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Sammanfattning 
Det finns ett uttalat önskemål inom Sveriges statliga myndigheter är att finna lämpliga tillvägagångssätt för att kvantifiera växthusgaser, som en 

del i arbetet mot målet att bli förebilder inom miljöledningsarbete. Tillvägagångssätt som är praktiskt genomförbara, användbara och uppfyller 

myndigheternas behov och önskemål. Den här studien syftar till att identifiera och jämföra olika tillvägagångssätt för att kvantitativt bedöma 

utsläpp av växthusgaser. Det finns olika internationella etablerade tillvägagångssätt och i detta arbete studeras dess likheter och skillnader, för- 

och nackdelar. Den svenska statliga myndigheten SMHIs behov och önskemål exemplifieras i studiens frågeställningar och resultat. Studien är 

baserad på en litteraturstudie och material har bearbetats genom en analytisk induktion, där induktiv och deduktiv process använts. De etablerade 

riktlinjer och ramverk som valts ut att analyseras är Global Reporting Initiative (GRI), ISO-14064 och 2006 IPCC riktlinjerna. GRI används inte 

enbart till miljörelaterade frågor, det innehåller även perspektiv på sociala och ekonomiska frågor. Det innebär att det innehåller fler 

hållbarhetsperspektiv än IPCC 2006 och ISO 14064, då de enbart fokuserar på miljöperspektivet. I denna studie identifierades för- och nackdelar 

med samtliga valda tillvägagångssätt och vilket som lämpar sig för en statlig myndighet i Sverige beror vad myndigheten har för syfte. Är syftet 

att arbeta med att enbart kvantitativt bedöma skulle ISO 14064 eller IPCC 2006 vara applicerbara. Om syftet är att arbeta med alla perspektiv 

inom hållbarhet, så är GRI applicerbart. Det beror också på i vilken skala myndigheter vill göra sina bedömningar, på lokal, regional eller 

nationell nivå, eftersom den geografiska skalnivån skiljer mellan ISO 14064 och IPCC 2006. 

Abstract 

There is a pronounced need within Swedish government agencies to find approaches for quantifying greenhouse gases, as part of their work 

towards the goal of becoming role models in environmental management. Approaches that are practically feasible, useful and meet the 
government agencies needs and wishes. This study aims to identify and compare different approaches to quantitatively assessing greenhouse gas 

emissions. There are different international established approaches, and this thesis has studied their similarities and differences, as well as pros 

and cons. The Swedish Government agencies SMHI's needs and wishes are exemplified in this study's questions and results. The study is based on 
a literature study and material has been processed through an analytical induction, using inductive and deductive processes. The established 

guidelines and framework chosen to be analyzed are Global Reporting Initiative (GRI), ISO 14064 and 2006 IPCC Guidelines. GRI is not only 
used for environmental issues, it also includes perspectives on social and economic issues. This means that it contains more sustainability 

perspective than IPCC 2006 and ISO 14064, who only focusing on the environmental perspective. This study identified the pros and cons of all 

the chosen approaches and if it is appropriate for a governmental agency depends. Is the purpose of working to quantitatively measure the ISO 
14064 or IPCC 2006 is applicable. If the purpose is to work with all sustainability perspectives, GRI is applicable. It also depends on what scale 

government wants to make its calculations, at local, regional, or national level, as the geographic level of scale differs between ISO 14064 and 

IPCC 2006. 
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Sammanfattning  
Det finns ett uttalat önskemål inom Sveriges statliga myndigheter är att finna lämpliga 

tillvägagångssätt för att kvantifiera växthusgaser, som en del i arbetet mot målet att bli 

förebilder inom miljöledningsarbete. Tillvägagångssätt som är praktiskt genomförbara, 

användbara och uppfyller myndigheternas behov och önskemål. Den här studien syftar till 

att identifiera och jämföra olika tillvägagångssätt för att kvantitativt bedöma utsläpp av 

växthusgaser. Det finns olika internationella etablerade tillvägagångssätt och i detta arbete 

studeras dess likheter och skillnader, för- och nackdelar. Den svenska statliga myndigheten 

SMHIs behov och önskemål exemplifieras i studiens frågeställningar och resultat. Studien är 

baserad på en litteraturstudie och material har bearbetats genom en analytisk induktion, där 

induktiv och deduktiv process använts. De etablerade riktlinjer och ramverk som valts ut att 

analyseras är Global Reporting Initiative (GRI), ISO-14064 och 2006 IPCC riktlinjerna. GRI 

används inte enbart till miljörelaterade frågor, det innehåller även perspektiv på sociala och 

ekonomiska frågor. Det innebär att det innehåller fler hållbarhetsperspektiv än IPCC 2006 

och ISO 14064, då de enbart fokuserar på miljöperspektivet. I denna studie identifierades 

för- och nackdelar med samtliga valda tillvägagångssätt och vilket som lämpar sig för en 

statlig myndighet i Sverige beror vad myndigheten har för syfte. Är syftet att arbeta med att 

enbart kvantitativt bedöma skulle ISO 14064 eller IPCC 2006 vara applicerbara. Om syftet är 

att arbeta med alla perspektiv inom hållbarhet, så är GRI applicerbart. Det beror också på i 

vilken skala myndigheter vill göra sina bedömningar, på lokal, regional eller nationell nivå, 

eftersom den geografiska skalnivån skiljer mellan ISO 14064 och IPCC 2006 .  

Abstract 
There is a pronounced need within Swedish government agencies to find approaches for 

quantifying greenhouse gases, as part of their work towards the goal of becoming role 

models in environmental management. Approaches that are practically feasible, useful and 

meet the government agencies needs and wishes. This study aims to identify and compare 

different approaches to quantitatively assessing greenhouse gas emissions. There are 

different international established approaches, and this thesis has studied their similarities 

and differences, as well as pros and cons. The Swedish Government agencies SMHI's needs 

and wishes are exemplified in this study's questions and results. The study is based on a 

literature study and material has been processed through an analytical induction, using 

inductive and deductive processes. The established guidelines and framework chosen to be 

analyzed are Global Reporting Initiative (GRI), ISO 14064 and 2006 IPCC Guidelines. GRI is 

not only used for environmental issues, it also includes perspectives on social and economic 

issues. This means that it contains more sustainability perspective than IPCC 2006 and ISO 

14064, who only focusing on the environmental perspective. This study identified the pros 

and cons of all the chosen approaches and if it is appropriate for a governmental agency 

depends. Is the purpose of working to quantitatively measure the ISO 14064 or IPCC 2006 is 

applicable. If the purpose is to work with all sustainability perspectives, GRI is applicable. It 

also depends on what scale government wants to make its calculations, at local, regional, or 

national level, as the geographic level of scale differs between ISO 14064 and IPCC 2006. 
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1. Inledning 
År 1995 antog EU en ny förordning, The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), 

som reglerar miljöledning och intern miljörevision, för att få företag och andra typer 

organisationer att aktivt arbeta med olika typer av miljöfrågor och försöka att minska sin 

miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2017, a). EMAS är EUs miljörevision- och 

miljöledningsordning. Det finns inga krav att EMAS måste användas inom EU, utan är frivilligt 

(Naturvårdsverket, 2017, b). Samtidigt som EU arbetade med förordningen arbetade 

standardiseringsorganet ISO med att ta fram en ny internationell standard för miljöledning, 

även benämnd som ISO:14001. När EMAS fastslogs beslutade Sveriges regering att de 

statliga myndigheterna i landet skulle vara förebilder inom miljöledningsarbete, på nationell 

nivå. Anledningen var att staten ska agera föredömligt i arbetet med miljöfrågor för att 

uppnå de nationella miljökvalitetsmålen, generationsmålen, FN:s klimatmål och de globala 

målen för hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2017, a). En myndighet som bör arbeta 

föredömligt med miljöfrågor är Sveriges meteorologisk och hydrologiska institut (SMHI). 

SMHI anser sig själva vara en så kallad expertmyndighet under Miljö- och 

energidepartementet (SMHI, 2018 a). 

SMHI arbetar aktivt med miljöfrågor idag och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Myndigheten har uppsatta miljömål för att exempelvis fasa ut miljöfarliga ämnen, minska 

antalet tjänsteresor samt klimatkompensera för utsläpp som myndigheten orsakar under sin 

myndighetsutövning (SMHI, 2018, b). Även om SMHI arbetar med miljöfrågor anser de att 

den metod de använder idag för att kvantitativt bedöma sina utsläpp av växthusgaser inte är 

fullständig. SMHI gör datainsamling genom egna beräkningar, leverantörers uppgifter och 

schablonlistor från Naturvårdsverket. SMHI upplever att det finns en risk att dagens 

bedömningar inom vissa utsläppsområden inte är representativa för de verkliga utsläppen, 

eftersom myndigheten använder leverantörers uppgifter samt schablonvärden från 

Naturvårdsverket i sina beräkningar. Exempelvis visar leverantörsuppgifter inom flyg andra 

siffror på utsläpp än FOIs modell. SMHI har alltså behov av att öka signifikansen i sina 

beräkningar. Att kunna mäta alla sina utsläpp av koldioxid är därför viktigt för bland annat 

SMHI.  

Utsläpp av växthusgaser från bland annat antropogena källor är en av faktorerna till den 

pågående globala uppvärmningen (WWF, 2018), som är ett fenomen som kan orsaka stora 

skador både på samhället och naturen. Det finns också ett intresse och önskemål från SMHI 

att finna ett användbart tillvägagångssätt för att förbättra sitt och andra myndigheters 

nuvarande sätt att kvantitativt bedöma utsläpp av växthusgaser, då Sveriges statliga 

myndigheter saknar fastställd gemensam metodik för att kvantifiera utsläpp (SMHI, 2018 c). 

Alla svenska myndigheter kan alltså välja den metod som verksamheten anser är lämpligast 

utifrån för uppfylla sina behov och önskemål. SMHI använder exempelvis Försvarets 

forskningsinstituts (FOI) modell för att rapportera sina växthusgasutsläpp från flygresor 

(SMHI, b), medan Transportstyrelsen hänvisar till International Civil Aviation Organizations 

(ICAO) modell för att beräkna utsläpp från flygresor (Transportstyrelsen, 2018). Även om 

båda är svenska statliga myndigheter använder de olika metoder för att beräkna utsläpp från 
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exempelvis flygresor. Det finns alltså inget uttalat konsekvent tillvägagångssätt för hur 

Sveriges statliga myndigheter ska kvantifiera sina utsläpp av växthusgaser i dagsläget. SMHI 

söker ett gemensamt tillvägagångssätt för att förenkla jämförelser mellan olika myndigheter 

och departement för att synliggöra var förändringar i växthusgasutsläpp faktiskt sker. 

Genom att synliggöra förändringar kan myndigheterna också öka sin samverkan, lära av goda 

exempel och tillsammans nå uppsatta mål. Naturvårdsverket sammanställer årligen en 

rapport ”Miljöledning i staten”, där de sammanställer och jämför vilken påverkan olika 

statliga myndigheter och departement har på miljön. Naturvårdsverkets sammanställning 

och jämförelse grundar sig i de olika myndigheternas miljöledningsrapportering, som i sin tur 

är baserad på olika miljöledningssystem (Naturvårdsverket, 2018, a).  

Tillvägagångssätten som använd vid rapporteringen idag är möjligtvis inte är uppbyggda med 

samma matematiska beräkningar. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att kvantifiera 

växthusgasutsläpp. I den här studien har en avgränsning gjorts, vilket innebär att bara tre 

tillvägagångssätt valts ut för att analyseras. Tillvägagångssätten är Global Reporting Initiative 

(GRI), IPCC 2006 och ISO 14064. Vad som anses vara ett lämpligt tillvägagångsätt för andra 

myndigheter än SMHI är komplicerat och svårt att ge svar på, då denna studie saknat 

kontakt med andra myndigheter och saknar behovsbilden för dem.  

 

2. Syfte 

Sveriges regering har en vision om att landets statliga myndigheter ska vara nationens 

förebilder inom miljöledningsarbete. Även om vissa myndigheter arbetar aktivt med 

miljöfrågor är det vissa som saknar ett fullständigt tillvägagångssätt för att kvantitativt 

bedöma sina utsläpp av växthusgaser. Det finns ett intresse från SMHI, att förbättra och 

utröna vad som är ett lämpligt tillvägagångssätt för myndigheten att kvantitativt bedöma 

sina utsläpp av växthusgaser, samt intresse för att hitta ett tillvägagångssätt som kan 

användas av andra statliga myndigheter i Sverige. Studien syftar därför till att analysera och 

jämföra olika tillvägagångssätt för kvantifiering av växthusgaser för att identifiera på vilka 

sätt- och varför olika tillvägagångssätt är mer eller mindre användbara för SMHI. Genom 

analysen kan studien generera en vägledning som Sveriges statliga myndigheter kan använda 

för att finna ett användbart tillvägagångssätt för att kvantifiera växthusgasutsläpp utifrån 

respektive organisations behov och önskemål. Den här studien kommer därför mestadels 

exemplifiera SMHIs behov och försöka ge andra myndigheter en bra vägledning när de söker 

efter ett lämpligt tillvägagångsätt. Att hitta ett tillvägagångssätt som kan kvantifiera en 

organisations utsläpp av växthusgaser är en viktig beståndsdel i myndigheternas arbete att 

försöka nå regeringens vision, men också FN:s klimatmål, nettoutsläppen, nationella 

miljömålen, generationsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Studiens analys, jämförelse 

och slutsats kan således användas som en vägledning för statliga myndigheter i deras 

fortsatta miljöarbete. 
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2.1 Frågeställningar 

Studien analyserar, bearbetar och besvarar följande frågeställningar:  

 Vilka likheter och skillnader, samt för- eller nackdelar finns med de olika 

tillvägagångssätten? 

 Vilket tillvägagångssätt är lämpligt för SMHI, eller statliga myndigheter med liknande 

behov, för att kvantitativt bedöma utsläpp av växthusgaser?  

 

3. Bakgrund 
Bakgrunden har delats in i fem olika avsnitt. Avsnitt 3.1 ger en kortfattad beskrivning om 

miljöpåverkan, det vill säga hur en verksamhet kan påverka miljön. I Avsnitt 3.2 beskrivs 

varför staten söker ett nytt tillvägagångssätt och konsekvenserna av växthusgasutsläpp. I 

avsnitten 3.3–3.5 ges en kort introduktion till de analyserande tillvägagångssätten för att 

kvantifiera utsläpp av växthusgaser.  

 

3.1 Miljöpåverkan  

Miljöfrågor har blivit allt mer attraktiva att bearbeta i företag och organisationer.  En av 

anledningarna till att miljöfrågornas attraktionsvärde har ökat är att fler miljölagstiftningar 

har utfärdats. En annan anledning är att en organisations intressenter har möjlighet att 

påverka organisationens miljöpåverkan. Intressenter kan uppmana verksamheter och 

organisationer att ta ansvar för de konsekvenser som kan påverka miljön, av de beslut som 

fattas och de aktiviteter som organisationen utför. Det kan bland annat utläsas i att allt fler 

verksamheter publicerar en större mängd information om aktuell miljöpåverkan i sina 

hållbarhets- och miljörapporter (Braam et al, 2016). En väl fungerande transparens om sin 

miljöpåverkan kan minska risken för det som kallas ”greenwashing”. ”Greenwashing” kan en 

verksamhet eller organisation anklagas för om den profilerar sig som en verksamhet eller 

organisation som tänker eller anser sig prioritera miljöfrågor, utan att egentligen ta hänsyn 

till miljön (Kim, Fairclough & Dibrell, 2017). 

När en verksamhet är certifierad enligt exempelvis miljöledningssystemet ISO 14001 ska 

användaren definiera sin miljöpåverkan, både positiv och negativ, direkt eller indirekt 

(Naturvårdsverket, 2017, a). Miljöpåverkan är ett brett begrepp som innefattar ett flertal 

olika typer av påverkan på miljön, bland annat utsläpp av växthusgaser och utsläpp av 

ämnen som kan vara skadliga för både människor och natur (Öckerman & Friman, 2011). 

Enligt myndighetsförordningen omfattas en hel myndighets verksamhet av det 

miljöledningssystem som myndigheten använder. Alltså om en myndighet är geografiskt 

utbredd omfattas samtliga delar av myndighetsutövningen i verksamhetens 

miljöledningssystem (Naturvårdsverket, 2017, a). 

En direkt påverkan är när en verksamhet gör en aktivitet eller en åtgärd som har en direkt 

påverkan på miljön. Påverkan kan vara positiv eller negativ för miljön. Det kan exempelvis 

vara att ett företag använder solceller för uppvärmning av sina lokaler. Indirekt påverkan kan 
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uppstå när en verksamhet inte genererar direkt effekt på miljön, som exempelvis utbildning. 

Utbildningen ger då ökad kunskap om miljöfrågor som den studerande senare kan applicera i 

både arbets- och privatliv, vilket ger en indirekt miljöpåverkan. En anledning till att 

miljöpåverkan delas upp i indirekta och direkta är för att alla aktiviteter som en verksamhet 

bedriver ska innefattas i miljöarbetet. Myndighetsförordningen beskriver också att vid 

eventuella samarbeten med andra aktörer eller myndigheter kan ledningen behöva 

diskutera hur gränsytorna ska organiseras, beroende på vad en myndighet kan påverka och 

kontrollera (Naturvårdsverket, 2017, a).  

 

3.2 Utsläpp av växthusgaser  
Även om växthuseffekten är ett naturligt fenomen har människans aktivitet medfört att den 

har accelererat. Växthuseffekten medför inte bara att jorden blir varmare, vilket kan drabba 

människor och andra liv på jorden. Bland annat kan livsmedelsproduktionen hotas och leda 

till både sociala och ekonomiska problem för samhället (WWF, 2018). Regeringen har gett 

Naturvårdverket uppgiften att utforma en färdplan för att hela Sverige ska ha noll i 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, för att minska Sveriges påverkan på växthuseffekten 

(Naturvårdsverket, 2017, c).  

Många verksamheter i Sverige skulle behöva förändra sitt beteende för att målet med 

utsläppsminskningen ska uppnås. Utsläppen av växthusgaser måste minska kraftig för att 

Sverige ska nå målet med ett nollnettoutsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2017, c). 

För att nå målet är tiden för implementering av åtgärder för att minska utsläppen av 

växthusgaser en viktig aspekt. Om åtgärderna dröjer kommer också kostnaden att öka. Det 

kommer också medföra att de tekniska, sociala, institutionella och ekonomiska 

utmaningarna som arbetet innebär ökar i takt med tiden.  

Utsläppen av växthusgaser behöver minska avsevärt för att Sverige ska bidra till FN:s 

klimatmål om att begränsa den globala uppvärmningen till 2o Celsius, nettoutsläppen, 

nationella miljömålen, generationsmålen och de globala hållbarhetsmålen (IPCC, 2014). Det 

krävs dock inte bara att utsläppen minskar för att målen ska nås, utan också ett ökat upptag 

av koldioxid, bland annat genom upptag i mark och växtlighet (Naturvårdsverket, 2017, c). 

Att hitta ett tillvägagångssätt som kan kvantifiera en organisations utsläpp av växthusgaser 

är då viktig i arbetet för att nå målen. Det är möjligt att använda olika tillvägagångssätt för 

att kvantifiera och göra en objektiv övervakning av utsläpp (Bastianoni et al, 2014). Sådana 

metoder eller verktyg kan då användas dels för att räkna på vilka utsläpp som finns inom 

olika verksamheter eller organisationer (Rankin, Windsor & Wahyuni, 2011) eller för att 

kontrollera om eventuella åtgärder en organisation tillämpar bidrar till minskade utsläpp 

eller inte (Bastianoni et al, 2014). Alltså att kvantifiera utsläpp av växthusgaser gör det 

möjligt för organisationer att kontrollera om utförda åtgärder lett till förändringar av 

utsläppen eller inte (Weng & Boehmer, 2006). 
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3.3 ISO 14064 

Ett ramverk som kan vara användbart för att kvantifiera växthusgasutsläpp har utformats av 

internationella standardiseringsorganet ISO. World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) var organisationen som gjorde näringslivets förberedelser inför 

Förenta Nationernas (FN) miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro, Brasilien, år 1992. 

WBCSD uppmärksammade att det saknades en enhetlig terminologi och regler för hur 

företag och organisationer ska arbeta med miljöfrågor. WBCSD tog då initiativ och påbörjade 

ett standardiseringsarbete för att fånga upp miljöfrågor. Standardiseringen gjordes genom 

det internationella standardiseringsorganet ISO (Naturvårdsverket 2005).  

ISO har idag cirka 161 medlemsländer (ISO, 2018) och i Sverige representeras de av Swedish 

Standard Institute (SIS). SIS samordnar deltagandet så att svenska myndigheter, näringsliv 

och organisationer deltar i det internationella arbetet med miljöfrågor. Den så kallade ISO 

14000-serien har utarbetats för att företag och organisationer ska få stöd i hur de kan 

strukturera och bedriva sitt miljöarbete. Det finns idag ett antal olika typer av standarder 

inom ISO 14000-serien, vissa är mer orienterade i organisation och andra i produkt. Av dessa 

standarder kan vissa användas för att tredjepartscertifieras. En av dessa standarder som kan 

användas för tredjepartscertifiering är ISO 14064 (Naturvårdsverket, 2005). Denna 

certifiering medför dock kostnader (Swedish Standards Institute, 2018). En 

tredjepartscertifiering innebär att certifieringen av standarden måste ske av en tredje part. 

Alltså en part eller ett organ som är oberoende och inte är inblandad i en organisation eller 

verksamhets arbete (Nationalencyklopedin, 2018, a).  

ISO har arbetat fram en standard för mätning och rapportering av växthusgaser, ISO 14064. 

Utvecklingen av standarden föreslogs av Department of Standards Malaysia (DSM) och 

Standard Council of Canada (SCC). Själva utvecklingen och slutföringen av standarden 

gjordes av 19 förbundsorganisationer och cirka 175 internationella experter från olika 

länder, bland annat genom åtta internationella möten (Weng & Boehmer, 2006).  

ISO 14064 är uppdelad i tre delar 14064-1, 14064-2 och 14064-3. ISO 14064-1 är specificerad 

på kraven och principerna för hur kvantifieringen och redovisningen av utsläpp av 

växthusgaser utförs på organisationsnivå. Den andra delen ISO 14064-2 illustrerar kraven 

och principerna på projektnivå. Medan den tredje och sista delen ISO 14064-3 definierar 

kraven och principerna för den som berörs av kontroll eller validering av växthusgaser i ett 

projekt eller i en organisation. Den tredje delen inkluderar också kvantifiering, redovisning 

och övervakning (Bastanoni et al 2014).  

ISO 14064 infördes som standard för att mäta växthusgasutsläpp år 2006. Syftet med 

standarden är att ge organisationer och verksamheter ett verktyg att mäta och minska sina 

utsläpp av växthusgaser. Ett annat syfte vid framtagning av standarden var att utgöra en 

grund för handeln med utsläppsrätter (Rankin, Windsor & Wahyuni, 2011). Standarden 

anger krav och principer på en organisationsnivå som kan användas för att kvantifiera och 

rapportera utsläpp av växthusgaser. Standarden innehåller också en del krav på utveckling, 

design, hantering, verifiering och rapportering av en organisation eller verksamhets 
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växthusgasutsläpp (International Organization for Standardization, 2018). En ISO-standard 

beskriver inte exakt hur en organisation ska arbeta med miljöfrågor utan fungerar som ett 

vägledande protokoll med allmänna riktlinjer, för att organisationer ska uppnå sina uppsatta 

mål (Shaping Sustainable Markets, 2018). 

 

3.4 Global Reporting Initiative 

Ett annat ramverk som kan användas som hjälpmedel för att rapportera utsläpp av 

växthusgaser är Global Reporting Initiative (GRI). GRI lanserades av Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) 1997, och har ansetts vara den mest 

omfattande rapporteringsriktlinjen (Toppinen & Korhonen-Kurki, 2013). Syftet med GRI är 

att hjälpa företag och myndigheter att förstå- och utveckla sin kommunikation om vilken 

påverkan de har i kritiska hållbarhetsfrågor, som exempelvis klimatförändringar. GRI 

förhåller sig inte bara till frågor som rör klimatet och miljön, utan riktar sig också till andra 

typer av hållbarhetsfrågor, som mänskliga rättigheter och socialt välbefinnande. Att GRI 

innefattar flera hållbarhetsfrågor möjliggör åtgärder som kan bidra till att skapa sociala, 

ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla i samhället. Det ger även möjligheter till att 

identifiera och hantera risker och öppnar också upp möjligheter för företag eller 

organisationer att finna nya möjligheter för att utvecklas ytterligare i hållbarhetsfrågor 

(Global Reporting Initiative , 2018). 

Utvecklingen av GRI sker genom bidrag från ett flertal intressenter. Ur gruppen av 

intressenter har GRI organiserat ett arbete med ett urval av experter från intressenterna. 

Bland GRIs intressenter finns bland annat frivillighetsorganisationer, företag och investerare. 

De olika experterna diskuterar sedan olika hållbarhetsfrågor för att nå samförstånd. Praktisk 

erfarenhet har tillsammans med samförståndet från diskussionerna kontinuerligt förbättrat 

GRIs ramverk genom åren (Global Reporting Initiative , 2000).  

Sedan GRI bildades har samrådsmetoden utvecklat nya versioner av det första ramverket. I 

de uppdaterade versionerna har det lagts större vikt i syftet och klarheten med kriterierna i 

ramverket, samt en förbättrad rapporteringsprocess. I den fjärde uppdateringen (G4) har det 

tillkommit nya teman, bland annat ett som innehåller ett större fokus på miljön, utsläpp av 

växthusgaser. Riktlinjerna i G4-ramverket är inte rättsligt bindande och är också frivilliga. De 

behöver alltså inte tillämpas om verksamheten som använder ramverket inte anser det 

nödvändigt (Siew, 2015). Organisationens vision är att skapa ett globalt blomstrande 

samhälle som kan lyfta mänskligheten, samt att hållbart bruka de resurser som skapar liv på 

jorden (Global Reporting Initiative, 2018). 

 

3.5 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har utformat nationella 

riktlinjer (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) för att uppskatta 

nationella inventeringar av växthusgaser från antropogena källor. Riktlinjerna grundar sig i 

en äldre version från år 1996. IPCC valde att utveckla den äldre versionen för att minska 
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risken att komplicera arbetet för de nationer som väljer att uppdatera till de nya riktlinjerna. 

Anledningen till att riktlinjerna utformades var för att hjälpa de medverkande nationerna i 

klimatkonventionen United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

att uppnå de åtaganden de fått från FN:s klimatkonvention. Några av de åtaganden som de 

medverkande nationerna förväntades uppnå, var att rapportera de antropogena 

växthusgasutsläppen och borttagningar av sänkor som då inte var kontrollerade av 

Montrealprotokollet (Penman et al, 2006).  

Alla nationer som deltar i UNFCCC följer IPCC:s riktlinjer för att beräkna utsläpp (Alam, Duffy, 

Hyde & McNabola, 2017). Ett av alla länder som deltar i UNFCCC är Sverige, vilket innebär att 

de årligen måste rapportera sitt utsläpp till klimatkonventionen (Naturvårdsverket, 2017, d). 

Det krävs också att det sker en årlig utsläppsinventering från nationerna för att kunna 

bedöma om det skett framsteg eller inte (Alam, Duffy, Hyde & McNabola, 2017). IPCC:s 

riktlinjer fokuserar inte bara på de vanligaste växthusgaserna som exempelvis koldioxid eller 

metan, de inkluderar även andra ämnen som har både direkt- eller indirekt påverkan på 

miljön (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018).  

IPCC 2006 finns i fem olika volymer. Den första volymen beskriver det grundläggande och 

erbjuder även en allmän vägledning i hur växthusgasutsläppen ska beräknas. Den är baserad 

på erfarenheter från olika länder från alla delar av världen, vilket innebär att den är 

utarbetad efter de erfarenheter som tillkommit av att göra beräkningar sedan det startade i 

slutet av 1980-talet. Volymerna 2-5 ger också vägledning för hur växtgasutsläppen ska 

uppskattas, men är mer inriktade i olika ekonomiska sektorer. Sektorerna som volym 2-5 är 

inriktade på är energi, industriell process och produktanvändning, jordbruk, skogsbruk och 

markanvändning och den sista volymen är avfall (Penman et al, 2006).  

IPPCs riktlinjer är också uppdelade i tre olika steg i hur beräkningarna av växthusgaser ska 

utföras. Vilket steg nationerna använder beror på vilken tillgång de har till data och resurser. 

Det första steget är en standardmetod, med en lägre detaljnivå medan det tredje och sista 

steget är en mer detaljerad nivå av matematiska beräkningar och ger också en högre 

precision. För att kunna utföra en analys på det tredje steget krävs en stor mängd data, för 

att exempelvis kunna fördela utsläppen efter olika fordonsklasser (Alam, Duffy, Hyde & 

McNabola, 2017).  Alla nivåer är utformade för att kunna göra noggranna uppskattningar, 

men att precisionen på uppskattningarna ökar för varje steg (Penman et al, 2006). 

 

4. Material och Metod 
Studien har genomförts genom en litteraturstudie. Embryot till studien kom från en dialog 

med SMHI, som uttryckte ett behov av att utveckla myndigheters sätt att kvantitativt 

bedöma växthusgasutsläpp. En kvalitativ litteraturstudie tillämpades för att kartlägga vad 

forskningen anser ur ett teoretiskt perspektiv om de kända tillvägagångssätten som är 

etablerade nationellt och internationellt. Studien har också tagit hänsyn till forskningsetiska 

aspekter, som innebär att behandla uppgifter med konfidentielltialitet samt samtycke (Patel 

& Davidson, 2011) med berörd part, eftersom embryot till studiens problemområde 
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grundade sig i dialog med den statliga myndigheten SMHI. Personerna som författaren varit i 

kontakt med har uttryckt en önska om anonymitet och därför har inte någon kontakt nämnts 

med namn i studien. 

 

4.1 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att studera SMHI:s uttryckta behov efter ett tillvägagångssätt som 

kan användas för att kvantitativt bedöma sina växthusgasutsläpp, även om det också ska 

kunna appliceras inom andra statliga myndigheter som vill bedöma sina utsläpp.  

Anledningen till att SMHI valdes, var bland annat för den geografiska lokaliseringen av 

myndighetens största kontor. Eftersom arbetet kan underlättas om det går att besöka 

verksamheten. Det skapar också förutsättningar för att kunna utföra kontinuerliga 

avstämningar och dialoger med verksamheten. En annan anledning till att SMHI valdes var 

för att det uttryckt behov och önskan om att finna ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

kvantitativt bedömas sin verksamhets utsläpp av växthusgaser.  

Det finns ett flertal tillvägagångsätt för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser. För denna 

studie har ett urval gjorts, endast tre tillvägagångssätt har valts att analyseras. Den 

huvudsakliga anledningen till att bara tre tillvägagångsätt valdes att analyseras beror på 

studiens tidsaspekt. Motiveringen till att de utvalda tillvägagångssätt valdes var för att alla är 

internationellt erkända och välanvända, samt är etablerade för att kunna kvantifiera utsläpp 

av växthusgaser. GRI är idag ett av de allra vanligaste verktygen att använda för 

hållbarhetsfrågor på internationell nivå. GRI används idag i över 100 olika länder och 93% av 

de största företagen i världen använder GRI (Global Reporting Initiative, 2018).  Att det kan 

användas för fler hållbarhetsfrågor än bara kvantifiera utsläpp av växthusgaser, kan 

exempelvis vara intressant för myndigheter som arbetar med sociala frågor, ett exempel på 

en sådan myndighet är Migrationsverket.  

Att ISO-14064 valdes att analyseras var för att SMHI redan är ISO-certifierade och alltså 

redan har fungerande arbetsmetoder för deras ramverk. En annan anledning var att ISO har 

idag 161 medlemsländer och har utvecklat 22196 olika internationella standarder sedan de 

grundades år 1946. Eftersom ISO varit verksamma i över 70 år och har 161 medlemsländer, 

är det ett standardiseringsorgan som är välanvänt runt om i världen (ISO, 2018).  IPCC 2006 

valdes för att de riktlinjerna är internationellt etablerade för att kvantifiera 

växthusgasutsläpp och redan används av många nationer för att beräkna sina utsläpp 

(Bastianoni et al, 2014).   

ISO 14064 var ett tillvägagångssätt som författaren till den här studien hade vag kännedom 

om sedan tidigare. Det var även ett tillvägagångssätt som en kontakt på en statlig myndighet 

också hade kännedom om, det var en av anledningarna till att det tillvägagångssättet 

började undersökas. Intresset för GRI kom bland annat via sökningar efter tillvägagångssätt 

som skulle kunna vara användbara för statliga myndigheter. Det var också ett 

tillvägagångssätt som en kontakt på en statlig myndighet hade kännedom om. IPCC 2006 

identifierades under sökningarna efter intressanta tillvägagångssätt. Det som väckte intresse 
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var att det redan används på många platser i världen och att det kan användas av såväl de 

som har tillgång till mycket eller mindre mängd data.  

Studien fokuserar på att analysera de valda tillvägagångssätten utifrån syfte och 

frågeställningar. Studien beskriver inte hur tillvägagångssätten praktiskt tillämpas, för att 

processen att finna eventuella myndigheter som tillämpat tillvägagångssätten ansågs vara 

tidskrävande i relation till studiens tidsgräns. En annan avgränsning som gjorts under 

studiens gång är att fokusera på några utvalda teman som ansågs relevanta för studien. 

Teman som genererat frågeställningar som också speglar det intresse som SMHI har av 

studien. Vad det finns för tillvägagångssätt för att kvantifiera växthusgaser, vilka skillnader 

och likheter det finns, och vilka för- och nackdelar det finns med tillvägagångssätten. 

Anledningen till att denna avgränsning var att hålla studien inom en realistisk ram, det vill 

säga utifrån ett tidsperspektiv.  

 

4.2 Metodologi 
Inom samhällsvetenskapen är en kvalitativ metod ett samlingsbegrepp för flera olika typer 

av arbetssätt, där datainsamling och analyser sker i en interaktion. En kvalitativ metod 

strävar efter att skapa en helhetsbeskrivning av det som analyseras och undersöks. Det var i 

början av 1900-talet som den kvalitativa metoden utvecklades till en forskningsinriktning, då 

främst inom sociologin (Nationalencyklopedin, 2018, b). Det som är utmärkande med en 

kvalitativ data är att informationen innehåller ord, och inte siffror som i kvantitativ analys 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Med en kvalitativ metod börjar analysen först när all data 

är insamlad. Det är först då som det är meningsfullt att söka och finna mönster i det data 

som är insamlat.  

En induktiv analys är en vanlig kvalitativ metod. Att arbeta induktivt innebär att bearbeta en 

text genom en generalisering av det aktuella forskningsläget. Det finns då inga direkta 

hypoteser, utan att materialet studeras och kan i sin tur generera frågeställningar (May, 

2013). Generaliseringen ger en överblick av insamlad information, vilket genererar kunskap, 

och möjliggör att definiera avgränsningar, formulera studiens syfte samt frågeställningar 

(Patel & Davidson, 2011). Att arbeta deduktivt innebär att studera, bearbeta data och 

analysera texter utifrån fastställda frågeställningar, för att testa sina hypoteser. Alltså finns 

frågeställningarnas perspektiv ständigt med under bearbetning av relevant information och 

data (Watt Boolsen, 2007).  

Genom empirin kan en kvalitativ analys visa att en generalisering är möjlig. Enligt Svenning 

(2003) kan den kvalitativa analysen oftare komma närmare själva rådata och är även mindre 

abstrakt vad den kvantitativa analysen är. I en kvalitativ analys används ofta ett mindre 

datamaterial än vad en kvantitativ analys gör. Att använda en kvalitativ metod skapar också 

förutsättningar att göra mer djupgående analyser. Det ger även möjligheter för att analysera 

komplexa fenomen eller teman. (Svenning, 2003) 
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4.3 Datainsamling 

Den här studien är uppbyggd av data från en litteraturstudie. Informationen kommer från 

publicerade och granskade forskningsartiklar eller böcker, men har också kompletterats med 

information från hemsidor som är relevanta för studiens resultat. Forskningsstudier, böcker 

och de andra relevanta källorna har hittats med hjälp av olika databaser. Andra relevanta 

källor innebär bland annat hemsidorna för de organisationer som ansvarar för de ramverk 

och riktlinjer som studien analyserar. Naturvårdsverket har också valts som källa för att det 

är den statliga myndigheten som övriga myndigheter i Sverige rapporterar sina 

miljörapporter till. Naturvårdsverkets hemsida har också fungerat som en sökmotor för att 

finna grå litteratur om hur miljöarbetet fungerar inom statliga myndigheter.  

Idag är det generellt enkelt att finna information i digitala format inom område, då mängden 

litteratur och antalet databaser har ökat senaste åren. Att tillgängligheten till information 

har ökat kan vara både en för- och nackdel, fördelen är att just mängden information har 

ökat, men med en ökad mängd information medför också nackdelar. En nackdel är att det 

skapar svårigheter att få en generell överblick över det område som ska analyseras, då 

sökningarna ger fler antal träffar(Patel & Davidson, 2011). De för- och nackdelarna som Patel 

& Davidson (2011) nämner om tillgången till information har även denna studie erfarit. En 

fördel var att det fanns mycket information om hur myndigheter bedriver sitt miljöarbete 

idag, vilket har bidragit till en bra översikt. Tillgängligheten av information har också varit en 

nackdel, då mängden information vid sökningar försvårade arbetet att få en generell 

överblick. Exempelvis gav en sökning på bara GRI gav över tusen träffar på Web of Science, 

vilket kan medföra svårigheter att finna relevant information till studien. För att finna 

information som anses intressant till studien behövdes stora mängder litteratur analyseras 

och det var en process som pågick konstant under hela studien. Arbetet med studien kan 

beskrivas som en växelverkan mellan att arbeta med studien, söka och läsa litteratur. (Patel 

& Davidson, 2011) 

De databaser som har använts i studien är Web of Science, där de flesta av de vetenskapliga 

artiklarna har insamlats. För att finna vetenskaplig information om de tre 

tillvägagångssätten. Linköpings Universitets biblioteks egen sökmotor ”Unisearch” har 

använts för att finna några av de böcker som studien refererar till. Böcker beskriver ofta en 

systematisk och sammanställd kunskap inom ett område, vilket innebär att sannolikheten är 

högre att finna helheter om utvecklade teorier i böcker (Patel & Davidson, 2011). Sökmotorn 

Google har också varit användbar för att finna URL:er till hemsidorna för organisationerna 

vars tillvägagångssätt studien studerar. Google och Google Scholar har även varit en 

användbar sökmotor för att finna grå litteratur om tillvägagångssätten, som varit svåra att 

finna på organisationernas hemsidor. Uppslagsverket Nationalencyklopedin har varit 

användbart till att förklara enstaka ord eller begrepp, för att skapa möjligheten till en 

tydligare och korrekt förklaring. Vid sökningarna användes inte samma sökord, utan det var 

ett tydligt fokus på ett tillvägagångssätt i taget, då det ansågs som mindre trovärdigt att 

finna samlat material om alla tillvägagångssätt. ISO 14064 var det tillvägagångssättet som 

fick minst antal träffar vid sökningarna. Det var även relativt få träffa vid sökningarna av 
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2006 IPCC riktlinjerna. GRI var det tillvägagångssättet som genererade flest antal träffar. Det 

var framförallt vid sökningar av information kring GRIs tillvägagångssätt som kombinerade 

sökord användes, eftersom det ansågs relevant för att finna material som speglar denna 

studies syfte. Exempelvis valdes artiklar som fokuserade på det ekonomiska eller sociala 

perspektivet bort, då de inte ansågs som relevanta för den här studien.  

De artiklar som valts att analyseras är mestadels vetenskapliga artiklar och som innehållit 

information om något av de tillvägagångssätt som analyserats i studien. Artiklarna valdes för 

att de var vetenskapliga och belyste studien syfte och för att de ansågs kunna täcka SMHIs 

uttalade behov. Artiklar är också ett format som oftast beskriver de senaste upptäckterna 

inom ett område, då de inte är lika tidskrävande att förlägga som exempelvis böcker (Patel & 

Davidson, 2011). Under sökningen efter vetenskapliga artiklar lästes först alla 

sammanfattningar i artiklarna som kunde vara intressanta till studien. Sammanfattningen i 

en artikel kan ge övergripande information om vad artikeln handlar om (Patel & Davidson, 

2011). Ansågs de irrelevanta valdes de bort. De artiklar som ansågs relevanta och intressanta 

i förhållande till denna studies forskningsfrågor sparades för att kunna studeras ytterligare. 

Introduktion, bakgrund och slutsats lästes i de sparade artiklarna, för att få en bättre 

förståelse för artiklarnas innehåll.  

För att kunna göra ett urval av vilket material som skulle användas i denna studie användes 

en induktiv process. Alla artiklar studerades då ur ett opartiskt perspektiv för att försöka 

upptäcka några återkommande mönster eller teman i den information som lästes.  

Artiklarna studerades alltså generellt för att vidga perspektivet och eventuellt identifiera 

intressanta teman eller mönster för att finna områdens som kunde fördjupas inom de olika 

tillvägagångssätten för att kvantifiera växthusgasutsläpp (May, 2013). Anledningen till att en 

induktiv arbetsprocess valdes var för att undersöka vad forskningen säger om de olika 

tillvägagångssätten, ur ett opartiskt perspektiv. Dock var urvalet av materialet som skulle 

analyseras inte lika opartisk som själva analysen. Eftersom artiklarna skulle innehålla 

information som kunde matcha det intresse som SMHI uttryckt. Artiklarnas innehåll var inte 

bara intressant ur SMHIs perspektiv utan ansågs även kunna vara av intresse för andra 

myndigheter. Urvalet av materialet skedde dock inte genom redan förutbestämda teman, 

utan att innehållet i materialet skulle finna delar som sedan kunde fördjupas. Alltså även om 

sökningarna efter informationen inte var partisk, var ändå den induktiva processen opartisk.  

Den induktiva processen skapade möjligheter att identifiera konkreta exempel på hur andra 

har gjort och eventuella möjligheter. En annan anledning är att kvalitativa studier 

kännetecknas ofta av att använda en induktiv process (Watt Boolsen, 2007). 

 

4.4 Analysmetod 

När informationen som uppkom från den induktiva processen bearbetats användes också en 

deduktiv arbetsprocess. Det var alltså först efter den induktiva processen som den deduktiva 

processen användes. Under den induktiva processen, det vill säga när materialet lästes ur ett 

generellt perspektiv var det vissa teman som växte fram. Alltså inleddes bearbetningen av 

materialet med öppen inställning, utan större begränsningar eller partisk förhållningssätt. 
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Beskrivningar av de olika tillvägagångssättens syfte, trovärdighet samt klassificering och 

skalnivåer återkom flera gånger i materialet som studerades. Teman som ansågs intressanta 

för studien och som kunde vara användbara för den behovsbild som SMHI hade beskrivit. 

Genom att analysera materialet med ett generellt perspektiv väcktes också frågeställningar. 

Hur skiljer sig tillvägagångssättens syften, trovärdighet sam klassificering och skalnivåer? 

Finns det några för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten? 

De teman som hittades under den induktiva processen kunde användas för att svara på 

denna studies frågeställningar. Dessa återkommande teman matchade även i att kunna 

tillgodose myndigheternas övergripande uttalade behovsbild. Det fanns andra potentiella 

teman, som exempelvis genomförande av beräkningar, dock var det temat inte 

genomgående för alla tillvägagångssätten. I den litteratur som bearbetades hittades inte 

tillräckligt med information om hur alla tillvägagångssätten beräknar sina utsläpp för att 

kunna genomföra en jämförelse. Det ansågs alltså det inte relevant att analysera hur de olika 

tillvägagångssätten beräknar utsläppen, då mängden information inte ansågs som tillräcklig 

för att kunna utföra jämförelsen. På grund av tidsaspekten gjordes därmed en avgränsning, 

att denna studie inte beskriver hur tillvägagångssätten tillämpas praktiskt. Det fanns med 

andra ord inte tillräckligt mycket tid för en sådan jämförelse.   

När olika potentiella teman vuxit fram kunde materialet bearbetas igen, denna gång 

deduktivt för att finna mer information i texterna. Den tillgängliga informationen 

bearbetades då genom att finna fördjupningar i de teman som var utvalda efter den 

induktiva processen. Den deduktiva arbetsprocessen innebar att finna underlag för att 

besvara den här studiens frågeställningar. Alltså genom den induktiva processen i 

kombination med den deduktiva bearbetades materialet inledningsvis öppet för att sedan 

studeras mer specifikt för att besvara tillvägagångssättens likheter, skillnader, fördelar och 

nackdelar. 

Deduktion brukar vara ett kännetecknande för kvantitativa studier, men kan också 

kombineras med induktion, vilket då beskrivs som en analytisk induktion. I en analytisk 

induktion kombineras induktiva- och deduktiva arbetsprocesser, vilket också skett i denna 

studie. Vanligtvis sker arbetsprocessen på ett sådant sätt att bearbetningen sker utifrån det 

material som den induktiva processen resulterat i. Den induktiva metoden används genom 

att analysera vad materialet säger och vilken information den innehåller (Watt Boolsen, 

2007). Den induktiva processen användes för att få en generell överblick av det material som 

analyserades. I denna studie genererade också den induktiva processen de teman som 

tidigare har beskrivits och bidrog även med studiens frågeställningar. Frågeställningar och 

teman som växte fram under generaliseringen av materialet. Samtidigt som de induktiva 

frågorna ställs sker även en deduktiv bearbetning. Det innebär att den deduktiva processen 

användes för att finna mer riktad information. Att materialet analyserades för att skapa en 

mer djupgående analys av de identifierade teman som upptäcktes och för att finna svar på 

studiens frågeställningar och syfte. I den här studien har de deduktiva hypoteserna varit 

studiens frågeställningar och syfte. En analytisk induktion är en metod som används för att 

finna universella förklaringar till det som eftersöks. (Watt Boolsen, 2007).  
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Alla artiklar till denna studie analyserades på ett liknande sätt efter urvalet från den 

induktiva arbetsprocessen. Artiklarna analyserades därefter djupare, genom att studera 

texten deduktivt med denna studies frågeställningar och syfte. Anledningen till att det 

användes en analytisk induktion vid analysen, var för att finna intressanta ämnen som kunde 

forma frågeställningar, i syfte att kunna analysera och jämföra tillvägagångssätt att 

tillgodose exempelvis SMHIs uttryckta behov. Frågeställningar och syfte som också kan ge 

andra myndigheter än SMHI en vägledning för att finna ett användbart tillvägagångsätt, som 

de skulle kunna applicera i sin verksamhet. Alla delar i artiklarna studerades under analysen, 

dock analyserades alla delar inte lika grundligt. Vissa av artiklarnas resultatdelar låg inte 

inom ramen för analysen.  

 

5. Resultat 
Resultatet av denna studie presenteras i två avsnitt som också speglar studiens två 

respektive frågeställningar. Avsnitt 5.1 presenterar vilka skillnader och likheter som finns 

mellan ramverken och riktlinjerna för att kvantitativt bedöma utsläpp av växthusgaser, och 

5.2 identifierar för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten.  

 

5.1 Skillnader och likheter mellan tillvägagångssätten 

Genom analys har studien identifierat ett antal olika skillnader och likheter mellan de olika 

tillvägagångssätten (tabell 1). I analysen identifierades tre teman som ansågs relevanta för 

den här studien – tillvägagångssättens syfte, trovärdighet och hur de klassificerar. Tabell 1 

beskriver vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika tillvägagångssätten, baserat 

på de teman som upptäckts genom analysen. 

Tabell 1. Skillnader och likheter. 

Tema Syfte Trovärdighet Klassificering 
och skalnivåer 

Tillväga-
gångssätt 

Fokus på 
hållbarhet 

Kvantifierar 
växthusgas-
utsläpp 

Vetenskapligt 
erkänd 

Bygger på 
lagstiftning 

Krav på 
certifiering 

Internationellt 
etablerad 

Direkta 
utsläpp 

Indirekta 
utsläpp 

GRI x x    x   
ISO 
14064 

 x  x x x x x 

2006 
IPCC 
riktlinjer 

 x x   x x x 

 

 

Samtliga analyserade tillvägagångssätt kan användas för att kvantifiera utsläpp av 

växthusgaser, vilket också är det som myndigheterna söker och har behov av. Det är dock 
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bara IPCC 2006 och ISO 14064 som är framtagna för att enbart kvantifiera 

växthusgasutsläpp. Syftet med GRI-ramverket skiljer sig från de andra tillvägagångssätten då 

GRI är inriktat till flera huvudområden, som ekonomi, miljö, mänskliga rättigheter och socialt 

ansvar (Toppinen & Korhonen-Kurki, 2013). Både IPCC och ISOs tillvägagångssätt fokuserar 

på miljö och att kvantifiera utsläppa av växthusgaser och har det som sin huvudfråga, de tar 

alltså inte hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna i samma utsträckning som GRI-

ramverket gör. I jämförelse mellan alla tillvägagångssätt som analyserats i den här studien är 

GRI-ramverket det tillvägagångssätt som har bredast perspektiv på hållbarhetsfrågor (Weng 

& Bohmer, 2006), (Penman et al, 2006).  

Alla tillvägagångssätten är internationellt etablerade och används på olika geografiska 

skalnivåer, i olika länder, i olika typer av organisationer och verksamheter. De olika 

tillvägagångssätten är grundade på olika sätt. ISO 14064 är ett ramverk som bygger på 

lagstiftning och 2006 IPPC riktlinjerna är en metodik som klassificeras som en erkänd 

vetenskaplig metod (Bastianoni et al, 2014). Det är bara IPCC 2006 som anses vara en erkänd 

vetenskaplig metod, av den litteratur som analyserats i denna studie. GRI grundar sig på 

experters erfarenhet och från ett flertal intressenter inom frivillighetsorganisationer, företag 

och investerare (Global Reporting Initiative, 2018). ISO 14064 urskiljer sig från de andra 

tillvägagångssätten, då det är ett ramverk som kräver certifiering av en tredje part 

(Naturvårdsverket, 2005), vilket ökar ramverkets trovärdighet. Trovärdighet i beräkningarna 

är också något som SMHI uttryckt som en viktig aspekt, då de önskar beräkningar som är 

mer signifikanta med de verkliga utsläppen. 

Det finns andra likheter mellan ISO 14064 och IPCC 2006. Det är att båda kan dela upp 

utsläppen i kategorierna indirekta och direkta utsläpp (Bastianoni et al, 2014), 

(Intergovermental Panel on Climate Change, 2018). Det finns dock skillnader mellan hur ISO 

och IPCC 2006 klassificerar indirekta- och direkta utsläpp. ISO 14064 kan bland annat dela 

upp utsläppen efter geografiska kriterier, vilket inte IPCC 2006 gör (Marchi et al, 2017). IPCC 

delar istället upp utsläppen i hur utsläppen av växthusgaserna släpps ut, det vill säga 

antropogent eller naturligt. De direkta utsläppen är de utsläpp som sker av mänskliga 

aktiviteter, medan de indirekta utsläppen är de som är mer naturliga. Direkta utsläpp är 

alltså när människan bidrar till ett ökat utsläpp av ett specifikt ämne. Att också ta med det 

naturliga utsläppet gör att det totala utsläppet kan mätas (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, 2018). Skillnaden mellan hur de två tillvägagångssätten klassificerar 

utsläppen kan exemplifieras i hur en tjänsteresa klassificeras. En tjänsteresa klassificeras 

som ett indirekt utsläpp av ISO 14064 och ett direkt utsläpp av IPCC 2006. Anledningen att 

det finns skillnader i hur tjänsteresan klassificeras i det här exemplet är att en tjänsteresa är 

ett antropogent utsläpp och blir därför ett direkt utsläpp enligt IPCC 2006, men utsläppet 

kan också ske utanför det geografiska området och blir därmed ett indirekt utsläpp enligt 

ISO. Båda tillvägagångssätten inkluderar utsläppen som sker av tjänsteresor, men 

klassificeras olika. 
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5.2 För- och nackdelar med de olika tillvångsätten 

Denna studie har funnit att för de teman som presenterats för skillnader och likheter kan 

också identifierade för- och nackdelar och klassificeras inom. Förutom dessa har även andra 

för- och nackdelar identifierats, som exempelvis ökad hänsyn för miljöfrågor och ekonomiska 

hinder (tabell 2).  

Tabell 2. För- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten. 

Tillvägagångssätt Fördelar Nackdelar 

GRI  Breddar en 
verksamhets 
hållbarhetsperspektiv. 

 Internationellt 
etablerat ramverk. 

 Bidrar till ett brett 
utbud av 
hållbarhetsanalyser 
internationellt. 

 Bidrar till att 
verksamheter allt 
oftare tar hänsyn till 
miljöarbete. 

 Riskerar att bli 
endimensionell 
rapportering. 

 Obalans mellan miljö, 
sociala och 
ekonomiska 
perspektivet. 

ISO 14064  Omfattande 
vägledning, som skapar 
möjlighet att validera. 

 Internationellt 
etablerat 

 Certifieringskrav, ökad 
trovärdighet. 

 Kan kombineras med 
IPCC 2006. 

 Kan dela upp utsläppen 
i direkta och indirekta. 

 Uppbyggd på 
lagstiftning. 

 Certifieringskrav, 
ekonomiska hinder. 

2006 IPCC riktlinjer  Kan kombineras med 
ISO 14064. 

 Internationellt 
etablerat 

 Bidragit till att ett brett 
utbud av analyser som 
möjliggör för 
jämförelser. 

 Kan kvantifieras i olika 
precisionsnivåer. 

 Kan dela upp utsläppen 
i indirekta och direkta. 

 Klassificeras som 
vetenskapligt erkänd. 

 

 Används främst på 
nationell skala. 

 Analyser på lägre 
nivåer kan ge 
missvisande resultat. 
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GRIs ramverk som innehåller fler perspektiv än bara miljöperspektivet anses vara 

fördelaktigt tillvägagångssätt vid hållbarhetsfrågor, eftersom det inkluderar mer än att 

enbart kvantifiera växthusgaser (Toppinen & Korhonen-Kurki, 2013). IPCC 2006 och ISO 

14064 smalare perspektiv kan då ses som en nackdel vid arbetet med hållbarhetsfrågor, då 

hållbarhetsarbete innehåller fler aspekter än miljöperspektivet (Toppinen & Korhonen-Kurki, 

2013). GRI anses idag vara den guide som är mest omfattande för att skapa utveckling i 

hållbarhetsrapportering. Att GRI-ramverket används i sådan omfattande utsträckning 

internationellt har bidragit till att verksamheter allt oftare tar hänsyn till olika typer av 

miljöfrågor (Talbot & Boiral, 2018). 

Det finns dock en obalans mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga kriterierna i GRIs 

ramverk. Med det menas att en stor del av det som rapporteras enbart innehåller en 

dimension. Trots att ramverket är skapat för att fånga fler perspektiv riskeras ändå 

perspektiv falla bort i hållbarhetsrapporteringen (Siew, 2015; Tab, 2). Om 

hållbarhetsrapporteringen bara innehåller en av de tre dimensionerna riskerar den att bli 

enkelspårig, vilket medför en problematik där risken finns att förlora helhetsbilden för 

hållbarhet. Användare av GRI ramverket riskerar att enbart förhålla sig till GRIs kriterier 

istället för att själva tänka efter vilka effekter verksamheten eller organisationen vill uppnå 

med sitt hållbarhetsarbete (Siew, 2015). Detta kan medföra att arbetet inte utvecklas utan 

riskerar att stagnera. GRI-ramverket beskriver inte heller hur hållbar en verksamhet 

egentligen är, utan bara att de ska arbeta med hållbarhetsfrågor (Siew, 2015). GRIs ramverk 

ger dessutom större utrymme för tolkning, då alla hållbarhetsfrågor inte är kvantifierbara 

(Toppinen & Korhonen-Kurki, 2013).  

Verksamheter som styr sitt kvantifieringsarbete enligt ISO 14064 är mer benägna att dela 

information av utsläpp av växthusgaser (Rankin, Windsor & Wahyuni, 2011), vilket kan ses 

som en fördel med tillvägagångssättet. Rapporteringen av utsläpp av växthusgaser är också 

mer trovärdig om en verksamhet använder ISO 14064 istället för exempelvis GRI. 

Anledningen till det är att ISO har en mer omfattande vägledning än GRI, när det gäller 

kvantifiering av växthusgaser. Att GRI inte anses vara lika omfattande som ISO beror på att 

de har ett bredare utbud av perspektiv i sin rapportering. ISO 14064 anses därför som en 

mer kvalificerad grund att använda än GRI för att skapa ett trovärdigt index för utsläpp av 

växthusgaser (Rankin, Windsor & Wahyuni, 2011).  

Även om GRI ger ett bredare perspektiv på hållbarhetsfrågor så kan delar av utsläppen av 

växthusgaser saknas i rapporteringen. Den blir med andra ord inte fullständig och 

representerar inte det egentliga resultatet av utsläppen av växthusgaser (Talbot & Boiral, 

2018). För att nå mer tillförlitliga rapporter kan ISO 14064 användas, eftersom ISO kan 

användas som ett validitetsverktyg (Bastianoni et al, 2014), (Tab 2). Att kunna validera och 

verifiera ökar trovärdigheten i kvantifieringen av växthusgaser, vilket också kan ses som en 

styrka i standarden (Weng & Boehmer, 2006).  

Att ISO 14064 kan användas som valideringsverktyg när växthusgaser kvantifieras är en 

fördel. Det finns dock fler fördelar med standarden, det är nämligen möjligt att kombinera 
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den med andra tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt som kan kombineras med ISO 14064 

är IPCC 2006 (Tab, 2) IPCC 2006 kan användas för att kvantifiera utsläppen av växthusgaser 

och ISO 14064 kan säkerställa valideringen och transparens av exempelvis ett projekt. 

Används ISO 14064 rätt är det möjligt att följa ett projekt över tid (Bastianoni et al, 2014). 

GRI ger verksamheter en definierad ram för information, då GRI bidrar till att offentliggöra 

riktlinjer och indikatorer. Innehållet i hållbarhetsrapporter kan också användas för att 

övervaka, bedöma och jämföra vilken prestanda som en organisation eller verksamhet har i 

sina hållbarhetsfrågor, vilket är en fördel vid arbetet med miljöfrågor (Talbot & Boiral, 2018), 

(Tab, 2). IPCC 2006 har också varit en bidragande faktor till att antalet analyser av utsläpp av 

växthusgaser har ökat i världen (Tab,2), då det är internationella riktlinjer som många av 

världens länder använder för att kvantifiera växthusgasutsläpp. Den ökande mängden av 

analyser har skapat förutsättningar för att göra jämförelser och studera utvecklingen av 

miljöarbetet (Alam, Duffy, Hyde & McNabola, 2017), vilket kan ses som en fördel när det 

gäller arbetet med att minska växthuseffekten. Att minska växthuseffekten är också något 

som myndigheterna i Sverige arbetar med, finns det möjligheter att jämföra och studera 

utvecklingen kan vara en bidragande faktor till att de utvecklar sitt arbete.  

En styrka med IPCC 2006 är att den kan delas upp i tre nivåer (Tab,2). Vilken nivå som 

används i beräkningarna avgörs av det material och det data som finns tillgängligt. 

Tillvägagångssättet har också bidragit till att även länder som inte har så mycket tillgänglig 

data, ändå kan bidra med rapporteringar av växthusgasutsläpp. De olika nivåerna 

bestämmer också hur precisa de uppskattade beräkningarna på växthusgasutsläppen blir. 

Den första nivån i IPCC 2006 används oftast när det finns lite data att analysera. Den används 

också oftast i de länder där tillgången till data är begränsad. En nackdel med den nivån är att 

resultaten kan vara felaktiga, då mängden data inte är tillräckligt stor. När det finns mer data 

att tillgå är det vanligare att en högre nivå används. De uppskattade beräkningarna blir då 

mer noggranna och också mer sanningsenliga, vilket är en fördel. Det som skiljer de olika 

nivåerna är att det i nivå två och tre finns ekvationer för att beräkna utsläpp. Skillnaden 

mellan nivå två och tre är att de utgår från olika parametrar. Nivå två följer några 

standardparametrar som är definierade av IPCC 2006, medan nivå tre följer parametrar som 

är nationellt utvecklade. Att de högre nivåerna också utgår från olika typer av parametrar är 

en styrka i riktlinjerna. Det innebär att beroende på vilken nivå som används vid beräkning, 

speglar också vilken tillförlitlighet resultaten får. Tillförlitligheten i resultatet av en analys 

beror alltså på vilken nivå av riktlinjerna som har använts. (O’Dwyer, Walshe & Byrne, 2018)  

Trots att IPCC 2006 egentligen är skapad för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser på 

nationell nivå (Tab, 2), kan den kombineras med bland andra ISO 14064 för att minska den 

geografiska skalan. Att IPCC 2006 är anpassad till en nationell skala kan ses som en nackdel, 

då allt miljöarbete inte sker på nationell nivå (Tab, 2). Det är dock en fördel att den kan 

kombineras med andra tillvägagångssätt för att kvantifiera växthusgaser och att den genom 

att kombineras med andra metodiker gör det möjligt att minska den geografiska skalan. Det 

gör det även möjligt att minska den geografiska skalan från en nationell till lokal nivå. Genom 

att kombinera IPCC 2006 med ISO 14064 kan det skapa goda effekter på miljön. Det beror på 
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att kombinationen mellan tillvägagångssätten skapar ett starkt samarbete mellan dessa 

internationella organisationer som är lagstiftade och vetenskaplig (Bastianoni et al, 2014), 

(Tab,2), vilket är en fördel.  

 

6. Diskussion 
Diskussionen presenteras i två huvudavsnitt som behandlar studiens resultat utifrån de 

teman som resultatet berör, samt diskuterar studiens metod. Avsnitt 6.1 presenterar 

resultatdiskussion och avsnitt 6.2 presenterar metoddiskussion.  

 

6.1 Tillvägagångssättens lämplighet för statliga myndigheter  

Studiens resultat visar att tillvägagångssätten kan ha fler syften än att stödja arbetet med att 

kvantifiera utsläpp av växthusgaser, att de har skillnader och likheter i trovärdighet, 

klassificering och skalnivåer, samt har för- och nackdelar som kan vara avgörande för 

huruvida de tillgodoser en statlig myndighets behov och önskemål. Trots att den här studien 

bidragit med att identifiera skillnader och likheter, för- och nackdelar mellan de olika 

tillvägagångssätten, betyder det inte att allt inkluderas. Eftersom bara ett urval av 

information om de olika tillvägagångssätten har analyserats i denna studie. Det kan finnas 

material som visar andra likheter och skillnader mellan tillvägagångssätten. Det kan också 

finnas andra för- och nackdelar med tillvägagångssätten, som inte framkommit från denna 

litteraturstudie.  

 

6.1.1 Tillvägagångssättens syfte och möjligheter  

Litteraturstudien visar att samtliga analyserade tillvägagångssätt skulle kunna vara 

applicerbara för att kvantifiera växthusgaser för en statlig myndighet i Sverige. Alla 

tillvägagångssätten möjliggör att kunna följa utvecklingen, jämföra och övervaka de åtgärder 

en myndighet vidtar för att minska växthusgasutsläppen (Talbot & Boiral, 2018), (Alam, 

Duffy, Hyde & McNabola, 2017). Även om en myndighet använder sig av ISO 14064 

alternativt IPCC 2006, som till skillnad från GRI inte har uttalat fokus på social och ekonomisk 

hållbarhet (Weng & Bohmer, 2006), (Penman et al, 2006), så kan tillvägagångssätten bidra 

till en mindre påverkan på växthuseffekten och kan därmed också ses som en positiv 

utveckling ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Alltså kan den myndighet som 

väljer att använda sig av ISO 14064 eller IPCC 2006 indirekt bidra till en positiv 

hållbarhetsutveckling. Alla tillvägagångssätten skapar alltså möjligheter för myndigheter att 

uppfylla Sveriges regerings vision, samt internationella hålbarhetsmål, som svenska 

myndigheter har att förhålla sig till.  

GRI har fått utstå kritik som hävdar att det finns risker att rapporteringen bara fokusera på 

ett av de tre hållbarhetsperspektiven, vilket gör att helhetsbilden av hållbarhetsarbetet inte 

blir synliggjord (Siew, 2015). Vilket perspektiv en verksamhet eller organisation väljer att 

fokusera på i sitt hållbarhetsarbete varierar beroende på verksamhetens eller 

organisationens ändamål och intresse. Om det finns ett brinnande intresse inom en statlig 
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myndighet att fokusera enbart på miljö, ekonomi eller sociala frågor, ökar också risken att 

arbetet blir endimensionellt. GRI öppnar upp möjligheten för dess användare att fokusera på 

de frågor som intresserar verksamheten mest. Om en verksamhet istället skulle använda 

ISOs eller IPCCs tillvägagångssätt är sannolikheten högre att en verksamhet arbetar med att 

kvantifiera utsläpp av växthusgaser, då deras ramverk och riktlinjer syftar till det. Att 

använda GRIs tillvägagångssätt betyder enligt kritikerna att miljöfrågorna inte nödvändigtvis 

prioriteras utav en verksamhet, utan bara att de arbetar med hållbarhetsfrågor (Siew, 2015). 

Om en statlig myndighet applicerar exempelvis GRI för att kvantifiera sina utsläpp av 

växthusgaser, borde inte det perspektivet vara något som prioriteras bort. GRI kan då också 

öppna upp möjligheter för de myndigheter som också sätter stor vikt i sociala frågor. De kan 

då få ett tillvägagångssätt som både kan användas för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser 

och sociala frågor. 

De tillvägagångssätten som skulle vara bäst lämpade för att applicera i en myndighet, utifrån 

den här studiens analys av syftet är ISO 14064 och IPCC 2006. Eftersom de 

tillvägagångssättens huvudsakliga syfte är att kvantifiera utsläpp av växthusgaser, vilket GRIs 

syfte inte är. Att kvantifiera utsläpp av växthusgaser var också det huvudsakliga behovet hos 

myndigheterna.  

 

6.1.2 Tillvägagångssättens trovärdighet  

Studien har identifierat att tillvägagångssättens trovärdighet kan vara en avgörande faktor 

för huruvida de lämpar sig för en statlig myndighet. Studien har påvisat att trovärdigheten 

kan belysas på flera olika sätt, genom bland annat hur växthusgasutsläppen rapporteras, hur 

de valideras, tillvägagångssättens förankring inom lagstiftning och vetenskap samt 

organisationers benägenhet att vara transparent med resultat och sitt tillvägagångssätt.  

Det finns studier som anser att verksamheter som använder GRIs ramverk har en mer 

svårtolkad rapportering, eftersom allt som rapporteras inom ramen för GRI inte är 

kvantifierbart (Toppinen & Korhonen-Kurki, 2013). Detta innebär rapporteringen också kan 

tolkas olika beroende på vem som läser, vilket i sin tur kan leda till att läsare kan dra olika 

slutsatser av samma resultat. Rapporteringens trovärdighet kan då ifrågasättas. Den typen 

av problematik har ISO försökt att förhindra genom att skapa ISO 14064, som kan validera 

rapporteringen. Genom att validera kan en verksamhet eller organisation säkerställa att det 

är de faktiska resultaten som presenteras vid rapportering (Weng & Boehmer, 2006). Ett 

resultat av utsläpp av växthusgaser som validerats kan anses som mer trovärdigt än något 

som inte validerats. Exempelvis om det skett en validering av det kvantifierade 

växthusgasutsläppet är det svårare för kritiker att påpeka att resultatet är felaktigt. Det ger 

då också en extra trygghet i att resultaten som rapporteras verkligen stämmer med det 

faktiska resultatet (Weng & Boehmer, 2006). 

I studien har också tillvägagångssättens grunder analyserats. ISO 14064 grundar sig på 

lagstiftning, medan IPCC 2006 grundar sig i vetenskapen (Bastianoni et al, 2014). Om en 

organisation eller verksamhet kombinerar de två tillvägagångssätten bör trovärdigheten öka 
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genom att det då finns förankring mellan vetenskap och lagstiftning. Detta skulle kunna vara 

avgörande vid valet av tillvägagångssätt för en organisation eller verksamhet. Det finns dock 

fler sätt som också skulle kunna öka trovärdigheten vid användning av ett tillvägagångssätt 

för att kvantifiera växthusgasutsläpp, exempelvis genom certifiering. ISO 14064 kan 

användas för tredjepartscertifiering (Naturvårdsverket, 2005). Detta kan dock medföra 

kostnader (Swedish Standards Institute, 2018), som skulle kunna utgöra ett hinder för 

organisationer eller verksamheter. För en svensk statlig myndighet som förväntas bidra till 

regeringens vision samt internationella miljömål, bör det dock kunna vara motiverat att 

generera kostnader i ett sådant syfte.  

Studien konstaterar att de som använder ISO 14064 visar sig också mer benägna om att 

presentera information om sina resultat än andra tillvägagångssätt (Rankin, Windsor & 

Wahyuni, 2011). Vilket också kan möjliggöra för allmänheten att ta del av information kring 

miljöfrågorna. När en verksamhet eller organisation är transparens i sitt miljöarbete kan det 

också generera ökad trovärdighet för organisationen eller verksamhetens varumärke (Siew, 

2015). Om en organisation saknar trovärdigt tillvägagångssätt för att exempelvis kvantifiera 

växthusgaser kan misstro väckas mot verksamheten eller organisationen. En misstro som 

grundar sig i att en verksamhet eller organisation döljer något för dess intressenter eller att 

de inte arbetar med miljöfrågor överhuvudtaget (Kim, Fairclough & Dibrell, 2017). 

En konsekvens som är viktig att beakta när det gäller trovärdighet är att om en organisation 

eller verksamhet som profilerar sig genom visad miljöhänsyn väcker misstro bland sina 

intressenter, genom att i verkligheten inte engagera sig för miljön, kan det leda till att 

anklagelser om att syssla med ”greenwasching” (Kim, Fairclough & Dibrell, 2017). 

Verksamheter eller organisationer kan profilera sin verksamhet på olika sätt. Bland annat 

genom att antigen certifiera sin verksamhet till olika miljöstandarder (SMHI, 2018, b) eller 

att profilera varor till olika typer av miljömärkningar (Naturskyddsföreningen, 2018). 

Exempelvis SMHI, som anser sig själva som en expertmyndighet under Miljö- och 

energidepartementet (SMHI, 2018 a), skulle kunna behöva använda ett tillvägagångssätt för 

att kvantifiera utsläpp av växthusgaser, som möjliggör transparens och tydlig redovisning, för 

att minimera risken att bli anklagad för ”greenwashing”. Vid valet av tillvägagångssätt för att 

kvantifiera utsläpp av växthusgaser är det alltså viktigt att fundera på tillvägagångssättets 

trovärdighet. Dels förankring i vetenskap och lagstiftning, hur utsläppen rapporteras samt 

om tillvägagångssättet möjliggör transparens.  

De tillvägagångssätten som skulle vara bäst lämpade för att applicera i en myndighet, utifrån 

den här studiens analys av trovärdighet är ISO 14064 och IPCC 2006. Eftersom de 

tillvägagångssättens enligt den här studiens resultat anses vara mer trovärdiga. Resultatet av 

analysen visar att GRI fått utså kritik för sin trovärdighet, medan ISO 14064 har visat 

motsatsen. Att resultaten av beräkningarna är signifikanta med de verkliga utsläppen var 

något som bland annat SMHI sökte och kan därför anses som en viktig prioritet för 

myndigheten.  
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6.1.3 Tillvägagångssättens klassificering och skalnivåer  

I studiens resultat redogörs skillnader och likheter mellan hur utsläpp av växthusgaser kan 

klassificeras, det vill säga indelas i indirekt eller direkt påverkan på miljön. Om en myndighet 

är certifierade i miljöledningssystemet ISO 14001 har de krav på sig att identifiera både 

indirekta och direkta miljöaspekter, då all verksamhet som en myndighet bedriver ska 

innefattas i miljöledningsarbetet (Naturvårdsverket, 2017, a). SMHI är en av Sveriges 

myndigheter som innefattas av dessa krav (SMHI, 2018, b). Eftersom både ISO 14064 och 

IPCC 2006 gör denna klassificering lämpar sig båda metoderna för en myndighet som SMHI. 

När en organisation eller verksamhet ska välja ett tillvägagångssätt för att kvantifiera utsläpp 

av växthusgaser, bör de först fundera på om de vill eller behöver klassificera sina utsläpp och 

därefter identifiera hur. 

I den här studien konstateras för- och nackdelar med olika tillvägagångssätts möjliga 

geografiska och matematiska skalnivåer. En av IPCC 2006 styrkor är att de matematiska 

beräkningarna av utsläppen kan ske i olika nivåer (O’Dwyer, Walshe & Byrne, 2018). Det 

skapar möjligheter för utvecklingsländer att kvantifiera sina utsläpp av växthusgaser, då de 

kan ha låg tillgång till data. För svenska statliga myndigheter förutsatt att tillgång till data 

finns, bör kan en så hög nivå som möjligt användas inom IPCC 2006 för att få mer precisa och 

sanningsenliga resultat (O’Dwyer, Walshe & Byrne, 2018). IPCC 2006 lämpar sig alltså till alla 

myndigheter för att kvantitativt bedöma växthusgasutsläpp. Det är nivån som är avgörande 

för hur precist resultaten visar. 

Beroende på hur en organisation eller verksamhet vill mäta sina utsläpp är geografiska 

skalnivåer intressanta att diskutera. I studien konstateras IPCC 2006 vara geografiskt 

begränsade till en nationell nivå (Bastianoni et al, 2014). Eftersom en svensk myndighet som 

arbetar med miljöledningssystemet ISO14001 ska innefatta all bedriven verksamhet i sitt 

miljöledningsarbete (Naturvårdsverket, 2017, a), kan det finnas behov av att kunna beräkna 

utsläpp på regional och lokal nivå, vilket möjliggörs om IPCC 2006 och ISO 14064 kombineras 

(Bastianoni et al, 2014). En artikel av Bastianoni et al (2014) berör ett forskningsprojekt där 

IPCC 2006 används för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser i ett område i Italien. IPCC 

2006 används alltså inte enbart av nationer, utan det kan även användas av andra 

(Bastianoni et al, 2014) Det finns kritiker som anser att rapporteringen av utsläpp av 

växthusgaser generellt är för avgränsad, att det inte finns ett tillräckligt brett geografiskt 

perspektiv. De menar att rapporteringen endast inkluderar utsläpp inom det geografiska 

område som verksamheten är lokaliserad. Det innebär att om det geografiska perspektivet 

blev bredare skulle utsläppen vara högre än vad resultatet i redovisade rapporter visar. En 

anledning till att det geografiska perspektivet är smalt är att det finns brister i vem som 

egentligen ansvarar för utsläppen (Hult & Larsson, 2016). 

Vilket tillvägagångssätt som skulle vara bäst att applicera för en statlig myndighet ur ett 

klassificerings och skalnivås perspektiv beror på vilken geografisk skalnivå och hur precisa de 

vill göra sina bedömningar. Hur korrekta de kvantitativa bedömningarna av utsläpp av 

växthusgaser blir vid användning av IPCC 2006 beror på hur mycket data som finns tillgänglig 

för en statlig myndighet. Finns det en liten tillgång till data riskerar bedömningarna att bli 
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felaktiga, ju mer data som finn tillgänglig desto mer sanningsenliga blir bedömningarna. Om 

en myndighet vill kunna göra en kvantitativ bedömning av växthusgaser på en nationell nivå 

skulle alla tre kunna vara applicerbara. Om den geografiska skalnivån minskas till en regional 

eller lokal nivå är ISO 14064 ett bättre alternativ. Den här studien fann ingen information om 

på vilken geografisk skala som GRI kan anpassas efter. Därför finns det en möjlighet till att 

även GRI skulle kunna vara applicerbart för en statlig myndighet. Dock skulle en myndighet 

kunna kombinera ISO 14064 och IPCC 2006, vilket möjliggör för en mindre geografisk 

skalnivå. Vilket tillvägagångsätt som är det bästa alternativet för myndigheterna beror alltså 

på vilka olika nivåer myndigheterna vill göra sina beräkningar av växthusgaser på. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens valda metod, att genomföra en litteraturstudie har bidragit till att besvara studiens 

frågeställningar ur ett teoretiskt perspektiv. Studien har analyserat olika tillvägagångssätt för 

att kvantifiera utsläpp av växthusgaser, samt identifierat likheter eller skillnader, för- och 

nackdelar med de olika tillvägagångssätten. 

Det finns en risk att relevant litteratur har förbisetts i studien, på grund av att sökningarna 

gjorts med fokus på ett tillvägagångssätt i taget. Genom antagandet att det var mindre 

trovärdigt att finna samlat material om de olika tillvägagångssätten kan intressant litteratur 

ha passerats. En avgränsning var inledningsvis nödvändig för att hitta lämpligt 

ämnesområde, vilket ofta görs vid sökning av litteratur (Patel & Davidson, 2011). Trots 

denna avgränsning hittades litteratur som innehöll jämförelser mellan tillvägagångssätten 

(Bastianoni et al, 2014; Rankin, Windsor & Wahyuni, 2011).  

Studien har genomförts som en växelverkan inklusive löpande utvärdering och det har 

identifierats behov av kompletterande information. Trots detta har viss information inte 

hittats. Exempelvis saknar studien information om GRIs ramverks förmåga att klassificera 

växthusgasutsläpp samt dess möjliga skalnivåer, vilket har påverkat studiens resultat.  

Eftersom studien bearbetats genom en analytisk induktion har arbetsprocessen inneburit att 

först identifiera vad som skulle undersökas, genom att identifiera ett större problemområde 

(Patel & Davidson, 2011; May, 2013). Valet av litteratur speglar därför resultatet av denna 

studie. Hade annan litteratur valt kan resultatet varit annorlunda. Genom att samla in 

kunskap om etablerade tillvägagångssätt möjliggjorde det att formulera studiens syfte, 

frågeställningar och avgränsningar (Patel & Davidson, 2011). Återigen har litteraturvalet styrt 

valet av syfte och frågeställningarna. Hade litteraturvalet varit annorlunda kunde även 

denna studies syfte och frågeställningarna varit andra. Därefter besluta om lämplig metod 

och analysteknik för att samla in och bearbeta informationen. Genomföra, analysera och 

redovisa studien resultat (Patel & Davidson, 2011). 

Metodvalet har också varit en faktor som format studien. Vid ett annat metodval skulle den 

här studien givit ett annat resultat och haft ett annat syfte och frågeställningar. Ett annat 

metodval eller annan litteratur skulle också kunnat bidra till att andra skillnader och likheter 

mellan de olika tillvägagångssätten hade upptäckts. Det skulle också kunnat bidra till fler 
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eller andra för och nackdelar med de olika tillvägagångssätten. Arbetsprocessen till ligger till 

grund för denna studie har dock innefattat samtliga steg med ett vetenskapligt 

förhållningsätt (Patel & Davidson, 2011).   

 

7. Slutsats 
Den här studien visar att alla de tre analyserade tillvägagångssätten är internationellt 

etablerade och kan appliceras i många länder.  Studien visar också att det finns likheter och 

skillnader mellan de tre tillvägagångssättens syften, trovärdighet, klassificering och skalnivå. 

Den här studien konstatera att alla tillvägagångssätt har en sak gemensamt, att de omfattar 

ett miljöperspektiv. Vilket tillvägagångssätt som skulle vara bäst att applicera i en statlig 

myndighet beror på vilket syfte myndigheten har med tillvägagångssättet. Är syftet att 

arbeta med att enbart kvantitativt bedöma växthusgasutsläpp skulle ISO 14064 eller IPCC 

2006 vara mer lämpliga. GRI skulle vara ett användbart tillvägagångssätt att applicera om en 

myndighet även vill inkludera fler hållbarhetsperspektiv i sitt arbete. Att GRI innehåller flera 

dimensioner än enbart miljöperspektivet möjliggör, för de organisationer som önskar, att 

involvera sociala och ekonomiska perspektiv i verksamhetens hållbarhetsarbete. 

Denna studie visar att GRIs breda perspektiv är något som är en fördel med ramverket. Det 

har skapat ett bredare utbud av hållbarhetsanalyser i världen. Den här studien visar också att 

det breda perspektivet kan vara en nackdel. Med ett bredare perspektiv ökar sannolikheten 

att något av hållbarhetsperspektiven inte prioriteras i samma uträckning som de andra. Om 

en myndighet väljer att applicera GRI ramverket i sin verksamhet finns det en risk att något 

hållbarhetsperspektiv prioriteras bort. 

Resultatet av denna studie visar att en fördel med IPCC 2006 är att de är vetenskapligt 

förankrade, vilket gör riktlinjerna mer trovärdiga. Om trovärdighet prioriteras högt inom en 

statlig myndighets miljöarbete skulle IPPC 2006 vara ett bra tillvägagångssätt att applicera. 

Den här studien visar att ISO 14064 är ett alternativt tillvägagångssätt om en myndighet vill 

skapa en hög trovärdighet, då det kan användas för validering av den kvantitativa 

bedömningen av växthusgasutsläpp. Denna studie visar också att GRI ramverkets 

trovärdighet kan anses som bristande, vilket innebär att om trovärdigheten är prioriterad för 

en statlig myndighet kan GRI ramverket vara mindre lämpligt.   

Denna studie visar att det finns brister i IPCC 2006, då de främst lämpar sig till kvantifiering 

på nationell nivå. Det skulle kunna skapa problem om en myndighet också vill kvantifiera 

sina utsläpp på en lägre geografisk skalnivå, exempelvis regional eller lokal nivå. Resultatet 

av denna studie visar dock att det finns en möjlighet att minska den geografiska skalan 

genom att kombinera IPCC 2006 med ISO 14064, för att minska skalnivån. Studien visar att 

genom att kombinera ISO 14064 och IPCC 2006 skapas möjligheten till ett tillvägagångssätt 

som är både lagstadgat och vetenskapligt. Det är en möjlig kombination som myndigheter 

kan använda för att skapa hög trovärdighet.  
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För exempelvis SMHI som uttryckt behovet av att kunna kvantitativt bedöma utsläpp av 

växthusgaser skulle alla tillvägagångssätt vara applicerbara. Vilket tillvägagångssätt som 

skulle anses som mest lämplig för myndigheten beror bland annat på i vilken geografisk skala 

de vill göra sina bedömningar och hur de vill klassificera sina utsläpp. GRI skulle vara lämpligt 

för SMHI då de uttrycker ett genuint intresse för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser. 

Risken är då mindre att miljöperspektivet prioriteras bort. Är intresset från SMHIs sida att 

bara kvantitativt bedöma sina utsläpp av växthusgaser skulle IPCC 2006 och ISO 14064 vara 

mer lämpliga tillvägagångssätt. Denna studie visar också att ISO 14064 och IPCC 2006 anses 

som mer trovärdiga än GRI ramverket, vilket gör dem mer lämpliga för SMHI. SMHI skulle 

även kunna kombinera ISO 14064 och IPCC 2006.  

Baserat på studiens analys finns det både för- och nackdelar med alla tillvägagångssätten. 

Vilket tillvägagångssätt som lämpar sig bäst i en statlig myndighet är inte självklart. Studien 

visar på att respektive organisation behöver besvara ett antal frågeställningar innan valet av 

tillvägagångssätt. Vad har myndigheten för syfte med att kvantitativt bedöma utsläpp av 

växthusgaser? Hur viktiga är den kvantitativa bedömningens trovärdighet för myndigheten? 

Och i vilken geografisk skala vill myndigheten kvantitativt bedöma sina utsläpp av 

växthusgaser? Studiens analys och resultat kan användas som stöd eller del av 

beslutsunderlag för Sveriges statliga myndigheter vid val av tillvägagångssätt för att 

kvantitativt bedöma utsläpp av växthusgaser. 
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