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Sammanfattning 
För att kunna gå en hållbar morgondag tillmötes är det viktigt att miljöpåverkan från oss 
människor uppdagas och sätts i balans. Växthuseffekten är en av de världsomfattande 
angelägenheter som visat sig påverka ekologin och som för med sig stundande 
klimatförändringar vars utbredning ännu inte går att förutspå. Förändringar i våra rutiner 
måste till, och en del i det hela är att öka medvetenheten för utsläppen som sker inom 
industrin. Kännedomen om storleken och härkomsten av utsläppen är viktig såväl till 
insikt för konsumenterna som till underlag för vart företagen ska fokusera sitt 
miljöarbete. 

Genom att tillämpa livscykelbaserade analysmetoder får företagen en utförlig bild över 
omfattningen av miljöpåverkan som sker associerat med en produkt. Ett sådant arbete 
kan även komma att mynna ut i en miljövarudeklaration som kan användas av företaget 
i syfte att kommunicera utåt mot konsumenter och affärspartners. Alarmerande 
rapporter från forskare och media har lyft växthuseffekten till att vara ett av de mer 
omtalade miljöhoten i dagens samhälle. En miljödeklaration behandlande koldioxid 
benämns ”Carbon Footprint” och är ett av de mest kraftfulla verktyg som ett företag kan 
använda sig av för att trovärdigt påvisa vilka utsläpp som produkten de tillverkar för 
med sig.  

Trots den stora potentialen som carbon footprint har för att uppdaga koldioxidutsläpp 
har företagen förhållit sig återhållsamma med att tillämpa metoden. Med detta till grund 
ämnar den här studien till att reda ut tänkbara svårigheter som kan komma att uppstå vid 
en implementering av carbon footprint hos företag. Arbetet berör även problem med att 
finna gångbara systemgränser för hur produkter ska kunna få en jämförbar redovisning 
av koldioxidutsläppen.  

För att få en djupare förståelse i problematiken har tre kvalitativa intervjuer utförts där 
respondenterna bestått av medverkande från institutionen för miljöstrategisk analys, 
KTH, Electrolux samt Grythyttan stålmöbler. Målet med intervjuerna har varit att föra 
en generell diskussion om svårigheterna med att realisera en carbon footprint. 

Utfallet från empirin är sedan analyserat med underbyggande teori kring metodiken och 
problematik som uppdagats i andra vetenskapliga artiklar. Rapporten avslutas med att 
belysa de problem hittats samt om dessa skulle kunna utesluta produktgrupper eller 
företag från att använda sig av carbon footprint som huvudsaklig metod för att påvisa 
koldioxidutsläpp. 
 
 



Abstract 
In order to access a sustainable future, the negative impact humans have on the 
environment needs to be revealed and put into balance. The greenhouse effect is one of 
the widely spread concerns that have been proven to affect the ecology and that brings 
forthcoming unpredictable climate change. Changes in our routines are a must, and an 
important matter of it all is to raise awareness of the polluting emissions that occur in 
the industry. The knowledge of the extent and provenance of emissions are important; 
both for consumers to understanding the whole of the matter, and also for companies to 
have a basis to where they should focus their environmental efforts. 

By applying life cycle analysis, businesses are given a comprehensive view of the scope 
of the environmental impact that is associated with a product. Such work may also lead 
to an environmental product declaration that could be used by the company in a 
marketing purpose towards consumers and business partners. Alarming reports from 
researchers and the media have highlighted the greenhouse effect to be one of the more 
renowned threats against our environment today. An environmental declaration treating 
carbon dioxide is referred to as “Carbon Footprint”. It is one of the most powerful tools 
a business can use to credibly demonstrate the emissions produced of a product they 
make. 

Despite carbon footprint’s great potential to detect carbon emissions, companies are 
acting somewhat cautious towards applying the method. The basic purpose of this study 
is to sort out potential difficulties that may arise for companies when implementing 
carbon footprint. This study also concerns finding viable system limits on how reports 
of the product’s carbon emissions should be comparable with reports from other 
products. 

To gain a deeper understanding of the problem, three qualitative interviews conducted 
where the respondents consisted of participants from: “the department of Environmental 
Strategies Research” at KTH; “Electrolux” and “Grythyttan steel furniture”. The goal of 
the interviews was to conduct a general discussion about the difficulties that might 
emerge when implementing a carbon footprint. 

The results from empirical data are then analyzed with adequate supporting theory of 
methodology and the problems that have emerged in other scientific articles. The report 
concludes by highlighting the problems found and debate whether they would be able to 
exclude product groups or companies from making use of carbon footprint as the main 
method to detect carbon emissions.
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1. Inledning 
Begreppet hållbar utveckling lanserades av den amerikanske miljövetaren och 
författaren Lester Brown i Brundtlandrapporten 1987 där hållbar utveckling 
definierades som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet består av 
tre dimensioner som interagerar och stöttar varandra; ekologisk hållbarhet, social 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, även om det är inte givet hur dessa dimensioner 
ska samspela. Hållbar utveckling är alltså ett begrepp med fria tolkningsramar, där olika 
synsätt kan mötas. Under litteraturstudie beskrivs uttrycket utförligare. Idag finns ingen 
entydig definition av vad begreppet innebär, hållbar utveckling har i stor utsträckning 
fått en vidare bemärkelse än vad det hade då det lanserades, men FN har trots allt enats 
om att hållbar utveckling är den vägledande principen för vår långsiktiga globala 
utveckling.1 

Studien avser att endast behandla den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 
Ekologi definieras i Nationalencyklopedin som ”läran om hur organismer, såsom djur 
och växter, lever och fungerar i sina livsmiljöer”2, det vill säga hur vår relation som 
levande varelser, ser ut till vår natur och omvärld.  

Hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv för industrin innebär bland annat att 
företag vid tillverkningen av sina produkter behöver ta hänsyn till miljön. Hela vägen 
från brytning av råmaterial till distribuering av färdiga produkter ute på marknaden, har 
företag makten över produkternas miljöpåverkan. För att en produkt verkligen ska 
kunna anses hållbar behöver alla processer i produktens livscykel ske i enlighet med 
definitionen av hållbar utveckling. En vara ska således vara producerad, använd och 
återvunnen på ett sådant sätt att det inte äventyrar miljön för morgondagens organismer. 

Genom att utföra livscykelanalys av en produkt skapas ett incitament för ett företag att 
skapa hållbara produkter. Då analysen även tar hänsyn till vad som blir av produkten i 
dess avfallskede uppstår även ett designincitament för återvinningsbara produkter hos 
företaget (Anna Björklund, Miljöstrategisk analys, KTH).  

 

1.1 Bakgrund 
Naturvårdsverket publicerade år 2012 en studie som visade på tydliga samband mellan 
ökad konsumtion och förhöjda utsläpp av växthusgaser i Sverige. Med konsumtion 
menas i det här fallet ”privatpersoners och offentliga aktörers årliga inköp av varor och 
tjänster”. 3  Den mängd växthusgaser som Sverige belastas med är grundad utifrån 
utsläppsdata inhämtad från FN:s klimatkonvention, UNFCCC och berör endast de varor 
och tjänster som förvärvas nationellt. På så sätt tas utsläpp förenade med exporterade 
varor inte med i den nationella miljökonventionen utan föreskrivs till det land dit varan 
eller tjänsten är adresserad.4  

                                                 
1 FN. Stockholmskonferensen 1972. FN & hållbar utveckling, Rio+20. 2012 
2 Nationalencyklopedin. Ekologi, enkel.  
3 Naturvårdsverket, Konsumtionsbaserade miljöindikatorer, 2012 s.21 
4 Naturvårdsverket, Konsumtionsbaserade miljöindikatorer, 2012 s.13 
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Växthuseffekten är ett globalt miljöproblem. För att på en nationell nivå kunna ta ansvar 
för sin miljöpåverkan, måste även utsläpp kopplade till landets importerade varor tas i 
beaktning. Detta uppmärksammade Sveriges riksdag när man år 2010 stiftade ett så 
kallat ”generationsmål” för hur miljöpolitiken ska bedrivas;5  

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

För att kunna uppfylla målet är det uppenbart att spårbarhet och transparens kring de 
varor som konsumeras i landet följs upp under ett livscykelperspektiv. 6  Krav från 
myndigheter och konsumenter kan i större omfattning få företagen att ta miljömässiga 
initiativ de kanske annars inte skulle ta. Behovet av ett tydligt forum som kommunicerar 
miljöpåverkan av en produkt mellan företag och konsument. Som tillverkande företag 
kommer intresset för att miljödeklarera sina produkter och kommunicera sin 
miljömedvetenhet utåt spela en allt större roll.   

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Rapporten syftar till att reda ut potentiella svårigheter som ett företag kan bemöta vid 
insamlingen av utsläppsdata vid en produktspecifik miljödeklareringsprocess ämnad 
koldioxidutsläpp, så kallad ”Carbon Footprint”.  

Studien går därmed inte ut till att undersöka de miljötekniska metoderna för att mäta 
koldioxidutsläpp, utan snarare hur ett företag förhåller sig till att en oberoende 
organisation granskar produktens koldioxidutsläpp, vilka systemgränser kring 
datainsamling som behöver upprättas samt omfattningen av de resurser som krävs för att 
realisera detta.  

Vilken övergripande problematik aktualiseras vid insamlingen av utsläppsdata för 
produktionskedjan av en produkt, i syfte att genomföra en ”carbon footprint”?  

Kan den uppdagade problematiken vidare utesluta produktgrupper eller någon typ av 
företag från att använda sig av ”Carbon Footprint” som huvudsaklig metod att påvisa 
koldioxidutsläpp?  

                                                 
5 Sveriges regering. Statens offentliga utredningar. Sveriges miljömål. 2013. 
6 S.Schaltegger, M.Csutora, 2012 ”Carbon accounting for sustainability and management. Status quo and 
challenges” s.1 
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1.3 Avgränsningar 
Hur företag väljer att förmedla sina miljöinitiativ gentemot konsumenterna är både ett 
intressant och relevant forskningsområde i tider då växthuseffekten står högt upp på 
agendan. Forskning visar att miljödeklarationer hör till en av de bästa kanalerna för att 
ge konsumenterna insikt i företagens miljöpåverkan (redogörs i avsnitt 2.3 och 2.4). I 
dagsläget har näringslivet ännu inte lyckats anamma forskarnas modeller, i brist på en 
internationell överenskommelse för hur spelreglerna ska utformas.7  

Eftersom miljödeklarationer inte tillämpas i någon vidare utsträckning kan det vara 
svårt att hitta trovärdig information om konsumenternas efterfrågan och allmänna 
ställningstagande. Det går däremot att hitta rapporter på att det förekommer 
konsumentkrav på att industrin ska minska sin miljöpåverkan i allmänhet. Huruvida det 
kravet skulle vara representativt för hur en produktspecifik miljödeklaration skulle 
mottas är svårt att uttala sig om. Den ökade arbetsbörda som en miljöanalys medför kan 
mycket väl tänkas resultera i att miljödeklarerade produkter får ett högre pris. Det är 
näst intill en omöjlighet att avgöra hur många konsumenter som väljer att förbise en 
eventuell ekonomisk aspekt för att stå fast vid sitt krav om minskade utsläpp. 

I och med detta har studien avgränsats från att spekulera i konsumenternas efterfrågan 
av att få produkterna kontrollerade med ett ”Carbon Footprint”. Även antagande om 
huruvida livscykelanalysen skulle resultera i en eventuell prishöjning hamnar utanför 
vad det här arbetet behandlar. Det här innebär däremot inte att dessa aspekter ska 
bortses från problematiken som föreligger Carbon Footprint. 

Intervjuerna är tänkta att i första hand behandla en produkt som passar in i följande 
profil: 

• vara av enklare konstruktion för att hålla ner antalet komponenter samt 
underleverantörer som behöver bli inblandade 

• finnas kvar på marknaden länge nog att tidsmässigt motivera miljödeklarationen 
Tanken är att dessa produktspecifikationer ska underlätta ett ställningstagande vid 
intervjun.  

                                                 
7 Hirner, H. Greenhouse gas emissions - ISO 14067 to enable worldwide comparability of carbon 
footprint data. 2012. 



 4 

2. Litteraturstudie  
I det här avsnittet förklaras viktiga begrepp och befintliga miljödeklarationer som står 
till grund för vidare resultat och analys. Litteraturstudien avslutas med att behandla 
problematik relaterad till datainsamlingen av koldioxidutsläpp.    

 

2.1 Global uppvärmning och hållbar utveckling 
Samhället har under de senaste decennierna öppnat ögonen mer för klimatfrågan och i 
synnerhet för global uppvärmning. En bidragande faktor till det kan bland andra vara 
forna Vice President Al Gore, under President Bill Clinton USA 1993-2001.8 Han ligger 
bakom ”An inconvenient truth”, en dokumentärfilm från 2006 där han till exempel 
uttrycker konsekvenserna av klimatförändringarna som en större potentiell fara än 
terrorismen.9 Filmen fångade allmänhetens intresse och bidrog till ökad medvetenhet 
och debatt i ämnet. Frågan är fortfarande debatterad, bland annat släppte Professor 
Marcel Leroux år 2005 en bok där han utförligt försöker bevisa att global uppvärmning 
är en myt10, men generellt visar forskningen idag att problemet är ett faktum.11 

Hållbar utveckling, engelskans ”Sustainable Development” eller bara ”Sustainability”, 
är generellt uppdelat i tre grenar: Ekonomiskt, Ekologiskt och Socialt. Målet brukar vara 
att binda samman dessa tre på ett balanserat sätt. En bildlig modell som ofta används är 
tre lika stora ringar symmetriskt bundna till varandra som antydning att de tre är till viss 
del beroende av varandra och har lika stor betydelse sinsemellan.12  

 

 
Figur 1. Tre ringar som symboliskt beskriver hållbar utveckling.13 

 
Att något är ekonomiskt hållbart antyder på att någon ekonomisk investering i längden 
ska betala sig själv, och i de flesta fallen ur ett företagsperspektiv inte orsaka några 
direkta förluster. Men ibland är en ekonomisk förlust ett måste för att uppnå en 
hållbarhet ur något av de andra perspektiven. Den ekonomiska sidan är kanske mest 

                                                 
8 Nationalencyklopedin. Al Gore. Lång 
9 Nationalencyklopedin. Klimatföränding: En obekväm sanning.  
10 Leroux, Marcel. Global Warming - Myth or Reality? 2005. 
11 Keller, Charles. Global warming: a review of this mostly settled issue. Stochastic Environmental 
Research and Risk Assessment, 2009. 
12 Giddings, B., Hopwood, B., O’Brien, G. Environment, economy and society: Fitting them together into 
sustainable development. 2002. 
13 Figur 1. Hämtad från http://www.nas.org/articles/The_Sustainability_Inquisition 
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intressant för företaget direkt, medan den sociala och miljösidan ställer krav på företaget 
utifrån. 

Miljön har flera aspekter när det gäller hållbar utveckling. En viktig del är direkt 
miljöförstöring i form av giftutsläpp i naturen som inte minst skadar djur- och växtlivet, 
men även människor råkar illa ut om vattendrag och odlingsmark förgiftas av 
föroreningar och utsläpp. Konkurrens pressar priserna och företagen effektiviserar dess 
tillverkningsprocesser. De flyttar tillverkningen och fabrikerna till länder med lägre 
krav på bland annat löner och på miljöutsläpp. Naturresurser förbrukas i allt högre takt 
och hamnar ofta i slutändan på soptippar med minimala återvinningsmöjligheter. Inom 
livsmedelsindustrin pratar man till exempel om hållbart fiske som en högst aktuell 
fråga, då man menar att ekosystemet kan rubbas allvarligt om vissa faktorer tas bort från 
haven. 

Det sociala anspelar på att till exempel arbetsförhållanden, löner och arbetstider ska 
vara humana och att ingen ska fara illa i samband med sitt arbete. 

FN har under ett stormöte 1987 diskuterat hållbar utveckling och bland annat definierat 
det som: 

”The General Assembly,   
      Concerned about the accelerating deterioration of the human 
environment and natural resources and the consequences of that 
deterioration for economic and social development, 
      Believing that sustainable development, which implies meeting the 
needs of the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs, should become a central guiding principle of the 
United Nations, Governments and private institutions, organizations and 
enterprises.”14 

De menar att hållbar utveckling är någonting som bör tillämpas på alla områden. Det 
som görs idag för att täcka upp samhällets behov ska inte påverka framtidens 
möjligheter. 

 

2.2 Livscykelanalys, LCA 
En livscykelanalys, eller engelskans Life Cycle Assessment, (LCA), är ett begrepp som 
innebär att man spårar alla koldioxidutsläpp under en produkts livstid; från brytning av 
råmaterial till återvinning. Metoden har vuxit fram i och med ett ökat intresse av att 
kunna definiera beräkningar av koldioxidutsläpp relaterade till produkter och tjänster. 
Metoden behandlas officiellt i följande två ISO-standarder:15 

ISO14040:2006 Miljöledning – livscykelanalys – principer och struktur. 
ISO14044:2006 Miljöledning – livscykelanalys – krav och vägledning. 

LCA kan vara till hjälp vid olika bedömningar. Dels kan den urskilja vilka eventuella 
möjligheter det finns under en livscykel för olika produkter att förbättra 
miljöprestandan. Den kan även hjälpa vid val av relevanta indikatorer för att mäta 
miljöprestanda. En tredje fördel är hur informationen om läget lättare kan nå 
beslutsfattande organ inom exempelvis industrin, staten och diverse 
intresseorganisationer. Ytterligare kan LCA vara till hjälp vid marknadsföring för att 
bygga, respektive stärka en grön profil.16 
                                                 
14 FN. Rapport från konferens med tema hållbar utveckling. 1987 
15 SS-EN ISO 14040:2006 
16 SS-EN ISO 14040:2006 
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Man brukar tala om fyra olika faser vid en LCA. Den första fasen är definition av mål 
och omfattning, där omfattningen beror på syftet och målet med analysen. Den andra är 
inventeringsanalys som innefattar genomgång och insamling av in- och utdata utifrån 
omfattningen på LCA:n. Den tredje fasen är miljöpåverkansbedömning som fungerar 
som ett komplement till inventeringsanalysen genom att tillägga ytterligare information 
till den, för att underlätta förståelsen av dess miljömässiga betydelse. Den fjärde fasen 
består av att tolka och sammanställa resultaten till grund för rekommendationer och 
beslutsfattande.17 

En begränsning med LCA är att den normalt sett bara tittar på miljöaspekter, och inte på 
sociala eller ekonomiska aspekter. Det gör att den kanske inte är den mest lämpade 
metoden att använda i alla situationer. Däremot kan diverse metodik och systematiska 
förhållningssätt som används inom LCA även appliceras på de andra aspekterna.18 

 

2.3 Miljödeklaration typ (I-III) 
Att tydligt kunna förmedla sin ”miljöprestanda” är viktigt för ett företag vid såväl 
miljömässiga upphandlingar som vid konsumentupplysning. För underlätta för ett 
företag att hävda sina miljöinsatser anknutna till sin produkt mot en extern part har tre 
typer av miljödeklarationer för produkter upprättas. De olika slagen av 
miljödeklarationen gör skillnad i vilken omfattning en miljöanalys är utförd på 
produkten, där var och en behandlas av en egen ISO-standard.19  

Miljödeklaration typ I - ISO 14024:1999 
Miljödeklaration typ II - ISO 14021:1999/Amd 1:2011 
Miljödeklaration typ III - ISO 14025:2006 

Typ III är den mest fullständiga av miljödeklarationerna och tar utsläpp längs hela 
produktens livslängd i beaktning. Trots att typ III påvisar produktens fullständiga 
miljöprestanda är deklarationen otillräcklig för att vara till grund för en jämförande 
bedömning av flera produkter. 

 

2.4 Environmental Product Declaration, EPD 
Komparabla miljödeklarationer betraktandes produkter ur ett livscykelperspektiv har 
ännu inte slagit igenom i någon vidare utsträckning, men tros ändå kunna vara ett 
effektivt hjälpmedel för att göra industrins miljöpåverkan transparent mot omvärlden.20 

Det Svenska miljöstyrningsrådet har baserat på riktlinjerna för typ III i ISO14025:2006 
tillsammans med näringslivet utarbetat en egen miljödeklaration, EPD® (Environmental 
Product Declaration). EPD syftar till att utöver typ III även göra miljödeklarationen 
jämförbar, produkter emellan. Produkter av samma produktkategori kan i EPD-metoden 
få utökade förhållningsregler för LCA-data, så kallade ”Product Category Rules”, PCR 
som ska leda till en rättvis redovisning av insamlad data.21 

Företaget som vill utfärda en EPD behöver själva ha kompetens av livscykelanalyser i 
enlighet med vad som beskrivs i ISO-standarderna 14040 och 14044. EPD är som 
miljövarudeklaration ”kvalitetssäkrad” i den mån att oberoende kontrollanter ska ge sitt 
godkännande till utförda livscykelanalyser hos företaget med kontinuerlig uppföljning. 
                                                 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 SS-EN ISO 14025:2010 
20 Hirner, H. www.iso.org. Greenhouse gas emissions - ISO 14067 to enable worldwide comparability of 
carbon footprint data. 2012. 
21 Miljöstyrningsrådet. EPD 

http://www.iso.org/
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2.5 Carbon Footprint 
Carbon Footprint, kanske lättast översatt till klimatavtryck, är ett relevant begrepp och 
analytiskt hjälpmedel för att kunna uppdaga utsläppen som påverkar den globala 
uppvärmningen.  

I den vetenskapliga artikeln, ”A Definition of Carbon Footprint” behandlar författarna 
Thomas Wiedmann och Jan Minx begreppet Carbon Footprint och beskriver det enligt 
följande:  

"The carbon footprint is a measure of the exclusive total amount of carbon 
dioxide emissions that is directly and indirectly caused by an activity or is 
accumulated over the life stages of a product." 

Wiedmann och Minx menar alltså att Carbon Footprint är ett mått på den mängd 
växthusgaser som direkt eller indirekt kan anknytas till en produkt under alla dess 
livsskeden. Emellertid kan det dock vara svårt att avgränsa vilka indirekta utsläpp som 
ska anknytas till produkten. Även miniminivån för de utsläppsfaktorer som ska tas i 
beaktning kan komma att diskuteras. När analysen av en produkt sker i sådan fullständig 
omfattning, brukar den benämnas livscykelanalys LCA22.  

Djupet i analysen sträcker sig utanför väggarna på den fabrik där produkten har satts 
samman. Med det tillverkande företaget som utgångspunkt i produktionskedjan för en 
produkt kan man följa produkten både uppströms mot underleverantörer och nedströms 
där konsumenten och återvinningen spelar in. Den fullständiga livscykelanalysen kräver 
att även dessa parter antar sig uppgiften att granska utsläppen hos deras processer. 

Än så länge saknas det allmängiltiga förhållningsregler för hur en ”Carbon Footprint” 
kan användas för att jämföra utsläppsdata produkter emellan och vara till verktyg i grön 
marknadsföring. För tillfället pågår det däremot ett arbete med att upprätta en ny 
standard:  

ISO14067 Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for 
quantification and communication. 

Standarden ska ge företag vägledning och krav på hur man smidigt kan implementera en 
”Carbon Footprint” och spelreglerna för att använda den vid extern kommunikation.23  

 

2.6 Företagsproblematik i samband med miljödeklarering 
Tillverkningsprocesser för företag består idag till större del av sammanvävda kedjor av 
underleverantörer. Produkten som alstras längs leverantörskedjan har alltså ett 
miljöansvar som ligger fördelat på många aktörer istället för på ett och samma företag.  
Huvudföretaget är det företag som står för slutprodukten och därmed kommunikationen 
mot konsumenterna och är vanligtvis initiativtagare till ett LCA-projekt. 24  

                                                 
22 Wiedmann, T., Minx, J. A Definition of Carbon Footprint. p.4. 2008. 
23 Hirner, H. ISO. Greenhouse gas emissions - ISO 14067 to enable worldwide comparability of carbon 
footprint data. 2012. 
24 Hult, G., Ketchen, D., Arrfelt, M. Strategic supply chain management: improving performance through 
a culture of competitiveness and knowledge development. Strategic Management Journal s.28. 2007. 
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Figur 2. En schematisk överblick av koldioxidens inverkan i leverantörskedjan.25 

 

Än så länge väldigt få studier som behandlar implementering av carbon footprint i 
leverantörskedjan. I den vetenskapliga artikeln ”Integrating carbon footprint into supply 
chain management: the case of Hyundai Motor Company (HMC) in the automobile 
industry” omnämns problematik i upphandlingarna med nedåt i leverantörskedjan. 
Artikeln avhandlade bland annat att det innan upphandlingarna mot underleverantören 
är det viktigt att huvudföretaget har gjort en noggrann kartläggning över vilka 
koldioxidutsläpp som kan tänkas ingå, eftersom det bekräftar omfattningen av den 
arbetsbörda LCA innebär för underleverantören. Om sedan ytterligare utsläppskällor 
hittas kan det uppstå en tvist om dessa förefaller huvudföretaget eller underleverantören 
ansvar eftersom de inte ingår i upphandlingen.26 

                                                 
25 Figur 2. Idén till figuren är ursprungligen hämtad ifrån: Lee, K.H. Integrating carbon footprint into 
supply chain management: the case of Hyundai Motor Company (HMC) in the automobile industry 
s.1217 
26 Lee, K.H., 2011. Integrating carbon footprint into supply chain management: the case of Hyundai 
Motor Company (HMC) in the automobile industry. 2011. 
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3. Metod 
Intervjuer har legat till grund för att få djupare förståelse i problematiken kring att 
åstadkomma en mot marknaden, kommunikativ miljödeklaration ämnad 
koldioxidutsläpp. Intervjumetodiken som använts är av kvalitativ karaktär och urvalet 
av respondenter till studien har skett genom frågan om de har varit: 

 Personer med expertkunskap inom området. 

eller 

 Personer med befattning och befogenheter lämpliga för att göra uttalanden inom 
ämnet i företagets räkning. 

Följande respondenter är medverkande i studien: Anna Björklund, studierektor vid 
institutionen för miljöstrategisk analys, KTH; Henrik Sundström, miljöchef Electrolux 
och Karl Lindqvist, VD Grythyttan stålmöbler.  

Upplägget under intervjuerna har skiljt sig åt beroende på vilken respondent som 
medverkat. Beroende på respondenternas tidigare erfarenheter inom området har 
frågeställningen behövt underbyggas med förtydligande teori. För att kunna få relevanta 
svar har det tillgodosetts att respondenten är upplyst om följande betydande utdrag 
hämtade ifrån teoriavsnittet, att; 

 Livscykelanalys är en produktspecifik metod för att uppmärksamma 
miljöpåverkan under alla produktens livsskeden. 

 ”Carbon Footprint” i sin tur är en LCA baserad metod ämnad för att 
uppdaga endast koldioxid utsläpp och koldioxidekvivalent växthusgaser.  

 Koldioxidutsläpp vanligtvis kan hittas i majoriteten av stadierna i en 
produktionskedja och att utsläppsdata därför ska vara inhämtad från den 
fullständiga leverantörskedjan rörande produkten. 

 Analysen för kredibilitetens skull skall följas upp av externa 
kontrollanter i alla led av datainsamlingen. 
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4. Resultat  
I avsnittet för resultat beskrivs vilka intressanta synpunkter som fallit ut av empirin. För 
att strukturera upp resultatet presenteras empirin under två huvudrubriker, problem 
kopplat till miljöupphandlingar, marknadsföring mot konsument och miljöstrategier 
samt problem kopplat till uppförandet av systemgränser.  

 

4.1 Problem kopplat till miljöupphandlingar, marknadsföring mot 
konsument och miljöstrategier. 
Upplägget för en ”Carbon Footprint” är som tidigare nämnts baserat på en analysera av 
en produkt ur ett livscykelperspektiv som resulterar i ett mått på produktens totala 
utsläpp. I de fall produkter har livsskeden som står för merparten av de totala utsläppen 
kan en livscykelanalys komma att ses som överflödig av ett företag i syfte att bedriva 
grön marknadsföring. I synnerhet gäller detta för produkter som är energikonsumerande 
i livscykelanalysens användningsfas.   

Electrolux är ett exempel på multinationellt företag som tillverkar och säljer 
energikonsumerande produkter. Att utföra en ”Carbon Footprint” för en produkt vars 
dominerande koldioxidutsläpp är kopplat till användningen av produkten skulle 
innebära att miljöarbetet suboptimerats genom att fokus tas bort från den väsentliga 
miljöpåverkan av produkten. För Electrolux består typiskt sätt produktionskedjan bara 
av några få procent av produktens sammantagna koldioxidutsläpp. Ur ett 
miljöstrategiskt perspektiv väljer företaget att hävda miljöprestandan hos produkterna 
genom en branschspecifik klassificering av produkternas elförsörjning. (Henrik 
Sundström, Miljöchef Electrolux)  

En korrekt utförd ”Carbon Footprint” ska kunna visa upp samtliga utsläpp kopplade till 
en produkt. I de fall då delar av produktionskedjan har delegerats ut till 
underleverantörer kommer livscykelperspektivet för slutprodukten även att innefatta 
dem. En ”Carbon Footprint” begärd utav ett huvudföretag innebär att upphandlingar 
med underleverantörer utökas med ett krav på miljöanalytisk uppföljning att ta ställning 
till. 

Karl Lindqvist är VD för företaget Grythyttan stålmöbler. Med en god inblick i 
leverantörskedjan på företaget finner han det skulle vara en stor utmaning att lyckas 
inkludera de berörda underleverantörerna för att kunna verkställa en carbon footprint.  

En upphandling kommer att försvåras av det faktum att det är orderkvalificerande för en 
underleverantör att följa upp utsläppen kopplade till processerna som de bistår med. På 
grund av komplikationerna finns det således en risk att underleverantörer väljer att avstå 
att ta emot en sådan order eftersom det medför för stora förändringar i de normala 
rutinerna. (Karl Lindqvist, VD Grythyttan stålmöbler) 

Lindqvist tror även att storleksförhållandet mellan ordergivande företaget och 
underleverantören kan komma att ha betydelse för huruvida ett krav likt detta kan 
tänkas realiseras. Om ordern kommer ifrån en stor kund till företaget är mer rimligt att 
underleverantören faktiskt tar sig an och redovisar sina utsläpp.  
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4.2 Problem kopplade till systemgränser och uppförandet av dessa. 
Eftersom ”Carbon Footprint” är ett produktspecifikt miljöengagemang är det viktigt att 
kunna visa upp resultatet vid tillfällen där uppmärksamheten av produkten är stor. Ett 
typiskt sådant tillfälle är i samband med lanseringen av en ny produkt. Så för att ett 
”Carbon Footprint” ska vara som mest slagkraftigt ur ett marknadsmässigt perspektiv 
behöver företaget lyckas med att sammanställa resultat i tid för lanseringen.  

Anna Björklund är studierektor på institutionen för miljöstrategisk analys på KTH och 
arbetar med bl.a. med livscykelanalyser. I frågan om hon tror att tidsåtgången för en 
livscykelanalys är kritisk för att hinna publicera resultat i samband med en lansering av 
en produkt svarar hon följande; ”till en stor del beror tidsåtgången för att göra en 
livscykelanalys på graden av erfarenhet och kompetens som finns sedan tidigare hos 
företaget. Ett företag som tidigare bokfört miljöpåverkan, har dessutom skapat sig en 
databas som i många fall hjälper till att påskynda processen för en ny analys. Även för 
en expert inom livscykelanalys skulle det vara tidsödande att utföra en analys hos ett 
företag för första gången Detta eftersom livscykelprocessen förutsätter en god 
kännedom om tillverkningsprocesserna på företaget ”.   

Att göra det möjligt för konsumenter att jämföra miljöprestandan hos flera olika 
produkter inom samma produktkategori är en viktig svårighet att överkomma i 
utformningen av en allmän miljödeklarering. 

”Så fort du ska jämföra två produkter är det jättekritiskt vad man definierar för 
funktionell enhet. Hur uttrycker man kvantitativt funktionen av den här stolen? Då 
räcker det inte med att säga en stol. Då måste du säga en stol i 30 år. Och om stolen bara 
håller i tio år så måste du säga tre stolar för den funktionella enheten. Så jämför man två 
stolar där den ena har tre gånger så lång livslängd som den andra så går det åt tre stolar 
för att uppfylla samma funktionella nytta som den mer hållbara stolen.” (Anna 
Björklund, Miljöstrategisk analys, KTH) 

Karl Lindqvist på Grythyttan stålmöbler menar på att den hänsyn företaget tar till 
kvalitén och livslängden hos produkten man tillverkar är direkt förknippad med 
företagets ansvar för en hållbar utveckling. För sina stolar finner han dock att det kan 
uppstå en miljömässig paradox till att arbeta med att förlänga livslängden hos 
produkterna. Med olika typer av behandlingar kan både trä och metall få en väsentligt 
ökad livslängd. Problemet är bara det att behandlingarna ofta innebär en ökad 
användning av gifter och miljöfarliga ämnen, vilket är något som företaget vill 
distansera sig ifrån.  
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5. Analys 
Målet med analysavsnittet är att underbygga problematiken som uppdagats genom 
empirin med den teori som presenterades under litteraturstudieavsnittet, och även att 
vara till grund för senare slutsatser.  

En produkt innehavandes miljödeklaration av typ III visar upp den mest fullständiga 
miljöprestandan för utomstående eftersom den är livscykelbaserad. Den goda 
transparensen av miljöpåverkan ger både konsumenter och andra företag en högre grad 
av insikt och därmed en chans att ta fram krav för utsläppen. 

Carbon footprint är ett exempel på en miljödeklaration av typ III men används trots sin 
potential inte i någon vidare utsträckning av industrin för att uppdaga koldioxidutsläpp. 
Enligt ”the International Organization for Standardization” är avsaknaden av 
gemensamma överenskommelser om terminologi och systemgränser för carbon 
footprint stor. För att i framtiden kunna underlätta för företag att ta livscykelbaserade 
miljöinitiativ håller man på att upprätta standarden ISO14067.  

Vidare syftar ISO1406 till att frambringa ett forum för att göra produkters 
växthusgaspåverkan jämförbara. Den funktionella enheten beskrivs av Anna Björklund 
som en viktig systemparameter för att kunna göra en jämförelse mellan två produkter av 
samma produktkategori. Problemet blir att hitta en överenskommelse mellan 
branschorganisationer och företag om en gångbar funktionell enhet som förhåller sig 
opartisk mot redan existerande produkter på marknaden. 

I fallet för Electrolux är produkten i sig en viktig faktor till varför företaget förhåller sig 
återhållsamma med att använda livscykelanalyser för kommunikation av produkternas 
miljöprestanda. Företaget vill i dagens läge fokusera på att sänka energiåtgången vid 
användningsfasen, eftersom det är den största utsläppsposten under produktens 
livscykel. Således väljer man att använda den branschspecifika energiklassificeringen av 
produkten eftersom den redan är uppmärksammad av konsumenterna. Fördelningen av 
miljöpåverkan under produktens livsskeden kan alltså ha betydelse för vart och i vilken 
form ett företag väljer att koncentrera sitt miljöengagemang. Att carbon footprint är en 
livscykelbaserad metod kan därmed komma att förhindra dess chans att tillämpas som 
primär metod av företag för att minska koldioxidutsläppen för en produkt. 

Generellt har förädlingskedjan av en produkt har på senare tid växt sig allt större. I 
enlighet med noggrannheten av den kvantitativa mätning som görs för en carbon 
footprint innebär det att fler aktörer involveras. Även de indirekta utsläppen ska gå att 
anknytas en produkt. Den växande leverantörskedjan gör att upphandlingarna med 
underleverantörerna växer i antal. För att miljödeklaration av produkten sedan ska gå att 
realisera är det kritiskt att vartenda av dessa avtal uppfylls. 

Som Lindqvist beskriver är det en utmaning att som huvudföretag lyckas få 
underleverantören att åta sig ytterligare krav för att implementera en carbon footprint. 
Fallet för Hyundai visar att det även kan uppstå miljömässigt risktagande för 
huvudföretaget då man kartlägger omfattningen på de utsläpp som underleverantören 
ska ta ställning till i upphandlingen. Utöver kartläggningen visar fallet även att källor till 
utsläpp som uppdagats efter upphandlingen kan bli till tvistemål över vem av parterna 
som ska bära det slutliga miljöansvaret för dessa. 

Vikten av att huvudföretaget har en stark hållning i frågan är tydlig för möjligheten att 
implementera carbon footprint i värdekedjan. Som Lindqvist menar kan därför 
storleksförhållandet i företagens relation till varandra ha betydelse. 
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Svårigheten med att implementera en carbon footprint förekommer också på ett 
kunskapsmässigt plan. Björklund hävdar att avsaknaden av kompetens, för ett företag 
som ska utföra en livscykelanalys för första gången, är en stor tröskel för att 
implementera arbetssättet. Även EPD, som är en av de mer etablerade 
miljödeklarationerna för att tillhandhålla jämförbara resultat, kräver att det 
initiativtagande företaget har de kunskaper om livscykelanalys som definieras i 
ISO14040 och ISO14044.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Teoretiskt sätt, enligt Weideman och Minx, så är carbon footprint en mycket bra metod 
för att ge företagen insikt i utsläppen längs produktens värdekedja. Standarden för LCA 
hävdar att en ökad kontroll över utsläppens härkomst är viktig för att kunna tydliggöra 
för var företaget behöver lägga sitt fokus för att förmildra sina utsläpp. Enligt vad 
Björklund säger är livscykelbaserad kontroll av utsläpp även ett incitament för företaget 
att skapa mer hållbara produkter och en belysning av värdet i att konstruera produkten 
återvinningsbart. 

Den stora organisatoriska svårigheten ligger i att även lyckas implementera carbon 
footprint längs hela leverantörskedjan. Implementeringen kan även påfresta 
affärsrelationen mellan parterna eftersom det är svårt att uppskatta och kartlägga den 
omfattning som datainsamlingen innebär. Utan tidigare erfarenhet av livscykelbaserad 
metodik för att påvisa miljöpåverkan växer tröskeln ytterligare för att lyckas. 

ISO14067 är uttalad att underlätta problem vid implementeringen genom att utforma 
medgörligare systemgränser; något som kommer behöva tas hänsyn till vid nedströms 
upphandlingar med underleverantör. Frågan är om standarden kommer vara tillräcklig 
för att produkter på bred front ska kunna appliceras med carbon footprint. De längre 
kedjorna av underleverantörer gör det oundvikligt svårare eftersom fler aktörer behöver 
engageras. Tills dess att tröskeln för att implementera en carbon footprint har sänkts 
kommer en del produkter mer än andra omsvepas av en tröghet till LCA-baserade 
metoder likt carbon footprint.  

Vi tror att företag som tillverkar produkter innefattande långa leverantörskedjor kommer 
att vara sent ute med att anamma livscykelanalysen som verktyg för att redovisa 
utsläppen för allmänheten. Om det visar sig stämma är det beklagligt, eftersom långa 
leverantörskedjor generellt kan tänkas innehålla fler källor till koldioxidutsläpp än vad 
kortare kedjor har. Många av dessa är produkter där en miljörevision verkligen skulle 
vara av betydelse i arbetet för sänkta koldioxidutsläpp. En bättre insikt i utsläppens 
omfattning och härkomst hos företagen som tillverkar produkterna med långa 
leverantörskedjor skulle alltså kunna gå förlorad. 

Då carbon footprint är en miljödeklaration av typ III är det också den deklarationstypen 
som föreligger mest arbete. Vidare är det resursbegränsat för företag att genomföra 
arbetet med både tid, pengar och kunskap. Kompetens och erfarenhet hos företaget står i 
direkt relation till tiden det tar för dem att utföra en livscykelanalys. Vi tror att detta 
skulle kunna leda till problem för produkter som har en kort livslängd på marknaden 
innan de ersätts av en ny modell. När den första livscykelanalysen ska implementeras 
kan det vara svårt att motivera allt bakomliggande arbete eftersom produkten snart byts 
ut av en ny. Värt att tillägga här är att: produkter som frekvent byts ut mot nya modeller 
antagligen kan tillgodoräkna sig utsläppsdata från de processer och delkomponenter 
som är gemensamma med den tidigare modellen. Trots att det eventuellt går att 
tillgodoräkna befintlig utsläppsdata till framtida produkter, så är den inledande 
implementeringen av carbon footprint en belastning för den befintliga produkten.  
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Den funktionella enheten är som tidigare omnämnts en viktig systemparameter för att 
göra flera carbon footprints jämförbara. En funktionell enhet ska vara ett kvantitativt 
mått i både tid och rum för produkten i fråga. Den funktionella enheten hjälper också till 
att skapa ett ansvarstagande för produktens kvalitet under användningsfasen eftersom 
det leder till att produkten kan tillgodoräkna sig flera funktionella enheter (Se. citatet 
från Björklund under resultatavsnittet s.). Enligt vår tolkning kommer utformningen av 
den funktionella enheten innebära att en kvalitetsmätning och ett fastställande av 
produktens livslängd kommer att behöva göras. Sammanfattningsvis tror vi att det 
kommer innebära att produkten, som ska erhålla någon form av jämförbar 
miljödeklaration av typ III, kommer behöva genomgå kvalitetsmätningar för att 
fastställa livslängden. Antagligen kommer dessa mätningar att även behöva ingå i de 
systemgränser som fastslås på ett opartiskt sätt av branschorganisationer och berörda 
företag.  
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7. Metodkritik 
Att välja företagsrespondenter som inte tidigare varit i kontakt med livscykelbaserade 
miljödeklarationer har resulterat i första delen av intervjun behövt introducera begrepp 
och miljöanalysmetoder. Således är urvalet av den information som gavs till 
respondenten också endast gjord i tron om att den ska vara relevant för 
ställningstagande i studiens frågeställning. Det går inte att bortse från att ytterligare 
kunskaper inom ämnet skulle ha kunna påverkat utfallet av de svar som getts. 

De svar som erhållits i resultatet har inte heller kunnat kunna bekräftats med hjälp av 
triangulering ifrån ytterligare respondenter. Däremot har en del av svaren kunnat stödjas 
av teorin.  
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