖG 
 
 
 
 
 
Grafen visar tre kluster där 1,2,6,8,10 tillhör en grupp där det relativt sätt är enkelt att beräkna utsläppskällorna. 

3,4,5,7 tillhör en mellangrupp med någorlunda svårigheter att konstatera utsläppsberäkningar med tanke på 
oklarheten med säkerställandet av siffor och systemavgränsningar. Sista klustret, 9 och 11 är de med tydligast 
svårigheter att beräkna, både med tanke på siffrornas korrekthet samt systemgränsernas oklarhet. Det bör även 
nämnas att energianvändningen inkluderade elleverantören. 

 
	  

O
säkerhet gällande system

ets avgräns-
ning (Svårighet att inkludera ett livscy-
keltänk och inkludera leverantörskedjan) 

Osäkerhet gällande säkerställning av utsläppssiff-
ror (svårighet att finna numeriska värdenhos ut-
släppskällan) 

1. Godstransport	  
2. Tjänsteresor	  	  
3. Personaltransport	  	  
4. Råmaterial	  	  
5. Annat	  material	  	  
6. Vattenbruk	  
7. Produkternas	  slutavfall	  
8. Eget	  avfall	  
9. Leveranstörskedjan	  
10.Energianvändning	  
11.Ekosystem	  påverkan	  
*beroende	  på	  indus-‐
tri/bransch/företag	  
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DISKUSSION	  

5.	  DISKUSSION	  	  
Under	  denna	  del	  diskuteras	  resultaten	   från	  analys/data.	  Reflektioner	  av	   iakttagelser,	  kritiska	  
perspektiv	  samt	  eventuell	  framtida	  forskning	  och	  utveckling	  återfinns	  under	  detta	  avsnitt.	  

 
5.1. Klimatpåverkan och klimatkompensation 
5.1.1. Översikt  

 
Vi inleder diskussionsdelen med att uppvisa de likheter som anträffats vid datainsamlingen om utsläppsberäkning-
ar. Genom att diskutera de vanligast förekommande källorna och varför just de blivit anammade kan vi få bild utav 
varför vissa källor exkluderas och hur man eventuellt kan implementera dessa i beräkningarna. Dessa uppgifter 
kanske leda till att en mer sanningsenlig helhetsmodell kan byggas. 
 
Studien omfattade elva olika källor av växthusgasutsläpp; godstransport, tjänsteresor, personaltransport, råmaterial, 
annat material, vattenbruk, produkternas slutavfall, eget avfall, leverantörskedjan, energianvändning samt påverkan 
av ekosystem. De flesta av företagen i studien har tagit ansvar för deras energianvändning (energieffektivisering 
samt ursprung) och tjänsteresor (bytt från flyg till tåg etc.) vilket ju motsvarar de stora utsläppen av CO2. Respon-
denterna beräknade endast denna växthusgas då andra ansågs vara för svåra/kostsamma att undersöka. En förståelse 
om leverantörskedjornas miljöpåverkan har inneburit att flera av företagen börjat titta framför allt nedåt i kedjan 
mot leverantörerna. Svårigheten är att många stora företag har närmast ett oändligt antal av dessa vilket givetvis gör 
det svårt för det bolag att kontrollera dem. Flera av företagen har dock avtal med leverantörer om att en viss stan-
dard skall vara uppnådd. Efter dessa båda vanligt förekommande kategorier så kommer godstransport på tredje-
plats, iallafall i planeringsstadiet hos de olika företagen. Vad som är till stor del saknas är vattenbruk (vilket kanske 
kan låta som en liten sak i Sverige men om det skall till en internationell standard så är detta viktigt, samt ur re-
ningssynpunkt p.g.a. energianvändning), personaltransport, avfall, produkternas slutavfall samt ekosystem påver-
kan (SCA undantaget av förklarliga skäl gällande ekosystem påverkan och till viss del vattenbruk). Till flera av 
dessa utsläppskällor finns information och verktyg för att beräkna och kontrollera så mycket av problemen verkar 
ligga i systemavgränsningarna. Vad gäller företagens information kan vara att samtliga använder Nätverket för 
Transport och Miljö (NTM) kan behöver undersökas ytterligare för att konstatera om detta är en svaghet eller 
styrka då felaktig information skulle leda till det första men en korrekt information skulle bidra bättre jämförbarhet 
mellan företag och organisationers utsläppssiffror och därmed stärka informationskällan. 

 
Anledningen till att inkludera ett livscykeltillvägagångssätt är att förmå företag att förstå att det är deras direkta 
verksamhet även har inverkan indirekta längre ned eller/och upp i deras leverantörskedja. Detta har inte minst 
uppmärksammats i näringslivstidningar som ´the Economist´ där artiklar om stora företag som bl.a. inhandlat 
kött och läder från illegala nötkreatursfarmer där skog skövlats illegalt och därmed haft en negativ effekt på 
klimatet (The Economist 2010). För att en hållbar utveckling skall kunna utformas så måste beräkningarna av 
växthusgasutsläpp var korrekta till så stor grad som möjligt så att all inverkan på är inkluderat. Problemet ut 
beräkningssynpunkt kommer ifrån (1) till vilken utsträckning man skall ta hänsyn till, d.v.s. vart man bör dra 
avgränsningarna och (2) se till så inte utsläppen beräknas flera gånger med en s.k. dubbelbokföring. För att 
detta ska vara möjligt, bör företagen kräva rapportering från underleverantörer snarare än sköta beräkningarna 
själva även om det uppstår vissa kontrollsvårigheter. En annan upptäckt under studiens gång är att det bör ha 
betydelse var och hur man släpper ut (t.ex. att ju högre upp i atmosfären som utsläppen sker, ju mer påverkar 
de global uppvärmning). 

	  
5.1.2. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-Strength Weaknesses Oppotunity Threat analys gällande 

beräkningar för klimatbelastning) 
 
Vid närmare analys av metoderna för utsläppsberäkningar, i detta fall bestående endast av GHG protokollet så fin-
ner vi både styrkor och svagheter. Styrkorna för GHG protokollet är först och främst att den har många användare 
och relativt mycket information som bidrar till bra jämförelser och en standard. Svagheterna med denna metod är 
bl.a. svårigheterna att kontrollera utsläppen när s.k. ”dubbelbokföring” kan uppstå. ”Dubbel bokföring” innebär att 
två eller fler entiteter beräknar samma utsläppskälla genom olika tillvägagångssätt. Detta är viktigt att undvika när 
man sysslar framför allt med klimatkompensation. Utöver detta finns även svårigheter med att beräkna leverantö-
rernas utsläpp p.g.a. stora kostnader samt svårigheter då viss försiktighet om vem står för vilka utsläpp och vem 



20	  
	  

som kan tillgodogöra sig av detta (ifall man sysslar med kompensation). Detta går givetvis att förhindra men bör 
vara en central del utav beräkningarna 
Möjligheterna med metoderna och beräkningarna av utsläpp är stora och kommer med stor sannolikhet att utveck-
las framåt i och med att stödet ökar för att minska effekterna av den globala uppvärmningen. Detta innebär att da-
gens metoder som GHG protokollet kommer förändras i takt med ny information och nya möjligheter för att be-
räkna utsläppsfaktorer. Detta innebär att dagens standard sannolikt kommer att förändras i takt med att näringslivet 
både förstår sig på deras påverkan samt hur de skall hantera den, vilket möjliggör ett både bredare och mer kvalita-
tivt ansvar för aktörerna i näringslivet. Hoten för GHG protokollet kan vara att det inte utvecklas i samma takt som 
informationen blir tillgänglig och inte hänvisar till korrekt siffror för användaren.  

 
GHG Scopen 
 
Flera av företagen använder sig av samtliga scope/kategorier vid deras beräkningar även om endast en bråkdel 

av t.ex. scope 3 används. Kanske bör GHG protokollet i detta avseende kräva att man använder en majoritet av 
utsläppskällorna för att få tillgodose sig som användare av nämnda scope och man kan även ifrågasätta vissa delar 
av scope 3 då de kanske bör flyttas ned till Scope 2 (t.ex. tjänsteresor) ifall ytterligare data pekar på samma tendens. 
I figur 2 och 3 kan vi se tre tydliga kluster och dessa kanske bör motsvara de tre scopen. Detta skulle betyda att 
företag inte kan se sig själva som användare av de tre scopen utan att inkludera en majoritet av utsläppskällorna. 

 
Figur	  3-‐Osäkerhetsanalysen	   inkluderat	  med	  förslag	  om	  hur	  GHG	  kan	  utformas	   (ifall	  det	  skulle	  visa	  sig	  

att	  den	  data	  som	  insamlats	  i	  en	  större	  studie	  skulle	  visa	  liknande	  resultat). 
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             ⑥  
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Ifall det skulle visa sig att data som samlats i denna studie skulle visa på liknande data utifrån en större undersökning 

och i en statistiskt mer grundad studie så skulle en lösning för GHG protokollets scope skulle medföra en ökad transpa-
rens för vilka utsläppsfaktorer företag inkluderar i sina beräkningar. Dagens scope ser ni i figur 4, att jämföra med förfat-
tarens åsikt om hur scopen borde vara fördelade i figur 3. 

 

O
säkerhet gällande system

ets avgräns-
ning (Svårighet att inkludera ett livscy-
keltänk) 

Osäkerhet gällande säkerställning av utsläppssiffror 
(svårighet att finna numeriska värden) 

12.Godstransport	  
13.Tjänsteresor	  	  
14.Personaltransport	  	  
15.Råmaterial	  	  
16.Annat	  material	  	  
17.Vattenbruk	  
18.Produkternas	  slutavfall	  
19.Eget	  avfall	  
20.Leveranstörskedjan	  
21.Energianvändning	  
22.Ekosystem	  påverkan	  
*beroende	  på	  indus-‐
tri/bransch/företag	  
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Beräkning av klimatbelastning som basis för klimatkompensation 
 

	  
Figur	  4	  

	  
 
5.1.3 Forskning och framtida utveckling 
 
Idag finner vi diverse miljönätverk i näringslivet och i och med detta finner vi en insikt hur viktigt sakfrågan 

om klimat- och miljö samt klimatberäkningar blivit under de senaste åren. Med detta som bakgrund betyder det 
sannolikt att en standardiserad modell för beräkningar kommer an anammas fort förutsatt att den fungerar. Det är 
enligt författarens åsikt att värden för miljö- och klimat även bör kopplas till finansiella instrument och att en kost-
nad för de med hög miljö- och klimatpåverkan bör införas. En ”klimat ratio” och en” hållbarhetsfaktor” bör presen-
teras inom ramen för finansiella instrument för att handskas med den globala uppvärmningen. Svårigheten med 
detta är att finna ett värde på utsläppen och för att detta skall kunna vara möjligt behövs då att ”gröna” företag skall 
tjäna på att vara gröna medan andra företag inte skall kunna tjäna pengar på att inte vara så. Det skulle därför vara 
intressant om forskningen gällande finansiella instrument och dess koppling till miljö- och klimat problematiken 
togs tillvara. En ”klimat ratio” för CO2 ekvivalent belastning och” sustainability ratio/hållbarhetsfaktor” för resur-
sanvändning skulle därför vara önskvärd för att med ekonomiska styrmedel kunna förändra näringslivets verksam-
het till att gynna de aktörer som inte låter skattebetalarna betala för de utsläpp som sker via s.k. allmänhetens ut-
nyttjande (tragedy of the commons). För att ovanstående medel skall fungera krävs dock numeriska värden för 
utsläppskällorna i studien och förhoppningsvis kan författaren belysa visa delar som kräver förbättring. 
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SLUTSATSER	  
	  

6.	  SLUTSATSER	  	  
Studiens	   slutsatser	   presenteras:	   Hur	   beräkningarna	   av	   klimatbelastning	   kan	   förbättras	   samt	  
för	  och	  nackdelarna	  med	  detta	  gentemot	  nuvarande	  procedurer.	  Med	  detta	  som	  bakgrund	  så	  
rekommenderar	  denna	  studie	  lämpliga	  utsläppsfaktorer	  som	  bör	  inkluderas	  i	  beräkningar	  för	  
de	  organisationer	  som	  undersöks	  i	  studien.	  	  

6.1 Allmänna rekommendationer  
 

Underlagen för utsläppsfaktorer, i denna studie begränsad till de elva utsläppskällor och deras relativa svårigheter 
att beräkna, bör bidra till en mer korrekt bedömning av företagens klimatbelastning och hur de bedriver sina beräk-
ningar inom deras verksamheter då informationen som klargjorts visar vilka olika källor som enkelt finns tillgäng-
liga för uträkningar och vilka som är svårare. Analysen av nuvarande förhållningssätt och informationsbas jämför-
des med andra tillgängliga alternativ slutade med att studien upptäckte att GHG protokollet är den ledande metoden 
hos de företag som deltog i undersökningen vilket ledde till att de för- och nack- delar för olika bedömningssystem 
inte undersöktes till någon större utsträckning. Vad det gäller bevakningen av vilka informationsbaser som an-
vänds (SIFFROR) var svaren anmärkningsvärt lika där samtliga respondenter fick sin information från antingen 
NTM eller företagen själva och bör undersökas vidare för att se hur pass korrekta de uppgifterna är. 
 
  
I inledningen av studien skulle författaren ta reda på hur utsläppsberäkningar av CO2 ekvivalenter kan förbättras 
genom att svara på följande frågor (inkluderat svar); 
 
• Utvärdera metoderna som används och jämför/värdera dem om nödvändigt för att sedan titta på arbetssätt för att 

hitta nödvändiga parametrar hos företag som beräkna sin klimatpåverkan (kan kopplas till miljöledning) samt 
finna hur dessa metoder kan utvecklas vidare. 

 
ü Samtliga företag i undersökning använder sig av, eller utgår ifrån GHG protokollet (SCA undantaget).  

 
• Titta på vilka utsläppskällor som inkluderas samt alternativa av informationsbaser gällande utsläpp (t.ex. utsläpp 

per enhet bränsle). 

 
ü Utsläppskällorna finner vi under data/resultat och studien fann att samtliga respondenter använder sig 

av Nätverket för Transport och Miljö som informationsbas. 

 
• Utfärda rekommendationer genom att välja ut de utsläppsfaktorer som är lämpligast med motivering och presen-

tera utsläppsfaktorerna på ett transparent och användarvänligt sätt. 

 
ü 6.1.2 Svarar på vilka utsläppsfaktorer som är lämpliga för företagen att beräkna. 

 
•  Titta på arbetssätt för att hitta nödvändiga parametrar hos företag som vill beräkna sin klimatpåverkan inom om-

rådena (kan kopplas till miljöledning). Då detta är baserat på enkäter och intervjuer från näringslivet så har stu-
dien fokuserat intervjuerna på två separata företag med olika verksamheter; Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) som har sin största omsättning via tjänster och SCA som skogsägare och producent produkter med 
skogsmaterial som råvara. 

 
ü I 6.2.2 samt i figur 5 så finner vi hur företagen skall gå tillväga för att få en mer utförligt och därmed 

korrekt beräkning för sin klimatbelastning. Rekommendationer riktade till företagen i studien finner vi 
dessutom under sektion 6.2. 
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6.1.2 Lämpliga utsläppsfaktorer 
 

Att välja ut de utsläppsfaktorer som är lämpliga och att motivera varför just dessa faktorer bör inkluderas kan an-
ses vara enkelt, man tar helt enkelt de utsläppskällor som till störst del påverkar klimatet. Dessvärre finns det så 
mycket faktorer som påverkar både miljö och klimat och ett grönt ansvar innebär också att ta ansvar för både lo-
kala, regionala och globala effekter så ytterligare utsläppskällor bör inkluderas inte minst då dessa beräkningar är 
aningen oklara till vilken grad de påverkar planeten. I denna studie fann författaren att scopen/kateogrierna för 
GHG protokollet bör ses igenom mer noggrant och bör då beskriva prestationerna hos företagen på ett bättre sätt 
(ifall ett större underlag skulle visa liknande resultat), något som klargjorts under diskussionsdelen och figur 3. 
Detta skulle förutom att förbättra kommunikation utåt från företagens sida också bidra till en bättre förståelse för 
vilka arbetssätt man bör använda för att förbättra sin gröna profil istället för att som idag har tre relativt enkla be-
räkningar i tre olika ”scope” som därigenom kommunicerar till omvärlden att man inkluderar samtliga utsläppskäl-
lor från företagens verksamhet. Författaren rekommenderar näringslivet till att använda den tregradiga skala som 
visas i figur 3 för att beräkna sina utsläpp, dessutom finns säkerligen ytterligare utsläppskällor som författaren vid 
denna tidpunkt inte kunnat finna. I figur 5 presenteras elva olika utsläppsfaktorer, nödvändiga parametrar för att 
beräkna dessa alternativt bästa tillvägagångssätt för användning av dem samt om möjligt, olika verktyg som kan 
assistera näringslivet med dessa beräkningar. 

 
6.2 Rekommendationer till företagen 

 
Kartlägg utsläppskällorna, kvantifiera siffrorna. 
Företag som är intresserade av att beräkna sina utsläppsmängder bör till den mån möjligt att kartlägga de elva ut-
släppskällorna kartlagda i denna studie, där de relativt enkla källorna är ett effektivt sätt (se figur 3,4) för aktörerna 
att starta. Att därefter kartlägga sina leverantörer och samarbetspartners kan vara klurigt och att aktualisera deras 
utsläpp är ett svårt med tanke på de oklara systemgränser som finns och vem ska ta ansvar för vad. Detta kan dock 
åtgärdas genom att upprätta avtal med sina leverantörer gällande utsläpp. För övrigt rekommenderas figur 5 för 
kartläggningen av utsläppskällor. 
 
Upprätta avtal med leverantörer 
Många av företagen finner det svårt med beräkningarna gällande underleverantörer och samarbetspartners och detta 
är den klart svåraste uppgiften då marknaden blivit alltmer global och att outsourca sina tjänster kan ge enorma 
ekonomiska fördelar. Det enklaste sättet att förmedla gröna initiativ är då att upprätta ramavtal med sina leverantö-
rer gällande utsläppsfrågor. 
 
 
Förankra målen hos ledning, medarbetare och affärspartners. 
För att företagens arbetssätt skall bli så korrekt som möjligt förutsätter detta att flera aktörer i verksamheten inklud-
eras till att involvera underleverantörer och samarbetspartners. Genom att förankra målen med en ”grön profil” hos 
ledning, medarbetare och affärspartners i verksamheten. 
 
 
Relevans för företag som inte beräknar sina utsläpp. 
Företag som idag inte tillhandahåller särskilda mål för reducerandet av växthusgaser kan ha nytta av att se vilka 
möjligheter och utmaningar som tidigare aktörer visat upp, inte minst för mindre företag med mindre kapital att 
investera i reducerade utsläpp, exempelvis genom att se vilka åtgärder som leder till ekonomiska incitament men 
även för att klara av eventuella framtida regleringar. 
 
 

6.2.2 Parametrar till företagen  
 
Varje utsläppskälla har sina parametrar som behöver kvantifieras för att kunna beräknas. Dessa parametrar nämns i 
figur 5 och kan i vissa fall vara en fråga om certifiering, detta gäller då främst aktörer i leverantörskedjan. För vissa 
av dessa finns verktyg tillgängliga som avlastning för företagen och kan följaktligen vara till stor nytta för närings-
livet men huruvida dessa verktyg (och certifikat) är lämpliga lämnar författaren till diskussion. 
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6.3 Rekommendationer för beräkningsmetoderna (i detta fall GHG protokollet) 
 
Först och främst rekommenderas att utsläppskällorna gällande GHG protokollets scope förändras till något som mer 
liknar figur 3 om samma tendens skulle visa sig i en större utsträckning. 
 
Förmedla kunskapen av beräkningsmetoden. 
En av styrkorna med en gemensam modell är att det blir enklare och jämföra och därmed utföra en rättvisare be-
dömning av utsläpp. För att göra det ännu lättare rekommenderar författaren därför en gemensam metod för att 
försätta göra utsläppsberäkningarna effektivare, inte minst om marknaden för klimatkompensation skall utvecklas. 
Att förmedla kunskapen av en gemensam (men dock förbättrad gentemot nuvarande modell) så behöver man identi-
fiera de utsläppskällor som bör inkluderas och till vilken kategori de bör tillhöra, knyta till sig långsiktiga aktörer 
med stora informationskällor för att på så sätt förbättra och förenkla uträkningarna genom att skapa en resurspool 
för metoden. Detta bör i sin tur leda till ökad förankring hos både näringsliv och politiker som skapar förutsättning-
ar för det socioekonomiska landskapet företagen befinner sig inom. 
 
Inkludera informationssamlingar. 
Genom att skapa en resurspool med både information och support skulle kunna leda till att näringslivet fick tillgång 
till en lättare introduktion vad gäller utsläppsberäkningar. Tillgång till både information gällande SIFFROR för 
utsläpp samt vilka system som bör inkludera bör leda till större nyttjande av tjänsten, i detta fall utsläppsberäkning-
ar. 
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Presentation av utsläppsfaktorer samt arbetssätt (miljöledning) 
 

v Energianvändning och energileverans: Enkelt att beräkna och med god sannolikhet sä-
kerställa. 

Lämpligt arbetssätt: Krav på certifiering av underleverantörer 
Nödvändiga parametrar: Energianvändning och belastning av typen av energi på miljö. 
Verktyg: Diverse miljöverktyg. 

v Supplychain/leverantörskedja: Medelsvårt att beräkna och framför allt säkerställa, dock 
viktig. 

Lämpligt arbetssätt: Krav på certifiering av underleverantörer 
Nödvändiga parametrar: 
Verktyg: LCA för produkter och tjänster. 

v Godstransport:	  : Enkelt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt: Byte av fossilt bränsle, byte av transportmedel om det är rimligt, kombitransporter 
(t.ex. järnväg och lastbil). En viktig notering här är utbyggande av alternativa transportvägar som räls 
och hav. 
Nödvändiga parametrar: Mängd och typ av energianvändning. 
Verktyg:  

v Tjänsteresor:	  Enkelt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt/verktyg: Byte av fossilt bränsle, byte av transportmedel om det är rimligt. En vik-
tig notering här är utbyggande av alternativa transportvägar som räls och hav. 
Nödvändiga parametrar:	  Mängd och typ av energianvändning. 
Verktyg:  

v Vattenbruk:	  Enkelt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt:  
Nödvändiga parametrar:	  Mängd vatten konsumerat. 
Verktyg:  

v Personaltransport Medelsvårt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt:  
Nödvändiga parametrar: Mängd och typ av energianvändning. 
Verktyg:  

v Råmaterial Medelsvårt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt:  
Nödvändiga parametrar: Total mängd råmaterial inköpt. 
Verktyg: LCA för produkter och tjänster, material flow analysis. 

v Annat material Svårt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt:  
Nödvändiga parametrar: 
Verktyg: : LCA för produkter och tjänster, material flow analysis. 

v Avfall Medelsvårt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt: Rätt källsortering och kontakt med sophantering. 
Nödvändiga parametrar: Mängd och typ av avfall 
Verktyg: LCA för verktyg och tjänster. 

v Slutprodukternas avfall Medelsvårt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa 
(mest p.g.a. enormt urval av produkter). 

Lämpligt arbetssätt:  
Nödvändiga parametrar: Mängd sålda produkter och dess innehåll kontra hur mycket som återvinns. 
Verktyg: Olika LCA verktyg 

v Ekosystem påverkan Svårt att beräkna och med god sannolikhet säkerställa. 
Lämpligt arbetssätt:  
Nödvändiga parametrar: 
Verktyg: Ecosystems Services Review (ESR), WBCSD’s Guide to Corporate Ecosystems Valuation. 

 
 

Figur 5 
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Nyckelord: Klimatbelastning, GHG protokoll, CO2 beräkningar, utsläppsberäkningar. 
 
Ordlista 
 
IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change (FN:s klimatpanel) 
 

      CDM- Clean Development Mechanism (Taget från Kyotoprotokollet - en mekanism som gör det möjligt att 
kompensera sina utsläpp via en reducering på annan ort med en rad olika varianter). 

 

      CO2 ekvivalenter- en måttenhet för att jämföra olika växthusgasers klimatpåverkan och inkluderar vattenånga, 

koldioxid metan, dikväveoxid, svavelhexaflourid och flourföreninger (flourkolväten och flourkarboner). 

 
 
      GHG-Green House Gases-växthusgaser (CO2 Ekv). 
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Appendix A: Enkät 
 
Matz-‐Ola	  Öhrn	  
KTH,	  
Industriell	  Ekologi,	  
Sustainable	  Technology.	  
Master´s	  uppsats.	  
moohrn@kth.se	  	  	  
0733	  200	  470	  
EMAILA	  SVAREN	  TILL	  moohrn@kth.se	  	  senast	  	  13	  augusti	  
	  
Sammanfattning	  av	  studien:	  Studien	  bygger	  	  delvis	  på	  klimatkompensationens	  delar	  och	  jämför	  GHG	  

protokollets	  principer	  gentemot	  de	  sätt	  som	  företag	  beräknar	  sina	  koldioxid	  utsläpp.	  Detta	  skall	  förhopp-‐
ningsvis	  kunna	  bidra	  till	  att	  finna	  de	  svårigheter	  som	  kan	  finnas	  vid	  beräkningarna.	  Studien	  kommer	  att	  in-‐
rikta	  sig	  på	  SYSTEM,	  d.v.s.	  vad	  man	  inkluderar/exkluderar	  i	  utsläppsberäkningen	  samt	  SIFFROR	  vilket	  härrör	  
de	  siffror	  som	  företag	  använder	  sig	  av	  för	  sina	  beräkningar	  (t.ex.	  varifrån	  de	  fått	  informationen	  som	  genere-‐
rat	  X	  ton	  CO2	  för	  X	  ton	  naturgas	  ).	  

	  
Tack	  på	  förhand	  för	  att	  Ni	  valt	  att	  delta	  i	  denna	  studie	  genom	  att	  besvara	  följande	  enkät!	  
	  
Om	  ni	  känner	  att	  ni	  vill	  utveckla	  svaren,	  var	  goda	  och	  göra	  så.	  	  
Ifall	  ni	  använder	  er	  av	  en	  äldre	  Microsoft	  Word	  version	  eller	  ett	  annat	  ordbehandlingsprogram,	  var	  god	  

och	  besvara	  frågan	  i	  början	  av	  ”kommentar”	  (Kommentar:	  JA,	  fortsättning	  av	  svaret...)	  
	  
Arbetssätt	  (ge	  gärna	  exempel	  på	  åtgärder,	  antingen	  via	  länk,	  bifogad	  information	  eller	  kommen-‐

tar)	  
	  
1.Hur	  arbetar	  ni	  med	  klimatpåverkan	  på	  ert	  företag?	  (miljöledning,	  något	  miljösystem	  som	  inte	  var	  

genomförbart	  och	  varför,	  processer	  i	  produktioner	  som	  förändrats,	  certifiering	  etc)	  
	  
Kommentar:	  
	  
Beräkningar	  av	  utsläpp	  
	  
2.Vilka	  källor	  av	  utsläppsfaktorer	  finns	  med	  i	  era	  beräkningar	  	  

(a)	  Godstransport	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  

(b)	  Tjänsteresor	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  

(c)	  Personaltransport	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(d)	  Råmaterial	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(e)	  Övrigt	  material	  	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(f)	  	  Vattenbruk	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(g)	  	  Avfall	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(h)	  Produkternas	  slutavfall	  	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(i)	  Leveranstörskedjan	  	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  
	  ”Cradle	  to	  grave”	  

(j)	  Energianvändning	   prod.	  	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(k)	  Påverkan	  av	  ekosystem	  	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  
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Kommentar:	  Utifall	  ni	  inte	  kan	  fylla	  i	  ovanstående.	  
	  
(a)	  svar:	   (g)	  svar:	  
(b)	  svar:	   (h)	  svar:	  
(c)	  svar:	   (i)	  svar:	  
(d)	  svar:	   (j)	  svar:	  
(e)	  svar:	   (k)	  svar:	  
(f)	  svar:	   	  
	  	  
	  
3.	  Vilka	  avgränsningar	  använder	  ni	  er	  av?	  	  

Direkta utsläpp, exklusive leverantörer etc Direkta+indirekta usläpp (livscykelansvar) 	  
Kommentar:	  
	  
Vilka	  var	  de	  eventuella	  svårigheterna	  som	  påträffades	  under	  processen?	  
Kommentar:	  
	  
Vilka	  av	  följande	  är	  inkluderat	  i	  era	  bräkningar	  ifall	  livscykelansvar	  är	  taget?	  
	  

(a) 	  	  Godstransport	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  

(b) Tjänsteresor	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  

(c) 	  Personaltransport	  	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(d) Råmaterial	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(e) Annat	  material	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(f) 	  Vattenbruk	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(g) 	  	  Avfall	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(h) Produkternas	  slutavfall	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(i) Leverantörskedjan	  	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	   	  

(j) Energianvändning	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  

(k) Påverkan	  av	  ekosystem	   	   	   	   	   Ja 	   Till viss del 	  	   Nej 	  
	  
Kommentar:	  Utifall	  ni	  inte	  kan	  fylla	  i	  ovanstående.	  
	  
(a)	  svar:	   (g)	  svar:	  
(b)	  svar:	   (h)	  svar:	  
(c)	  svar:	   (i)	  svar:	  
(d)	  svar:	   (j)	  svar:	  
(e)	  svar:	   (k)	  svar:	  
(f)	  svar:	   	  
	  	  
Ifall	  ni	  använde	  GHG	  protokollets	  principer,	  vilket	  scope	  har	  ni	  använt	  er	  utav?	  

Scope 1 Scope 2 Scope 3 	  
Ifall	  det	  fanns	  svårigheter	  med	  dessa,	  vilka	  var	  de?	  
Kommentar:	  
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4.Varifrån	  får	  ni	  er	  information	  om	  beräkningar	  ?	  
(t.ex.	  hur	  mycket	  utsläpp	  per	  enhet	  av	  fossilt	  bränsle).	  
	  
Kommentar:	  
	  
	  
5.Vilka	  geografiska	  tillämpningar	  använder	  ni?	  
(Eventuella	  avgränsningar	  om	  ni	  har	  inkluderat	  andra	  regioner)	  
Nationellt Internationellt 	  

Kommentar:	  
	  
Fann	  ni	  svårigheter	  med	  avgränsningarna,	  i	  så	  fall	  vilka	  var	  de?	  
	  
Kommentar:	  
	  
6.Varierar	  beräkningarna	  i	  andra	  geografiska	  delar?	  
(t.ex.	  kan	  mängden	  utsläpp	  per	  enhet	  energi	  variera	  från	  land	  till	  land)	  
Ja Nej Vet ej 	  

Kommentar:	  
	  
	  
7.Vilken/Vilka	  metoder	  använder	  ni	  er	  av	  för	  era	  beräkningar?	  
Kommentar:	  
	  
	  
	  
8.Påverkar	  er	  organisation	  biologisk	  mångfald	  samt	  eventuell	  miljöpåverkan	  så	  som	  skog	  och	  våtmar-‐

ker	  och	  inkluderas	  detta	  då	  i	  beräkningarna	  av	  utsläpp?	  
Ja 	   Till viss del 	   Nej Vet ej 	  

Kommentar:	  	  
	  
9.Vem	  är	  det	  som	  säkerställer	  	  er	  information?	  

Intern kontroll Extern kontroll Mix av intern/extern 	  	  
Kommentar:	  	  
	  
Kompensation	  
	  
10.Klimatkompenserar	  ni?	  	  Om	  ja,	  förklara	  hur,	  om	  nej	  förklara	  anledningen.	  
Ja Till viss del Nej 	  	  

Kommentar:	  
	  
	  
Övrigt	  
Hur	  ser	  ni	  på	  framtiden	  inom	  klimat	  och	  reglering?	  
Kommentar:	  	  
	  
Andra	  svårigheter	  och	  kommentarer	  som	  kan	  tänkas	  vara	  viktigt	  i	  någon	  del	  av	  beräkningarna	  av	  SY-‐

STEM	  eller	  SIFFROR?	  
Kommentar:	   
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