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Sammanfattning 
I allt större utsträckning blir det vanligare för företag att redovisa sina utsläpp av växthusgaser, 
främst koldioxid. Linköpings Universitet (LiU) fastställde genom sina miljömål att en 
klimatstrategi skulle upprättas för att få kännedom om hur verksamheten påverkar klimatet via 
utsläpp av koldioxid samt tänkbara åtgärder för förbättring. Genom identifiering och 
kvantifiering av problem kan förutsättningar skapas för att möjliga lösningar initieras som i sin 
tur kan ge såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. 
 
Studien syftar till att med hjälp av backcastingmetoden upprätta en klimatstrategi, samt ge förslag 
till konkreta åtgärder för LiU. Det empiriska materialet består utav statistik inhämtad från 2006: 
års data från: energianvändning, tjänsteresor samt hyrbilsverksamhet. Empiri har även inhämtats 
via en workshop med Universitetsledning och forskare inom LiU. 
 
De slutsatser som dragits genom denna studie är att det med hjälp av backcasting är möjligt att 
skapa en klimatstrategi. Mer specifika slutsatser dragna för LiU´s kommande strategiarbete är 
energieffektivisering, alternativa transportsätt avseende tjänsteresor samt alternativa 
mötesformer. 
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1. Inledning 
Debatten kring utsläpp av koldioxid och dess påverkan eller ej på temperaturökningen har under 
senare tid gjort sig till känna (Marmo 2007). Detta har lett till att fler och fler företag samt 
organisationer väljer att utreda omfattningen av verksamhetens utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser (Bogren et al, 2006).  
 
Bakgrunden till detta uppdrag kommer ifrån Linköpings Universitets beslutade miljömål för 
perioden 2008 bilaga 1 (Dnr LiU-2008/01220). LiU har beslutat att upprätta en klimatstrategi för 
att på så sätt kunna identifiera och om möjligt åtgärda/minska klimatpåverkan kopplat till de 
verksamheter som finns belägna på samtliga campus tillhörande LiU. Inom ramen för denna 
studie avgränsas uppdraget genom att enbart titta på hur koldioxidutsläpp kopplat till universitets 
verksamhet påverkar LiU´s totala klimatpåverkan. Beställare av uppdraget är 
Universitetsledningen genom central miljösamordnare, Anders Carlsson. 
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2. Syfte/Frågeställning 
Studien syftar till att med hjälp av backcastingmetoden upprätta en klimatstrategi, samt ge förslag 
till konkreta åtgärder för LiU. Studien avser belysa följande frågeställningar. 
 

1) Kan man med hjälp av backcastingmetoden forma en klimatstrategi? 
2) Hur påverkar LiU klimatet utifrån:  

a) faktiska behov som är betydande för verksamhetens existens så som resor, 
transporter och energianvändning med fokus på koldioxidutsläpp? 

b) de teniska system som LiU är en del utav (exempelvis ventilationssystem) med 
fokus på koldioxidutsläpp?   

 
      3) Vilka åtgärder för LiU kan vara lämpliga att föreslå inom ramen för en klimatstrategi? 

3. Avgränsningar  
Vid upprättandet av denna klimatstrategi har vi valt att avgränsa studien till att enbart undersöka 
faktiska koldioxidutsläpp relaterade till LiU´s verksamheter. Anledningarna till valet att enbart 
titta på koldioxidutsläpp grundar sig i att koldioxid är den klimatpåverkande gas som har störst 
påverkan från LiU´s verksamheter (Carlsson, 2008). Andra klimatpåverkande gaser som 
exempelvis metan bildas i så små kvantiteter varför dessa har valts att inte titta närmre på i denna 
studie. I denna studie har konsulttjänster, godstransporter, resor till och från jobbet, samt resor 
kopplade till varor och tjänster så som exempelvis livsmedel valts bort med anledning av att 
statistiskt underlag för dessa poster var bristfällig. Författarna är dock medvetna om vikten av 
dessa poster. De områden som fokuseras på inom ramen för studien är koldioxidutsläpp från: 
elanvändning, elanvändning kopplat till uppvärmning och nerkylning av lokaler samt 
tjänsteresor.         

4. Teori och Metod  
Metoden som valts i denna studie är backcasting. Backcasting innebär att definiera framtida 
framgång och därefter fråga sig vad som kan och måste göras för att nå målet (Zackrisson, 2002). 
 
”Under 50-talet utvecklades framför allt inom försvaret olika former av framtidsstudier. Syftet 
med dessa studier var oftast att försöka förutsäga utvecklingen inom olika områden av 
betydelse för den egna verksamheten. Framtidsstudiegenren har senare spritt sig till andra 
områden än försvaret och är nu vanlig inom bl.a. energi- och miljöområdet” (Hedberg, et al, 
2003). Från och med 50-talet har en rad olika scenariomodeller sett dagens ljus. Backcasting 
metoden har arbetats fram från traditionen av scenarioarbete med framtidsbilder, det som är mest 
karaktäristiskt för metoden backcasting är att studera och utveckla framtidsbilder med specifika 
mål. Vidare utmärker sig backcastingmetoden genom att sträva efter att frigöra själva 
utformandet av framtidsmodeller från själva dagsläget (Hedberg, et al, 2003).       
 
 Metoden går ut på att genom fyra steg arbeta sig ifrån nuläget till en framtidsvision. Dessa fyra 
steg är:  

1. upprätta gemensamma mål och gemensam strategi 
2. upprätta nulägesanalys av dagens verksamhet 
3. skapa visioner 
4. upprätta prioriteringslista/åtgärder 
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Metoden är passande för denna studie då problemet som studeras är svåröverskådligt, samt då det 
finns behov för en större förändring (Holmberg, Robért, 2002). Manning et al. 2006 hävdar 
emellertid att det är riskabelt att bygga framtidsvisioner på tidigare trender vilka inte behöver 
spegla verkligheten. Ett annat problem som backcasting hävdas ha är att skaparen själv väljer vad 
som är realistiskt 

5. Bakgrund  
LiU är ett av Sveriges största lärosäten med campus belägna i flera städer. Vid LiU finns det ca 
26000 studenter och 3500 anställda samt över 100 utbildnings och forskningsprogram i områden 
som exempelvis: teknik, medicin, naturvetenskap och utbildningsvetenskap. LiU har antagit en 
miljöpolicy som skall tydliggöra universitetets ansvar för en långsiktig och hållbar 
samhällsutveckling, policyn skall genomsyras i alla verksamheter (LiU 2007, A).   
”Vilket innebär att verksamheten:  

• ska bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö  
•  med god marginal ska uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning  
•  ständigt ska förbättras för att minska belastningen på hälsa och miljö” (LiU 2007, A).   

  

5.1 Koldioxid och global uppvärmning  
Koldioxid är en färg och luktfri gas som finns naturligt i atmosfären (Bogren et al. 2006). Livet 
på jorden är beroende av koldioxid bland annat därför att den är en av de viktigaste 
växthusgaserna som bidrar till en naturlig växthuseffekt. Den naturliga växthuseffekten innebär 
en ökning av medeltemperaturen på jorden med ca 300C (Bogren et al. 2006). Problemet ligger 
istället i rubbningen av den naturliga cykeln, vid en onaturlig tillförsel av koldioxid från 
exempelvis användning av fossila bränslen rubbas balansen och en ökning av medeltemperaturen 
äger rum (Houghton, 1997). Koldioxidhalten i atmosfären har sedan den industriella revolutionen 
ökat med 30 % (Azar 2003). Det råder inget tvivel om att det är den mänskliga påverkan i form 
av bland annat användande av fossila bränslen och avskogningen som ligger till grund för detta 
(Naturvårdsverket, 1997). Växthusgaser så som koldioxid hindrar inte solljuset (kortvågig 
strålning) från att nå till jordytan och värma upp den. Det som blir ett problem är när 
värmestrålningen från jorden skall passera ut igen, då hindrar växthusgaser så som koldioxid 
detta då värmestrålningen absorberas av bland annat koldioxid, växthusgaserna avger sedan i sin 
tur värmestrålning. Denna strålning sker radiellt vilket innebär att ca 50 % strålar tillbaka till 
jorden med en ökad medeltemperatur som resultatet (Keller, 2008). Under senare år har vi kunnat 
skåda en ökad oro för den globala uppvärmningen som tros skapas av en ökad halt av 
växthusgaser, bland annat koldioxid (Ceatano,et al,2008).  
 
Idag finns dock fortfarande forskare som hävdar motsatsen, att den globala uppvärmningen vi 
idag ser endast är en del av en naturlig cykel och att det är olikheter i solens aktivitet som ligger 
till grund för den globala uppvärmningen (Areskoug, 2006). Majoriteten av klimatforskarna är 
dock eniga om att solens aktivitet har en mycket liten inverkan på den globala uppvärmningen.  
Världen försöker gemensamt att minska det totala nettoutsläppet av koldioxid till atmosfären för 
att förhindra att ytterligare uppnå nivåer som är skadliga för livet på jorden. (Baruch, 2008). 
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Klimatet påverkas av människan på ett eller annat sätt genom våra vardagliga beslut och val. 
Genom utsläpp av växthusgaser som exempelvis koldioxid, bidrar människan till miljöpåverkan i 
form av:  

• havsisens utbredning i Arktis & Antarktis har minskat 
• havsnivåer har höjts under det senaste seklet. 
• djupet i permafrosten i polarområdena har ökat, ett tjockare skikt i markytan är tinat 

under sommaren. 
• värme och torrperioderna har i flera områden värden över ökat i frekvens (Bogren et al, 

2006). 
 

6. Genomförande 
6.1 Upprätta gemensamma mål och gemensam strategi. 
Upprättandet av en gemensam strategi och gemensamma mål har sin grund i ett sedan tidigare 
framarbetat miljömål för LiU under 2008: ”en åtgärdsplan för reducering av LiU´s 
klimatpåverkan ska utarbetas och fastställas av ledningen” (LiU 2006, B). En fullständig 
redogörelse för Universitetets miljömål hänvisas till bilaga 1. 
 
6.2 Upprätta nulägesanalys av dagens verksamhet. 
För att få en bild av hur Linköpings universitet påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid så 
har en rad olika beräkningar gjorts baserade på siffror från 2006 då dessa i nuläget är de mest 
aktuella. Data som använts i dessa beräkningar kommer ifrån universitetets verksamheter, och 
dessa är sammanställda campus för campus för att kunna särskilja data under arbetet med dem. 
Resultatet av beräkningarna kan skådas i kapitel 7, dessa presenteras där i sin helhet och inte 
campus för campus då den totala bilden av koldioxidutsläpp är den som efterfrågats.     
 
Berörda områden är: 

• El  
• Värme 
• Kyla  
• Bil  
• Hyrbil  
• Tåg 
• Flyg 

 Vid arbetet med nulägesanalysen användes tre olika scenarier vad gäller el, värme och kyla då 
antagandet gjorts att svensk el-tillverkning inte är densamma som svensk el-försörjning. Med 
förhoppning att få en representativ bild av verkligheten valdes således tre olika scenarier vilka 
var: 

• svensk elmix (faktor 10 representerar den svenska elmixen räknad på användning av 
vatten, vind och kärnkraft) 

• nordisk elmix (faktor 100  representerar nordiska elmixen, medräknat är då även 
kolkraften som finns ibland annat Danmark och Finland. Denna faktor har modifierats 
från 58 till 100 för att glappet mellan nordisk och europeisk annars blivit för stor) 

• europeisk elmix (faktor 1000 representerar den europeiska elmixen beräknad på 
användning av fossila bränslen med 50 %).  
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Dessa beräkningar kommer att redovisas i två figurer i kapitel 7.2 kallade LiU absolut och 
LiU normaliserad. Där den först nämnda visar antalet kg koldioxid och det sist nämnda 
koldioxidens halt i procent. 
 

6.3 Skapa visioner  
Visioner för det framtida klimatarbetet vid Linköpings universitet arbetades fram under en 
gemensam workshop. Deltagande vid detta arbete var forskare inom berörda områden, 
universitetsdirektör, central miljösamordnare samt en jurist, alla som kallades till workshopen 
deltog. Tanken var från början att det i förväg skulle ha skickats ut frågor att fundera över inför 
workshopen detta ändrades dock senare och deltagarna fick med en kort presentation presentera 
sig själv och vad de arbetade med. För att workshopen inte skulle falla utanför ramarna för 
projektet då frågor på förhand inte skickats ut ställdes följande frågor på plats. Dessa tre frågor 
bearbetades med en såkallad brainstorm under ca 4 timmar där resultatet sammanställdes av 
författarna av denna studie. I och med detta var grunden till det framtida arbetet med LiU´s 
miljöpolicy och reducering av koldioxidutsläpp skapad, vision skapades. 

1. Hur kan vi reducera vår klimatpåverkan? 
2. Hur kan klimatarbetet kopplas till LiUs strategiarbete? 
3. Hur formulerar vi LiUs klimatvision? 

 
6.4 Åtgärder  
Förslag på åtgärder är en del av det arbete som författarna till denna uppsats gjort. Dessa punkter 
kommer att presenteras i kapitel 7.6. Dessa åtgärdsförslag är just förslag och har pressenterats 
utan någon inbördes ordning. Författarna till denna studie anser dock att punkter såsom 
alternativa konferenssätt samt att bannlysa tomgångskörning är frågor som ligger nära till hands 
att åtgärda då LiU äger frågan.     
 

7. Resultat 

7.1 Uppdrag 
Det resultat som denna studie vill uppnå är en klimatstrategi utifrån det miljömål som Linköpings 
universitet fastställt ”En åtgärdsplan för reducering av LiU´s klimatpåverkan ska utarbetas och 
fastställas av ledningen” (LiU 2006, B).  
  

7.2 Nulägesanalys 
Statistiken som ligger till grund för denna studie är hämtade från LiU och består av 2006 års 
siffror av el, värme, kyla, bil, hyrbil, tåg och flyg. Vad gäller Universitetssjukhuset (US) har ett 
antagande gjorts, LiU´s använda yta på US är 20 % av den totala lokalarean. Vilket resulterar i ett 
antagande att LiU står för 20 % av den totala förbrukningen av el, värme, kyla.  
 
Vid beräknandet av koldioxidutsläpp från elförbrukning har tre olika beräkningsfaktorer används 
för att beräkna påverkan av koldioxid från LiUs verksamheter. Dessa tre är 10, 100 och 1000, 
faktor 10 representerar en beräkning gjord med svensk elmix. Faktor 100 är av projektet en 
påhittad faktor då glappet mellan den nordiska och europeiska elmixen ansågs vara för stort. 
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Faktor 1000 motsvarar den europeiska elmixen räknat på marginal el med kolkondenskraft. Vid 
omvandling från KWh till koldioxidutsläpp har två stycken olika värden används då två olika 
producenter av fjärrvärme finns. All förbrukning i Norrköping har räknats på 111g/KWh (Wigler 
2008). Motsvarande siffra i Linköping är Fjärrvärme 31g/KWh och Fjärrkyla 11, 37g/KWh 
(Fornander 2008).  
 
Beräkningsfaktorer som används för bil och hyrbil är densamma och består utav vägverkets 
modell där man skapat ett medelvärdes utsläpp av koldioxid från personbilar, inräknade är då 
även miljöbilar. Värdet som då skapats är ett utsläpp på 166g/km (Johansson 2008). Beräkningar 
vad gäller tåg och flyg har inte gjorts då denna statistik pressenterats direkt i koldioxidutsläpp i 
kilogram. 
 

Nuläge  
De två diagram som presenteras utgör olika sätt att se på verkligheten. Den första som är döpt till 
LiU absolut visar en belastning av utsläpp i kg koldioxid medan den andra som vi valt att kalla 
LiU normaliserad visar olika verksamheters procentuella belastning. Detta har gjorts för att kunna 
jämföra LiU mot andra aktörer samt på ett enkelt sätt kunna påvisa de mest kritiska områdena 
inom verksamheten.  
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    Diagram 1.1. Utsläpp av koldioxid under 2006 från olika verksamheter i kg. 
 
Vid beräkning med svensk elmix så kan i diagram 1.1 skådas att de största utsläppen av koldioxid 
kommer ifrån flygresor kopplade till verksamheten vilket består av 1935 ton koldioxid. Genom 
att räkna på den svenska elmixen så blir utsläppen av koldioxid totalt sätt väldigt lågt 4039 ton 
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och utsläpp kopplade till el-tillverkning näst intill obefintliga 35 ton. Detta grundar sig i att den 
svenska elmixen beräknas komma från kärnkraft, vattenkraft samt vindkraft vilka i sig inte har 
någon direkt klimatpåverkan att tala om (Areskoug, 2006). Vid beräkning av den nordiska 
elmixen med faktor 100 får däremot elen helt plötsligt ett större genomslag 3561 ton och vi ser 
nästan en fördubbling av den totala påverkan gentemot den svenska elmixen 7245 ton. Detta 
beror på att nordens länder inte har samma typ av el tillverkning, exempelvis så används inte i 
samma utsträckning icke klimatpåverkande el-framställning i hela norden (Swedish trade, 2007). 
Räknar vi istället på en europeisk elmix så finns här enorma skillnader jämfört med dem tidigare 
två. Intressant blir här hur stor skillnaden i den totala påverkan av koldioxidutsläpp 39300 ton blir 
samt hur stor skillnaden i koldioxidutsläpp från el-tillverkningen blir 35617 ton. En viktig detalj 
som kan skådas i diagrammet är hur det skiljer sig på punkten om vad som är det mest kritiska 
området beroende på vilken faktor som används. Vid beräkning på en svensk elmix så står 
flygresorna för de största koldioxidutsläppen 1935 ton koldioxid och el-tillverkningen nästan 
obefintliga 35ton. Vid beräkning med faktor 100 finns fortfarande flygresorna kvar som en 
betydande post med 1935 ton koldioxidutsläpp. Skillnaden återfinns i större utsträckning vid 
posten el som fått en större ökning till 3561 ton koldioxid. Vid kalkylering med europisk elmix 
skjuter koldioxidutsläppen för el-tillverkning i taket med 35617 ton och här kan man klart och 
tydlig skåda vad som är viktigast att arbeta med.   
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    Diagram 1.2. Utsläpp av koldioxid under 2006 från olika verksamheter i procent. 
 
Diagram 1.2 LiU normaliserad visar på samma sätt som diagram 1.1 olika verksamheters 
koldioxidutsläpp beroende på vilket faktor som används. Skillnaden mellan tabellerna är att i 
denna tabell visas verksamheternas utsläpp i procent gentemot varandra och inte i kilogram. 
Utsläppen är fortfarande lika stora på samtliga poster, vad som vill visas med detta diagram är 
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vilket område inom universitetet som har störst påverkan vid de tre olika scenarierna medan 
föregående figur är mera för jämförelse med andra verksamheter.  
 
Diagram 1.2 ger en indikation på vad som är de mest kritiska områdena inom universitetet och 
var insatserna bör riktas för att minska utsläppen av koldioxid i de tre olika scenarierna. I 
scenario ett (faktor 10) finner vi att den största påverkan av koldioxid kommer ifrån flygtrafik 
som står för nästan 50 % av utsläppen. Vid scenario två (faktor 100) har utsläppen av koldioxid 
svängt till att i största delen komma från elanvändningen, flygresorna har fortfarande en 
betydande del även i detta scenario men viktigast är ändå elanvändningen som nu står för ca 50 
%. Scenario tre (faktor 1000) visar att elanvändningen nu står för ca 90 % och samtliga andra 
delar har en marginell påverkan i detta scenario, här råder inget tvivel om att elanvändningen har 
det största koldioxidutsläppen. För att förtydliga hur olika viktigt det blir att arbeta med 
elanvändningen beroende på hur uträkningarna valts att gjorts visas nedan i diagram 1.3  hur stort 
utslag elanvändningen får vid beräkning av de olika faktorerna. Genom diagram 1.3 ser vi 
konsekvenserna av valet ifrån faktor.  

 

CO2 LiU 

Lågt 10

Medel 100

Högt 1000

 
Diagram 1.3. El-värdering efter tre olika scenarier.     

7.3 LiUs visioner och policys     
LiU´s strategiarbete i form av en strategikarta (se bilaga 2) är en framställning av Universitetets 
mål för att stärka varumärket LiU (LiU, 2007, A). Strategikartan fungerar som ett 
kommunikationsverktyg ut mot organisationer och företag som har intresse i LiU´s verksamhet, 
den är gjord för att på ett enkelt sätt utveckla och leda verksamheten. En strategikarta är bra då 
detta möjliggör för ett strategiskt lärande genom uppföljning och utvärdering. Kartan är uppdelad 
i fyra sektionerna där byggandet av LiUs varumärke står i fokus. I denna studie har författarna 
tillsammans med uppdragsgivaren valt att utgå från strategikartan vid skapandet av visioner för 
LiU´s framtida klimatarbete. De fyra byggstenarna som ligger till grund för LiU´s strategiarbete 
och ska genomsyra hela verksamheten är: 

• Visa excellens 
• Ta ansvar 
• Bygga styrka  
• Skapa effektivitet  

Strategikartan ligger till grund för skapandet av Linköpings universitets olika miljömål för 2008, 
”En åtgärdsplan för reducering av LiU´s klimatpåverkan ska utarbetas och fastställas av 
ledningen” (LiU 2006, B). Enligt LiUs miljöpolicy dokument har universitetet i sig ett ansvar till 
att bidra för en ökad utveckling med integrerad miljöhänsyn (LiU 2006, B) ”Verksamheten ska 
bedrivas  
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•  med hänsyn till hälsa och miljö  
•  med god marginal ska uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning  
•  för att minska belastningen på hälsa och miljö” ( LiU 2006, B) 

7.4 LiU som en del av regionen 
LiU med tre Campus i två städer har goda förutsättningar att vara framstående i miljöfrågor. 
Regionen har skördat stora framgångar i bland annat biogasframställning, avfallshantering samt 
ett stort miljötekniskt företagande (Norrköpingskommun, 2008). Biogastillverkningen i 
Linköping har satt staden på kartan när det gäller alternativbränslen. Detta är ett alternativ som 
förespråkas starkt av LiU då universitetet till en stor del använder sig utav biobränsle i sin 
hyrbilspark. Norrköping är å andra sidan på stark frammarsch när det gäller avfallshantering. 
Regionen har som tidigare nämnts goda förutsättningar för miljöföretagade vilket avspeglas i 
företag som Agroetanol, Econova , Svensk Biogas , Tekniska verken och Händelöverket. Dessa 
företag är starkt kopplade till universitetet med tanke på deras placering och möjligheter att 
erbjuda arbetsplatser relaterade till universitetets utbildningar. 

7.5 Vision 
Visionen för Linköpings universitet som skapades under klimatworkshopen mynnade ut i fem 
grundpunkter med ett hållbart campus som målsättning. Dessa punkter som pressenteras nedan 
har två olika tidsramar (2013 och 2020). Vilka mål som hamnar under vilken tidsram ligger 
utanför ramen av detta projekt.  

• LiUs åtgärder skall vara kopplade till de svenska och Europeiska satsningarna, samt följa 
samhällets klimatmål.  

• LiU skall vara ledande vad gäller energieffektivisering i byggnader.   
• LiU antar en modell för klimathänsyn vid beslutsfattande. 
• För att förespråka hållbart campus integreras klimathänsyn i LiUs dagliga arbete.  
• Ett systemperspektiv bör anläggas med beaktande av dem sociotekniska systemet. 

 
För att förtydliga de mål som idag finns spikade i regionen vad gäller koldioxidutsläpp och 
energiförbrukning så finns här nedan ett urval av mål.  

• EU´s mål är att minska energianvändningen med tjugo procent till 2020. Till samma år 
ska även andelen förnybar energi ha ökat till tjugo procent (EU-upplysningen 2008). 

• År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter per år och invånare (Miljömålsportalen, 2007).    

7.6 Prioriteringslista/Åtgärder  

Åtgärderna som LiU bör inrikta sig på för att minska koldioxidutsläppen framkom under den 
Workshop som hölls för att gemensamt arbeta fram en hållbar och långsiktig lösning för att LiU 
ska ges förutsättningar att nå sina klimatmål år 2008. De åtgärder som nedan presenteras är de 
konkreta förslag till åtgärder som framkom under klimatworkshopen. 
 

1) Alternativa konferenssätt: möten och konferenser är en viktig del att LiUs arbete för att minska 
resekostnader, klimatpåverkan och tidsförlusten vid resor inrättas lokaler för virtuella möten. 
Exempel från tidningen (Miljö & utveckling nr 1 2008) visar stora företags förtjänster med 
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alternativa konferens sätt både ekonomiskt och miljömässigt. Telia-Sonera visade en minskning 
med 70 % av koldioxidutsläpp på sex år och minskad energianvändning med 30 % under samma 
tid.  
 
2) Bannlys tomgångskörning, datorer och lysen med mera skall hållas avstängt när det inte 
användas, exempelvis under nätter, helger och semester.  
 
3) Dubbelsidiga utskrifter/kopieringar: förhindra enkel sidig utskrift/kopiering i möjligaste mån 
genom inställningar av skrivare och kopiatorer.  
 
4) Alternativbränsle bilar: ökad andel alternativbränsle bilar inom hyrbilsverksamheten.  
 
5) Alternativ transporsätt: öka attraktiviteten för resor med tåg eller miljöbil inom tjänsten. 
 
6) Centrala serverhallar: upprätta centrala serverhallar för att minska behovet av energi vid 
kylning.         

8. Diskussion 
LiU med Campus belägna både i Norrköping och i Linköping utgör en svårgreppbar organisation 
såväl till storlek som till utbredning. Uppgiften att försöka skapa en klimatstrategi till Linköpings 
universitet verkade snudd på omöjlig på grund av organisationens komplexa struktur med ett stort 
antal avdelningar, verksamheter och anställda. Frågan som ställts under denna studie var om de 
med hjälp av backcasting är möjligt att skapa en klimatstrategi för Linköpings universitet och 
svaret på denna fråga är Ja. Metoden backcasting lämpar sig till denna typ av studier då, 
problemet som studeras är komplext samt i stort behov av förändring (Manning et al, 2006).  
Som tidigare beskrivits så handlar inte backcasting om att enbart förutspå framtiden utan också 
om att identifiera faktiska och specifika mål som är rimliga att uppnå (Hedberg et al, 2003). 
Under 2008 skall Linköpings universitet enligt egna utstakade miljömål för året upprätta en 
åtgärdsplan för minskad klimatpåverkan utifrån vilket denna studie blev startskottet. 

8.1 Verksamhetsrelaterade koldioxidutsläpp 
De verksamhetsrelaterade kolidioxidutsläpp som i denna uppsats valts att studera är el, värme, 
flyg, tåg, kyla, hyrbil och bil Dessa faktorer har var och en för sig en påverkan på LiU´s 
koldioxidutsläpp och som visades i resultatdelen av arbetet så kan man skåda elanvändningen 
som mer eller mindre viktig att arbeta med beroende på hur dem värderas. Resultatet av dessa 
värderingar visar på att de viktigaste alternativen för LiU att arbeta med är energieffektivisering 
och resor. Med energieffektivisering så anser författarna att den största vikten inte bara skall 
läggas på den tekniska biten för att komma åt problemet utan även på en insats att försöka få till 
en beteende förändring hos anställda och studenter, avseende tomgångskörning av resurser så 
som ständigt påslagna datorer, upplysta lokaler etc. Resor som utgör en stor del av verksamheten 
för många anställda och studenter vid Linköpings universitet skulle kunna minskas i antalet km/år 
eller antalet utsläppta kg koldioxid/år om resurser lades på att införa ökad andel alternativbränsle 
bilar i hyrbilsparken. Likaså att campusbussen mellan Linköping och Norrköping drevs med ett 
alternativbränsle samt att alternativa mötesformer så som videokonferenser och dylikt infördes på 
LiU. Med alternativa mötesformer finns det både tid, pengar och miljö att spara, i kapitel 7.6 
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finns ett exempel taget ur tidningen Miljö & utveckling nr 1 2008 som visar på enorma vinster på 
dessa områden som Telia-Sonera gjort bara genom att använda sig av alternativa mötesformer. 
 
Värderingen av el anses som en viktig del i arbetet då Sverige inte är helt isolerad från övriga 
aktörer, Sverige är och kommer att förbli en del av både en nordisk och en europeisk elmarknad 
vilket innebär att det hela tiden sker en import och en export av elkraft. Den svenska elmixen som 
räknats som faktor 10 kan tänkas ses som overklig bild av verkligheten då Svensk el-tillverkning 
inte är den samma som Svensk elförbrukning, dock anser vi att detta är viktigt att ta med i 
beräkningarna då detta sätt att räkna används av bland annat SJ. Vidare så använder författarna en 
faktor 100 som valts att kallas för medel, denna faktor som tidigare beskrivits är tagen från den 
nordiska elmixen men avrundad uppåt från faktor 58 till 100. Detta avrundande har gjorts för att 
förenkla räknandet samt för att minska glappet mellan den nordiska och den europeiska faktorn, 
författarna upplever att verkligheten förhåller sig mellan den nordiska och det europeiska måttet 
då vi i Sverige har högre andel koldioxidneutral energiförskaffnings medel än övriga Europa 
(Yan, 2006).           
 

8.2 Totala koldioxidutsläpp från LiU 
De totala utsläppen av koldioxid från LiU som kan skådas i tabellen LiU absolut är enligt de tre 
scenarierna ca, 500 ton, 700 ton respektive 40 000 ton per år. Som i tidigare del beskrivits så är 
de viktigaste bitarna att arbeta med energi effektivisering samt resor. Vid en jämförelse mellan 
LiU och Lunds universitet (Lu) så finner vi enligt (Lu 2007) att även där är problemen med 
energieffektivitet och resor de största bitarna. Enligt uppgifterna ovan i detta stycke finner vi 
koldioxidutsläpp från LiU enligt de tre olika scenarierna och motsvarande siffra för Lu är 17 000 
ton per år. 
 
Vad som går att utläsa är att LiU måste arbeta med energieffektivisering och resor, men hur stor 
del av den totala påverkan har dessa punkter? I figuren LiU Normaliserad (Figur1.2) kan man 
utläsa att om faktor 10 används får vi en påverkan från resor och energianvändning som är ca 60 
%, väljer man istället att titta på en faktor 100 är motsvarande siffra på 80 % och vid en faktor 
1000 finner vi siffran 95 %.  
 

8.3 Svårigheter 
Statistiken som används i denna studie härstammar från 2006 års siffror vilket kan vara ett 
problem då dessa inte är helt i linje med nuläget, emellertid är ej 2007 års siffror i skrivande 
stund kompletta. Vidare kan antagandet om US ses som en osäkerhet då detta är just ett 
antagande, statistiken på området förföll sig nästan vara obefintlig, där har den dokumenterade 
statistiken varit den som används. Det har under detta handlingsprograms framväxt främst varit 
svårt att få tag på det statistik underlag som ligger till grund för studien. År 2007 års siffror som 
varit att föredra under arbetets gång har varit svår tillgängliga på grund av att dessa 
statistikrapporter ännu inte fastställts. Där av har endast 2006 års statistik legat som grund för 
denna studie vilket kan göra att beräkningarna inte helt är ”up to date” och kan alltså ge en 
felaktig beskrivning av hur LiU´s utsläpp i dag ser ut, detta är dock inget författarna av detta 
handlingsprogram råder över. Ytterligare problematik kring studien kan ha uppkommit i samband 
med workshopen som anlades i början av april av central miljösamordnare Anders Carlson. 
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Denna hade till syfte att skapa en vision som är användbar för denna studie/handlingsprogram 
samt det fortsatta arbetet med ett klimatåtgärdsprogram till LiU. Problemkomplexet kring denna 
workshop kan dock vara att resultatet inte riktigt motsvarade förväntningarna vilket i sig inte 
behöver vara ett problem då workshopens ändamål fullföljdes och uppfylldes. Frågan som ändå 
uppstår är i fall frågeställningen inför denna workshop hämmat tänkandet kring LiUs 
klimatpåverkan och vilka hjälpmedel som kan användas för att förbättra detta.  
 
Ytterligare osäkerheter gällande problematiken och handlingsplanen som upprättats finns genom 
att författarna av denna del av klimatåtgärdsprogrammet som är en handlingsplan kan ha haft en 
annan uppfattning av vad som behöver göras inom LiU´s klimatarbete. Medans det fortsatta 
arbetet kan komma att få en helt annan riktning. Detta beror på att det fortsatta skivandet kan 
speglas av de mest akuta åtgärderna för LiU och de ansvariga för det fortsatta arbetet tycker är av 
vikt. Detta är dock inget författarna utav denna studie kan styra över.  
 
Backcasting som metod har en enkel struktur och lämpar sig bra för denna typ av studie då 
problemet som studerats är svåröverskådligt och komplext samt i stort behov av förändring 
(Holmberg, Robért, 2002).  Författarna av denna studie ser både backcasting som en metod och 
ett verktyg och finner inga problem med att använda den på båda sätten då kombinationen av 
dessa två definitioner av metoden hjälpt till att på ett enkelt sätt forma detta 
klimatåtgärdsprogram. Enligt Manning et al. 2006 är backcasting mer av ett verktyg än en metod 
och problem kan uppstå då användaren av backcasting metoden får lov att själv avgöra vad som 
är realistiskt. Inom ramen för denna studie anses emellertid backcasting ha varit värdefull då 
specifika verksamhetsproblem har fokuserats.     

9. Slutsatser 
Backcasting som metod lämpar sig för denna typ av studie. Författarna av denna uppsats anser att 
de viktigaste åtgärderna för LiU att arbeta med för att reducera utsläppen av koldioxid är: 

• Ökad energieffektivisering 
• Minskat resande med icke förnyelsebara drivmedel, genom att göra resor i tjänsten med 

icke förnyelsebara drivmedel oattraktiva.  
• Alternativa mötesformer, satsa på ökad andel av möten som genomförs med exempelvis 

videolänk. Här finns tid, pengar och miljö att spara.    
• Öka andelen alternativa drivmedel i fordonsparken 
• Verka för beteendeförändring vad gäller resursslöseri, med exempelvis minskat antal 

påslagna datorer och belysning vid ledigheter.    

10. Förslag till vidare arbete 
I och med utförande av detta arbete har det framkommit vissa brister i statistikunderlag, förslag 
på utökat arbete blir således framarbetning av vidare statistikunderlag där bitar som valts bort i 
denna studie inkluderas. Likaså vore Upprättande av rutiner för minskat resursslöseri önskvärt 
samt att en besparingsanalys bör utformas för att motivera och driva på föreslagna åtgärder.   
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 Bilagor 

Bilaga 1:  LiU´s miljömål 2008.  

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr LiU-2008/01220 Universitetsledningen 2008-03-15 

Miljömål och handlingsplan för Linköpings universitet 2008  
 1. En åtgärdsplan för reducering av LiUs klimatpåverkan ska utarbetas och fastställas av 

ledningen  
Ansvar: Utgående från studentprojekt (C-uppsats) skall en åtgärdsplan tas fram av centrala 
miljösamordnaren.  
Klart: 2008-10-01  

 
 2. En miljöbedömning av LiUs inköp ska genomföras i syfte att identifiera kritiska 

upphandlingsområden  
 

Ansvar: Genomförs som studentprojekt. Samordnas av upphandlingschefen.  
Klart: 2008-10-01  

 3. Miljörelevant statistik vid LiU ska kartläggas och miljönyckeltal för LiUs betydande 
miljöaspekter fastställas  

 
Ansvar: Utarbetas av miljöledningsuppdragets utredare i samverkan med särskild arbetsgrupp.  
Klart: 2008-10-01  

 4. En laboratoriesäkerhetshandbok ska utarbetas och publiceras  
 

Ansvar: Utarbetas inom ramen för LiUs laboratoriesäkerhetsgrupp under ansvar av dess 
ordförande.  
Klart: 2008-12-15  

 5. Andelen osorterat och brännbart avfall ska minska vid LiU genom  
 • utökade möjligheter till källsortering  
 • informationsinsatser riktade mot anställda och studenter  
 • en översyn av avfallsflöden vid LiU i syfte att identifiera ytterligare möjligheter till 

källsortering  
 • att en sorteringsguide för avfall upprättas och görs tillgänglig på LiU-webbens 

miljösida  
 

Ansvar: LiUs arbetsgrupp för avfallsfrågor i samverkan med miljöledningsuppdragets personal 
ansvarar för att målen uppnås.  
Klart: 2008-12-15 
LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr LiU-2008/01220 Universitetsledningen 2008-03-
15  

 6. En arbetsgrupp ska inrättas i syfte att påbörja arbetet med att minska LiUs 
miljöbelastning från resor. Speciellt fokus under året ska ligga på inventering av studenters 
och anställdas krav för att i högre grad nyttja kollektivtrafik vid resor till Campus. Under 
året ska följande åtgärder genomföras:  

 
 • En resepolicy där miljöfrågor ingår ska upprättas och fastslås av rektor  
 • En enkätundersökning rörande personalens och studenternas krav för att nyttja 

kollektivtrafiken i högre grad  
 • Utökning av antalet platser för laddning av värdekort vid Campus  
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Ansvar: Miljöledningsuppdragets personal ansvarar för att etablera en arbetsgrupp. 
Personalchefen ansvarar för upprättande av en resepolicy. Arbetsgruppen i samverkan med 
miljöledningsuppdragets personal ansvarar för att utarbeta förslag till i policyn ingående miljökrav 
och för att övriga åtgärder genomförs.  
Klart: 2008-10-01  

 7. LiU ska stärka samverkan med studentorganisationerna i miljöfrågor och följande 
åtgärder prioriteras:  

 
 • LiU ska verka för att Kårhusen ska erbjuda samma möjligheter till källsortering 

som övriga LiU  
 

Ansvar: LiUs arbetsgrupp för avfallsfrågor i samverkan med miljöledningsuppdragets 
personal ansvarar för den samordning mellan LiU och Kårservice som krävs för att målet 
ska uppnås.  

 • LiU ska verka för att minst fem studentsektioner ska miljödiplomeras under året  
 

Ansvar: Miljöledningsuppdragets personal i samverkan med studentkårerna ansvarar för 
att målen uppnås.  

Klart: 2008-12-15  
 
Mille Millnert  Rektor   Anders Carlsson  

Central miljösamordnare
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 Bilaga 2:  LiU´s strategikarta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


