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I 

 

SAMMANFATTNING 

Allt fler kommuner och landsting inkluderar den indirekta klimatpåverkan från konsumtion i 

klimatarbetet. Livscykelanalys (LCA) är ett vedertaget verktyg för att inventera såväl direkt som 

indirekt påverkan från en produkt, men när klimatpåverkan från en hel organisations 

produktportfölj är av intresse riskerar steget för datainventering bli alltför omfattande. Genom 

åren har olika metoder för att möjliggöra livscykelinventering på verksamhetsnivå utvecklats; 

hybrid-LCA är en av dem där beteckningen ”hybrid” kommer av att metoden kombinerar ett så 

kallat bottom up- med ett top down-perspektiv i datainventeringen. Den praktiska tillämpningen 

av hybrid-LCA och resultatets användbarhet för kommuner och landsting är dock inte självklar. 

Den här studien har som syfte att utreda praktisk tillämpning och användbarhet av hybrid-LCA 

som verktyg för att inventera klimatpåverkan för kommuners och landstings konsumtion. Syftet 

inkluderar att identifiera utmaningar förknippade med det praktiska genomförandet av hybrid-

LCA samt utvärdera inventeringsresultatetens användbarhet i kommuner och landstings 

klimatarbete. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer, en metodprövning där 

hybrid-LCA tillämpas samt en workshop där metodprövningens resultat utvärderas.  Studiens 

resultat visar att hybrid-LCA möjliggör både ett helhetsgrepp kring verksamhetens 

klimatpåverkan och en detaljnivå för utvalda områden, vilket gör det möjligt att prioritera 

områden och identifiera åtgärder för att minska klimatpåverkan. De främsta utmaningarna som 

uppstår vid det praktiska genomförandet av hybrid-LCA är förknippade med inventering och 

verifiering av förgrundsdata och matchning av produktgrupper från inköpsstatistiken till 

standardiserade klassifikationer. För att förenkla utförandet, öka transparens och möjliggöra 

uppföljning rekommenderas kommuner och landsting att utreda möjligheten att samordna 

inköpssystem och märka produktgrupper i enlighet med standardiserade klassifikationer. Vidare 

rekommenderas att begära in uppgifter om produkters vikt och materialinnehåll från leverantörer 

och även länka dessa uppgifter till artikelnummer i inköpssystemet. Osäkerheterna förknippade 

med resultatet från en hybrid-LCA är och förblir dock stora, det är därför viktigt att resultaten 

kommuniceras i termer av potentiell miljöpåverkan och inte används för att jämföra prestation 

mellan verksamheter. 

 

Nyckelord: hybrid-LCA, miljöexpanderad input-output-analys, klimatpåverkan, konsumtion. 
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ABSTRACT 

More and more local governments (municipalities and county councils) include the indirect 

climate impacts of consumption in their environmental work. Life Cycle Assessment (LCA) is an 

established tool for inventorying both direct and indirect impacts of a product or service, but when 

the climate impact of an entire organization's consumption of products and services is of interest, 

the inventory of data can easily become excessive. Through the years, various methods for 

enabling life cycle inventory on the organizational level have been developed. Hybrid-LCA is one 

of them where the term "hybrid" comes from that the method combines a so-called bottom up 

with a top down approach of the data inventory. The practical application of hybrid-LCA and the 

usefulness of the assessment results for local governments are not self-evident. This study aims to 

investigate the practical application of hybrid-LCA as a tool for inventorying climate impact for 

municipalities’ and county councils’ consumption. The purpose includes identifying the 

challenges associated with the practical procedure when conducting a hybrid-LCA and evaluating 

the inventory results’ usefulness in municipalities and county councils’ climate work. The results 

of the study are based on semi-structured interviews, a case study in which hybrid LCA is applied 

and a workshop where the case study is evaluated. The results show that the hybrid-LCA enables 

both a holistic approach to the climate impact and a level of detail for selected areas, making it 

possible to prioritize areas and identify measures to reduce the climate impact from consumption. 

The main challenges that arise in the practical procedure of the hybrid-LCA are associated with 

inventory and verification of foreground data and matching purchases of product groups to 

standardized classifications. To simplify the execution, increase transparency and facilitate 

monitoring, local governments are recommended to investigate the possibility of coordinating 

purchasing system and labeling product groups, in accordance with standardized classifications. It 

is also recommended to request information about a products weight and material content from 

suppliers. The uncertainties associated with the outcome of a hybrid-LCA are and remain large, 

therefore it is important that the results are communicated in terms of potential environmental 

impacts. 

 

Keywords: hybrid-LCA, environmentally extended input-output analysis, climate impact, 

consumption. 
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AKRONYMER 

COP21 

Conference of Parties 21 

COICOP 

Classification of Individual Consumption According to Purpose 

EEIOA 

Environmentally Extended Input-Output Analysis  

FN 

Förenta Nationerna 

GWP 

Global Warming Potential 

IO    

Input-Output  
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Karolinska Universitetssjukhuset  

LCA  

Livscykelanalys 

LCI   

Livscykelinventering 

NACE 

Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne  

OLCA   

Organisations-LCA 

SCB  

Statistiska centralbyrån 

SLL  

Stockholms läns landsting 
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Standard för svensk näringsgrensindelning 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

Allokering Fördelning av inflöden eller utflöden hos en process eller ett 

produktsystem mellan det studerade produktsystemet och ett eller 

flera andra produktsystem (ISO 14040:2006). 

Livscykelanalys  Sammanställning och utvärdering av inflöden, utflöden och den 

potentiella miljöpåverkan för ett produktsystem under dess livscykel 

(ISO 14040:2006). 

Organisations-LCA  Sammanställning och utvärdering av potentiella miljöeffekter som 

kan härledas till aktiviteter associerade med organisationen som 

helhet eller delar av den genom att anta ett livscykelperspektiv 

(ISO/TS 14072:2015). 

Livcykelinventering Fas  i   en   livscykelanalys   som   inbegriper   sammanställning   och   

kvantifiering   av inflöden och utflöden för en produkt under dess 

livscykel (ISO 14044:2006). 

Hybrid-LCA  LCA som kombinerar input-output-data med processdata i 

livscykelinventeringen (Suh & Huppes, 2005). 

Vagga-till-grav LCA modell som inkluderar hela produktens livscykel, det vill säga 

alla steg från råvaruutvinning till avfallshantering (Baumann & 

Tillman, 2004). 

Vagga-till-grind LCA modell som inkluderar produktens livscykels alla steg från 

råvaruutvinning till färdig produkt hos producenten (Baumann & 

Tillman, 2004). 

Koldioxidekvivalenter  Ett mått där samtliga växthusgasers uppvärmningspotential har 

räknats om till en gemensam enhet, uttryckt i koldioxidens 

uppvärmningspotential. 

Miljöpåverkansbedömning Fas i  en  livscykelanalys  som  syftar  till  att  förstå  och  utvärdera  

omfattningen  och betydelsen   av   ett   produktsystems   potentiella   

miljöpåverkan   under   produktens livscykel (ISO 14044:2006). 

Cut-off Material eller energiflöde hörande till enhetsprocesser eller 

produktsystem som utesluts ur en studie (ISO 14044:2006). 

Förgrundsdata Data som hör till förgrundssystemet det vill säga den delen av det 

betraktade systemet som direkt kan influeras av beslutsfattaren. 

Innebär ofta specifik data (Baumann & Tillman, 2004). 

Bakgrundsdata Data som hör till den delen av det betraktade systemet som inte kan 

influeras direkt av beslutsfattaren. Innebär ofta generisk data 

(Baumann & Tillman, 2004). 

 



 
 
 

VI 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................ I 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ II 

FÖRORD ............................................................................................................................................... III 

AKRONYMER ..................................................................................................................................... IV 

BEGREPPSFÖRKLARING .................................................................................................................. V 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................................................ VI 

1 INLEDNING ................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och Mål .......................................................................................................................... 2 

1.2 Läsanvisning och disposition .................................................................................................. 3 

2 TEORETISKT RAMVERK ............................................................................................................ 4 

2.1 Livscykelanalys ....................................................................................................................... 4 

2.2 Organisations-LCA ................................................................................................................. 5 

2.3 Livscykelinventering i OLCA ................................................................................................. 7 

3 METOD ......................................................................................................................................... 13 

3.1 Det teoretiska ramverket........................................................................................................ 13 

3.2 Studiens forskningsdesign ..................................................................................................... 13 

3.3 Semistrukturerade intervjuer ................................................................................................. 14 

3.4 Fallstudie - Metodprövning ................................................................................................... 15 

3.5 Fallstudie - Workshop ........................................................................................................... 22 

4 RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................................ 23 

4.1 Resultat delmål A .................................................................................................................. 23 

4.2 Resultat delmål B .................................................................................................................. 26 

4.3 Resultat delmål C .................................................................................................................. 31 

5 DISKUSSION ............................................................................................................................... 33 

5.1 Metodprövningens utförande................................................................................................. 33 

5.2 Resultatens generaliserbarhet till kommuner och landsting .................................................. 34 

5.3 Det bästa av två världar? ....................................................................................................... 34 

6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER ............................................................................. 35 

REFERENSER ...................................................................................................................................... 37 

BILAGA 1 ............................................................................................................................................. 41 

BILAGA 2 ............................................................................................................................................. 44 

BILAGA 3 ............................................................................................................................................. 45 

BILAGA 4 ............................................................................................................................................. 47 



 
 
 

1 

 

1 INLEDNING 

Vid FN:s klimatmöte COP21 i Paris 2015 fattades ett historiskt beslut om ett nytt globalt 

klimatavtal. Medlemsländerna enades om att den globala temperaturökningen ska hållas under två 

grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. Under samma år nådde dock halten 

växthusgaserna i atmosfären en nivå över den långsiktiga gräns som krävs för att nå målet 

(Naturvårdsverket, 2016).  

Sveriges nationella klimatutsläpp som årligen rapporteras till FN:s klimatkonvention visar att 

Sveriges utsläpp sedan 1990 har minskat med drygt 20% (Naturvårdsverket, 2016). Siffran 

baseras på ett territoriellt perspektiv, det vill säga utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Om 

Sveriges klimatutsläpp istället mäts med ett konsumtionsperspektiv, det vill säga om utsläpp som 

uppstår vid produktion av produkter och tjänster som Sverige konsumerar mäts, oavsett var de 

produceras, har Sveriges utsläpp över tid istället ökat (Andersson, et al., 2014). Hur vi väljer att 

allokera utsläppen har ingen betydelse för den totala koncentrationen i atmosfären - 

klimatförändringen tar inte hänsyn till landsgränser. Däremot ger olika perspektiv olika 

information: det territoriella perspektivet hjälper oss förstå var utsläppen uppstår (och ligger ofta 

närmare rådigheten som ett visst land har över olika styrmedel för att påverka utsläpp av 

växthusgaser) medan konsumtionsperspektivet kan hjälpa oss att bättre förstå varför de uppstår. 

Att inventera klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv möjliggör även ett moraliskt 

ansvarstagande för växthusgasutsläpp som genereras till följd av konsumtionsval. Det moraliska 

ligger i att det visat sig att effekten av klimatpåverkan drabbar ekonomiskt fattigare länder hårdare 

än rika samtidigt som de rika länderna historiskt har bidragit mest till klimatpåverkan (Füssel, 

2012).  Sveriges import ökar kontinuerligt vilket innebär att en stor del av de utsläpp som uppstår 

vid produktion och som initieras av vår konsumtion sker utanför Sveriges gränser och därmed inte 

fångas upp med ett territoriellt perspektiv (SCB, 2016a). Ett första steg för att ta ansvar för dessa 

utsläpp och den negativa effekt de bidrar till, är att mäta dem. 

Livscykelanalys (LCA) är ett miljöbedömningsverktyg som kvantifierar potentiell miljöpåverkan, 

t ex klimatpåverkan, från produkters hela livscykel – från vagga till grav. LCA inventerar alla 

signifikanta indirekta och direkta utsläpp som uppkommer under produktion, användning och 

avfallshantering av en specifik produkt eller tjänst. Därmed är det ett lämpligt verktyg att använda 

för att inventera klimatpåverkan från konsumtion där då hela värdekedjan kan inkluderas. 

Inventering av klimatpåverkan från en verksamhets konsumtion innebär att tillämpa LCA-

metodiken på organisationsnivå. Denna tillämpning har på senare tid fått benämningen 

Organisations-LCA (OLCA) och standardiserade riktlinjer i ISO/TS14072 (Manzardo, et al., 

2016). 

Kommuner och landsting, som är stora offentliga konsumenter, omfattas hittills inte av krav på att 

rapportera indirekta utsläpp från konsumtion (SKL, 2016). Livscykelbegreppet har dock på senare 

tid letat sig in bland miljöcertifieringssystem. Var tredje kommun i Sverige är certifierad med ett 

ledningssystem som omfattar miljöfrågor (SIS, 2015) och i den uppdaterade standarden ISO 

14001:2015 används begreppet ”livscykelperspektiv” för första gången. Organisationer förväntas 

nu nå utanför den egna organisationens väggar och engagera hela värdekedjan inom 

miljöledningssystemet (Offerman, 2015). Ett ökat intresse från kommuner och landsting för att 
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inventera indirekt klimatpåverkan från konsumtion har också visat sig i fallstudier utförda på 

Sollentuna kommun, Region Skåne, Örebro Östra Sjukhus med flera där den indirekta 

klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster ingått (Wendin, 2014; Liljeroth & 

Axelsson 2013; Lindquist 2014). 

Inventering av klimatpåverkan med LCA kan utföras på olika sätt. De främsta skillnaderna visar 

sig i fasen som kallas livscykelinventeringen (LCI) där datainsamlingen sker. Då LCA tillämpas 

på hela eller delar av en kommuns eller ett landstings konsumtion av produkter och tjänster blir 

datainventeringen omfattande. Insamlingsproceduren kan delas in i tre olika angreppssätt som 

beskrivet av Suh and Huppes (2005): 

- En top down-ansats som baseras på miljöexpanderade input-output tabeller, det vill säga 

på samband mellan monetära flöden mellan branscher.  

- En bottom up-ansats som baseras på processdata, det vill säga på data baserat på fysiska 

enheter.  

- En hybrid-ansats som baseras på en kombination av processdata och miljöexpanderade 

input-output tabeller.  

Angreppssätten har olika för- och nackdelar och vilket som tillämpas i ett enskilt fall baseras i 

mångt och mycket på tilltänkt användning, systemavgränsningar och tillgängliga resurser 

(Naturvårdsverket, 2006). Det är här denna studie tar vid; när en bedömning av en kommun eller 

ett landstings potentiella klimatpåverkan från konsumtion ska göras behöver ett av perspektiven 

väljas. Men vilket av dem ger det mest användbara resultatet för att identifiera åtgärder för att 

minska klimatpåverkan från konsumtion? Litteraturen argumenterar för att hybrid-ansatsen kan 

lyckas kombinera de båda renodlade ansatsernas fördelar och överbrygga dess 

tillkortakommanden (Suh & Huppes 2005). Samtidigt kan den praktiska tillämpningen av hybrid-

LCA se olika ut från fall till fall (Martínez-Blanco, et al., 2015). Att utreda praktisk tillämpning 

och användbarhet av en hybrid-ansats, en så kallad hybrid-LCA, för att inventera kommuner och 

landstings klimatpåverkan från konsumtion har därför utsetts till denna studies uppgift. Studien 

har utförts på uppdrag av konsultföretaget Tyréns AB.  

1.1 Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda praktisk tillämpning och användbarhet av hybrid-LCA 

som verktyg för att inventera klimatpåverkan för en kommuns eller ett landstings konsumtion, och 

som alternativ till renodlade ansatser. 

Syftet indikerar att studien inte endast kommer att fokusera på hybrid-LCA utan även inkludera de 

renodlade ansatserna: top down och bottom up. Anledningen till detta är att hybriden utgörs av en 

kombination av de två, och erfarenheter och teori om de renodlade ansatserna kan därför hjälpa 

till att dra slutsatser om hybrid-LCA. Som vidare beskrivs i kapitel 3 baseras utvärderingen av 

praktisk tillämpning och resultatets användbarhet på erfarenheter och resultat som genereras vid 

tillämpning av hybrid-LCA i en fallstudie på Karolinska Universitetssjukhuset.  
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Syftet bryts ned i följande delmål och frågeställningar:  

A. Utreda tidigare erfarenheter av top down- respektive bottom up-ansats vid 

inventering av kommuners och landstings klimatpåverkan från konsumtion. 

a) Vilken nytta och vilka begränsningar är förknippade med resultatets användbarhet vid 

tillämpning av en top down- respektive en bottom up-ansats för inventering av kommuners och 

landstings klimatpåverkan från konsumtion? 

B. Testa hybrid LCA för att inventera Karolinska Universitetssjukhusets 

klimatpåverkan från konsumtion. 

b) Vilka utmaningar är förknippade med det praktiska genomförandet av hybrid-LCA för att 

inventera kommuners och landstings klimatpåverkan från konsumtion? 

C. Utvärdera hybrid-LCA som metod och resultatet utifrån användbarhet vid 

inventering av kommuners och landstings konsumtion. 

c) Vilken nytta och vilka begränsningar är förknippade med resultatets användbarhet vid 

tillämpning av en hybrid-ansats för inventering av kommuners och landstings klimatpåverkan från 

konsumtion? 

1.2 Läsanvisning och disposition 
Rapporten är organiserad på följande vis: 

Kapitel 2 utgör det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. I det teoretiska ramverket 

presenteras begrepp och teorier som är nödvändiga att förstå för att kunna tillämpa 

och utvärdera hybrid-LCA. 

Kapitel 3 redogör för studiens forskningsdesign och de metoder som används för att nå syftet 

med studien. 

Kapitel 4 presenterar och analyserar studiens resultat. I kapitel 4 har varje delmål tillägnats 

varsitt underkapitel. 

Kapitel 5 diskuterar studiens utförande, resultat och resultatens generaliserbarhet.  

Kapitel 6 besvarar syftet genom att presentera studiens slutsatser. I detta kapitel ges även ett 

antal rekommendationer riktade till utförare och beställare av hybrid-LCA. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

Som man ropar i skogen får man svar! Ordspråket är i val av teoretiskt ramverk relevant eftersom 

en undersöknings resultat är beroende av vilken kunskap, teorier och modeller arbetet baseras på  

(Wahlbin & Lekvall, 2007). Detta kapitel utgör det teoretiska ramverk som omger hybrid-LCA 

som metod och som sätter ramarna för studiens datainsamling, utförande, analys och slutsatser. 

För att kunna utreda praktisk tillämpning och användbarheten i hybrid-LCA behöver några olika 

begrepp och teorier redas ut, Figur 1 visar relationen mellan de begrepp som kapitlet redogör för 

och texten nedan ger en inledande kortfattad förklaring till begreppens innebörd.  

LCA står för livscykelanalys och är en 

sammanställning av inflöden, utflöden och den 

potentiella miljöpåverkan för ett produktsystem 

under dess livscykel (ISO, 2006b). 

OLCA står för organisations-LCA och är en 

utvidgad LCA som utvärderar potentiella 

miljöeffekter som kan härledas till aktiviteter 

associerade med en organisation. (ISO/TS14072, 

2015). 

 

Figur 1- Relation mellan begreppen som 

presenteras i den teoretiska referensramen. 

LCI står för livscykelinventering och är den fas i LCA där data som beskriver relevanta flöden till 

och från systemet inventeras. Inventeringen kan göras på principiellt tre olika sätt: 

 Bottom up baseras på processdata och inventerar in- och utflöden till ett produktsystem i 

fysiska enheter (Naturvårdsverket, 2006). 

 Top down baseras på miljöexpanderade input-output tabeller vilka baseras på monetära 

flöden mellan branscher samt branschindelade emissioner (Naturvårdsverket, 2006).  

 Hybriden baseras på en kombination av processdata och miljöexpanderade input output 

tabeller (ISO/TS14072, 2015) (Martínez Blanco, et al., 2015). 

En hybrid-LCA som verktyg för att inventera kommuners och landstings klimatpåverkan från 

konsumtion innebär alltså en utvidgning av LCA vilken kallas för OLCA, där datainventering 

utförs med en kombination av en bottom up- och en top down-ansats. I praktiken innebär det att 

både processdata och miljöexpanderad input-output-data används. Eftersom OLCA bygger på 

LCA-metodiken är den teoretiska referensramen upplagd i följande ordning: först presenteras 

LCA-metodiken och därefter hur OLCA relaterar till LCA. Därefter fokuserar kapitlet på de tre 

ansatser för datainventering som är av intresse när en OLCA utförs. 

2.1 Livscykelanalys 

De första dokumenterade studierna av en fullständig bedömning av en produkts totala potentiella 

miljöbelastning från vaggan till graven – från råvaruextrahering, tillverkning och användning till 

avfallshantering – är från slutet av 60-talet. Metoden har senare fått benämningen livscykelanalys 

(LCA) och är sedan 90-talet ett väldokumenterat verktyg för att bedöma produkters potentiella 

klimatpåverkan (Hunt & Franklin, 1996). I en livscykelanalys inkluderas alla till produkten 

relaterade aktiviteter som bidrar till miljöpåverkan och metoden är även tillämpbar på tjänster. 
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Principer och ramverk för hur en LCA ska utföras och vad metoden omfattar beskrivs i ISO 14040 

och ISO 14044. LCA metodiken bygger på en process bestående av fyra steg som illustreras i 

Figur 2 (ISO, 2006a) (ISO, 2006b). 

Mål och omfattning definierar vilket system som 

studeras. Utifrån syftet definieras avsedd användning, 

systemgränser, funktionell enhet, datakrav och 

avgränsningar.  

 

Livscykelinventering (LCI) bygger en systemmodell 

enligt kriterierna i mål och omfattning. Detta görs 

genom att sammanställa och kvantifiera alla inflöden 

och utflöden för en produkt under dess livscykel. 

 

Miljöpåverkansbedömning (LCIA) beskriver den 

potentiella miljöpåverkan som systemmodellen bidrar 

till. Miljöpåverkan uttrycks i de miljöpåverkans-

kategorier som valts att studera och angivits i mål och 

omfattning. 

 
Figur 2 - LCA processen i omarbetad 

illustration från ISO 14044 (2006). 

 

Tolkning sammanfattar och utvärderar resultatet från LCI och LCIA i relation till mål och 

omfattning. 

Avsedd användning av en LCA kan variera och vanliga syften enligt ISO 14040 är: 

- Identifiering av möjligheter till förbättring av miljöprestanda hos produkter. 

- Underlag för beslutsfattande inför strategisk planering och policybeslut. 

- Marknadsföring. Speciella krav gäller dock för LCA som är tänkta att användas i 

jämförande miljöpåståenden som är avsedda att presenteras för allmänheten. 

Vid livscykelmodellering finns två principiellt olika typer av livscykelanalyser: redovisande LCA 

samt konsekvensorienterad LCA där valet mellan dem baseras på den tilltänkta studiens mål och 

omfattning. En redovisande LCA inventerar miljöpåverkan som den är för ett system vid en viss 

tidpunkt. Konsekvensorienterad LCA inventerar ”vad som skulle hända om..”, det vill säga effekt 

på miljöpåverkan som specifika förändringar medför. I datainventeringen använder en 

redovisande LCA generellt genomsnittsdata medan man vid en konsekvensorienterade LCA 

fokuserar på data som representerar förändringar på marginalen (Baumann & Tillman, 2004).  

2.2 Organisations-LCA  

OLCA är en utvidgning av LCA som nyligen standardiserades i den tekniska specifikationen 

ISO/TS 14072:2015. Istället för att betrakta en enskild produkt eller tjänst gör OLCA en 

bedömning av en hel organisation genom att sammanställa och bedöma den potentiella 

miljöbelastningen som alla aktiviteter förknippade med organisationen ger upphov till. Detta 

inkluderar alltså organisationens konsumtion av produkter och tjänster (Martínez Blanco, et al., 

2015).  
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Definitionen av OLCA är ”en sammanställning och utvärdering av potentiella miljöeffekter som 

kan härledas till aktiviteter associerade med organisationen som helhet eller delar av den genom 

att anta ett livscykelperspektiv” (ISO/TS14072, 2015) 

OLCA följer de principer och riktlinjer angivna i ISO 14040 och 14044 som gäller för 

livscykelanalyser, och utförs enligt de fyra faser som beskrevs i Figur 2. LCA och OLCA skiljer 

sig dock på några punkter, varav två för studien relevanta skillnader anges i punkterna nedan. Den 

tekniska specifikationen ISO/TS 14072 bidrar med rekommendationer för hur kraven ISO 14040 

och 14044 kan översättas till tillämpning av LCA på organisationer. Eftersom OLCA är ett nytt 

begrepp och antalet studier genomförda i enlighet med ISO är begränsade, upprättade FN:s 

miljöprogram  UNEP och organisationen SETAC (Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry) projektet UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. Projektet resulterade 2015 i en guide 

för OLCA i linje med ISO/TS 14072 (Martínez-Blanco, et al., 2015). Guiden introducerar OLCA 

som metod och presenterar exempel på praktiskt genomförande av OLCA.  

Några anpassningar av ISO 14040 och 14044 till OLCA angivna i den tekniska specifikationen 

samt dokumenterade av Martínez-Blanco et al (2015) är: 

 Riktlinjer för den avsedda användningen av OLCA följer ISO 14040 på alla utom en 

punkt: att jämföra resultaten mellan organisationer och kommunicera jämförelsen till 

allmänheten är inte möjligt med en OLCA (ISO/TS 14072). Detta användningsområde 

exkluderades vid framtagandet av ISO/TS 14072 på grund av svårigheterna att utföra 

jämförbara analyser.   

 Istället för ”funktionell enhet” som i en LCA definierar enheten av analysen utifrån dess 

funktion, används enligt den tekniska specifikationen ”rapporterande enhet” medan 

Martinez-Blanco et al (2009) föreslår termerna ”rapporterande organisation” och 

”rapporterande flöde”. Den rapporterande organisationen är en definition av den 

organisation eller del av organisation som studeras och ska vara i enighet med studiens 

mål och omfattning. Det rapporterande flödet ska vara ett kvantitativt mått på de utflöden 

som kan härledas till organisationen under den uppsatta tidsramen (Martínez-Blanco, et 

al., 2015).  

Vad är då nyttan med en OLCA? Martinez-Blanco et al (2015) lyfter tre tätt sammanlänkade 

användningsområden för resultatet från en OLCA. Dessa är stöd vid beslutsfattande, 

målformulering och måluppföljning. 

Beslutsfattande: OLCA hjälper organisationen att på en övergripande nivå förstå samband 

mellan aktiviteter och processer samt dess bidragande miljöpåverkan. En OLCA kan användas till 

att testa och förutse effekt av olika beslutsscenarion alternativt, om detaljnivån på resultatet är för 

grovt, indikera vilka områden som behöver utredas närmare. Själva utförandet, då det ofta innebär 

att stora mängder data samlas in, kan enligt Martinez-Blanco et al (2015) även stimulera att 

datainsamlings- och datahanteringsmetoder förbättras. Detta kan ge synergieffekter för andra 

områden än de direkt miljörelaterade. 

Målformulering och måluppföljning: För att en strategi för att minska miljöpåverkan ska vara 

robust behöver den inkludera målformulering och måluppföljning. Eftersom OLCA ger ett mått 
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på organisationens bidragande miljöpåverkan kan den användas som underlag vid målformulering 

och utgöra ett ramverk för att följa utvecklingen över tid (Martínez-Blanco, et al., 2015). 

2.3 Livscykelinventering i OLCA 

I livscykelinventeringen (LCI) insamlas data för alla in- och utflöden i systemet som betraktas i 

form av råmaterial, produkter, energi och emissioner. Samtliga direkta och indirekta utsläpp som 

kan kopplas till den funktionella enheten (produkt-LCA) eller den rapporterande organisationen 

(OLCA) ska inventeras. Eftersom datainsamlingen tenderar vara det mest tidskrävande arbetet 

redan i en produkt-LCA blir det tydligt att LCI-fasen riskerar bli komplicerad i en OLCA där data 

för organisationens samtliga aktiviteter ska samlas in (Manzardo, et al., 2016). 

Data som samlas in i LCI-fasen kan vara antingen specifik eller generisk. Specifik data är data 

som är uppmätt eller insamlad från en specifik process eller aktivitet. Generisk eller sekundär data 

är inte baserad på direkta mätningar utan kan bestå av branschgenomsnitt för en viss process eller 

aktivitet (Martínez-Blanco, et al., 2015). Det är studiens mål och omfattning som specificerar 

huruvida generisk eller specifik data ska användas (ISO/TS14072, 2015). 

Suh et al. (2005) med flera lyfter att LCI-fasen skulle bli alltför tidskrävande om specifik 

processdata samlas in för alla flöden som ingår i en hel produktportfölj. Med produktportfölj  

menas här alla produkter och tjänster som ingår i en verksamhets konsumtion och produktion. De 

två renodlade metoderna och den kompletterande hybriden, som presenterades i början av kapitlet 

och som förklaras närmare nedan, används därför för att utföra datainventeringen i OLCA. Det 

första är bottom up-ansatsen som använder processdata, den andra är top down-ansatsen som 

använder så kallad input-output data. Hybriden är en kombination av de två perspektiven (ISO/TS 

14072). De tre perspektiven för att inventera data tar ett grövre grepp om LCI-fasen än vad 

produkt-LCA vanligtvis gör vilket gör det möjligt att komma vidare i analysen och inte fastna i 

datainsamlingen (Martínez Blanco, et al., 2015). 

2.3.1 Bottom up 

En bottom up-ansats använder i livscykelinventeringen processdata, det vill säga data som 

kvantifierar de resurs- och emissionsflöden som ingår i systemet, för enskilda processer och 

produkter för att täcka all direkt och indirekt påverkan organisationen förknippas med. Namnet 

bottom up kommer av att metoden inventerar miljöpåverkan på produktnivå och sedan 

extrapolerar resultatet till hela produktportföljen. Idealt bör processdata i en bottom up-ansats 

samlas in för samtliga enskilda produkter och tjänster inom organisationens systemgräns men den 

uppgiften är orealistisk att utföra (Martínez-Blanco, et al., 2015). Även om bottom up-ansatsen 

stöds av ISO 14040 och beskrivs av ISO/TS 14072 finns inget tydligt ramverk för hur den ska 

tillämpas i en OLCA. UNEP-SETAC-projektet har därför beskrivit praxis och tagit fram några 

riktlinjer enligt nedan.  

En ansats för att slippa att fastna i LCI-fasen men ändå kunna utföra analysen är att definiera 

kluster av produkter som liknar varandra utifrån bestämda kriterier. När ett sådant kluster är 

definierat kan en produkt väljas ut som representerar gruppen och som en LCA utförs på. Dessa 

kriterier kan baseras på materialinnehåll, produktionsförhållanden osv. Det är också möjligt att 

prioritera produktgrupper genom att ranka utifrån försäljning, inköp, vikt eller en kombination 

(Martínez-Blanco, et al., 2015). Ett alternativ är att designa en virtuell meta-produkt som 
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representerar ett genomsnitt av klustret men som inte representerar en befintlig produkt. Denna 

ansats använde Mila i Canals et al (2010) som delade in livsmedelsproducenten Knorr:s samtliga 

produkter i produktkluster. Från varje kluster designades en genomsnittlig produkt som inte fanns 

på marknaden men som representerade de hundratals varianter av till exempel pulversoppa som 

ingick i klustret.  

Utmaningen med klusterindelningen är att definiera kluster eller meta-produkter så att hela 

produktportföljen representeras samtidigt som att datainsamlingen hålls på en nivå praktiskt 

möjlig att genomföra. Efter att en livscykelanalys utförts på den representativa produkten från 

vardera kluster viktas och extrapoleras resultatet sedan till hela produktgruppen (Martínez-Blanco, 

et al., 2015).  

Jansen & Thollier argumenterar för att den främsta fördelen med en bottom up-ansats är att olika 

scenarier kan beräknas eftersom det är möjligt att variera parametrar som vikt, material osv. På så 

vis är metoden användbar för att generera underlag till olika policybeslut (Jansen & Thollier, 

2006). Fler styrkor men även svagheter med metoden är sammanställda från litteraturen i Tabell 1. 

Tabell 1 - Styrkor och svagheter med bottom up-ansatsen i OLCA. 

STYRKOR SVAGHETER 

 Möjliggör att undersöka 

förändringar över tid (Martínez 

Blanco, et al., 2015). 

 Om en organisation redan har 

utfört LCA:er för vissa produkter 

kan dessa utvidgas till att utgöra 

en OLCA - man behöver inte 

börja om från början. (Martínez 

Blanco, et al., 2015). 

 Möjligt mer detaljerade resultat 

än en top down-ansats. Effekter 

av olika åtgärder kan utvärderas 

(Naturvårdsverket 2006). 

 Är ofullständig och innehåller dataluckor 

eftersom fullständig inventering 

tidsmässigt och praktiskt ej är möjligt 

(Weidema, 2003). 

 På grund av cut-offs så underskattar ofta 

resultaten från en bottom up OLCA den 

totala miljöpåverkan (Jansen et al , 2006). 

 Att utföra gruppering av kluster förutsätter 

stor kännedom om vilka aspekter i en 

produkts livscykel som har stor påverkan 

(Jansen & Thollier, 2006).  

 Möjliggör inte jämförelser mellan 

organisationer (ISO/TS14072, 2015). 

 
 

2.3.2 Top down 

En top down-ansats för att utföra livscykelinventeringen använder till skillnad från bottom up-

ansatsen nationella sektorsindelade räkenskaper, så kallade input-output tabeller för att inventera 

påverkan förknippad med organisationens aktiviteter. Ansatsen utgår från totala flöden som 

allokeras ned till enskilda produktgrupper inom en organisation, och kallas därför top down 

(Martínez-Blanco, et al., 2015).  

Top down-ansatsen utgår från input-output-analys (IO-analys) vilket är ett analytiskt ramverk som 

utvecklades av Wassily Leontief i slutet av 1930-talet (Miller & Peter, 2009). Metoden har blivit 

vedertagen inom ekonomisk analys för att analysera flöden och beroenden mellan industrier i en 
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ekonomi. En IO-tabell är en symmetrisk matris som beskriver hur produkter och tjänster från en 

bransch fungerar som insatser i en annan branschs produktion (Tukker et al, 2015).  

IO-tabeller sätts samman av så kallade tillgångs- och användningsmatriser där tillgångsmatrisen är 

en produkt x bransch matris (PxB) som visar vilka varor som produceras av en viss bransch. 

Användningsmatrisen är en PxB matris som visar hur den totala användningen fördelas; dels som 

insatsvara till andra branscher och dels till slutlig konsumtion (Weidema, et al., 2009). För att till 

exempel tillverka möbler för en miljon kronor krävs insatser i form av trä för x miljoner, textilier 

för y miljoner, elektricitet för z miljoner och så vidare. Men trä och textilier kan också gå direkt 

till slutlig användning vilket användningsmatrisen fångar (Finnveden, et al., 2001). Primärdatan 

som bygger matriserna rapporteras från företag och organisationer och aggregeras av nationella 

statistiska agenturer. Aggregeringen görs för att behålla konfidentialitet men också för att 

reducera storleken på IO-tabellerna (Weidema, et al., 2009). 

Sedan sent 60-tal har IO-analys använts inom miljösystemanalys för att beskriva miljöpåverkan 

kopplat till produktion (Lenzen, et al., 2003). I en så kallad miljöexpanderad input-output analys 

kopplas branschspecifik miljödata ihop med produktionsvärdena från IO-tabellen. I Sverige 

sammanställs dessa data av Miljöräkenskaperna som är en satelliträkenskap till 

nationalräkenskaperna (SCB, 2015:4). Genom att använda tillgångs-matriserna fördelas de totala 

utsläppen på branschens alla produkter varvid faktorn utsläpp/produktionsvärde skapas. Man antar 

då ett linjärt förhållande mellan produktion och utsläpp, dvs en produktion på 5 miljoner antas 

genererar 5 gånger mer utsläpp än en produktion på 1 miljon (Tukker, et al., 2006). Resultatet blir 

en 1xN vektor av multiplikatorer som uttrycker en faktor (tex koldioxidutsläpp) per monetär enhet 

av slutkonsumtion av varor producerade av N branscher (Lenzen & Crawford, 2009). Det är 

tillämpning av miljöexpanderad input-output analys som är att inventera miljöpåverkan med en 

top down-ansats.  

Den miljöexpanderade IO-tabellen kan uttryckas i antingen industrisektorer eller produktgrupper. 

Vid utförande av en miljöexpanderad IO-analys matchas de räkenskaper som ska analyseras till 

dessa industrisektorer eller produktkategorier. I Sveriges kallas indelning i industrisektorer 

Svensk Näringsgrensindelning (SNI). SNI ingår i ett internationellt system av klassifikationer och 

utgår från EU:s standard som benämns NACE (SCB, 2016b). En annan klassifikation som 

grupperar konsumtion efter ändamål kallas Classification of Individual Consumption to Purpose 

(COICOP) (SCB, 2009:1). De miljöexpanderade tabellerna kan vara uttryckta i någon av dessa 

eller liknande klassifikationer.  

Det attraktiva i en top down-ansats är att det genererar ett vagga-till-grind värde för produkters 

och tjänsters miljöpåverkan. Eftersom utsläppen för produktion av en produkt inte endast 

uppkommer i den bransch som färdigställer varan utan i alla steg i förädlingsprocessen kan man 

genom att nyttja IO-tabellen följa den sammanlagda miljöpåverkan av en produkt. Utsläpp som 

sker under användningsfasen, tex utsläpp från förbränning av drivmedel, fångas dock inte upp i en 

top down-ansats med miljöexpanderad IO-analys eftersom dessa utsläpp inte kan härledas till en 

transaktion i IO-tabellen (Lagerberg, 2002). 

I en globaliserad värld där varor köps och säljs mellan länder behöver IO-matriser justeras för 

import och export. Om data för importländer inte finns att tillgå kan de ersättas av 
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modellantagandet att utsläpp sker som om tillverkningen skett nationellt, alltså med samma 

produktionsförhållanden som för den inhemska produktionen. Detta är en förenkling som för 

import till Sverige ofta leder till en underskattning av utsläppen (Naturvårdsverket, 2012). 

Flera internationella organisationer sammanställer och standardiserar med jämna mellanrum 

nationell input-output data (IO-data) från flera länder i så kallade Multiregionala input-output 

modeller (MRIO). Dessa modeller inkluderar handel mellan länder och beskriver den globala 

leverantörskedjan av produkter som produceras. Exempel på multiregionala input-output modeller 

som framtagits är Exiobase, World Input Output database (WIOD), Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) och Global Trade Analysis Project (GTAP) (Weidema, et 

al., 2009). Databaserna har konstruerats för olika analysbehov och där Exiobase har ett tydligt 

miljö- och resursfokus (Wiedmann, et al., 2011).  

Liksom bottom up-ansatsen har även top down-ansaten styrkor och svagheter. Dessa 

sammanställs i Tabell 2. 

Tabell 2- Styrkor och svagheter med top down-ansatsen i OLCA 

STYRKOR SVAGHETER 

 Eftersom metoden utgår från, 

och allokerar ned, de totala 

utsläppen per bransch innehåller 

en top down-ansats generellt 

mer fullständiga systemgränser 

än en bottom up-ansats där cut-

offs ofta är nödvändiga (Suh & 

Huppes, 2005). 

 Metoden anses snabb och 

ekonomisk då den till stor del 

baseras på data som redan är 

sammanställd (Pairotti, et al., 

2014). 

 Metoden är konsekvent i hur 

data samlas in och vilken data 

som används (Larsen, et al., 

2013). 

 Eftersom metoden utgår från 

branschgenomsnitt, fångas inte skillnader i 

leverantörer upp (Tukker, et al., 2006) 

 Branschdata är i IO-matriserna starkt 

aggregerad vilket begränsar analysen (Suh & 

Huppes, 2005).  

 Användningsfasen och avfallshantering är 

inte med i en top down-ansats, analysen ger 

vagga-till-grind och inte vagga-till-grav 

inventering (Joshi, 1999). 

 Antar linjärt förhållande mellan kostnad för 

produktion och utsläpp vilket är en 

förenkling (Tukker, et al., 2006). 

 Den begränsade detaljnivån i top down-

ansats gör det svårt att differentiera mellan 

liknande produkter (Naturvårdsverket 2006). 

 Möjliggör inte jämförelser mellan 

organisationer (ISO/TS14072, 2015). 

 

2.3.3 Hybrid 

En hybrid-ansats för livscykelinventeringen innebär att en kombination av bottom up och top 

down används, dvs en kombination av processdata och IO-data. Att utföra LCI steget i en OLCA 

med en bottom up-ansats möjliggör detaljrika resultat men ger inte en fullständig bild av 

miljöpåverkan eftersom processer måste avgränsas. Att inventera top down med IO-data går 

relativt snabbt och ger en fullständig inventering vagga-till-grind men resultaten är aggregerade 
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och detaljrikedomen låg (Suh & Huppes 2005). Att kombinera IO-baserad med processbaserad 

analys beskrivs därför i litteraturen som ett sätt för att komma åt de båda ansatsernas respektive 

styrkor och samtidigt överbygga dess tillkortakommanden. Detta är att utföra en hybrid-LCA 

(Weidema, et al., 2009). Metoderna kan dock kombineras på olika sätt och de två mest renodlade 

metoderna som forskningsfältet särskiljer är stegvis hybrid-LCA och integrerad hybrid-LCA1 där 

datatillgänglighet, resurser och behov ofta avgör vilken metod som används (Weidema, et al., 

2009). 

Stegvis hybrid 

Den stegvisa metoden utgår från miljöexpanderad IO-analys men kompletterar med processdata 

för användnings- och avfallsfasen samt för vissa viktiga processer uppströms. Dessa processer 

adderas till IO-datan. I den enklaste varianten av en stegvis hybrid-LCA täcker IO-data den 

påverkan som uppstår vagga-till-grind i produkternas livscykel medan processdata täcker 

påverkan som uppstår grind-till-graven. Analysen kan således inleda med en IO-analys för att 

sedan kompletteras med processdata. Dessutom kan processdata användas för att byta ut vissa 

processer (Suh & Huppes, 2005).  

Processdata för att komplettera IO-data kan vara antingen generisk eller specifik. Tillgång till 

representativa dataset som omfattar miljöindikatorer för material, energi, enhetsprocesser och så 

vidare är av vikt i utförandet av en OLCA (Jansen & Thollier, 2006). Generisk data finns att tillgå 

från internationellt erkända databaser, där en av dessa är Ecoinvent som innehåller många tusen 

dataset för produkter och processer från främst västra och centrala Europa och som regelbundet 

uppdateras (Frischknecht, et al., 2004).  

Processdata kan även ersätta IO-data med specifik eller för vissa processer bättre lämpad generisk 

data. Specifik data från verksamhetens energileverantör kan som ett exempel ersätta generisk data 

i IO-tabellerna (Martínez Blanco, et al., 2015). Martinez Blanco et al. (2015) lyfter även 

möjligheten att använda tidigare utförda livscykelanalyser eller färdiga miljödeklarationer 

(Environmental Product Declaration – EPD) för att ersätta IO-data. EPD är ett informationssystem 

som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det svenska 

EPD-systemet förvaltas sedan 2014 av IVL Svenska Miljöinstitutet och innehåller mer än 500 

deklarationer (IVL, 2016).  

Den stegvisa metoden utgör en snabb och relativt fullständig analys. Dock är det viktigt att 

gränsen mellan vad som ska täckas av processdata respektive IO-data väljs noga så att 

dubbelräkningar undviks (Suh & Huppes, 2005). Lenzen & Crawford argumenterar för att 

dubbelräkningar och överlapp är svåra att undvika när IO-data ersätts av processdata för 

nedströms processer (Lenzen & Crawford, 2009). 

Integrerad hybrid 

Den integrerade hybridiseringen är en utökning av IO-analysen genom att integrera detaljerad 

processdata direkt i IO-matrisen och innebär således justeringar på matrisnivå (Lenzen & 

Crawford, 2009). Integreringen av processdata gör det möjligt att disaggregera sektorerna genom 

                                                           
1
 En tredje variant: IO-baserad beskrivs av flera författare. Även denna innebär att integrera processdata och IO-

data på matrisnivå (Suh & Huppes, 2005). Metoden beskrivs dock inte i detalj i studien.  
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att ersätta aggregerad data från tillgångs- och användnings-tabellerna till mer precis och detaljrik 

processdata. Analysen är mer omfattande än den stegvisa metoden och ställer därför höga krav på 

resurser och expertis (Weidema, et al., 2009).  

När IO-data och processdata kombineras i en hybrid-LCA är det viktigt att vara medveten om 

skillnaderna mellan ansatserna. Beroende på om processdata eller IO-data används i en 

inventering genereras i regel olika resultat (Müller & Schebek, 2013).  

Principiellt krävs ingen annorlunda data än för den stegvisa metoden, skillnaden ligger främst i 

modelleringen. Flera ansatser för att hybridisera MRIO:s har gjorts i EU projekt som EXIOPOL 

och FORWAST (Wiedmann, et al., 2011).   
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3 METOD 

I kapitlet presenteras först det teoretiska ramverkets relation till studiens syfte samt vilken 

litteratur som ingår i ramverket. Därefter presenteras studiens forskningsdesign och de metoder 

som används för att nå syftet med studien. 

3.1 Det teoretiska ramverket 

En sammanfattning av aktuell forskning och riktlinjer för tillämpning av LCA-metodik på 

organisationsnivå utgör det teoretiska ramverket som presenteras i kapitel 2. Det teoretiska 

ramverket har två syften; 1) att introducera begrepp och teorier som relaterar till hybrid-LCA och 

som därmed är viktiga att förstå när metoden tillämpas samt 2) att utgöra en teoretisk grund som 

studiens resultat kan analyseras utifrån. Mer konkret förhåller sig det teoretiska ramverket på 

följande sätt till studiens delmål: 

I delmål A ställs intervjusvaren mot det teoretiska ramverket för att med stöd i teorin utreda nytta 

och begränsningar med de två metoder som utgör hybrid-LCA, det vill säga bottom up- respektive 

top down-perspektivet.  

I delmål B utförs datainsamling, miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat i 

metodprövningen i enlighet med det teoretiska ramverket.  

I delmål C analyseras kommentarerna från workshopen utifrån det teoretiska ramverket för att 

utvärdera användbarheten av hybrid-LCA vid inventering av klimatpåverkan av kommuners och 

landstings konsumtion. 

Den litteratur som ramverket är baserat på består av granskade publicerade artiklar som utreder 

och tillämpar livscykelanalys på organisationsnivå. Kombinationer av sökorden: LCA, 

organization, EEIOA, input output analysis, OLCA, LCI, top down, bottom up har använts i 

sökverktyget KTH Primo samt i specifika databaser som International Journal of Life Cycle 

Assessment och Journal of Industrial Ecology. ISO-standarder från ISO 1440-serien vilka 

behandlar livscykelanalys har använts för att utreda krav och riktlinjer.    

3.2 Studiens forskningsdesign 

För att besvara studiens frågeställningar och uppnå delmålen har ett antal metoder tillämpats. 

Figur 3 illustrerar sambandet mellan metod och delmål samt relation mellan delmål och resultat. I 

delmål A utreds med semistrukturerade intervjuer tidigare erfarenhet av bottom up- och top down-

inventering av klimatpåverkan på kommuner och landsting. Hybrid-LCA testas sedan i delmål B i 

en fallstudie på Karolinska Universitetssjukhuset. Inventeringsresultaten från delmål B, som 

representeras av den böjda pilen i Figur 3, tas med till delmål C där resultatets användbarhet 

utvärderas under en workshop med representanter från Karolinska Universitetssjukhuset och 

Stockholm Läns Landsting. Respektive delmål A-C har en frågeställning a-c som besvaras och 

utgör studiens resultat. 
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Figur 3 – Illustration av projektets forskningsdesign. 

Forskningsmetoden för studien är främst kvalitativ eftersom studien undersöker utmaningar 

förknippade med tillämpning av ett specifikt verktyg (hybrid-LCA) samt vilken nytta och vilka 

begränsningar som är förknippade med resultatets användbarhet (Wahlbin & Lekvall, 2007). 

Studien har även ett kvantitativt inslag i metodprövningen där potentiell klimatpåverkan från 

Karolinska Universitetssjukhusets konsumtion beräknas.  

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

För att i delmål A utreda erfarenheter av bottom up- och top down-inventering av klimatpåverkan 

från konsumtion, har miljöstrateger i en kommun och ett landsting intervjuats. En 

semistrukturerad frågemetod användes för att göra det möjligt att variera frågor efter respondent 

och svar (Lekvall & Wahlbin, 2001). Respondenterna bestod av miljöstrateger på Sollentuna 

kommun och Region Skåne.  

Sollentuna Kommun inventerade 2013 klimatpåverkan från verksamhetens totala inköp med en 

miljöexpanderad IO-analys, det vill säga de använde en top down-ansats. Inventeringen utfördes 

genom att matcha Sollentunas räkenskaper till sektorer i ekonomin på ett motsvarande sätt som 

redogörs för i teoriavsnittet om top-down i sektion 2.3.2. Resultatet presenterades som 

klimatpåverkan per nämnd samt klimatpåverkan per inköpskategori för några utvalda 

verksamheter.  

Region Skåne kartlade 2001,  2011 och 2015 sin klimatpåverkan med syfte att generera underlag 

för att prioritera åtgärder för att minska klimatpåverkan och kunna följa utvecklingen över tid. 

Klimatpåverkan för energianvändning, kollektivtrafik, transporter, materialanvändning och 

patientmåltider adresserades och inventeringarna gjordes med processdata, dvs med en bottom up-

ansats (Liljenroth & Axelsson, 2013). Beräkningar av klimatpåverkan från materialanvändning 

(2011 och 2015) grundade sig på vägning och bedömning av materialinnehåll på ett liknande sätt 

som redogörs för i teoriavsnittet om bottom up i sektion 2.3.1. 

Respondenterna bestod av miljöstrateger som varit delaktiga i inventeringsarbetet på Sollentuna 

kommun respektive Region Skåne. Till båda skickades en beskrivning av projektet och syftet med 

intervjun i god tid innan. Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide med de teman som skulle 

behandlas och som intervjufrågorna och följdfrågorna utgick ifrån. Dessa var; 

Tema 1 Bakgrund – ex: ”Varför utförde ni inventeringen?” 

Tema 2 Utförande – ex: ”Hur gick inventeringen till?” 
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Tema 3 Resultatens användbarhet – ex: ”Hur och till vad har ni kunnat använda 

inventeringsresultaten?”  

3.4 Fallstudie - Metodprövning 

I delmål B testas hybrid-LCA genom att beräkna Karolinska Universitetssjukhusets 

klimatpåverkan från konsumtion. Karolinska Universitetssjukhuset är ett verksamhetsområde 

inom Stockholms läns landsting och omfattar Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge 

(Karolinska, 2016). Valet av objekt för fallstudien baserades på att anställda på Tyréns sedan 

innan hade etablerade kontakter på Karolinska och SLL och att dessa kontakter uttryckt ett 

intresse att lära sig mer om verksamhetens klimatpåverkan. Att fallstudien utförs på en avgränsad 

del av Stockholms läns landsting och inte på hela verksamheten är av tids- och resursskäl. Denna 

avgränsning diskuteras i diskussionsavsnitt 5.2. 

Det främsta syftet med metodprövningen av hybrid-LCA på Karolinska Universitetssjukhuset är 

att skapa underlag för att utvärdera metoden utifrån både ett utförar- och ett användarperspektiv. 

Utförarperspektivet svarar för den som tar fram resultatet och som därmed praktiskt tillämpar 

metoden, medan användarperspektivet svarar för mottagaren av resultatet. För att kunna utvärdera 

utmaningar förknippade med den praktiska tillämpningen ur ett utförarperspektiv har de mest 

tidskrävande momenten under metodprövningen observerats. Dessa beskrivs i avsnitt 4.2.1 och 

dess generaliserbarhet diskuteras i diskussionsavsnitt 5.1.  

Metodprövningen görs enligt den stegvisa hybrid metoden, där IO-data och processdata hanteras 

separat, (se avsnitt 2.3.3) och utförandet är i linje med rekommendationer och riktlinjer för LCA 

som anges i ISO 14040 och för OLCA som anges i den tekniska specifikationen ISO/TS 

14072:2015. Den stegvisa metoden är mindre resurskrävande än den mer omfattande integrerade 

metoden vilket gör den lämplig för fallstudien. Eftersom syftet inte primärt är att skapa så precisa 

resultat som möjligt har vissa förenklingar och antaganden tillåtits under metodprövningen vilka 

presenteras i avsnitt 3.4.1-3 tillsammans med genomförandet av metodprövningen.  

3.4.1 Mål och omfattning 

Målet med analysen är att inventera Karolinska Universitetssjukhusets potentiella klimatpåverkan 

från konsumtion av produkter och tjänster under ett kalenderår. Resultaten ska kunna användas 

internt på Karolinska Universitetssjukhuset som underlag för att prioritera områden och identifiera 

åtgärder för minskad klimatpåverkan.  

Metoden som tillämpas är en redovisande LCA och datainventeringsmetoden följer en hybrid-

ansats. Miljöpåverkansbedömningen inkluderar endast kategorin klimatpåverkan, där indikatorn 

är koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). 

Objekt för analysen (rapporterande organisation) är Karolinska Universitetssjukhuset och det som 

ska inventeras (rapporterande flöde) är alla direkta och indirekta utsläpp som genereras till följd 

av Karolinska Universitetssjukhusets konsumtion under kalenderåret 2015. För att förenkla 

läsbarheten benämns Karolinska Universitetssjukhuset hädan efter som KS. 
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Systemgräns 

Analysen omfattar inventering av klimatpåverkan ur ett vagga-till-graven-perspektiv, det vill säga 

den inkluderar alla de utsläpp som genereras under utvinning av råmaterial, produktion, 

användning och omhändertagande av avfall som kan relateras till KS konsumtion under 2015. 

Analysen inkluderar inköp av energi, artiklar, läkemedel, operationsgaser, drivmedel, patientmat 

samt tvätt av kläder och textilier enligt Figur 4. 

 

Figur 4- Illustration av systemgräns, förgrundsdata samt bakgrundsdata för metodprövningen av 

hybrid-LCA för Karolinska Universitetssjukhusets klimatpåverkan från konsumtion. 

Allokering  

Eftersom sjukvårdsprodukter går till avfallsförbränning där fjärrvärme genereras behöver en 

allokering av emissionerna från avfallsförbränning definieras. I analysen har emissioner som 

uppstår vid avfallsförbränning allokeras till fjärrvärmeproduktionen medan transport till 

avfallsanläggning allokeras till produkterna. El och fjärrvärme redovisas som separata poster och 

är alltså inte allokerade till enskilda produkter. Den totala klimatpåverkan som genereras under en 

produkts eller tjänsts livscykel allokeras till inköpstillfället. Detta innebär att klimatpåverkan 

förknippad KS:s konsumtion under 2015, allokeras till 2015 även om vissa utsläpp har skett eller 

kommer att ske vid en annan tidpunkt. 

Avgränsningar och antaganden 

 Transport av artiklar från leverantörer till KS (både Solna och Huddinge) samt från KS till 

avfallsanläggning representeras av schablonbelopp på totalt 500 km per artikel.  

 Inventeringen inkluderar inte personaltransporter, vattenförbrukning, eller städning av 

lokaler. 

 Effekt av indirekt landanvändning är inte inkluderad. 

 Endast processdata för tillverkning av material (ej samtliga produktionsprocesser) 

används. 
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 Endast artiklar och tjänster som beställts genom det centrala inköpssystemet används. 

Övriga system och direktupphandlingar utelämnas.  

En schematisk illustration av metodprövningen av stegvis hybrid-LCA för att inventera KS 

konsumtion visas i Figur 5. I schemat illustreras med pilar och boxar de steg som utförts inom 

momenten datainventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat. En uppdelning har 

gjorts mellan de steg som utförts med IO-data och de steg som utförts med processdata.  Schemat 

ska läsas från vänster till höger och en beskrivning av de olika stegen a) till h) ges i sektion 3.4.2 

och 3.4.3. 

Figur 5 – Schematisk illustration av metodprövningen av hybrid-LCA för Karolinska 

Universitetssjukhusets klimatpåverkan från konsumtion. 

 

3.4.2 Datainventering 

I datainventeringen sammanställs den data som beskriver miljömässigt relevanta flöden till och 

från produktsystemet (ISO, 2006b). För KS innebär det att inventera generisk vagga-till-grind data 

för de totala inköpen samt specifik grind-till-graven data för användning och avfallshantering av 

de inköpta produkterna. Förgrundsdata i form av ekonomisk data och processdata för energi och 

drivmedel har samlats in i steg a) – se Figur 5 - och bakgrundsdata i form av miljöexpanderade 

IO-tabeller och emissionsfaktorer har samlats in i steg b).  

Steg a) Förgrundsdata från KS 

Ett utdrag från KS inköpssystem med data över alla artiklar som köpts in till verksamheten under 

kalenderåret 2015 erhölls med hjälp av miljöhandläggare på KS. Utdraget består av en excelfil på 

60 000 rader där en rad motsvarar ett köptillfälle. Totalt inkluderar filen inköpsstatistik (antal och 

SEK exklusive moms) för ca 40 miljoner enskilda produkter.  
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Förbrukning av energi i form av el, fjärrvärme och kyla insamlades för 2015 i ett separat 

dokument med hjälp av miljöhandläggare på KS. KS:s fastighetsförvaltare Locum ställer krav på 

förnyelsebar produktion av el, fjärrkyla och fjärrvärme till fastighetsanläggningarna. El och 

fjärrkyla i KS:s lokaler är 100 % förnyelsebar och fjärrvärmemixen består av upp till 95% 

förnyelsebar energi (Locum, 2015).  

Förbrukning av drivmedel för verksamhetsägda fordon insamlades för 2015 medan förbrukning 

av flygbränsle i helikoptrar har antagits vara samma 2015 som för 2013. Använd data erhölls som 

ett separat dokument med hjälp av handläggare på KS. Drivmedel för ambulanser och 

personalresor ingår inte i analysen.  

Konsumtion av läkemedel och operationsgaser representeras av inköp gjorda 2014 vilka antas 

vara representativa även för 2015. Lustgas, isofluran, desfluran och sevofluran metaboliseras i låg 

grad i kroppen och leds efter användning direkt ut i luften.  

Patientmat beställs från en extern leverantör och totalbelopp för 2015 inhämtades från KS med 

hjälp av miljöhandläggare. Eftersom olika livsmedel medför olika klimatpåverkan 

disaggregerades totalbeloppet till livsmedelsgrupperna: spannmål, fisk, kött, grönsaker och 

mejeriprodukter. Disaggregeringen baseras på SCB:s statistik för livsmedelsförsäljning per capita 

2015 som anger vilket belopp genomsnittskonsumenten spenderar på vardera livsmedelsgrupp 

(SCB, 2015).  

Tvätt, lagning och nyanskaffning av personalkläder, patientkläder och sängtextilier 

konsumeras av KS som en tjänst från en extern leverantör. Ekonomiska data för tjänsten, 

kostnad/artikelnummer, och antal levererade artiklar/artikelnummer samlades in från KS med 

hjälp av miljöhandläggare.      

Steg b) Bakgrundsdata från SCB (IO-data) 

Från SCB erhölls en produktindelad miljöexpanderad IO-tabell utförd på 95-industrinivå där 

produktionsvärdena fördelats på 107 COICOP-kategorier (Wadeskog, 2016). Från tabellerna 

kunde faktorn klimatpåverkan per krona beräknas för vardera COICOP-kod [Ton CO2-ekv/MKr, 

inköpskategori] se Bilaga 1. CO2-ekvivalenterna inkluderar emissioner av CO2, CH4, N2O och f-

gaser och den ekonomiska enheten anges i SEK till baspris (Björk, 2016). IO-tabellen baseras på 

industridata från 2013 vilket antas vara representativt även för 2015.   

Bakgrundsdata från organisationer och databaser (emissionsfaktorer) 

För att omräkna den förgrundsdata som insamlats i mängdenhet (energi och drivmedel) till 

klimatpåverkan användes emissionsfaktorer. Dessutom användes emissionsfaktorer för produktion 

av material för att i analysen öka upplösningen i vissa grupper. Detta gjordes genom att byta ut 

IO-data mot processdata, se steg h). 

Energi 

För beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärme och kyla användes emissionsfaktorer från 

Fortum (Fortum, 2015) medan emissionsfaktorer för förnyelsebar el ur ett livscykelperspektiv 

hämtades från Vattenfall  (Vattenfall, 2016). Fortums egenproducerade el från kraftvärmen 
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används till att producera fjärrkyla. Den klimatpåverkan som uppstår vid fjärrvärmeproduktionen 

allokeras till fjärrvärmen och för att undvika dubbelräkning har fjärrkylans klimatpåverkan satts 

till 0 g CO2/kWh (Fortum, 2015). Använda emissionsfaktorer presenteras i Tabell 6, Bilaga 2. 

 

Processdata drivmedel 

Förgrundsdata av drivmedel från KS omfattar förbrukning av bensin, diesel, fordonsgas, etanol, 

HVO och jet-bränsle för fordon registrerade i organisationen samt pendlarbuss och ambulans-

helikopter. För att räkna om förbrukningen till klimatpåverkan användes emissionsfaktorer från 

Trafikverket som inkluderar såväl produktion och användning av respektive energislag 

(Trafikverket, 2015). Emissionsfaktorer för samtliga drivmedelslag presenteras i Tabell 7, Bilaga 

2. 

Processdata material  

I metodprövningens steg h) (Figur 5) ersättes IO-data med processdata för vissa artikelgrupper för 

att disaggregera, det vill säga öka upplösningen av data. För att kunna genomföra 

disaggregeringen behövdes processdata för en rad olika produkter. Emissioner ur ett 

livscykelperspektiv för färdiga produkter var ej möjliga att ta fram inom ramen för projektet, 

klimatpåverkan från produkterna begränsades därför till att betrakta vagga-till-grind emissioner 

för tillverkning av huvudsakligt material. Antaganden om vikt och materialinnehåll av 

förbruksmaterial baserades på bedömningar gjorda inför inventering av Region Skånes 

klimatpåverkan (Liljenroth & Axelsson, 2013). Emissionsfaktorer för material redovisas i Tabell 

5, Bilaga 2. 

Samtliga förbrukningsartiklar från KS går efter användning till förbränning (Söderberg, 2016). 

Eftersom emissioner som uppstår vid avfallsförbränning är allokerade till fjärrvärmeproduktionen 

bör inte emissioner från förbränning redovisas. Eftersom minimering av avfall dock är något som 

KS arbetar med (Klement, 2014), och dess påverkan därför är av intresse redovisades emissioner 

från avfallsförbränning separat. En emissionsfaktor för förbränning av sjukvårdsavfall på 0,8 kg 

CO2/kg material användes för samtliga material (Palm & Sundqvist, 2010). 

Steg c) Verifiering av inköpsstatistiken och sortering på produktgrupper 

Excelfilen bestående av inköpsdata av artiklar var det enskilt största datamaterialet i analysen 

(60 000 rader). På grund av dess storlek var hanteringen av filen beroende av att artiklarna var 

möjliga att sortera efter produktgrupp. 40 % av antalet artiklar har dock lagts in i systemet utan 

artikelnummer eller produktgrupp, på så kallade manuella rader, och var inte möjliga att sortera 

(Ask, 2016). En manuell tilldelning av produktgrupp till de största manuella raderna gjordes för 

att minska bortfallet. Det totala bortfallet utgjorde efter manuell tilldelning ca 30% av antalet 

artiklar.  

Steg d) Matchning av produkt- och tjänstegrupper till COICOP 

Inköpsstatistiken sorterades efter produktgrupp vilket delade in statistiken i drygt 500 olika 

produktgrupper. Dessa produktgrupper matchades sedan manuellt till en COICOP-kod, se Bilaga 
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1. Till hjälp för matchningen användes Medicarriers webbaserade varukatalog (Medicarrier, 2016) 

samt beskrivning av vilka produkter som härstammar från respektive bransch enligt standarden 

Svensk produktindelning efter näringsgren (SCB, 2009:1). Patientmaten matchades till flera 

COICOP-koder genom att disaggregera totalbeloppet i olika livsmedelsfraktioner enligt 

beskrivningen i steg a). 

Medicinsk utrustning och sjukvårdsmaterial matchades främst till grupperna COICOP 612 – 

övrigt sjukvårdsmaterial och COICOP 613 – glasögon, linser, etc. Matchningen till COICOP 613 

gjordes efter konsultation med Anders Wadeskog på SCB (Wadeskog, 2016).  

3.4.3 Miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömningen beskriver den potentiella miljömässiga konsekvensen av de flöden 

som har kvantifierats i inventeringsanalysen (Baumann & Tillman, 2004). För en OLCA innebär 

detta att utföra en bedömning för hela den rapporterade organisationens aktiviteter (ISO/TS14072, 

2015).  

Miljöpåverkansbedömningen inleds med en top down-analys där klimatpåverkan beräknas baserat 

på miljöexpanderad IO-data och kompletteras med beräknad klimatpåverkan från energi och 

drivmedel baserat på processdata. En förfining av resultatet görs sedan genom att byta ut IO-data 

för förbrukningsmaterial mot processdata och beräkna klimatpåverkan från denna grupp som en 

bottom up-analys. 

Steg e) Beräkning av klimatpåverkan med IO-data 

Klimatpåverkan beräknas med miljöexpanderad IO-analys genom att multiplicera den totala 

konsumtionen av respektive produktgrupp [SEK] med respektive tilldelad COCIOP-faktor till 

baspris [ton CO2/SEK]. Resultatet ger klimatpåverkan i ton CO2-ekvivalenter för samtliga 

produktgrupper i ett vagga-till-grind perspektiv.  

Steg f) Beräkning av klimatpåverkan med processdata 

Klimatpåverkan för drivmedel, energi och operationsgaser beräknas genom att multiplicera total 

förbrukning med respektive emissionsfaktorer från steg b). För att beräkna klimatpåverkan som 

gaserna bidrar med under användning har 20-års GWP-värden från IPCC använts enligt Tabell 4, 

Bilaga 2. Resultatet ger klimatpåverkan i ton CO2-ekvivalenter i ett vagga-till-grav perspektiv.  

Steg g) Ihopslagning av produktgrupper till huvudgrupper 

Resultaten från steg f) och steg g) omfattar klimatpåverkan för tillsammans drygt 500 grupper. 

För att göra resultaten överskådliga sorteras de drygt 500 produktgrupperna manuellt in i följande 

9 huvudgrupper: 

 Energi 

 Drivmedel 

 Operationsgaser 

 Läkemedel 

 Förbrukningsmaterial 

 Medicinska instrument och implantat 

 Övrigt material  

 Tvätt 

 Patientmat 
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Gruppen ”Förbrukningsmaterial” och gruppen ”Medicinska instrument och implantat” innehåller 

båda sjukvårdsartiklar. Uppdelningen mellan vilka produktgrupper som klassas som 

förbrukningsmaterial och vilka som klassas som medicinska instrument är en bedömningsfråga, i 

detta fall har artiklar som är uppenbara engångsartiklar placerats i ”Förbrukningsmaterial” medan 

labbutrustning, olika instrument och även implantat placerats i ”Medicinska instrument och 

implantat”. Bilaga 3 sammanställer vilka produktgrupper som ingår i de båda huvudgrupperna. 

Steg h) Disaggregera förbrukningsmaterial genom att tillämpa ett bottom up-perspektiv 

Som beskrevs i steg d) matchades samtliga sjukvårdsprodukter främst till två varukategorier i 

COICOP. Varukategorierna i den miljöexpanderade IO-tabellen som användes är alltså starkt 

aggregerade, se Bilaga 1. I steg g) delades dessa produktgrupper in i två huvudgrupper – 

”förbrukningsmaterial” och ”övriga medicinska instrument och implantat” , men att presentera 

resultatet på en närmare detaljnivå ger på grund av aggregeringen i IO-data inget informativt 

resultat. För att öka detaljnivån i huvudgruppen förbrukningsmaterial ersätts i steg h) därför IO-

data med processdata. Gruppen förbrukningsmaterial disaggregeras genom att dela in gruppens 

produktgrupper i nya kluster baserat på materialinnehåll och för dessa kluster ersätts IO-data med 

processdata. Att disaggregera innebär i detta fall att ersätta aggregerad IO-data med processdata 

med bättre upplösning. De nya grupperna består av: 

 Övrigt förbrukningsmaterial 

 Katetrar & slangar 

 Plastpåsar 

 Förkläden & engångsdraperier 

 Förband & bandage 

 Blöjor & bindor 

 Sprutor & kanyler  

 Handskar 

Indelningen till de nya klustren görs på följande sätt: samtliga produktgrupper i gruppen 

”Förbrukningsmaterial” tilldelas ett renodlat produktnamn, som exempel får ”handskar-

undersökning” ”handskar-operation”, ”handskar-skydd” och ”handskar-övrigt” det nya 

klusternamnet ”Handskar”. På samma sätt tilldelas alla olika typer av katetrar, sonder, tuber och 

slangar namnet ”Katetrar & slangar”. De produktgrupper vars innehåll är heterogent, tex 

”sjukvårdsprodukter-övrigt”, och därmed svårplacerade, tilldelas gruppnamnet ”Övrigt 

förbrukningsmaterial”.  

För de nya grupperna uppskattas genomsnittlig vikt och materialinnehåll per artikel och 

klimatpåverkan beräknas med emissionsfaktorer insamlade i steg c). Denna metod är analog med 

en bottom up-ansats som beskrivs i teoriavsnittet 2.3.1. För gruppen ”Övrigt 

förbrukningsmaterial” har det inte varit möjligt att uppskatta vikt eller huvudsakligt material. 

Denna grupp beräknas utifrån den genomsnittliga klimatpåverkan för samtliga artiklar.   

Steg i) Komplettering av IO-data med processdata 

Processdata för transporter och avfallshantering av förbrukningsmaterialet kompletterades för att 

generera en fullständig livscykelanalys. För transport användes ett värde för medeltung lastbil på 

136 g/ton km (Ecoinvent 3) och uppgifterna om vikt från steg h) användes för att beräkna totalvikt 

för artiklar som transporteras, samt totalvikt för artiklar som går till förbränning.  
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3.5 Fallstudie - Workshop 

För att i delmål C kunna bedöma användbarheten i hybrid-LCA ur ett beställarperspektiv 

utvärderas tillvägagångssättet och resultatet från inventeringen under en workshop med KS och 

SLL. Workshopen gick ut på att identifiera vilken nytta metoden och resultatet ger i klimatarbetet 

samt vilka begränsningar för resultatets användbarhet som deltagarna upplever.  

Deltagarna i workshopen var två miljöhandläggare, en biträdande hållbarhetschef och en 

upphandlare från KS och SLL som alla arbetar med miljö- och klimatfrågor i verksamheten. 

Workshopen varade i två timmar med följande upplägg: 

Timme 1- Presentation av tillvägagångsättet och ingående data i beräkning av klimatpåverkan 

med hybrid-LCA samt presentation av inventeringsresultatet. 

En övergripande presentation av top down-, bottom up- och hybrid-perspektivet för att inventera 

klimatpåverkan från en verksamhets konsumtion inledde workshopens första timme. Därefter 

presenterades tillvägagångssättet, antaganden och ingående data som användes i analysen. 

Resultatet presenterades både i andelar av totalen och i ton CO2-ekvivalenter.  

Timme 2 - Utvärdering av metod och resultat utifrån följande frågeställningar: 

- Vilken nytta ser ni med metoden och inventeringsresultaten? 

- Vilka begränsningar ser ni med metoden och inventeringsresultaten? 

- Ser ni någon förbättringspotential? 

Till utvärderingen under workshopens andra timme användes verktyget Ketso® som möjliggör ett 

strukturerat sätt att inkludera deltagares tankar och idéer (Ketso, 2016). En beskrivning av Ketso 

och workshopens utförande ges i Bilaga 4. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I kapitlet ges först en sammanställning av de intervjusvar med tillhörande analys som utgör 

delmål A. Därefter presenteras inventeringsresultaten och utmaningar förknippade med det 

praktiska genomförandet vilket utgör delmål B. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 

workshopresultatet vilket utgör delmål C.   

4.1 Resultat delmål A 

I avsnittet redogörs för tidigare erfarenheter av top down- respektive bottom up-ansatser vid 

inventering av kommuner och landstings klimatpåverkan från konsumtion. Syftet med 

intervjuerna var att utreda nytta och begränsningar med resultatets användbarhet från ett top 

down- respektive bottom up-perspektiv vid inventering av verksamheternas konsumtion. Avsnittet 

baseras på intervjusvar från miljöstrateger från Sollentuna kommun och Region Skåne.  

Top down-inventering 

Sollentuna Kommun inventerade 2013 den indirekta klimatpåverkan från alla inköp av produkter 

och tjänster som gjorts under 2012 ur ett livscykelperspektiv med ett top down-perspektiv. Syftet 

med utredningen var att generera underlag för att kunna rikta åtgärder för att minska 

klimatpåverkan mer effektivt än tidigare. Resultatet från inventeringen presenterades som 

klimatpåverkan per nämnd samt klimatpåverkan per inköpskategori för några utvalda 

verksamheter (Wendin, 2014).  

De tre huvudpoänger som togs med från mötet med miljöstrategen på Sollentuna kommun och 

som är av relevans för att förstå nyttan och begränsningar förknippade med en top down-ansats är: 

(i) Att inkludera konsumtion ger ökad medvetenhet om verksamhetens klimatpåverkan. (ii) En 

grov inventering av hela verksamheten kan fungera som underlag för att identifiera 

prioriteringsområden. (iii) Konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan identifieras främst vid 

mer detaljerade utredningar.  

(i) Att inkludera konsumtion ger ökad medvetenhet om verksamhetens klimatpåverkan. 

Kommuner omfattas inte av rapporteringskrav för indirekta utsläpp. Därmed är det inte 

standardförfarande att kommuner inventerar med ett sådant helhetsgrepp som Sollentuna kommun 

gjorde 2013 där såväl klimatpåverkan från tjänster som produkter inkluderades. Enligt 

miljöstrategen ger dock top down-metoden, genom dess helhetsgrepp, en ökad medvetenhet om 

kommunens totala klimatpåverkan. Man får bättre koll på vad som är stort och vad som är smått 

vilket är viktigt för att kunna bli en mer medveten konsument. Efter inventeringen användes 

resultatet från utredningen bland annat för att sprida medvetenhet om klimatpåverkan från 

konsumtion genom utbildningsprogram i miljö och klimat för anställda i kommunen. I 

förlängningen kan en ökad medvetenhet om klimatpåverkan från inköp enligt miljöstrategen 

också leda till bättre dialog och samarbete mellan leverantörer och verksamheten.  

(ii) En grov inventering av hela verksamheten kan fungera som underlag för att identifiera 

prioriteringsområden. 

I utredningen identifierades ”mat” och ”IT” som poster vilka bidrar stort till kommunens totala 

klimatpåverkan. Eftersom dessa poster inte tidigare inventerats för sin påverkan på klimatet, 
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innebar resultatet nya insikter för kommunen. Även om top down-metoden innebär att 

beräkningar utförs på en aggregerad nivå och att resultatens upplösning därmed blir begränsat, 

kunde alltså resultaten enligt miljöstrategen hjälpa kommunen att prioritera fokusområden.  

(iii) Konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan identifieras främst vid mer 

detaljerade utredningar. 

Sollentuna tillsatte efter top down-inventeringen nya utredningar för posterna ”mat” och ”IT” för 

att förstå i detalj vilka processer och produkter som bidrog mest till posternas stora 

klimatpåverkan. Även om utredningen från 2013 innehöll förslag på åtgärder för att minska 

klimatpåverkan från dessa grupper ville man enligt miljöstrategen förstå mer om var och varför 

klimatpåverkan uppstår innan åtgärder tillsattes. Direkta åtgärder som att öka medvetenhet bland 

anställda och skolelever genomfördes dock utan fler utredningar. Man såg tex potential i att 

minska matsvinn från skolor genom att öka medvetenheten och därmed påverka beteenden.  

Bottom up-inventering 

Region Skåne utförde 2001 och 2011 kartläggning av klimatpåverkan från energianvändning, 

transport, kollektivtrafik, materialanvändning och patientmåltider genom att inventera med 

bottom up-ansats. 2015 gjordes även en  deluppföljning av materialanvändningen. Syftet med 

utredningarna har varit att generera underlag för att prioritera åtgärder för att minska 

klimatpåverkan och följa utvecklingen över tid (Liljenroth & Axelsson, 2013).  

De tre huvudpoänger som togs med från mötet med miljöstrategen på Region Skåne och som är av 

relevans för att förstå nyttan och begränsningar förknippad med en bottom up-ansats är: (i) 

Inventeringen gör det möjligt att identifiera produktgrupper med hög klimatpåverkan. (ii) Att i 

datainventeringen täcka samtliga processer som ingår i produktsystemet är svårt. (iii) 

Datainsamling och uppföljning kan förenklas genom att involvera leverantörer. 

(i) Inventeringen gör det möjligt att identifiera produktgrupper med hög klimatpåverkan. 

Bottom up-inventeringen från 2011 möjliggjorde en detaljnivå på resultaten där produktgrupper 

som handskar, påsar, förkläden med flera bedömdes separat. Detta gjorde att specifika 

produktgruppers bidragande klimatpåverkan kunde identifieras. Baserat på bottom up-resultaten 

från studien 2011 kunde Region Skåne därför välja ut ett antal produktgrupper som visade sig ha 

stort bidrag till klimatpåverkan och fokusera på åtgärder för och uppföljning av dem.  

(ii) Att i datainventeringen täcka samtliga processer som ingår i produktsystemet är svårt. 

Vid inventering av klimatpåverkan från material begränsade sig Region Skåne till att endast 

inkludera klimatpåverkan från materialtillverkning och därmed exkludera övriga tillverknings-

processer i produkttillverkningen. ”Om man inkluderar tillverkningsprocesser så blir det genast 

väldigt mycket mer komplicerat. Det kan också bli väldigt fel om man använder sig av generisk 

data och inte anpassar det till producenten” menar miljöstrategen. För att kunna vara en trovärdig 

aktör är det viktigare att de siffror som tas fram är baserade på ordentlig fakta och stämmer inom 

de uppsatta systemgränserna än att siffror tas fram för alla processer. Att begränsa sig till 

materialinnehåll ger enligt miljöstrategen en tillräckligt representativ bild av verksamhetens 

klimatpåverkan från materialanvändning för att de ska kunna identifiera åtgärder. 
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(iii) Datainsamling och uppföljning kan förenklas genom att involvera leverantörer. 

För att beräkna klimatpåverkan från material med en bottom up-ansats behövdes information om 

vikt och huvudsakligt material för de artiklar som adresserades.  I en första utredning 2011 vägdes 

artiklar samt förpackning internt vilket var en tidsödande uppgift. Nu ligger detta ansvar istället på 

leverantören genom att Region Skåne i samband med sina inköp också begär in vikt och 

huvudsakligt materielinnehåll för de prioriterade produktgrupperna. Informationen länkas sedan 

till produkternas artikelnummer tillsammans med emissionsfaktorer från databasen Ecoinvent. 

Detta sker i en webbaserad applikation framtagen av Region Skåne som uppdaterar 

klimatpåverkan en gång per dygn. Integreringen av analysen i applikationen gör utvecklingen av 

klimatpåverkan från konsumtionen enkel att följa. 

4.1.1 Analys 

Så vilken nytta och vilka begränsningar är förknippade med användning av en top down- 

respektive en bottom up-ansats vid inventering av kommuners och landstings klimatpåverkan från 

konsumtion? För att besvara frågan analyseras i detta avsnitt intervjusvaren utifrån teorin. 

Top down-ansatsens nytta och begränsningar 

Intervjuresultaten från Sollentuna kommun pekar på att en inventering med ett top down-

perspektiv leder till ökad medvetenhet av verksamhetens klimatpåverkan men att 

inventeringsresultaten blir grova. Den begränsade upplösningen på resultatet och därmed den 

begränsade möjligheten att identifiera konkreta åtgärder, kommer av att top down-metoden 

använder sig av aggregerad IO-data (Suh & Huppes, 2005). Eftersom IO-data baseras på 

branschgenomsnittliga utsläpp per varukategori, finns heller ingen möjlighet att urskilja skillnader 

mellan leverantörer (Tukker, et al., 2006). Vill man granska och följa utvecklingen av enskilda 

produkters inom en varugrupps-kategoris bidrag till klimatpåverkan, är därför inte top down-

metoden lämplig. 

Helhetsgreppet på kommunens klimatpåverkan, där såväl tjänster som produkter inkluderades, 

hjälpte dock kommunen att peka ut två nya fokusområden vars klimatpåverkan inte tidigare hade 

inventerats. Beslut om att tillsätta mer detaljerade utredningar för fokusområdena kunde därmed 

tas. Detta går i linje med teorin som pekar på att en top down-inventering lämpar sig när den 

generella miljöpåverkan av ett system står i fokus (Naturvårdsverket 2006). 

Bottom up-ansatsens nytta och begräsningar 

Intervjuresultaten från Region Skåne är i linje med teorin som menar att ett bottom up-perspektiv 

möjliggör att enskilda produktgruppers klimatpåverkan kan pekas ut. Detta görs genom att dela in 

liknande artiklar i kluster och beräkna den genomsnittliga klimatpåverkan med hjälp av 

processdata. Martinez et al. (2015) beskriver att eftersom klusterindelningen kan göras utifrån 

olika kriterier möjliggör detta olika aggregationsnivåer på resultaten.  En av utmaningarna som 

teorin lyfter med bottom up-perspektivet är insamlingen av data. Region Skåne upplevde 

datainsamlingen när de själva vägde alla artiklar som alltför tidsödande, och beslutade att lägga 

detta ansvar på leverantörerna istället. Region Skånes respons på utmaningen med stora data 

mängder, att lägga ansvaret på leverantörer och utveckla system för uppföljning, går i linje med 

en av de synergieffekter med tillämpning av ett organisationsperspektiv i miljöarbetet som 
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Martines-Blanco (2015) lyfter, vilket är att arbetet kan stimulera att datainsamlings- och 

datahanteringsmetoder förbättras.  

Weidema (2003) lyfter att en fullständig inventering av samtliga processer som ingår i produkters 

och tjänsters livscykel inte är möjliga att inventera med bottom up-inventering när analysen 

omfattar en hel verksamhets konsumtion. Till skillnad från en top down-ansats som utgår från de 

totala utsläppen från en bransch och därmed argumenteras ge en fullständig inventering av 

produkters klimatpåverkan (Suh & Huppes, 2005) så innehåller en bottom up-ansats alltid cut-offs 

och förenklingar, vilket innebär att en del av den klimatpåverkan som produkten har bidragit till 

inte fångas upp i analysen. Region Skåne begränsade datainsamlingen till att endast inventera 

klimatpåverkan från ingående material i produkterna.  

En nytta med bottom up anses vara möjligheten att följa förändring av klimatpåverkan från 

konsumtion över tid (Martinez-Blanco et al, 2015). Region Skåne har med bottom up-ansatsen 

genomfört både deluppföljningar och löpande uppföljningar av klimatpåverkan för konsumtion av 

sjukvårdsprodukter. Jansen & Thollier (2006) argumenterar för att den främsta fördelen med en 

bottom up-ansats är att olika scenarion kan beräknas eftersom det är möjligt att variera parametrar 

som vikt, material och så vidare.  

Sammanfattningsvis överensstämmer de nyttor och begränsningar som teorin förutsäger väl med 

erfarenheterna från Region Skåne och Sollentuna kommun. Medan en top down-ansats å ena sidan 

ger en överblick och skapar förutsättningar för att identifiera nya områden som kan analyseras 

vidare ger den å andra sidan inte möjlighet att peka ut specifika produktgrupper och möjligheten 

att följa upp utvecklingen av dem. Bottom up-inventeringen ger möjligheten att komma ned på en 

mer detaljrik nivå och skapar förutsättningar för att följa utvecklingen. Dock riskerar 

datainsamlingen att bli resurskrävande och att inkludera hela verksamhetens konsumtion kan bli 

praktiskt svårgenomförbart.  

4.2 Resultat delmål B 

Delmål B syftar till att testa hybrid-LCA i en fallstudie på Karolinska Universitetssjukhusets 

klimatpåverkan från konsumtion. I detta avsnitt presenteras först inventeringsresultaten och 

därefter, i analysdelen, lyfts osäkerheter och utmaningar förknippade med genomförandet.  

Inventeringsresultaten från fallstudien visar klimatpåverkan från Karolinska 

Universitetssjukhusets konsumtion 2015. Enligt ISO/TS 14072:2015 ska resultaten från en OLCA 

endast användas för att identifiera storleksordning och för att rikta åtgärder, varvid den 

inventerade klimatpåverkan i detta kapitel endast presenteras som andel av totalen och absoluta tal 

redovisas i Bilaga 3. 

Benämningen Resultat 1 och Resultat 2 som används i avsnittet härrör från schemat över 

metodprövningen (Figur 5) som är placerad i slutet av avsnitt 3.4.1. Figur 5 visar att två resultat 

extraherades från metodprövningen: Resultat 1 består av resultat från IO-analysen med 

kompletterande processdata för energi, drivmedel och operationsgaser. Skillnaden mellan Resultat 

1 och 2 är att i Resultat 2 har klimatpåverkan för förbrukningsmaterial disaggregerats med 

processdata som även inkluderar klimatpåverkan från transporter av förbrukningsmaterial.  
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Resultat 1 (Figur 6) visar klimatpåverkan för Karolinska Universitetssjukhuset konsumtion indelat 

i 9 huvudgrupper där miljöexpanderad IO-data använts för förgrundsdata som samlats in i 

ekonomiska enheter (läkemedel, tvätt, förbrukningsmaterial, medicinska instrument, patientmat 

och implantat och övrigt) medan processdata använts för förgrundsdata som samlats in i 

mängdenheter (energi, drivmedel och gaser). 

 

Figur 6- Resultat 1, Cirkeldiagram över klimatpåverkan (procent CO2-ekvivalenter) för 

Karolinska Universitetssjukhuset konsumtion indelat i 9 huvudgrupper.  

Som Figur 6 visar är det följande grupper som bedöms bidra med störst potentiell klimatpåverkan: 

energi (20%), medicinska instrument och implantat (25%) och förbrukningsmaterial (18%). 

Gruppen energi består av fjärrvärme, kyla och el där fjärrvärmen står för 87% av gruppens totala 

klimatpåverkan. Grupperna förbrukningsmaterial och medicinska instrument och implantat 

innehåller tillsammans ca 300 olika produktgrupper där 75 % av dem är matchade till antingen 

COICOP 612 – andra sjukvårdsprodukter eller COICOP 623 – glasögon, linser etc. Bedömningen 

för grupperna förbrukningsmaterial och medicinska instrument är alltså baserat på starkt 

aggregerad branschdata. Patientmat (10%) är den fjärde största gruppen, där fördelningen av 

klimatpåverkan mellan olika livsmedelskategorier visas i Figur 7. Gaserna lustgas, isofluran, 

desfluran och sevofluran som används för narkos och smärtlindring är beräknade med GWP 20-

värden och står för 8% av de totala utsläppen. Tvätt av personal- och patientkläder samt 

bäddtextilier, inklusive nyanskaffning och lagning, står för 7% av den totala klimatpåverkan. 

Läkemedel har bedömts till att stå för 3% av de totala utsläppen. I gruppen övrigt ingår främst 

inköpt husgeråd som inte passade in i de övriga kategorierna. I Bilaga 3 beskrivs närmare vilka 

produktgrupper som ingår i varje huvudgrupp.  

 

Figur 7 - Klimatpåverkan Patientmat (procent CO2-ekvivalenter). 
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Figur 7 visar fördelningen av klimatpåverkan mellan livsmedelsgrupperna som ingår i 

patientmaten. Beräkningen baseras på en statistisk disaggregering av totalbeloppet för patientmat 

som beskrivs i avsnitt 3.4.2. Figur 7 visar att storleksordningen av klimatbelastningen från 

livsmedel är: kött (35%), mejeriprodukter (23%), spannmål (17%), grönsaker (11%) och frukt 

(10%). 

I Resultat 2 (Figur 8) har IO-data ersatts med processdata för gruppen förbrukningsmaterial. 

Övriga grupper är beräknade på samma sätt som i resultat 1 (Figur 6). Emissioner från transport 

av förbrukningsmaterial till och från Karolinska Universitetssjukhuset är beräknat med 

processdata och inkluderat i Resultat 2.  

   
 
Teckenförklaring förbrukningsmaterial: B&B= Blöjor & bindor, F&B= Förband & bandage, F&D= 

Förkläden & engångsdraperier, H=Handskar, K&S= Katetrar & slangar, P=Påsar, S&K=Sprutor & kanyler, 

Ö=Övrigt. 
 

Figur 8- Resultat 2, Karolinska Universitetssjukhusets klimatpåverkan (i procent CO2-

ekvivalenter) från konsumtion för 9 huvudgrupper (vänster) samt för förbrukningsmaterial 

(höger).  

I Figur 8 presenteras resultat 2 där klimatpåverkan från de 9 huvudgrupperna visas till vänster, 

men där förbrukningsmaterial nu bedömts genom att använda processdata. Diagrammet till höger 

i Figur 8 visar uppdelning av klimatpåverkan från förbrukningsmaterial indelat i 8 kluster. 

Bedömningen med processdata gav totalt högre klimatpåverkan för förbrukningsmaterial än då 

IO-data användes, vilket delvis dock marginellt förklaras av att transporter är medräknade. Av 

förbrukningsmaterialet bedömdes övrigt (45%), påsar (18%) och sprutor och kanyler (11%) till att 

utgöra de mest klimatbelastande klustren från gruppen. Katetrar och slangar (8%), handskar (6%), 

förband och bandage (4%), förkläden och draperier (6%) och blöjor och bindor (0,2%) utgjorde de 

resterande klustren.  

I Figur 6 och Figur 8 är inte emissioner från avfallsförbränning av förbrukningsmaterial inräknat 

eftersom dessa emissioner är allokerade till fjärrvärmen. Figur 9 visar dock avfallsförbränningens 

inverkan om klimatpåverkan istället allokeras till produkterna. Resultatet baseras på en 

emissionsfaktor från IVL för sjukhusmaterial och uppskattad vikt för produkterna som beskrivs i 

avsnitt 3.4.2. Figur 9 visar att de beräknade emissionerna från avfallsförbränningen utgör i snitt 

25% av den totala klimatpåverkan för produkterna. Klimatpåverkan från transporter vilket visas 
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som de orangea fälten i Figur 9 och som antagits till 500 km per produkt, se avsnitt 3.4.1,  har en 

förhållandevis liten inverkan på totalen. Antagandet bedöms därför påverka resultatet marginellt. 

Figur 9 - Karolinska Universitetssjukhusets klimatpåverkan från konsumtion av 

förbrukningsmaterial, inklusive emissioner från transport och avfall. 

4.2.1   Analys 

I metodprövningen har både IO-data och processdata använts för att beräkna klimatpåverkan. En 

ansats för att försöka förstå var osäkerheter i resultaten från inventeringen uppstår är att jämföra 

resultat mellan processdata och IO-data. Jämförelse mellan Figur 10 och Figur 11 visar att 

användning av processdata och IO-data i denna analys genererar olika resultat, både för totalen 

och när det kommer till att peka ut vilka grupper som medför störst klimatpåverkan. I figurerna 

visas klimatpåverkan för förbrukningsmaterial, där beräkningar med IO-data (Figur 10) ger 

totalbeloppet 4600 ton medan processdata (Figur 11) ger 5600 ton. Som tidigare nämnts är IO-

data för sjukvårdsprodukter aggregerat och de flesta produktgrupper som ingår i 

förbrukningsmaterial har matchats ihop med samma COICOP-faktor [CO2/SEK]. Figur 10 visar 

därför främst den ekonomiska representationen, det vill säga vilka grupper som köps in för mest 

pengar. I Figur 11, å andra sidan, har förbrukningsmaterialet beräknats med processdata och där 

antaganden om vikt och materialinnehåll är de avgörande faktorerna för resultatet.  
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Figur 10 – Karolinska Universitetssjukhusets 
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Figur 11 – Karolinska Universitetssjukhustes 

klimatpåverkan från förbrukningsmaterial 

beräknat med processdata. Totalt 5600 ton 
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Att klimatpåverkan för olika grupper skiljer sig mellan Figur 10 och Figur 11 kan därför förklaras 

av att IO-data är aggregerad och inte möjliggör jämförelser med processdata på denna detaljnivå. 

Att totalen skiljer sig bör dock vidare analyseras. Som Suh & Huppes (2005) och Lenzen & 

Crawford (2009) argumenterar är en källa till osäkerheter i hybrid-LCA att dubbelräkningar och 

överlapp kan förekomma när IO-data och processdata kombineras. Eftersom IO-data i detta fall 

helt ersatts med processdata är inte överlapp och dubbelräkning en källa till osäkerheter. Två 

ytterligare förklaringar till varför IO-data och processdata inte genererar samma resultat är (i) IO-

data inkluderar alla processer i en produkts eller tjänsts livscykel från vagga-till-grind samt (ii) 

IO-data baseras på branschgenomsnittlig data medan processdata inventeras på produktnivå och 

kan därför vara mer specifik (Martínez Blanco, et al., 2015).  

I detta fall har beräkning med processdata visat högre totalbelopp än IO-data vilket går emot det 

faktum att IO-data inkluderar fler processer i produkternas livscykel än vad en inventering med 

processdata kan få med – detta bör medföra att IO-data visar en större klimatpåverkan. I denna 

bedömning är dessutom endast klimatpåverkan från material inräknat och övriga 

tillverkningsprocesser exkluderade. De uppskattade vikterna för produkterna i klustren är därför 

av stor betydelse. I kluster där produkterna har liknande materialinnehåll men skiljer sig i vikt; tex 

för katetrar och slangar som varierar i längd och storlek, blir osäkerheten extra stor. Att 

beräkningarna baseras på specifikt uppmätta vikter och inte schabloner som i detta fall blir därför 

viktigt. 

Ytterligare en källa till osäkerheter i analysresultaten är inverkan av den mänskliga faktorn. Under 

metodprövningen av hybrid-LCA identifierades främst tre moment som var praktiskt utmanande 

att utföra. Att momenten var utmanande visade sig kvantitativt i det faktum att de var 

tidskrävande att utföra. Dessa var (i) inventering och verifiering av förgrundsdata, (ii) matchning 

av produktgrupper till korrekt varukategori och (iii) sortering av artiklar utefter huvudsakligt 

materialinnehåll.  

i) Inventering och verifiering av förgrundsdata 

Datainsamlingssteget när klimatpåverkan från en hel organisations totala årliga konsumtion ska 

inventeras är omfattande. Under metodprövningen samlades förgrundsdata från organisationen in 

från olika interna källor och fick delvis sorteras manuellt. Inköpssystemets struktur och 

kategorisering av artiklar har därmed stor påverkan på hur tidskrävande analysen är att utföra.  

ii) Matchning av produktgrupper till korrekt varukategori 

Den manuella matchningen av produktgrupper till COICOP kräver god förståelse för såväl 

ingående artiklar i inköpsstatistikens produktgrupper som för vilka produkter som ingår i vardera 

COICOP-kod. Utförarens förkunskaper om produktportföljen och varukategoriernas innehåll har 

därmed stor påverkan på huruvida matchningen blir korrekt utförd. 

iii) Sortering av artiklar utefter huvudsakligt materialinnehåll 

ekv.  CO2-ekv. 

Teckenförklaring: B&B= Blöjor & bindor, F&B= Förband & bandage, F&D= Förkläden & engångsdraperier, 

H=Handskar, K&S= Katetrar & slangar, P=Påsar, S&K=Sprutor & kanyler, Ö=Övrigt. 
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Att sortera artiklar efter huvudsakligt materialinnehåll kräver kunskap om artiklarnas 

materialsammansättning. Utifrån inköpsstatistiken framgår i regel inte materialinnehållet och de 

flesta artiklar utgörs dessutom av en heterogen materialsammansättning. Detta både försvårar 

sorteringen och ökar mängden data som behöver inventeras.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att bedömningen av klimatpåverkan baserad på IO-data inte 

möjliggjorde någon informativ distinktion mellan olika sjukhusprodukters klimatpåverkan. Att 

presentera de IO-baserade resultaten i mer detaljerade kluster visade endast den ekonomiska 

fördelningen. Processdata kan istället användas för att öka detaljnivån på resultatet, dock är det 

praktiskt utmanande dela in produkterna i representativa kluster. Både matchning av produkter till 

COICOP och indelning av produkter till kluster kräver tillgång till information om produkternas 

egenskaper.      

4.3 Resultat delmål C 

Under workshopen med miljöhandläggare från Karolinska Universitetssjukhuset och SLL 

presenterades metodprövningens utförande och resultat. I detta avsnitt presenteras huvuddragen 

av de synpunkter och kommentarer på genomförandet samt resultatets användbarhet som 

samlades in under workshopen. Samtliga kommentarer redogörs för i Bilaga 4. 

Deltagarna på workshopen uttryckte både nytta och begränsningar med att inventera 

klimatpåverkan enligt hybrid-metoden. Att såväl inköp av artiklar och tjänster som drivmedel och 

energi presenterades tillsammans upplevdes ge nya insikter och deltagarna trodde framförallt att 

den här typen av helhetsgrepp är värdefullt för verksamheter som inte har kommit så långt i 

klimatarbetet som rör den egna konsumtionen, och därmed kan ha svårt att veta var de ska börja. 

”Aha-upplevelse när man fördjupar sig med ett helhetsgrepp. Vi får referensdata som styrker det 

vi vet eller väcker nya tankar om vad som ska utredas” (Workshopdeltagare). 

Det analysresultat som visar klimatpåverkan indelat i 9 huvudgrupper (se Figur 6 avsnitt 4.2) 

upplevdes som för grovt för att kunna fungera som underlag för åtgärder. Att engångsmaterial 

påverkar mycket är man medveten om på grund av den stora förbrukningen, det viktiga är att veta 

var åtgärder mest effektivt kan sättas in. Deltagarna var därför positiva till att byta ut IO-data till 

processdata i aggregerade grupper, i detta fall för förbrukningsmaterial, för att öka detaljnivån på 

resultatet. Det konstaterades samtidigt att det finns begränsningar med att göra detta – inte alla 

artiklar kan delas in i logiska kluster och att det därför finns en risk att endast produktgrupper som 

är homogena, enkla att bedöma och som analyserats i tidigare studier fångas in i analysen. Mer 

svårbedömda artiklar kan tvingas in i en ”övrigt-grupp” vars klimatpåverkan inte kan bedömas. 

Deltagarna diskuterade olika produkter som inte syntes i analysresultatet men som, enligt dem, 

borde ge utslag på grund av den stora förbrukningen. Att använda specifik data för artiklarnas vikt 

och materialinnehåll uttrycktes som kritiskt för att inte generera opålitliga resultat, samtidigt som 

det konstaterades att vägning och bedömning av varenda artikeltyp skulle vara en tidsödande 

uppgift att utföra internt. Att inkludera avfallssteget ansågs som viktigt eftersom 

sjukvårdsmaterialet går till förbränning och effekten av detta vill man kunna se. 

”Genomsnittsdata [från IO-tabeller och databaser] ger mycket grova mått och visar då inte de 

förbättringar vi gjort som utmärker oss” (Workshopdeltagare). 
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Att använda IO-data och genomsnittlig processdata ansågs inte heller som helt problemfritt. 

Deltagarna poängterade att bakgrundsdata baserad på branschgenomsnitt ger resultat förknippade 

med stora osäkerheter och som inte på ett korrekt sätt speglar deras egna leverantörer. De 

uttryckte därför en önskan att resultatet presenteras med ett mått på osäkerheten förknippad med 

varje konsumtionskategori. Detta för att bättre förstå till vilken grad resultaten går att lita på och 

för att kunna motivera olika åtgärder. Deltagarna såg även organisatoriska hinder med att metoden 

baseras på inköpsstatistik eftersom flera system används och att inköpen därmed registreras på 

olika sätt. En deltagare påpekade att ett införande av ett samordnat inköpssystem där inköpen 

kategoriseras bättre skulle öka tillförlitligheten i de förgrundsdata som används i analysen och 

därmed öka validiteten i resultatet.  

”Koppla resultatet till ekonomi! Då kan det bli ännu mer motiverande att försöka minska 

förbrukningen av vissa grupper” (Workshopdeltagare). 

Ett önskemål som lyftes fram under workshopen var att presentera resultat av klimatpåverkan för 

olika grupper tillsammans med den ekonomiska kostnaden av grupperna. Det vill säga koppla den 

indirekta klimatpåverkan till verksamhetens faktiska utgift för olika produktgrupper. Genom att 

koppla till ekonomi kan det bli lättare att motivera vissa inköp som kanske kostar mer men medför 

en lägre klimatbelastning. Ytterligare ett förbättringsförslag förknippat med den praktiska 

tillämpningen av hybrid-LCA var att utföra matchningen av produktgrupp till produktkategori i 

COICOP i samråd med experter från verksamheten för att öka tillförlitligheten.  

4.3.1 Analys 

Workshopdeltagarna såg både nytta och begränsningar med att använda hybrid-LCA för att 

inventera klimatpåverkan från konsumtion. Att kunna utföra en klimatpåverkansbedömning som 

både tar ett helhetsgrepp och genererar detaljrikedom är användningsbart eftersom det ger en 

överblick och samtidigt hjälper till att peka ut var insatser bör sättas in. Deltagarna såg också 

potential i att förbättra utförande och tolkning av resultat genom att samordna inköpssystem och 

koppla resultatet till ekonomi. Om kopplingen till ekonomi görs för att kunna motivera vissa 

inköp är det dock viktigt att analysen kan visa hur en typ av investering eller förändring av inköp 

påverkar klimatpåverkan. I metodprövningen där Karolinska Universitetssjukhusets inköp 

analyserades, kunde inte IO-data skilja mellan olika typer av sjukvårdsartiklar eftersom artiklarna 

aggregeras ihop till ett fåtal COICOP-koder. Med processdata är det däremot möjligt att skilja 

mellan olika artiklars klimatpåverkan eftersom artiklar kan delas in i kluster utefter kriterier som 

passar det man är intresserad av att mäta. Som Martinez-Blanco et al. (2015) lyfter är det dock 

utmanande att definiera kluster så att hela produktportföljen representeras samtidigt som 

processdatainsamlingen hålls på en praktisk genomförbar nivå. Att använda IO-data för delar av 

konsumtionen, som är heterogen och svåranalyserad med processdata, medan processdata används 

för delar av konsumtionen som är viktiga att följa upp kan bli en kompromiss som är möjlig med 

hybrid-LCA. På så vis är hela konsumtionen möjlig att täcka, vilket som i Sollentunafallet kan 

leda till att nya prioriteringsområden identifieras. Samtidigt kan områden väljas ut där man är 

intresserad av en ökad detaljnivå och möjlighet att följa utvecklingen, som i Region Skåne-fallet.  

Osäkerheterna som genereras av användning av branschgenomsnittlig data och som uppkommer 

genom att dela in produktgrupper i kluster, upplevs dock som ett problem och begränsar 
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möjligheten till att motivera beslut baserat på inventeringen. En kvantifiering av osäkerheterna 

kan därför hjälpa beställaren fatta beslut om hur resultatet ska användas.  

5 DISKUSSION 

Diskussionskapitlet inleds med att diskutera metodprövningens utförande och generaliserbarheten 

av de praktiska utmaningar som observerades. Eftersom fallstudien utfördes på ett avgränsat 

verksamhetsområde inom ett landsting, diskuteras därefter resultatets generaliserbarhet till 

kommuner och landsting i stort.  

5.1 Metodprövningens utförande  

Metodprövningen utgick från av SCB framräknade multiplikatorer för 107 COICOP-kategorier 

som uttryckte klimatpåverkan per krona (CO2-ekvivalenter/SEK, kategori). Eftersom endast 

multiplikatorerna, och inte matriserna de härrörde från, fanns att tillgå var det endast möjligt att 

utföra metodprövningen som en stegvis hybrid-LCA där IO-data och processdata behandlades 

separat. Som teorikapitlet redogör för finns det dock andra hybrid metoder som integrerar IO- och 

processdata på matrisnivå. Det är därför relevant att diskutera om utmaningarna som identifierats 

från fallstudien är generaliserbara till integrerade hybrid-LCA:er.  

Utmaningen med att matcha inköp till varugrupper i COICOP anses vara generaliserbar; oavsett 

vilken hybrid-ansats och vilken miljöexpanderad input-output-tabell som används så behöver 

inköpen matchas till någon form av klassificering. Huruvida denna klassificering är COICOP, SNI 

eller NACE beror på uppställningen av den valda miljöexpanderade tabellen, men det innebär 

alltid en manuell matchning som ställer krav på utförarens kunskaper om inköpsstatistiken och 

den valda klassificeringen. Det kan diskuteras vilken klassificering som är bäst lämpad i olika fall. 

I metodprövningen användes COICOP som klassar individuell konsumtion efter ändamål. För 

sjukvårdsprodukter är matchningen till COICOP inte uppenbar eftersom COICOP både har koder 

för ”sjukvårdsprodukter” och för ”sjukvård”, se Bilaga 1, där sjukvården är uttryckt i CO2 per 

SEK patientavgift. Inköp av enskilda sjukvårdsprodukter kan därför inte matchas till koden 

”sjukvård” i COICOP eftersom det blir fel ekonomiska enhet men samtidigt inkluderar denna kod 

användning av sjukvårdsmaterial. Hur detta ska göras på ett korrekt sätt bör närmare undersökas 

vid tillämpning av COICOP.  

Utmaningen med att samla in och verifiera inköpsstatistik kan också betraktas som en generell 

utmaning oavsett vilken hybrid-metod som används. För att täcka hela organisationens 

konsumtion behöver inköpsstatistik inventeras och verifieras. Organisatoriska aspekter som 

inköpssystemens utformning och på vilket sätt produktgrupper är märkta i systemet har betydelse 

för utmaningens magnitud.   

Utmaningen med att dela in produktgrupper i homogena kluster är dock inte nödvändigtvis 

generaliserbar till en IO-baserad eller integrerad hybrid-LCA. I metodprövningen ersattes IO-data 

helt med processdata för gruppen förbrukningsmaterial. Det vill säga att för delar av 

konsumtionen användes ett top down-perspektiv och för andra delar användes ett renodlat bottom 

up-perspektiv. I en IO-baserad eller integrerad hybrid ökas istället upplösningen på resultatet 

genom att disaggregera sektorer direkt i IO-matriserna. Utvärderingen av metodprövningens 

resultat visade att en detaljnivå som möjliggör att specifika produktgrupper kan pekas ut är 
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eftersträvansvärt. En IO-tabell är dock en makromodell, och att dissaggregera industrisektorer till 

den grad att enskilda förbrukningsmaterial kan analyseras är förmodligen inte möjligt. Till vilken 

grad – och till vilken kostnad - industrisektorer är möjliga att disaggregera har inte utretts i 

studien.  

5.2 Resultatens generaliserbarhet till kommuner och landsting 

Studien riktar sig till kommuner och landsting medan fallstudien utfördes på ett sjukhus. Det är 

därför relevant att diskutera huruvida liknande utmaningar i det praktiska utförandet samt 

liknande nytta och begränsningar för resultatets användbarhet, hade identifierats om ett helt 

landstings eller en kommuns konsumtion inventerades med hybrid-LCA. De aspekter som utifrån 

resultaten är intressanta att jämföra är sammansättningen av kommuner och landstings 

konsumtion, inköpssystemens utformning och önskad användning av resultaten. För det första, 

landstings och kommuners konsumtion av produkter och tjänster skiljer sig från ett sjukhus. Ett 

landstings uppgifter inkluderar förutom hälso- och sjukvård ofta även kollektivtrafik och att vidga 

analysen till ett helt landstings konsumtion innebär därför, förutom en större mängd data 

förknippat med hälso- och sjukvård, en tillökning av nya produkt- och tjänstegrupper. En 

kommuns produktportfölj spänner över flera verksamhetsområden som social omsorg, skola, plan- 

och byggfrågor, renhållning och avfallshantering. En av utmaningarna när Karolinska 

Universitetssjukhusets klimatpåverkan inventerades var att en stor del av artiklarna matchades till 

ett fåtal varukategorier i COICOP och att resultatets upplösning därför begränsades. Den 

problematiken kvarstår för ett landsting men för en kommun är det möjligt att dess mer varierade 

produktportfölj kan ge ett mer informativt resultat från endast en IO-analys. Sollentuna kommun 

kunde efter en IO-analys identifiera nya prioriteringsområden. För det andra, inköpssystemets 

utformning och samordning är som tidigare nämnts viktigt för det praktiska genomförandet. Hur 

och på vilket sätt inköpssystemen skiljer sig mellan kommuner och landsting har inte undersökts i 

studien. För det tredje, nytta och begränsning med resultatets användbarhet är subjektivt och beror 

dessutom på hur långt verksamheten har kommit i arbetet med att minska klimatpåverkan från 

konsumtion. Studiens resultat ger en indikation på användbarheten men är baserat på 

kommentarer från ett fåtal miljöhandläggare och miljöstrateger. En mer omfattad utredning av 

efterfrågad detaljnivå på resultatets upplösning och godtagbara osäkerhetsnivåer för att kunna 

identifiera och motivera åtgärder för att minska klimatpåverkan, skulle möjliggöra ett mer 

utvecklat resonemang kring användbarheten. 

5.3 Det bästa av två världar? 

Studiens titel frågar huruvida hybrid-LCA är det bästa av två världar, det vill säga det bästa från 

top down- respektive bottom up-perspektiven. Region Skåne har med ett bottom up-perspektiv 

kunnat identifiera specifika produktgrupper som de kan följa utvecklingen av, men hade i 

analysen begränsat sig till materialanvändningen. Sollentuna kommun har med ett top down-

perspektiv lyckats inventera hela verksamheten och kunnat prioritera fokusområden, men 

resultatet var grovt och möjligheten att fånga effekt av förändringar är med top down-perspektivet 

begränsad. Flexibiliteten i att använda IO-data för delar av konsumtionen som är svåra att täcka 

med processdata eller för områden som endast behöver inventeras på övergripande nivå, medan 

processdata används där det är viktigt med detaljer och att kunna följa upp effekter gör hybriden 

attraktiv. I praktiken har det dock visat sig utmanande att utföra en analys som ger både 

fullständighet och detaljnivå, utan att riskera godtycklighet. När detaljnivån ökas genom att byta 
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ut IO-data med processdata på det sättet som görs i denna studie, riskerar vissa produktgrupper 

falla mellan stolarna. Som påpekats tidigare är det därför intressant att utreda till vilken grad 

industrisektorer kan disaggregeras med processdata i en integrerad hybrid-LCA, och utvärdera 

användbarheten av upplösningen av det resultat som då genereras.  

6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Syftet med studien har varit att utvärdera praktisk tillämpning och användbarheten av hybrid-LCA 

som verktyg för att inventera klimatpåverkan för en kommuns eller landstings konsumtion, och 

som alternativ till de renodlade ansatserna: top down och bottom up. I detta kapitel presenteras 

först studiens slutsatser och därefter ges ett antal rekommendationer riktade till utförare och 

beställare av hybrid-LCA.  

6.1 Slutsats 

En top down-ansats för att inventera klimatpåverkan från konsumtion möjliggör en fullständig 

inventering och en tydlig nytta med detta är att metoden kan hjälpa till att peka ut nya 

prioriteringsområden som tidigare inte varit påtänkta i klimatarbetet. Dock presenteras resultaten 

på en grov detaljnivå vilket begränsar möjligheten att identifiera konkreta åtgärder. Vidare 

begränsar top down-ansatsen möjligheten att följa upp effekter av åtgärder. En bottom up-ansats 

för inventering av klimatpåverkan möjliggör att resultaten kan presenteras på en detaljnivå så att 

enskilda produktgrupper kan pekas ut. Bottom up-ansatsen möjliggör även att utvecklingen av 

klimatpåverkan från konsumtion kan följas över tid. Att få med hela verksamhetens konsumtion är 

dock i praktiken utmanande.   

Som alternativ till de traditionella bottom up- och top down-ansatserna finns hybrid-LCA som 

består av en kombination av de två perspektiven. Praktiskt utförande av hybrid-LCA har i studien 

visat sig vara förknippat med ett antal utmaningar. Dessa uppkommer i momenten: (i) inventering 

och verifiering av inköpsstatistiken, (ii) matchning av inkomststatistik till den varu- eller 

branschindelning som IO-datan uttrycks i samt (iii) indelning av produktgrupper i homogena 

kluster. Utmaningen ligger i att momenten är svåra att utföra på ett konsekvent sätt och att de är 

tidskrävande. De första två momenten bedöms kunna utföras snabbare och mer konsekvent om 

verksamheten utvecklar samordnade inköpssystem med tydlig kategorisering av produktgrupper 

och om matchning till produktgrupper görs i samråd med experter från verksamheten. Den tredje 

utmaningen uppkommer om delar av verksamhetens konsumtion önskas analyseras med bottom 

up-data för att öka detaljnivån och är beroende av materialsammansättningen av de produkter som 

ska analyseras.  

Hybrid-LCA möjliggör en flexibilitet där hela konsumtionen kan täckas med IO-data för att 

generera en överblick, medan processdata kan användas för delar av konsumtionen där detaljnivån 

önskas öka och där åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Nyttan med detta för kommuner och 

landsting är att nya prioriteringsområden kan identifieras samtidigt som beslutsunderlag för 

åtgärder för utvalda områden kan genereras. Den främsta begränsningen ligger i att metoden är 

förknippad med stora osäkerheter som, om de inte kvantifieras, kan påverka möjligheten att 

motivera beslut baserat på inventeringen. 
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6.2 Rekommendationer 

Som en följd av slutsatserna ges följande rekommendationer för utförare och beställare av hybrid-

LCA på kommun och landsting: 

- Utred möjligheten att programmera in hybrid-LCA i inköpssystemet  

Matchningen av inköpsstatistik till varukategori eller näringsgren enligt COICOP och SNI är 

tidskrävande och resultatet påverkas av utförarens förkunskaper. En rekommendation för att 

förenkla utförandet och öka transparens och jämförbarhet, är att utreda möjligheten att länka 

artikelnummer med COICOP och/eller SNI direkt i kommuners och landstings inköpssystem. 

Genom att dessutom begära in information om produkters vikt och materialinnehåll från 

leverantörer och även länka den informationen till artikelnummer kan både övergripande (med 

IO-data) och mer detaljerade analyser (med processdata) utföras smidigare och återkommande 

uppföljning förenklas. 

- Kommunicera i termer av potentiell klimatpåverkan 

Även om hybrid-LCA genererar både detaljrikedom och fullständighet är osäkerheterna stora och 

svåra att kvantifiera. Branschgenomsnittlig data från IO-tabeller och generisk processdata från 

Ecoinvent, kan aldrig spegla verksamhetens bidragande klimatpåverkan precis som den är. 

Inventering med generisk data ger snarare en indikation och ett mått på klimatpåverkan som den 

sett ut om leverantörer och produkter representerar genomsnittet. När en OLCA utförs med 

antingen bottom up-, top down- eller en hybrid-inventering är det den potentiella miljöpåverkan 

som bedöms. Ordet potentiell ingår i definitionen av såväl LCA som OLCA enligt ISO 14044 och 

ISO/TS14072, och kan inte nog understrykas. Det är även viktigt att poängtera att om olika 

organisationer inventerar potentiell klimatpåverkan från konsumtion och jämför resultaten, så 

möjliggör inte standarden för OLCA att jämförelsen kan kommuniceras till allmänheten. Utförare 

av OLCA rekommenderas därför tydligt kommunicera till beställare att inventeringen ger ett mått 

på den potentiella klimatpåverkan och att resultaten endast bör användas till att guida det interna 

klimatarbetet.  
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BILAGA 1 COICOP-KODER 

Bilaga 2 består av multiplikatorer i gram CO2-ekvivalenter per krona till baspris, som användes i 

metodprövningen. Multiplikatorerna härrör från en miljöexpanderad input-output tabell utförd på 

95 industrinivå och där produktionsvärdena fördelats på 107 COICOP kategorier. Tabellen 

baseras på industridata från 2013 (Wadeskog, 2016). 

Tabell 3 - COICOP koder för 2013 års industridata [g CO2-ekv/SEK] 

COICOP  Beskrivning CO2-ekvivalenter  [g/kr] 

C0111  bröd och spannmålsprodukter 139 

C0112  kött 219 

C0113  fisk 114 

C0114  mjölk, ost och ägg 176 

C0115  oljor och fetter 189 

C0116 frukt 194 

C0117  grönsaker 161 

C0118  sötsaker, glass, sylt, marmelad och konfekt 139 

C0119  salt, kryddor, såser o homogeniserad barnmat 107 

C0121  kaffe, te och choklad 113 

C0122  läsk, juice, saft och mineralvatten 82 

C0211  sprit 67 

C0212  vin 85 

C02131  starköl 79 

C02132  öl klass I o II 68 

C022  tobak 52 

C0311  material till kläder 125 

C0312  kläder 142 

C0313  klädaccessoarer, sybehör och garn 134 

C0314  lagning, hyra och tvätt av kläder 17 

C0321  skor 141 

C0322  reparation och hyra av skor 19 

C0411  faktisk hyra i hyressrätter, kallhyra 13 

C0412  bostadsrätt, nyttjandevärde kallhyra 13 

C0421  småhus, nyttjandevärde kallhyra 13 

C0422  fritidshus, nyttjandevärde kallhyra 13 

C043  varor och tjänster för underhåll av bostaden 92 

C0451  elström 45 

C0452  gas 156 

C0453  flytande bränslen; olja, fotogen och gasol 240 

C0454  fasta bränslen; ved, kol, pellets och flis 50 

C0455  fjärrvärme 150 

C0511  möbler, armatur, inredningsartiklar o tavlor 87 

C0512  mattor, inkl inläggning 140 

C0513  möbelreparationer 18 

C052  hushållstextilier 132 
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C0531 telefon 117 

C0532  mindre elektriska hushållsapparater 127 

C0533  rep av hushållsapparater 18 

C054  husgeråd 140 

C0551  större motordrivna apparater och verktyg 58 

C0552 

 mindre verktyg, trädgårdsutrustn, tillbehör, 

batterier o lampor 73 

C0561  förbrukningsvaror och rengöringsartiklar 105 

C0562 

 hushållstjänster; städning, tvätt o hyra av 

hushållsutrustning 14 

C0611  läkemedel och vitaminer 31 

C0612  andra sjukvårdsprodukter 49 

C0613  glasögon, linser, etc 82 

C0621  öppen hälso- o sjukvård, patientavgifter 10 

C0622  tandvård, patientavgifter 9 

C0623 

 sjukgymnast, chiropraktor, terapeut, mm; 

patientavgifter 9 

C063  sluten sjukvård, patientavgifter 5 

C0711  bilar 47 

C0712  motorcyklar, skotrar, mopeder o motorcross 42 

C0713  cyklar 40 

C0721  reservdelar och tillbehör 66 

C0722 

 driv- o smörjmedel; bensin, diesel, olja, 

glykol o k-sprit 220 

C0723  underhåll och reparation 21 

C07241 

 körkort;utbildning ,körprov, adm.avgift kort o 

register 6 

C07242  bilbesiktning 15 

C07243  broavgifter 32 

C07244  parkering 24 

C07245  bilförmån och bilhyra 24 

C0731  järnvägstransporter 22 

C0732 

 vägtransporter; taxi o långväga 

busstransporter 31 

C0733  lufttransporter 143 

C0734  sjötransport 247 

C0735  kollektivtrafik 39 

C0736  andra transporttjänster; flyttning 47 

C0811  posttjänster 18 

C0812  teleutrustning 27 

C0813  teletjänster; fast ,mobil och internet 13 

C0911 

 utrust för att ta emot, spela in o återge 

ljud/bild; tv, radio mm 26 

C0912 

 kameror, övrig fotoutrustning och optiska 

instrument 30 

C0913 

 It-utrustning; pc, skrivare, tillbehör o 

kalkylatorer, skrivmask. 30 

C0914  film, cd, kasetter; inspelade och oinspelade 28 

C0915  rep av audiovisuell, foto- och, It-utrustning 18 

C0921 

 större varaktiga fritidsvaror; husvagnar, båtar 

o sportutrustning 51 
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C0922 

 musikinstrument och utrustning för 

inomhusaktiviteter 104 

C0923  rep och underhåll av större fritidsvaror 29 

C0931 

 leksaker, spel, juldekorationer, 

fyrverkeriutrustning o  hobbyartiklar 66 

C0932  sport-, fiske-, och campingutrustning mm 106 

C0933 

 blommor, trädgårdsväxter, julgranar, jord, 

gödning o krukor 189 

C0934  husdjur, djurmat o djurutrustning 106 

C0935 

 veterinärs- och andra tjänster för djur; 

djurpensionat etc 9 

C0941 

 sport- och rekreationstjänster; hyra av 

utrustning, deltagaravgifter 16 

C0942 

 kulturella tjänster; bio, museer, tv-avgifter, 

foto- och framkallning 13 

C0943 

 spel; nettot av satsade belopp minus utbetalda 

vinster 14 

C0951  böcker inkl läroböcker, exkl frimärksalbum 33 

C0952  tidningar och tidskrifter 17 

C0953  övriga trycksaker 24 

C0954  skrivmaterial 77 

C096  paketresor 40 

C10  utbildning, fritidshemsavgifter 2 

C111 

 restauranger, caféer, andra matserveringar, 

kiosker o automater 36 

C112  hotell- och annan övernattningsservice 25 

C1211  hår- och skönhetsvård 14 

C1212  elektriska apparater för personlig omvårdnad 123 

C1213  andra varor för kropps- och skönhetsvård 113 

C1231  smycken, ur inkl reparationer 88 

C1232 

 and personl varor, tex väskor, barnvagnar, -

stolar o div accesoarer 98 

C12401  barnomsorg 0 

C12402  Äldreomsorg 1 

C12403  personlig assistent 2 

C12404  Individomsorg 3 

C125  försäkringstjänster 5 

C126  finansiella tjänster 5 

C127 

 diverse övriga tjänster; begravning, avgifter 

för intyg o service 13 
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BILAGA 2 EMISSIONSFAKTORER FALLSTUDIEN 

En sammanställning av de GWP värden och emissionsfaktorer som används i fallstudien ges i 

Tabell 4-7.  

Tabell 4 – GWP värden för operationsgaser. 

Operationsgaser GWP 20 Referens 

Lustgas, N2O 264 IPCC ,2013 

Isofuran, CHF2OCHClCF3 1800 IPCC, 2013 

Desfluran, CHF2OCHFCF3 5550 IPCC, 2013 

Sevofluran, (CF3)2CHOCH2F 795 IPCC, 2013 

 

Tabell 5 – Emissionsfaktorer material. 

Material Emissioner 

tillverkning  

[kg CO2/kg] 

Namn dataset Referens 

Silikon 3,13 Silicone product production 

{RoW} 

Ecoinvent 3, 2014 

Polyeten 2,1 polyethylene terephthalate 

production, granulate, 

amorphous {RoW} 

Ecoinvent 3, 2014 

Syntetgummi 3,0 Synthetic rubber {GLO} Ecoinvent 3, 2014 

Cellulosa och 

SAP 

3,1 - Profu (2010) 

Bomull 26,8 textile production, woven cotton 

{GLO} 

Ecoinvent 3, 2014 

Papper 0,9 graphic paper production, 100% 

recycled {RER} 

Ecoinvent 3, 2014 

Stål 1,7 steel, low-alloyed, at plant/kg/ 

{RER} 

Ecoinvent 3, 2014 

 

Tabell 6 – Emissionsfaktorer Energi 

Energislag Emissionsfaktor 

[g CO2 ekv/kWh] 

Referens 

Fjärrvärme (83 % förnybar) 73 Fortum, 2015 

Fjärrkyla (100% förnybar) 0 Fortum, 2014 

El (100% förnybar) 8,56 Vattenfall, 2016 

 

Tabell 7 – Emissionsfaktorer drivmedel 

Drivmedel Emissionsfaktor 

[kg CO2-ekv/liter] 

Referens 

Bensin 2,77 Trafikverket, 2015 

Diesel 2,82 Trafikverket, 2015 

Fordonsgas 1,57 Trafikverket, 2015 

Etanol 0,54 Trafikverket, 2015 

Jet-bränsle 2,49 Trafikverket, 2015 

HVO 0,54 Trafikverket, 2015 
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BILAGA 3 DATA OCH INVENTERINGSRESULTAT FALLSTUDIEN 

Tabell 8 ger en sammanställning av hur produktgrupper har sorterats och COICOP koder, samt processdata använts i fallstudien. Kolumnen 

”produktgrupper från KS:s inköpssystem” anger ett urval av de produktgrupper som ingår i klustret. Tabellen presenterar även den beräknade 

potentiella klimatpåverkan från de olika konsumtionsgrupperna, och anger resultaten beroende på om de beräknats med processdata eller IO-data.  

Tabell 8 – Sammanställning av ingående data i och resultat för fallstudien på Karolinska Universitetssjukhusets klimatpåverkan från konsumtion.  

IO-data Processdata Resultat IO-

data  

[ton CO2] 

Resultat 

Processdata 

[ton CO2] 

Huvudgrupp Produktgrupper från KS inköpssystem COICOP Disaggregerad 

grupp 

Vikt   

Läkemedel  611  998 - 

Energi - -   5886 

El 100 % förnybart - 767 

Kyla 100% förnybart - 0 

Fjärrvärme 85% förnybart - 5119 

Patientmat    3401  

Kaffe, Te, Choklad, Kräm, Kex, Yoghurt, Övriga 

bageri, mfl. 

111, 112, 

113, 114, 

116, 117, 

118, 121, 

- 1955 - 

Patientmat Kött 25% av 

kostnad* 

1002 - 

Fisk 8% av kostnad* 136 - 

Spannmål 20% av 

kostnad* 

493 - 

Grönsaker 14% av 

kostnad* 

325 - 

Frukt 10% av 

kostnad* 

281 - 

Mejeriprodukter 23% av 

kostnad* 

652 - 

Förbruknings-

material 

 

 

Handskar, Papper, Påsar, Tvättlappar, Kompresser, 

Kanyler, Blöjor, Katetrar, Sugslangar, 

Sjukvårdsartiklar-övrigt, Dränage, Pipettspetsar, 

Säckbindare, Venprovtagningsrör, Sopsäckar, Tester 

52,312,314,5

32,552,561,6

12,613,954 

 4635 5623 

Katetrar & slangar 0,05 kg/st** 944 451 

Handskar 0,003 kg/st** 282 358 

Blöjor & bindor 0,025 kg/st** 31 91 
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 mfl. Påsar 0,03 kg/st** 407 929 

Förband & bandage 0,0025 kg/st** 275 281 

Förkläden & 

draperier 

0,02 kg/st** 388 317 

Sprutor & kanyler 0,02 kg/st** 324 621 

Övrigt - 1984 2575 

Medicinska 

instrument & 

implantat 

Laboratorieprodukter, Saxar, Pincetter, termometrar, 

Infusionspumpar, EKG produkter, Fotometer tillbehör, 

Diatermiprodukter, Knivar-operation,  Implantat mfl 

54, 532, 613, 

552 

  7459 - 

Drivmedel - -  1155 

Bensin   31 

Diesel   94 

Fordonsgas   0,4 

Etanol   0,3 

Jet-bränsle   1012 

HVO   17 

Tvätt  314 - - 2017 - 

Operations-

gaser 

- -   2493 

Lustgas   1245 

Isofuran   67 

Desfluran   505 

Sevofluran   676 

Övrigt Pärmar med tillbehör, Tallrikar flergång, 

Skrivbordstillbehör, Anslagstavlor med tillbehör, 

Dricksglas, bestick, Förvaringstillbehör, Led-lampor, 

Datortillbehör, Batterier, Grenuttag  mfl. 

52, 54, 32, 

511, 532, 

561, 613, 

812, 912, 

913, 954 

- - 1673 - 

*Baserat på Livsmedelsförsäljning per capita (SCB, 2015) 

** Uppskattningar  
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BILAGA 4 WORKSHOP 

Workshopens utförande gick till enligt följande: En stor tygduk placerades på bordet och varje deltagare blev 

försedda med anteckningsmaterial i form av en whiteboard-penna och återanvändningsbara figurer i olika 

färger. På duken placerades först ett flödesschema som utgjorde metodprövningens olika faser. När 

deltagarna skrev sin feedback kunde de således koppla ihop feedbacken med ett särskilt moment i 

metodprövningen. Cirka 15 min vardera gavs till varje delfråga och inledningsvis fick deltagarna skriva sin 

feedback i tystnad för att sedan placera ut dem, diskutera och eventuellt komplettera med någon ny insikt. 

Figur 12 visar Ketso-duken efter workshopen.   
Figur 12 - Ketsoduken efter workshop med SLL 

och Karolinska Universitetssjukhuset 

 

 Datainsamling och miljöpåverkansbedömning Resultat 1 Disaggregering av  

förbrukningsmaterial 

Resultat 2 

Begränsningar ”statistiken inte tillförlitlig, vårt och andras problem” 

”Flera system för inköp och direktupphandling som inte syns 

som annat än fakturor” 

”Övergripande statistik ger mycket grova mått och visar då inte 

de förbättringar som utmärker oss” 

”Kan bli alltför grovt 

om vissa grupper är 

för stora, svårt att se 

något konkret” 

”Risk att prioriteringar från 

tidigare studier blir vägledande 

för vilka grupper man går vidare 

med” 

”Svårt att dela in artiklar i 

liknande kluster” 

”Svår uppgift att väga, riskerar att 

bli missvisande” 

”Mått på osäkerheten saknas” 

Nytta ”Bra att använda mer tillförlitlig data för energi och drivmedel” 

”Bra att avfall är med för förbrukningsartiklar” 

”Vi får referensdata 

som styrker det vi vet 

eller väcker nya 

tankar om vad som 

kan utredas” 

”Bra att detta steg finns med, det 

ökar användbarheten” 

”Aha-upplevelse när man fördjupar sig 

med ett helhetsgrepp” 

Förbättringar ”kategorisera inköpsstatistiken bättre i systemet” 

”Inför ett beställningssystem och kontroll över att det används” 

”Bjud in expertis till hjälp för att göra matchningen till 

COICOP” 

 ”Utveckla verktyg som kan 

utvecklas efterhand, gärna 

kopplat till inköpssystemet” 

”Koppla resultatet till ekonomi, då blir 

det ännu mer motiverat att försöka ”ta 

bort” vissa grupper” 


