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ett livscykelperspektiv och en värderingsmetod.  
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Sammanfattning

Företags och andra organisationers konsumtion av produkter och tjänster bidrar till 
miljöpåverkan i alla dess faser. Det är enklare för ett producerande företag att identifiera sina 
mest kritiska upphandlingsområden, till skillnad från organisationer som huvudsakligen 
upphandlar varor och tjänster. Med upphandling avses i det här fallet en organisations inköp 
av varor och tjänster. Upphandlingen av varor och tjänster bidrar till indirekt miljöpåverkan 
och den upphandlande organisationen har ofta svårt att påverka produktions- och slutfas av 
varor och tjänster. 

Syftet med studien är att utveckla ett arbetssätt för att kunna bedöma en icke-producerande 
organisations miljöpåverkan av dess upphandling av varor och tjänster. Detta arbetssätt 
kommer att testas och utföras som en fallstudiestudie på Linköpings Universitet (LiU), där 
syftet är att identifiera kritiska upphandlingsområden.

Denna fallstudie bygger på en tidigare studie på LiU där miljöpåverkan har bedömts i 
produktionsfasen med hjälp av miljöexpanderad input-outputanalys (MIOA). Denna metod 
inkluderar inte en varas eller tjänsts miljöpåverkan i användnings- och slutfasen. För att få en 
helhetsbild kommer backcastingmetoden att användas som ett ramverk. Backcasting som är 
en visionär scenariemetod kommer att kompletteras med MIOA, ett livscykelperspektiv och 
en värderingsmetod.  

Slutsatserna av fallstudien är att datorer och tillbehör samt konsulttjänster är de mest kritiska 
upphandlingsområden ur ett miljöperspektiv. Dessa två upphandlingsområden har sin största 
miljöpåverkan i användningsfasen. 

Nyckelord: Backcasting, upphandling, livscykelperspektiv, miljöpåverkan, Linköpings 
Universitet
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Alla produkter i vårt samhälle genererar en miljöpåverkan i alla dess faser eftersom de 
förbrukar råmaterial och energi samt bidrar till utsläpp och producerar avfall (Hochschorner 
et. al 2006). Dessutom bidrar människors konsumtionsmönster till en stor del av dagens 
miljöproblem. Genom efterfrågan och konsumtion av tjänster och varor påverkar varje individ 
och organisation miljön både direkt och indirekt genom sina val. Bibehållna konsumtions- och 
produktionsmönster i kombination med befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling leder 
bland annat till ökad klimatpåverkan, utarmning av naturresurser och ökat tryck på 
ekosystemen. Dessa miljöproblem beror delvis på hur material utnyttjas och hanteras. 
Nyckeln till omställningen mot ett hållbart samhälle anses vara att hushålla med energi och 
naturresurser samt att minimera spridning av farliga ämnen i naturen (NV, 2004). 

I Sverige regleras offentlig upphandling i lagen1. LOU  baseras i sin tur på EU-direktiv om 
vilka miljökrav som kan ställas i upphandling. I större organisationer kan grön offentlig 
upphandling ses som nyckeln till ett första steg som ger leverantörer ett incitament att minska 
sin miljöpåverkan och stimulera marknader mot produkter och tjänster som är hållbara 
(Thomson et.al, 2007). 

I ett producerande företag eller organisation kan man många gånger relativt enkelt identifiera 
var den största miljöpåverkan ligger, eftersom man ofta känner till och kan påverka i flera led 
från tillverkning till försäljning. I icke-producerande organisationer där man huvudsakligen 
köper in och förbrukar varor och tjänster kan det vara svårt att identifiera i vilket led den 
största miljöpåverkan finns. I en stor organisation kan det vara svårt att identifiera vilka inköp 
som är kritiska ur ett miljöperspektiv och i vilket flöde organisationen kan påverka.

Det finns en rad olika värderingsmetoder som används när man bedömer ett företag eller en 
organisations miljöaspekter. Inköp klassas ofta som en miljöaspekt för sig men kräver en mer 
ingående värdering om organisationen är stor och komplex. 

Genom att använda livscykelperspektiv tar man hänsyn till en produkts sammantagna 
miljöpåverkan vilken är beroende av hur den produceras, distribueras och slutligen hur den 
omhändertas efter användning (Naturvårdsverket, 2004). Att utföra en fullständig 
livscykelanalys (LCA) på samtliga inköp av varor och tjänster i en större organisation är 
oerhört arbetskrävande och sannolikt inte möjligt att utföra då det kan handla om tusentals 
olika typer av produkter. Om hänsyn tas till en varas eller tjänsts alla faser krävs ett förenklat 
arbetssätt. Detta kan innebära att man integrerar flera metoder för att på så sätt få ett 
helhetsperspektiv.

Enligt Baumann et.al. finns det ett behov av,  men inte tillräcklig forskning på,  hur man 
integrerar olika metoder och verktyg samt hur man kan göra miljörelaterade metoder 
tillräckligt användbara (Baumann, et.al, 2002). Ammenberg och Sundin hävdar t.ex. att LCA
metoder inte är tillräckligt integrerade i företagens och organisationernas 
miljöledningssystem, vilket är en bidragande faktor till att helhetsperspektivet uteblir 

                                                
1  (1992:1528) om offentlig upphandling, (LOU) (Naturvårdsverket, 2007).
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(Ammenberg och Sundin 2005). I stora organisationer som till exempel universitet är det 
viktigt att se helheten eftersom dessa organisationer är stora och komplexa.

Linköpings universitet (LiU) strävar efter hållbar utveckling samt att minska miljöpåverkan 
från sin egen verksamhet, såväl som från de externa tjänster och produkter som är kopplade 
till universitetet i form av inköp (LiU, 2006). Sedan 1998 har LiU på regeringens uppdrag 
infört ett miljöledningssystem i verksamheten. Arbetet med miljöledningssystem har aktivt 
pågått sedan dess. Idag finns ett antal arbetsgrupper för olika områden som t.ex. 
avfallshantering, laboratoriesäkerhet och biosäkerhet. Miljöarbetet är fastställt i 
organisationen och delas in i en central och en lokal del. Centralt finns en miljöingenjör, 
miljöråd, miljökoordinator. Lokalt finns miljöombud och miljösamordnare på de olika 
enheterna och institutionerna.  Dessutom arbetar även personal inom tekniskservice och 
lokalvård samt inom undervisning och forskning direkt med miljöfrågor som t.ex. miljö i 
undervisningen, kemikaliehantering, avfallshantering, och energifrågor. För år 2008 har 
handlingsplaner för sju övergripande miljömål fastställts av LiU. Ett av dessa mål är att 
identifiera kritiska upphandlingsområden. Denna studie kommer att utgå ifrån en metodik 
som kallas backcasting som i detta fall kommer att användas som ett ramverk för att utföra en 
miljöbedömning av LiUs upphandlingsområden. 

1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att identifiera gapet mellan en produkts eller tjänsts miljöpåverkan och 
organisationens miljömål, samt i vilken fas av en produkts/tjänsts livscykel organisationen har 
möjlighet att påverka.

Syftet är även att finna ett arbetssätt som ska användas för att identifiera vilka  
upphandlingsområden i en större offentlig organisation som är kritiska ur ett miljöperspektiv. 

Detta arbetssätt kommer att testas och utföras som fallstudiestudie på LiU, där syftet är att 
identifiera kritiska upphandlingsområden. Detta är en del av LiUs miljömål och handlingsplan 
för år 2008.

1.3 Frågeställning

Frågeställningarna i studien är av olika karaktär där de första tre är resultatinriktade medan 
den sista är kopplad till metoden.

 Hur kan man identifiera gapet mellan en produkt eller tjänsts miljöpåverkan och 
organisationens miljömål?

 I vilken fas av en produkts eller tjänsts livscykel är gapet mellan organisationens 
miljömål och faktisk miljöpåverkan störst? 

 I vilken fas av en produkt eller tjänsts livscykel har organisationen störst möjlighet att 
påverka detta gap?

 Hur kan man finna ett arbetssätt för att identifiera kritiska upphandlingsområden ur ett 
miljöperspektiv?
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1.4 Avgränsning

I denna studie kommer endast de tre första stegen i backcastingmetoden att användas eftersom 
fokus ligger på miljöbedömning av LiUs inköp och inte på åtgärderna.

Lagen om offentlig upphandlig och EG-direktiven kommer inte att beskrivas närmare i denna 
studie. Hänsyn tas inte till interna inköp av varor och tjänster utan endast externa inköp. Ett 
urval av fem inköpskategorier har gjorts. Detta urval är baserat på resultatet av en tidigare 
studie från 2003, där dessa inköpskategorier bedömdes ha störst miljöpåverkan i 
produktionsfasen (Tekkeden, 2003). Upphandlingsområdet inventarier kommer inte att 
bedömas på grund av begränsad tillgång på indata. 

1.5 Disposition

Denna studie består av fem huvudblock. Dessa är inledning, metod, backcastinganalys, 
resultat, diskussion och slutsatser. I inledningen presenteras först bakgrunden och 
problematiken kring företags och andra organisationers miljöpåverkan som är kopplade till 
inköp av varor och tjänster. Vidare presenteras syfte och frågeställningar som är uppdelade i 
en metod och i en resultatdel. Till sist beskrivs de avgränsningar som utförts i studien. 

I metodblocket beskrivs först de metoder som kommer att användas i studien generellt. 
Därefter följer ett kapitel som heter genomförande där tillvägagångssättet och det specifika 
användandet av metoderna för studien förklaras.

Det tredje blocket som heter backcastinganalys följer det ramverk som backcasting utgör. 
Först beskrivs vision och nuläge i den studerade organisationen. Vidare beskrivs 
tillvägagångssättet med den gapanalys som ingår i backcasting.

Resultatblocket presenterar figurer som representerar resultatet av backcastinganalysen.

I de sista två blocken diskussion och slutsatser diskuteras metod och resultat av studien.
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2 Metod

2.1 Backcasting

Backcasting är en scenariemetod som bl.a används inom området hållbar utveckling. Syftet 
med backcasting är att med hjälp av visioner förutse hur framtiden kan komma att se ut. Av 
namnet att döma utgår man ifrån den önskade visionen för att sedan arbeta sig bakåt till 
nuläget. Målet antas redan i utgångsläget vara uppnått och frågan som ställs är, ”hur gick vi 
tillväga”? (Robinson, 1990). Metoden är användbar när ett problem är komplext och när det 
finns behov för större förändring. Det visionära sättet att tänka gör att man kan hitta vägar och 
finna lösningar utöver det vanliga (Manning et.al, 2006). 

Backcasting metoden består av fyra steg.

 Utarbetande av visioner 
 Val av mål och kriterier, ramverk för visioner 
 Nulägesbeskrivning  
 Förslag på åtgärder för att uppnå visionerna 

Backcastingansatsen har ursprungligen använts för att med hjälp av scenarier förverkliga mål, 
men metoden har begränsningar i beslutsfattandet (Robért, 2004). Till att börja med är det 
svårt att få grupper med olika värderingar och bakgrunder att kommer överens om specifika 
detaljer i visionen. Vidare så är det svårt att komma överens om kärnantaganden i ett 
framtidsscenario. Detta på grund av att komplexa situationer är dynamiska och därför föremål 
för signifikanta förändringar, i en relativt kort tidsskala. Slutligen kan scenarier låsa 
planeringen till specifika strategier för att kunna uppnå scenariot, istället för att utnyttja en rad 
möjliga lösningar för att nå målet. 

Styrkan med backcasting är att den banar väg från nuläge till vision, vilket gör att metoden 
lämpar sig väl till uppsatsens syfte där fokus ligger på att identifiera spannet mellan vision 
och nuläge. Metoden är enligt författarna till denna studie, även systematisk och lätt att följa, 
vilket gör den till ett bra verktyg. Nackdelen med metoden att den inte ger kvantitativa 
resultat utan måste kompletteras med kvantitativa data. Backcastingmetoden kommer i den 
här studien att kompletteras med MIOA och ett livscykelperspektiv. I det här fallet används 
backcastingmetoden som ett ramverk där MIOA står för den kvantitativa delen och 
livscykelperspektivet för helheten.

Inom forskarvärlden råder delade meningar om backcasting är en metod eller inte. Robinson 
(1990), grundaren till metoden anser att backcasting är en metod som beskriver hur en studie 
ska uppnås i en rad utformade steg, medan Dreborg, anser att backcasting är mera ett 
tillvägagångssätt för att angripa problem (Dreborg, 1996).
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2.2 Miljöexpanderad input-outputanalys 

Wassily Leontief grundade input-output analysen på 1930-talet. Input-outputanalysen är en 
nationalekonomisk metod (Finnveden et.al, 2007). Grundaren till metoden hävdar att det finns 
ett samband mellan alla branscher och det är genom det ekonomiska systemet som Leontief 
tydliggör dessa samband. MIOA innebär att man lägger på miljöpåverkan som förekommer i 
samband med ekonomiska aktiviteter. Varje vara har en miljöpåverkan då den tillverkas fram 
till dess att den köps in. Detta brukar kallas från vagga till grind. För varje bransch använder 
man sig av en emissionsfaktor för att på så sätt kunna räkna ut en varas totala emission när 
den produceras fram till dess att varan köps in. Styrkan med MIOA är att den ger en grov 
uppskattning vilket ger en uppfattning om en vara eller tjänsts miljöpåverkan i 
produktionsfasen. Nackdelen med metoden är att den inte tar hänsyn till substitution, vilket 
innebär att det inte går att utläsa om en produkt eller tjänst byts ut mot ett miljövänligare 
alternativ (Tekkeden, 2003).

2.3 Livscykelperspektiv

Livscykelperspektiv är verktyg där man tar hänsyn till produktens hela livscykel. Denna 
helhetssyn är viktig när man analyserar produkter eller tjänsters totala miljöpåverkan 
(Norrblom et.al, 2000). Då en produkts miljöpåverkan undersöks tas det hänsyn till utvinning 
av råvaror till framställningen, tillverkningen, användningen och till sist vilken miljöpåverkan 
produkten har när den skrotas, återvinns eller deponeras. När en fullständig livscykelanalys 
(LCA) utförs tas det även hänsyn till transporter mellan de olika faserna samt lagring. Att 
utföra en fullständig LCA är ett mycket komplicerat och omfattande arbete, eftersom det 
krävs en stor mängd datamaterial. Även om det inte alltid är möjligt att utföra en fullständig 
LCA kan man ändå beakta en produkts eller tjänsts olika faser för att kunna se dess helhet i ett 
livscykelperspektiv (se figur 2). I denna studie kommer ett livscykelperspektiv att användas 
enligt flödesschemat nedan, där författarna tittar på produktionsfasen, användningsfasen och 
slutfasen (återvinning, skrotning eller deponi). 

Figur 2 Flödesschema över en vara eller tjänsts livscykel.

Produkt eller
tjänst

Material framställning

Tillverkning

Användning

Resthantering

Produktionsfas

Användningsfas

Slutfas
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2.4 Värderingsmetod

Enligt Ammenberg (2004) måste en värderingsmetod2 ha vissa egenskaper som gör den till en 
tydlig och användbar metod. De exempel på dessa kriterier som nämns är att metoden ska 
vara väl förklarad, lätt att förstå och leda till tydliga resultat. Ur miljömässig korrekthet ska 
metoden täcka dagens miljöproblem och även ta hänsyn till samhällets mål. Andra viktiga 
kriterier är att data ska ha låg osäkerhet, god kvalitet samt omfatta viktig miljöpåverkan. När 
värderingen görs ska den vara opartisk. Det är också viktigt att utomstående ska ha god 
förståelse hur värderingen har utförts och vad den grundar sig på. I det första steget när man 
utför en värdering bedöms varje aspekts miljöpåverkan och utifrån värderingen avgörs vilken 
eller vilka aspekter som blir mest betydande. 

2.5 Genomförande

Första steget i studien är att utgå ifrån backcastingmetoden som i det här fallet kommer att 
användas som ett ramverk (se fig.1). Som tidigare nämnts i backcastingkapitlet 2.1 består 
metoden av fyra steg. Det fjärde steget, förslag på åtgärder för att uppnå visionen, kommer att 
uteslutas eftersom det fjärde steget ligger utanför ramen i denna studie, vilket även nämns i 
avgränsningskapitlet 1.4. Visionen som är utgångspunkten i backcasting grundar sig på tre 
prioriterade miljömålsområden och miljöpolicyn som utarbetats av LiU. Nästa steg är att 
identifiera hur nuläget ser ut idag. 

Nuläget kommer att identifieras med hjälp av LiUs ekonomiska system Agresso och 
Miljöexpanderad input-outputanalys (MIOA). Kvantitativa data på inköpssummor och 
emissioner kommer att räknas fram med hjälp av MIOA metoden och dessa emissioner är 
enbart kopplade till produktionsfasen (se figur 1). I Agresso är varje vara eller tjänst kopplad 
till ett konto där man kan se hur mycket som köpts in av en viss vara eller tjänst. Dessa data är 
relaterade till produktionsfasen av LiUs upphandlingsområden dvs från vagga till grind. Med 
upphandlingsområden avses olika inköpskategorier av varor eller tjänster. Eftersom dessa data 
inte ger en helhetsbild av LiUs upphandlingsområden kommer ett livscykelperspektiv att 
tillämpas för att identifiera nuläget. Med livscykelperspektiv menas i det här fallet att inte 
enbart produktionsfasen granskas, utan även användnings- och slutfasen på varje 
upphandlingsområde. Studien kommer att granska fem olika upphandlingsområden som i den 
tidigare studien bedömts som kritiska i produktionsfasen. Den tidigare studien beskrivs 
närmare under kapitel 3.2 i nulägesbeskrivningen. När nuläget är identifierat för alla fem 
upphandlingsområden, i alla tre faser dvs produktions-, användnings- och slutfas, kommer 
varje fas i respektive upphandlingsområde att värderas mot visionen. Detta kommer att utföras 
i en gapanalys med hjälp av värderingsmetoden (se figur 1). Gapanalysens funktion är att 
identifiera gapet mellan vision och nuläge.

I gapanalysen kommer värderingsmetoden som finns beskriven i kapitel 2.4 att användas. 
Varje inköpskategori kommer att värderas mot signifikanskriterier som anges med ett värde 
från 1-3, där 3 innebär högst signifikans. Om miljöpåverkan bedöms som stor får 
inköpskategorin en hög siffra i bedömningen och tvärtom. Denna bedömning görs i varje fas 
av inköpskategorins livscykel dvs. i produktions-, användnings- och i slutfasen. Bedömning 
görs på alla fem inköpskategorier och på vardera av LiUs tre prioriterade miljömål som utgör 
visionen. Slutligen summeras de värden som angetts under varje fas för varje inköpskategori. 
De inköpskategorier som får ett totalvärde på 6 eller över klassas som betydande. 

                                                
2 Metoden saknar ett specifikt namn och kommer därför att benämnas som värderingsmetod i denna studie.
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Motiveringen till denna gräns är att alla faser har fått fler medelhöga siffror, vilket bör 
uppmärksammas. Poängsättningen utgår ifrån nedanstående 3 bedömningskategorier där 3 har 
högst signifikans och tvärtom.  

 1 liten differens från nuläge till vision innebär att upphandlingsområdet inte är kritiskt 
ur ett miljöperspektiv

 2 medel differens från nuläge till vision innebär att upphandlingsområdet är måttligt 
kritiskt ur ett miljöperspektiv

 3 stor differens från nuläge till vision innebär att upphandlingsområdet är kritiskt ur ett 
miljöperspektiv

Ytterligare kriterier för bedömningen utgår ifrån förmåga till förändring i varje fas.

 Stor förmåga till förändring -innebär att organisationen lätt kan vidta åtgärder inom en 
nära framtid för att komma närmare visionen

 Medelstor förmåga till förändring -innebär att organisationen kan vidta åtgärder på sikt 
för att uppnå visionen

 Liten förmåga till förändring- innebär att organisationen har liten möjlighet att 
förändra eller inte mandat att påverka och vidta åtgärder för att uppnå visionen

Figur 1.  Schematisk beskrivning av genomförandet.

Backcasting

Vision Nuläge
Gap-

analys

Policy och 
tre miljömål

Agresso +  
Miljöexpande
rad input-
outputanalys

Livscykel-
perspektiv

Värderings-
metod

Produktions
fas

Användningsfas 
och slutfas
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3 Backcastinganalys

I detta kapitel presenteras LiUs vision och nulägesbeskrivning av upphandlingsområden. 
Nulägesbeskrivningen bygger en tidigare studie som presenteras nedan i kapitel 3.2.  Dessa 
upphandlingsområden kommer att beskrivas i produktions-, användnings- och slutfas.  

3.1 Vision

Visionen som studien utgår ifrån är baserad på LiUs miljöpolicy (se bilaga 1). Utifrån 
miljöpolicyn har tre prioriterade miljömålsområden utarbetats. Författarna har tagit fasta på 
dessa tre miljömål och ser på dessa som idealtillståndet för LiU, vilket utgör visionen. Dessa 
miljömål presenteras nedan.

Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan 

Miljömålet berör följande prioriterade miljöaspekter: Utsläpp av CO2 (koldioxid) från 
energianvändning och resor. Indirekt påverkan genom upphandling av resetjänster, elektrisk 
utrustning m.m.

Miljömål 2: Effektiv naturresursanvändning 

Berör följande prioriterade miljöaspekter: Avfallshantering och upphandling. 
Inköpsrutiner och rutiner för daglig användning av resurser vid LiU. 

Miljömål 3: Minimal påverkan av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten 

Berör följande prioriterade miljöaspekter: Utsläpp till vatten av kemikalier, 
freonanvändning, utsläpp av SO2 och NOx från energianvändning och resor. 

3.2 Nulägesbeskrivning

Som nämndes under avgränsningskapitlet har en tidigare studie gjorts för att bedöma 
miljöpåverkan på upphandlingsområden på LiU (Tekkeden, 2003). Denna studie utgår ifrån 
resultaten av den tidigare studien som utfördes med hjälp av MIOA och data från år 2001, där 
man använts sig av Classification of  Individual Consumption by Purpose (COICOP). 
Anledningen till att COICOP används som varugruppsindelning beror på att LiUs inköp 
ligger närmare privat konsumtion än tillverkande industri, där branschkoder så kallade SNI-
koder vanligtvis används. När respektive vara har matchats med COICOP-kategorin, 
multipliceras dess emissionskofficient med varans inköpssumma. Detta ger en 
utsläppsintensitet i ton/miljoner kronor (MKr)/kategori.

Från totalt 34 produkt och tjänstekategorier bedömdes 13 av dessa som mest miljöpåverkande 
med avseende på koldioxid (CO2), kväveoxid (NOX) och svaveldioxid (SO2) i 
produktionsfasen. Resultatet från studien visas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Inköpskategorier på Linköpings Universitet med störst miljöpåverkan vid upphandling år 2001 i 
produktionsfasen med avseende på CO2, NOX och SO2 (Tekkeden, 2003).

Kategori Ton 
CO2

Kategori Ton 
NOX

Kategori Ton SO2

1 Konsultjänster 1920 Konsulttjänster 10 Konsulttjänster 2.5

2 IT-utrustning, PC 325 IT-utrustning, PC 1.6 Kemtekniska 
artiklar

0.4

3 Tjänster f unh. 
bost

307 Övriga trycksaker 1.5 Övriga trycksaker 0.4

4 Övriga trycksaker 254 Dagstidn.,Tidskrif 1.4 Andra varor och art 0.4

5 Dagstidn 
Tidskrifter

216 Tjänster f undh bost 1.1 IT-utrustning, PC 0.4

6 Kemiska artikl. 204 Andra varor o artkl 1.1 skrivmaterial 0.3

7 Andra varor o art 201 Kemtekniska art 1.0 Skrivmaterial 0.3

8 Skrivmaterial 180 Rep av TV, IT 1.0 Tjänster f undh bost 0.3

Rep av TV, IT 171 Skrivmaterial 1.0 Böcker 0.2

9 

10

Rep av stor 
apparat

153 Andra köpta transp 1,0 Rep av TV, IT 0.2

11 Böcker 152 Summa: NOX 20.7 Summa: SO2 5.4 
12 Posttjänster 141

13 Andra köpta transp 102

Summa: CO2 4326 

   

I denna studie har inköpskategorierna konsulttjänster, IT-utrustning (PC), dagstidningar och 
tidsskrifter, kemiska artiklar och skrivmaterial (kontorsmaterial) valts ut för att analyseras 
utifrån ett livscykelperspektiv Dessa fem inköpskategorier har enligt den tidigare studien 
störst miljöpåverkan med avseende på koldioxid (CO2), kväveoxid (NOX) och svaveldioxid 
(SO2) i produktionsfasen.   

Övriga inköpskategorier som har fått höga värden i tabellen som till exempel övriga 
trycksaker, andra varor och artiklar har valts bort. Detta på grund av för stor variation bland 
de bokförda varorna under dessa konton, vilket gör det komplicerat då hänsyn tas till en varas 
eller tjänsts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

I den första fasen för varje upphandlingsområde studeras miljöpåverkan från vagga till grind 
dvs. produktionsfasen fram till det att en vara köps in.

Emissioner har räknats fram med hjälp av metoden MIOA I denna studie har emissions 
koefficienter för CO2, NOX och SO2 från den tidigare studien använts tillsammans med 2007 
års inköpsdata för att få fram aktuella utsläppsintensiteter. Inköpssumman för varje 
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upphandlingsområde har multiplicerats med respektive emissions koefficient som presenteras 
i tabellerna under varje produktionsfas.

3.2.1 Datorer och tillbehör

I denna kontoklass bokförs inköp av datorer och tillbehör för år 2007 inklusive periodisering 
för inköp som har köpts in under föregående år.

3.2.1.1 Produktionsfas

Tabell 2. COICOP, inköpssumman och emissionsfaktorer år 2007. Summorna är avrundade till två decimaler för 
att underlätta beräkningarna i samtliga COICOP-tabeller.

COICOP Korttext Mkr CO2 NOX SO2

0913 IT-utrustning, 
PC

33.17 18.82 0.09 0.02

Tabell 3. Total utsläppsintensitet år 2007.

Ton CO2 Ton NOX Ton SO2

624.26 2.98 0.66

Vid tillverkningen av en dator används en rad naturresurser som till exempel aluminium, 
koppar, järn, magnesium, nickel, råolja, zink, bly och tenn. Vid utvinning av dessa olika 
metaller samt tillverkningen till färdig produkt är miljöförstörande och omvandling av 
metallerna är energi krävande processer (Naturvårdsverket, 2006). Detta ger upphov till 
förhöjda utsläpp av växthusgaser. 

3.2.1.2 Användningsfas

Dagens datorer förbrukar olika mycket energi beroende på typ av dator. Enligt Tekniska 
Verken förbrukar en ordinär stationär PC med skärm ca 150 Watt (W) när den är påslagen och 
när datorn är i viloläge förbrukar den ca 30 W (Tekniska Verken, 2006).

För att få fram den totala energianvändningen för år 2007 på LiU har uträkningar gjorts enligt 
nedan.

Författarna utgår ifrån att datorerna vid LiU är påslagna ca 40 timmar i veckan och är i 
viloläge resten av dygnet och helger. När en dator är påslagen fem dagar i veckan på 
universitet används dessa datorer i det här fallet ca åtta timmar per dygn. Energiförbrukningen 
för en påslagen dator enligt beräkningen i tabellen nedan är ca 6 kilowattimmar (kWh). När 
datorn är i viloläge blir energianvändningen ca 2.4kWh. I beräkningarna har författarna också 
utgått ifrån energiförbrukningen under helgen med viloläge då energiförbrukningen är ca 
1.4kWh. Den totala energiförbrukningen för en ordinär stationär PC med skärm under en 
vecka är ca 9.8 kWh och för hela året bli energiförbrukningen ca 510 kWh. 

För varje kWh som en dator förbrukar genereras det ca 30 gram (g) CO2. Under ett år utifrån 
dessa siffror genereras det ca 15 ton CO2 från en dator (Tekniska Verken, 2006). På LiU finns 
för närvarande 7900 datorer enligt en färsk inventering. Om man utgår från antagandet att 
LiUs datorer är påslagna 40 timmar i veckan och är i viloläge under resten av dygnet 
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inklusive helger förbrukar dessa datorer 4025 MWh under ett år vilket genererar 120870 ton 
koldioxid.

Tabell 4. Energiförbrukning/koldioxidutsläpp datorer., enligt formeln (antal timmar * antal dagar * antal Watt 
=kWh ).

Dator i bruk/5 dagar 6 kWh
Viloläge under helgen 1.4 kWh
Viloläge 24 kWh
En dators energiförbrukning/vecka 9.8kWh
En dators energiförbrukning/år 510kWh
CO2 utsläpp för en dator/år 15 ton
LiUs totala energiförbrukning/år/datorer 4025 MWh (megawattimmar)
LiUs  total utsläpp CO2/år/datorer 120870 ton

3.2.1.3 Slutfas

LiU har ett övergripande miljömål gällande avfall där LiU arbetar aktivt för att minimera 
mängden uppkommet avfall (LiU, 2007). Uppkommet avfall ska hanteras på det sätt som är ur 
miljösynpunkt minst belastande. Kretsloppslösningar premieras framför energiutvinning. 
Datorer räknas till elektroniskskrot och LiUs rutiner gällande elektroniskskrot är att Tekniska 
Verken tar hand om återvinning och destruktion.

Vid deponering av en dator utvinner man värdefulla material som till exempel guld i ett 
kretskort, olika metaller smälts ner och övergår till att vara en ny produkt (Tekniska Verken, 
2006). Datorers komplexa materialsammanställning ger upphov till olika problem vid 
demontering, frånskiljning och skrotning. När datorer återvinns tar man isär dess 
komponenter manuellt för att på så sätt sortera ut och deponera farliga ämnen och material 
som datorer innehåller. Farliga ämnen och material som återvinns från datorer måste tas hand 
om på ett särskilt sätt, så att dessa farliga ämnen och material inte sprids vidare till människor 
och natur.

3.2.2 Kemikalier

I denna kontoklass bokförs kemikalier, lösningsmedel, gas, toner till skrivare och kopiatorer. 

3.2.2.1 Produktionsfas

Tabell 5. COICOP, inköpssumman och emissionsfaktorer år 2007.
COICOP Korttext Mkr CO2 NOX SO2

0561 Kemikalier 4.09 25.34 0.12 0.05

Tabell 6.  Total utsläppsintensitet år 2007.
Ton CO2 Ton NOX Ton SO2

103.60 0.50 0.20
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Kemikalieindustrin

Miljöproblem var tidigare ofta kopplade till industriutsläpp (Sjöberg, 2004). Idag har 
kemikalieindustrin minskat sina utsläpp, genom den industriella utvecklingen finns bättre 
processtekniker för att framställa kemikalier. Parallellt har dagens syn på miljön gjort det mer 
uppenbart att miljöskyddet inte bara innebär begränsningar av punktutsläpp. En ny helhetssyn 
har utvecklats där man ser miljöpåverkan längs hela kedjan från råvara till avfall. 

En kemisk anläggning är en relativt komplicerad konstruktion av olika utrustningar och 
installationer med varierande funktioner och varierar beroende på vilken kemikalie eller 
kemisk produkt som ska framställas (Sjöberg, 2007). En förenklad beskrivning av det 
kemiska processystemet innefattar lagring av råvaror, upparbetning av råvaror där 
råmaterialen renas och behandlas fysikaliskt så att de blir lämpade som reaktanter. Reaktion 
innebär att råmaterialen förenas under kontrollerade former för att få önskad produkt. Sedan 
renas produkten från biprodukter och föroreningar. Vid återvinning återförs oreagerad råvara 
till reaktionssteget. Därifrån frånskiljs oönskade ämnen för att slutligen omvandla avfallet till 
oskadliga ämnen.

3.2.2.2 Användningsfas

På LiU är kemikalier främst kopplade till forskning och utbildning, där en rad olika 
kemikalier ofta ingår som en viktig del (LiU, 2007). Inköpta kemikalier bokförs i en 
kontoklass som heter kemikalier och färg. Inköpta kvantiteter av specificerade kemikalier 
bokförs inte och kan därför inte analyseras utifrån LiUs ekonomiska bokföringssystem 
Agresso.  

LiU har utarbetat en kemikaliepolicy där man fortlöpande arbetar med att försöka förhindra 
spridning av smittsamma och farliga ämnen som konsumeras i verksamheten. I policyn 
beskrivs även att man i möjligaste mån ska substituera ett farligt ämne mot ett mindre farligt 
när man gör riskbedömningar inför laborationer. I vissa situationer är det omöjligt att 
substituera ett ämne som är miljöfarligt då det ibland är en del av forskningen. Det är till 
exempel nödvändigt att använda tungmetaller vid forskning om tungmetallers påverkan på 
människa och miljö. Det är även viktigt att studenter lär sig hur man hanterar farliga ämnen. I 
dessa fall ska man ta hänsyn till och försöka reducera den använda mängden av det aktuella 
ämnet eller kemikalien. En enkät har tagits fram av LiUs laboratoriesäkerhetsgrupp som rör 
användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen inom undervisning och forskning (LiU, 
2006). Under år 2006 gjordes en genomgång över de kemikalier som används på LiU. Detta 
resulterade i ett register över kemikalier som bör prioriteras för minskad användning eller 
substitution på grund av skadliga långtidseffekter på människor och miljö som dessa kan bidra 
till. Tungmetallerna bly, krom, kvicksilver, kadmium, nickel, mangan, kobolt och föreningar 
av dessa samt lösningsmedlen trikloreten, n-hexan och anilin är prioriterade för minskad 
användning och/eller substitution. Nedan i tabell 7 visas vilka riskfraser som är förknippade 
med tungmetaller och lösningsmedel.
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Tabell 7. Prioriterade ämnen med riskfraser för substitution eller minskad användning från LiUs 
kemikaliedatabas KLARA (LiU, 2007).

Tungmetaller Riskfraser
Bly Farligt vid inandning och förtäring, kan ansamlas i kroppen och ge 

skador, mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön, kan ge fosterskador och möjlig risk för 
nedsatt fortplantningsförmåga

Krom Cancer framkallande vid upprepad exponering
Kadmium Mycket giftigt vid inandning, kan ge cancer, giftigt, risk för allvarliga 

hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring, 
mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön, möjlig risk för nedsatt 
fortplantningsförmåga, möjlig risk för bestående hälsoskador.

Kvicksilver Giftigt vid inandning, kan ansamlas i kroppen och ge skador., mycket 
giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön

Mangan Mycket brandfarligt
Nickel Misstänks kunna ge cancer, kan ge allergi vid hudkontakt.
Kobolt Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön
Lösningsmedel
Anilin Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring, misstänks kunna ge 

cancer, risk för allvarliga ögonskador, kan ge allergi vid hudkontakt, 
giftigt, risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom 
inandning, hudkontakt och förtäring, mycket giftigt för vattenlevande 
organismer, möjlig risk för bestående hälsoskador

n-hexan Mycket brandfarligt, irriterar huden, farligt, risk för allvarliga 
hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, skadligt för 
vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön, möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

Trikloreten Irriterar ögonen och huden, kan ge cancer, skadligt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3.2.2.3 Slutfas

Det finns en rad olika farliga ämnen som förekommer i samband med farligt avfall, 
exempelvis tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium och stabila organiska föreningar som 
dioxiner och PCB (Miljöbokhyllan, 2008). Farligt avfall är generellt sådant avfall som har 
farliga egenskaper och spridning i naturen bör undvikas.  Det som menas med farliga 
egenskaper är att de kan vara explosiva, brandfarliga, hälsoskadliga giftiga osv.

Det är viktigt att det farliga avfallet sorters ut från vanligt avfall. Den som har hand om farligt 
avfall har ansvar att se till att avfallet sorteras ut och tas hand om på ett korrekt sätt. 
Mängderna farligt avfall minimeras på så sätt och detta underlättar för den kommande 
hanteringen. Avfallshanteringen av kemikalier omhändertas enligt nationella regler. För 
destruktion av olika ämnen på LiU ska SAKAB kontaktas eller en annan godkänd 
avfallsanläggning (LiU, 2007). Val av behandlingsmetoder är beroende av om farliga ämnet i 
avfallet är organiskt eller oorganiskt. Organiska ämnen bryts ned med hjälp av 
mikroorganismer i den biologiska jordbehandlingsmetoden eller genom att förbränna 
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organiska ämnen i förbränningsanläggningar. Oorganiska ämnen överför man oftast till stabil 
form och det oorganiska avfallet som kommer från jordbehandling, förbränning och kemisk 
fällning läggs i deponi för farligt avfall (SAKAB, 2008).

3.2.3 Kontorsmaterial

I denna kontoklass bokförs pappersvaror som till exempel skrivarpapper, publikationer, 
böcker, kurslitteratur och prenumerationer av tidningar och tidskrifter.  

3.2.3.1 Produktionsfas

Tabell 8.  COICOP, inköpssumman och emissionsfaktorer år 2007.

COICOP Korttext Mkr CO2 NOX SO2

0954 Kontorsmaterial 2.19 22.79 0.13 0.04

Tabell 9.  Total utsläppsintensitet år 2007.

Ton CO2 Ton NOX Ton SO2

49.91 0.30 0.09

Pappersindustrin

Pappersmassa utvinns av ved och består av fibrer. Vid tillverkningen frigörs fibrer från 
varandra, vilka normalt är sammankittade av lignin. (Söderholm, 2005). Ungefär hälften av 
veden innehåller fibrer/cellulosa och den andra hälften består av lignin, hemicellulosa och 
hartsämnen.

Skogsindustrin utgör grunden för pappersmassatillverkningen och är en viktig basnäring i 
Sverige. I Sverige avverkas årligen ca. 85 miljoner kubikmeter skog och enligt 
Skogsindustrierna produceras 12 miljoner ton papper årligen (Skogsindustrierna 2005).
Sverige är en av de största producenterna i världen av papper, massa och sågade trävaror och 
skogsindustrin är kraftigt exportorienterad. 

Pappers- och massaindustrin är energiintensiv och tillgodoser huvudsakligen sitt energibehov 
med hjälp av biomassa och elkraft. Årligen bidrar användningen av olja till koldioxidutsläpp 
på 2 miljoner ton. Produktionen bidrar även till utsläpp av försurande ämnen till luft och 
organiska ämnen till vatten.

3.2.3.2 Användningsfas

Kontorsmaterial som till exempel papper, broschyrer, kopieringspapper är en stor 
förbrukningsvara på LiU (Miljöredovisning, 1998). Det finns cirka 30 återvinningskärl för 
pappersavfall på universitet där man sorterar pappret för återvinning. Kontorspapper hämtas 
av IL Recycling för att senare återvinnas till toalett-och hushållspapper (LiU, 2005).

3.2.3.3 Slutfas

Enligt Skogsindustrierna används årligen ca. 15 % returpappersmassa som råvara vid 
tillverkningen. Varje år samlas ca. 1.5 miljoner ton returpapper in i Sverige, varav en del 
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exporteras och annat returpapper importeras. Den totala förbrukningen av returpapper uppgår 
till 2 miljoner ton årligen. Returpappret används till produktion av kartong, wellpapp, nytt 
tidningspapper och mjukpapper. Drivkraften för användning av returpapper för 
papperstillverkning är tillgång på råvara och kostnadsskäl, då det är billigare att använda 
returpapper än ny råvara. 

Returpapper kan inte återvinnas i det oändliga i ett slutet kretslopp utan det sker ett visst 
utflöde som måste ersättas med nya råvaror (Naturvårdsverket, 1996). Genomförda 
livscykelanalyser indikerar på större miljövinster vid materialåtervinning än när man 
återvinner energi från returpapper (FMS, 2005). Materialåtervinning bidrar dessutom till lägre 
utsläpp av växthusgaser än vid förbränning. 

3.2.4 Trycksaker

I denna kontoklass bokförs tryckning av publikationer, tidningar, tidskrifter, kurslitteratur och 
böcker.

3.2.4.1 Produktionsfas

Tabell 10.  COICOP, inköpssumman och emissionsfaktorer år 2007.
COICOP Korttext Mkr CO2 NOX SO2

0953 Tryck 2.41 18.75 0.11 0.03

Tabell 11. Total utsläppsintensitet år 2007.

Ton CO2 Ton NOX Ton SO2

45.18 0.30 0.07

Grafisk Industri

Grafisk Industri varierar i hög grad med vad det gäller olika typer av trycksaker och 
tryckprocesser (Naturvårdsverket, 2005). Variationen medför olik miljöpåverkan och 
möjligheter till förbättringar beroende på process. Den vanligaste tekniken är offsettryck följt 
av digital-, flexo- och screentryck. 

Offsettryck

Offsettryckerier indelas vanligen i heatset- rulloffset-, arkoffset-, tidnings- och 
blankettryckerier (Naturvårdsverket, 2005). I Sverige finns i dagsläget 15 heatset 
rulloffsettryckerier, ca 70 tidningstryckerier, ett 40-tal blankettryckerier och ungefär 1200-
1300 arkoffsettryckerier. Ungefär ett 70-tal av dessa företag har tillstånd enligt miljöbalken 
eller miljöskyddslagen. Figur 3 är en schematiskbild över var avfall och utsläpp uppkommer i 
processflödet.
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Figur 3. Schematisk bild över processflödet för offsettryck ( Naturvårdsverket, 2005).

Offsettryckning förekommer endera i rulloffsetpressar eller i arkoffsetpressar. Skillnaden 
mellan de båda pressarna ligger i att tryckning görs på en sida i taget i en arkoffsetpress 
medan det i en rulloffsetpress är möjligt att trycka båda sidorna samtidigt i en löpande 
pappersbana. Rulloffset används främst vid tryckning av dagstidningar, medan merparten av 
alla mindre offsettryckerier är arkoffsettryckerier. Den senare tekniken ger en något bättre 
bildkvalitet.

Miljöpåverkan offsettryck

Utsläpp till vatten

Vid rengöring av pressar med alkoholfuktverk tappas ofta rester av fuktvatten ut i avloppet. 
Fuktvattnet innehåller oljerester, färgpartiklar, fuktvattenkoncentrat, pappersfibrer och i vissa 
fall även isopropanol (Naturvårdsverket, 2005). Fuktvattenkoncentratet innehåller 
svårnedbrytbara tensider och har till uppgift att minska isopropanolhalten i fuktvattnet.  
Resterna av fuktvattnet är nitrifikationshämmande.

Utsläpp till luft

Vid användning av isopropanol och etanol under tryckning och vid rengöring med organiska 
lösningsmedel sker utsläpp till luft (Naturvårdsverket, 2005). Det är i huvudsak VOC3 –
utsläpp som uppkommer från isopropanol och etanol i fuktvattnet, där den huvudparten av 
förbrukningen avdunstar till luft.
                                                
3 VOC-Flyktiga organiska kolväten

Plåtframkallning
Plåtframkallare,
offsetplåt, gummering,
sköljvatten.

Tryckning – arkoffset,
heatset rulloffset eller 
coldset rulloffset
Färg/lack, papper, fuktvatten, 
isopropanol

Utsläpp till 
luft

Avfall Utsläpp
till vatten

Avfall Utsläpp
till vatten
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Energi

I den dagliga driften av verksamheten krävs elenergi som används till uppvärmning, kylning, 
maskindrift och reningsanläggningar (Naturvårdsverket, 2005). Ett flertal större tryckerier 
återvinner överskottsvärmen från produktionen till uppvärmning av lokaler och varmvatten.

3.2.4.2 Användningsfas

LiU-Tryck är Linköpings Universitet egna tryckeri vars främsta uppdrag är att tillgodose 
behovet av produkter och grafiska tjänster till universitetets studenter och institutioner (LiU, 
2007). LiU-Tryck trycker i första hand kompendier, uppsatser, ex-jobb och avhandlingar. En 
stor del av LiUs inköp av tryckvaror kommer från externa tryckerier i form av 
prenumerationer av tidningar och tidskrifter, kurslitteratur och böcker. 

Miljöpåverkan i användningsfasen, dvs när trycksakerna redan köpts in är obetydlig. Denna 
fas kan kopplas till återvinning och källsortering i användningsfasen under stycket 
kontorsmaterial.

3.2.4.3 Slutfas

Ämnen som kromgult (blykromat) och kadmiumrött (kadmiumselenid) har ersatts med 
organiska pigment. Flera olika faktorer spelar in vid avfärgning så kallad deinking som till 
exempel vilken typ av färg det är, färgens egenskaper trycksakens ålder och pappers yta 
(Grafiska Miljörådet, 2000). Redan i produktionsfasen av nya tryckfärger strävar man efter att 
få ett bra material funktion som har en liten påverkan på hälsa och miljö som möjligt. Detta i 
sin tur leder till minskad miljöpåverkan i produktens slutfas.

Trycksaker förekommer som tidningar, tidskrifter och broschyrer som sorteras på LiU. 
Lokalvårdspersonal transporterar sedan de använda trycksakerna från källsorteringsrummen 
till en central uppsamlingsplats. Avfallet hämtas senare av IL Recycling för återvinning.

3.2.5 Konsulter

I denna kontoklass bokförs tekniska konsulter, forskningstjänster, översättning av dokument, 
leasing och skötsel av växter m.m. Konsulter skiljer sig från de övriga inköpskategorierna då 
det inte förekommer någon produktions- och slutfas.  Emissionsfaktorn nedan i tabell 11 avser 
användningsfasen.

3.2.5.1 Användningsfas

Tabell 12.  COICOP, inköpssumman och emissionsfaktorer år 2007.

COICOP Korttext Mkr CO2 NOX SO2

12703 Konsulter 12.09 17.25 0.09 0.02

Tabell 13. Total utsläppsintensitet år 2007.

Ton CO2 Ton NOX Ton SO2

208.55 1.09 0.24
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LiU köper in en rad olika konsulttjänster (LiU, 2007). Exempel på tekniska konsultuppdrag 
kan vara en utredning eller en förstudie om ett specifikt system, antingen om olika 
programvaror eller hårdvaror, installation av servrar, migration av data i en databas, 
anpassning av kommersiella system eller driftsättning av nya system. Forskningstjänster kan 
till exempel vara översättning av artiklar eller opponenter till doktorsavhandlingar.

 Förutom dessa tjänster bokförs en rad avvikande poster som biobiljetter till intervjupersoner, 
dataprogram och diverse personalarrangemang osv.    

3.3 Gap-analys

I analysen kommer de fem upphandlingsområden att bedömas med hjälp av kriterierna som 
finns beskrivna under värderingsmetodskapitlet 2.4. Alla faser i alla upphandlingsområden 
dvs produktions-, användnings- och slutfasen kommer att värderas mot LiUs tre prioriterade 
miljömål, för att kunna  identifiera gapet mellan nuläge och vision.

Konsulter kommer endast att bedömas i användningsfasen eftersom det inte förekommer 
någon miljöpåverkan i produktions- och slutfasen. Detta innebär att konsulter högst kan få en 
3:a i värderingen mot respektive miljömål, till skillnad från övriga upphandlingsområden som 
högst kan få en 9:a. 

3.3.1 Miljömål 1 : Begränsad klimatpåverkan 

Miljömålet berör följande prioriterade miljöaspekter: Utsläpp av CO2 (koldioxid) från 
energianvändning och resor. Indirekt påverkan genom upphandling av resetjänster, elektrisk 
utrustning m.m.

Tabell 14. Värdering av inköpskategorier.
Inköpskategorier Produktions-

fas
Förmåga 
till 
förändring

Användningsfas Förmåga 
till 
förändring

Slutfas Förmåga 
till 
förändring

Summa

Datorer och 
tillbehör

3 liten 3 medelstor 1 liten 7

Kemikalier 2 liten 1 medelstor 1 liten 4
Kontorsmaterial 2 liten 1 liten 1 liten 4
Trycksaker 2 liten 1 liten 1 liten 4
Konsulter - - 3 medelstor - liten 3

3.3.1.1 Datorer och tillbehör 

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a beroende på den höga inköpssumman 
för år 2007 på ca 33 miljoner kr vilket har bidraget till ett koldioxidutsläpp på ca 624 ton ( se 
tabell 2). Förmåga till förändring har värderas som liten på grund av att LiU genom sin 
upphandling i viss mån kan påverka genom att välja datorer som är energisnålare men LiU 
kan ej påverka produktionen som sådan.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a beroende på att den höga 
energianvändningen bidrar till höga koldioxidutsläpp gentemot utsläppen i produktionsfasen 
och att differensen mellan nuläge och vision värderas som stor. Förmåga till förändring 
värderas som medelstor pga att LiU på sikt kan vidta åtgärder för att minska sin 
energiförbrukning. 
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I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a beroende på att delar av datorerna återvinns 
vilket innebär att det går åt mindre energi än om man inte hade tagit tillvara på  materialet. 
Kretsloppslösningar innebär minskad resursanvändning, minskad energianvändning och 
minskad klimatpåverkan ( Naturvårdsverket, 2004). Förmåga till förändring har bedömts som 
liten eftersom avfallshanteringen redan fungerar på ett tillfredställande sätt. LiU har dessutom 
liten möjlighet att påverka återvinningsprocessen på Tekniska Verken.

3.3.1.2 Kemikalier

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2: beroende på den relativt höga 
inköpssumman för år 2007 på ca 4 miljoner kr vilket bidrar till ett koldioxidutsläpp 
på ca 104 ton (se tabell 6). Generellt har punktutsläppen från kemikalietillverkningen 
minskat genom förbättrade processtekniker vilket gör att inköpskategorin inte 
värderas till en 3:a. Förmåga till förändring bedöms som liten eftersom LiU endast 
kan påverka produktionsfasen genom minskade inköp. LiU bedöms inte heller ha 
mandat eller inflytande på kemikalieindustrin.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a beroende på att inga 
koldioxidutsläpp sker under användning av kemikalier. Möjligen bidrar elektrisk 
laboratorieutrustning till låga mängder av koldioxidutsläpp. Förmåga till förändring 
har bedömts till medelstor då man kan tillämpa energisparande åtgärder.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a beroende på att kemikalierna 
omhändertas enligt nationella regler dvs att avfall och farligt avfall tas om hand av 
Tekniska Verken respektive SAKAB. Förmåga till förändring bedöms som liten 
eftersom LiU inte kan påverka det koldioxidutsläpp som genereras vid destruktion av 
kemikalier.

3.3.1.3 Kontorsmaterial

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av det tämligen höga 
koldioxidutsläppet på ca 50 ton ( se tabell 9). En stor del av inköpen inom kategorin 
kontorsmaterial är pappersvaror. Generellt bidrar pappersmassaindustrin till höga 
koldioxidutsläpp på grund av att den är energiintensiv. Dessutom frigörs koldioxid 
till atmosfären vid skogsavverkning (Söderholm, 2005). Förmåga till förändring
bedöms som liten då LiU endast indirekt kan påverka koldioxidutsläppen genom 
minskade inköp av kontorsmaterial.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom användningen 
av kontorsmaterial på LiU inte bidrar till några koldioxidutsläpp. Förmåga till 
förändring värderas som liten eftersom användningen av kontorsmaterial inte bidrar 
till några koldioxidutsläpp.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom det finns rutiner för 
pappersåtervinning. Återvinning bidrar till lägre utsläpp av koldioxid än vid förbränning. 
Förmåga till förändring bedöms som liten då LiU inte har mandat att påverka avfallsprocessen 
på Tekniska Verken, där returpappret omhändertas (FMS, 2005).
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3.3.1.4 Trycksaker

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av relativt höga 
koldioxidutsläppen på ca 45 ton (se tabell 11). Förmåga till förändring bedöms som 
liten då LiU kan påverka produktionen i liten skala med minskade inköp.  LiU har ej 
mandat att påverka tryckindustrin som sådan.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a då det inte förekommer 
några koldioxidutsläpp i samband med användningen av trycksaker. Förmåga till 
förändring bedöm som liten eftersom användningen av trycksaker på LiU inte bidrar 
till några koldioxidutsläpp.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av att det finns fungerande 
rutiner på LiU för pappersåtervinning av trycksaker. Återvinningen bidrar till lägre 
utsläpp av koldioxid än vid förbränning av trycksaker (FMS, 2005). Förmåga till 
förändring bedöm som liten eftersom LiU inte har mandat att påverka 
avfallsprocessen på Tekniska Verken där avfallet omhändertas.

3.3.1.5 Konsulter

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a på grund av att den 
höga inköpssumman som bidragit till ett koldioxidutsläpp på ca 208 ton (se tabell 
13). Emissionen av koldioxid kommer huvudsakligen från konsulternas resor då de 
flesta upphandlas externt och ofta från annan ort och i vissa fall från andra länder 
(Agresso, 2007). Förmåga till förändring bedöms som medelstor då det är möjligt att 
påverka konsulters resor. 

3.3.2 Miljömål 2 : Effektiv naturresursanvändning 

Berör följande prioriterade miljöaspekter: Avfallshantering och upphandling. 
Inköpsrutiner och rutiner för daglig användning av resurser vid LiU. 

Tabell 15. Värdering av inköpskategorier.

3.3.2.1 Datorer och tillbehör

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av att en rad olika 
naturresurser används för att tillverka en dator. Den hade värderats högre om inte återvinning 
i slutfasen hade beaktats. Resursanvändningen som sker idag bidrar till negativ miljöpåverkan 
som till exempel utsläpp av tungmetaller och andra farliga ämnen vid råvaruutvinningen. 
Många av de naturresurser som används idag vid tillverkning av datorer är icke-förnyelsebara 

Inköpskategorier Produktionsfas Förmåga 
till 
förändring

Användningsfas Förmåga 
till 
förändring

Slutfas Förmåga 
till 
förändring

Summa

Datorer och 
tillbehör

2 liten 2 liten 1 liten 5

Kemikalier 3 liten 1 medelstor 2 liten 6
Kontorsmaterial 3 liten 1 liten 1 liten 5
Trycksaker 1 liten 1 liten 1 liten 3
Konsulter - - 2 medelstor - - 2
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råvaror som till exempel råolja och metaller (Naturvårdsverket, 2004). Förmåga till förändring 
har bedömts som liten beroende på att LiU kan inte påverka resursanvändningen i 
produktionsfasen.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av att när datorn väl är 
inköpt används den kontinuerligt. Datorn är ingen förbrukningsvara och den har en relativt 
lång livslängd. Förmåga till förändring har bedömts som liten beroende på att det inte krävs 
någon större förändring då nyttjandet av resursen är relativt god. Onekligen kan man sträva 
efter att ytterligare effektivisera resursanvändningen genom att köpa in datorer med lång 
livslängd.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av att LiU samlar in datorerna som 
tas om hand på Tekniska Verken för destruktion och återvinning. Återvinningen bidrar till 
hushållning av icke-förnyelsebara naturresurser (Naturvårdsverket, 2004). Förmåga till 
förändring har bedömts som liten då avfallshanteringen av datorer och tillbehör har en 
etablerad avfallsrutin som fungerar. LiU har dessutom inga mandat att påverka 
avfallshanteringen på Tekniska Verken. 

3.3.2.2 Kemikalier

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a då det generellt innebär ett betydande 
uttag av naturresurser vid tillverkning av kemikalier och kemiska produkter. Förmåga till 
förändring bedöms som liten då LiU endast kan påverka produktionen med minskade inköp. 
LiU har ej heller mandat att påverka kemikalieindustrin.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av naturresurs uttaget i 
huvudsak sker i produktionsfasen. Förmåga till förändring bedöms som medelstor eftersom 
LiU strävar efter en minskad användning och/eller substitution av tungmetaller och 
lösningsmedel.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av att LiU har en fungerande 
avfallsrutin och följer nationella regler där farligt avfall tas om hand SAKAB. Trots att LiU 
har fungerande rutiner kan inte all farlig avfall återvinnas utan man utvinner nya 
naturresurser. Förmåga till förändring bedöms som liten då LiU har etablerad avfallsrutin som 
fungerar men LiU har inga mandat att påverka hanteringen av farligt avfall på SAKAB.

3.3.2.3 Kontorsmaterial

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a på grund av skogsavverkning bidrar 
till stort naturresursuttag. Förmåga till förändring bedöms som liten då LiU inte kan påverka 
pappersmassanindustrin, utan endast genom minskade inköp och genom att välja miljömärkta 
pappersprodukter. 

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom resursuttaget sker i 
produktionsfasen. Förmåga till förändring bedöms som liten då det redan finns rutiner för 
återvinning av papper.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a då LiU har fungerande insamlingsrutiner där 
pappret transporteras till Tekniska Verken för återvinning.  Returpapper kan inte återvinnas i 
det oändliga i ett slutet kretslopp utan det sker ett visst utflöde som måste ersättas med nya 
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råvaror men återvinningsprocessen bedöms ändå vara positiv. Förmåga till förändring bedöms 
som liten eftersom LiU inte har några mandat att påverka återvinningen på Tekniska Verken.

3.3.2.4 Trycksaker

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av att det inte sker några 
betydande naturresursuttag vid tillverkning av trycksaker. Förmåga till förändring bedöms 
som liten då LiU inte har något inflytande i tryckeribranschen.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom det inte sker några 
naturresursuttag i användningsfasen. Förmåga till förändring bedöm som liten då det finns 
rutiner för återvinning av dagstidningar och övriga trycksaker. 

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom LiU har fungerande insamlingsrutiner 
där trycksakerna transporteras till Tekniska Verken för återvinning. Förmåga till förändring 
bedöms som liten eftersom LiU inte har några mandat att påverka återvinningen på Tekniska 
Verken.

3.3.2.5 Konsulter

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a eftersom den höga 
inköpssumman på ca 12 miljoner kr (se tabell 12). Förmåga till förändring bedöms som 
medelstor då LiU kan påverka inköpen av konsulttjänster.

3.3.3 Miljömål 3: Minimal påverkan av skadliga och smittsamma ämnen från 
verksamheten 

Berör följande prioriterade miljöaspekter: Utsläpp till vatten av kemikalier, 
freonanvändning, utsläpp av SO2 och NOX från energianvändning och resor.

Tabell 16. Värdering av inköpskategorier.
Inköpskategorier Produktions-

fas
Förmåga 
till 
förändring

Användningsfas Förmåga 
till 
förändring

Slutfas Förmåga 
till 
förändring

Summa

Datorer och 
tillbehör

2 liten 3 medelstor 1 liten 6

Kemikalier 2 liten 1 liten 1 liten 4
Kontorsmaterial 2 liten 1 liten 1 liten 4
Trycksaker 1 liten 1 liten 1 liten 3
Konsulter - - 3 medelstor - liten 3

3.3.3.1 Datorer och tillbehör

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av den höga inköpssumman 
för år 2007 på ca 33 miljoner kr vilket har bidraget till ca 3 ton kväveoxid och ca 0,7 ton 
svaveldioxid emissioner (se tabell 2). Inköpskategorin hade värderats högre om inte 
fungerande avfallsrutiner hade funnits. Förmåga till förändring bedöms som liten då LiU ej 
kan påverka produktionen som sådan utan endast genom medvetna upphandlingsval av 
datorer med lång livslängd. 
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Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a eftersom den höga 
energianvändningen på LiU.  I tabell 4 visas energianvändning och koldioxid emissioner men 
författarna drar slutsatsen att den höga energianvändningen även leder till emissioner av 
kväveoxider och svaveldioxider. Förmåga till förändring värderas som medelstor då LiU 
bedöms kunna vidta energisparande åtgärder på sikt. Detta skulle leda till minskade utsläpp av 
kväveoxider och svaveldioxider. 

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av att LiU har en fungerade
avfallsrutin och ett avtal med Tekniska Verken vilka tar hand om LiUs elektroniska avfall för 
destruktion och återvinning. Detta innebär ett delvis slutet kretslopp där naturresurser sparas 
vilket bidrar till minskade utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider. Förmåga till förändring 
bedöms som liten eftersom avfallshanteringen av datorer och tillbehör har en etablerad 
avfallsrutin som fungerar. LiU har dessutom inga mandat att påverka avfallshanteringen på 
Tekniska Verken.

3.3.3.2 Kemikalier

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av att den relativ 
höga inköpssumman på ca 4 miljoner kr vilket har bidragit till ett kväveoxidutsläpp 
på 0.5 ton och ett svaveldioxidutsläpp på 0.2 ton (se tabell 6). Generellt har 
punktutsläppen från kemikalietillverkningen minskat genom förbättrade 
processtekniker vilket gör att inköpskategorin inte värderas till en 3:a. Förmåga till 
förändring bedöms som liten då LiU inte har några mandat att påverka 
kemikalieindustrin som sådan utan endast kan påverka genom minskade inköp. 

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom inga kväveoxider eller 
svaveldioxidutsläpp förekommer under användningsfasen. Däremot finns en risk att en 
mindre mängd kemikalier sköljs ut i avloppet vid laborationer. I viss mån bidrar elektrisk 
laboratorieutrustning till låga utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider. Förmåga till 
förändring bedöms som liten eftersom LiU inte har några större utsläpp till luft eller vatten i 
samband med kemikalieanvändningen. Dessutom förekommer ett aktivt arbete med minskad 
användning och/eller substitution av farliga ämnen. 

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av att det finns en fungerande 
avfallsrutin där SAKAB tar hand om det farliga avfallet. Även om det farliga avfallet 
omhänder tas med hjälp av olika behandlingsmetoder kvarstår en viss miljöpåverkan som till 
exempel utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider. Förmåga till förändring bedöms som 
liten då LiU inte har några mandat att påverka avfallsprocessen på SAKAB. 

3.3.3.3 Kontorsmaterial

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 2:a på grund av relativt  låga utsläpp av 
kväveoxider och svaveldioxider(se tabell 9). Generellt bidrar pappersmassaindustrin till 
utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider. Förmåga till förändring bedöms som liten då LiU 
inte har mandat att påverka pappersmassaindustrin som sådan. 

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom kontorsmaterial inte 
bidrar till några utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider när de används. Förmåga till 
förändring bedöms som liten då kontorsmaterial inte bidrar till några utsläpp av kväveoxider 
och svaveldioxider.
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I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av att det finns en fungerande 
pappersåtervinningsrutin på LiU. Återvinningen bidrar till minskade utsläpp av kväveoxider 
och svaveldioxider än vid förbränning (FMS, 2005). Förmåga till förändring bedöms som 
liten då LiU inte har mandat att påverka avfallsprocessen på Tekniska Verken där returpappret 
omhändertas.

3.3.3.4 Trycksaker

I produktionsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av relativt låga utsläpp av 
kväveoxider och svaveldioxider (se tabell 11). Förmåga till förändring bedöm som liten 
eftersom LiU inte har några mandat att påverka trycksaksproduktionen i allmänhet. Däremot 
kan LiU påverka genom minskade inköp av trycksaker.

Under användningsfasen värderas inköpskategorin till en 1:a eftersom inga utsläpp sker i 
samband med användningen av trycksaker. Förmåga till förändring bedöms som stor då inga 
utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider sker.

I slutfasen värderas inköpskategorin till en 1:a på grund av att återvinning av trycksaker sker 
på samma sätt som pappersåtervinningen, dvs det finns en fungerande pappersinsamlingsrutin 
på LiU. När trycksaker återvinns bidrar det till lägre utsläpp av kväveoxider och 
svaveldioxider än vid förbränning (FMS, 2005). Förmåga till förändring bedöms som liten då 
LiU inte har några mandat att påverka avfallsprocessen på Tekniska Verken där man tar hand 
om returpappret. 

3.3.3.5 Konsulter

I användningsfasen värderas inköpskategorin till en 3:a på grund av höga utsläpp av 
kväveoxider och svaveldioxider (se tabell 13). Emissionen av kväveoxider och svaveldioxider 
kommer huvudsakligen från konsulternas resor då de flesta upphandlas externt och ofta från 
annan ort och i vissa fall från andra länder (Agresso, 2007). Förmåga till förändring bedöms 
som medelstor då det är möjligt för LiU att påverka konsulters resor. 

4 Resultat

Nedan presenteras resultatet som erhölls efter värderingen av de fem upphandlingsområdena. 
Värderingen utfördes utifrån var och ett av LiUs tre miljömål. Visionen som bygger på dessa 
tre miljömål ställs mot nuläget som har beräknats med hjälp av MIOA och 
livscykelperspektiv. De första tre diagrammen visar de värderingspoäng som erhölls för varje 
upphandlingsområde i produktions-, användnings- och slutfasen i förhållande till varje 
miljömål. Värderingspoängen visar gapet mellan LiUs nuläge och vision för att kunna 
identifiera vilka upphandlingsområden som är mest kritiska ur ett miljöperspektiv. Denna 
värdering har utförts i varje fas på respektive upphandlingsområde.  Det sista diagrammet 
visar det sammanlagda resultatet för alla tre miljömålen. Resultaten presenteras i text under 
varje diagram.
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4.1 Resultat av gapanalys mot miljömål 1

Miljömål 1
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Figur 4. Värdering av upphandlingsområden gentemot miljömål 1. 

Resultatet av värderingen gentemot miljömål 1, begränsad klimatpåverkan som berör följande 
prioriterade miljöaspekter: Utsläpp av CO2 (koldioxid) från energianvändning och resor. 
Indirekt påverkan genom upphandling av resetjänster, elektrisk utrustning m.m.

Resultatet visar att datorer och tillbehör är mest kritiskt då upphandlingsområdet har fått ett 
totalvärde på mer än 6 i samtliga tre faser. Datorer och tillbehör har värderats högst i 
produktions-och användningsfasen på grund av de höga utsläppen av koldioxid. 

Konsulter har enbart bedömts i användningsfasen då det är den enda fasen som går att 
värdera. Användningsfasen har värderats till en 3:a på grund av de höga koldioxidutsläpp som 
konsulters resor bidrar till. Eftersom konsulter har fått det högsta värdet i användningsfasen 
bedöms även detta upphandlingsområde som kritiskt.

Upphandlingsområdena kemikalier, kontorsmaterial och trycksaker har fått ett totalvärde som 
ligger under 6 och bedöms därför inte som kritiska ur ett miljöperspektiv.
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4.2 Resultat av gapanalys mot miljömål 2

Miljömål 2
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Figur 5. Värdering av upphandlingsområden gentemot miljömål 2.

Resultatet av värderingen gentemot miljömål 2, effektiv naturresursanvändning berör följande 
prioriterade miljöaspekter: Avfallshantering och upphandling. Inköpsrutiner och rutiner för 
daglig användning av resurser vid LiU. 

Resultatet visar att upphandlingsområdet kemikalier är mest kritiskt då det har fått ett 
totalvärde på 6. Kemikalier är mest kritiskt i produktionsfasen på grund av uttaget av 
naturresurser vid tillverkningen av olika kemikalier.

Även om upphandlingsområdet kontorsmaterial inte bedöms som kritiskt i sin helhet 
har den värderats till en 3:a i produktionsfasen på grund av naturresursuttaget av skog 
som krävs för tillverkning av pappersmassa.

Datorer och tillbehör, trycksaker och konsulter bedöms ej som kritiska då de har fått ett 
totalvärde under 6.
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4.3 Resultat av gapanalys mot miljömål 3

Miljömål 3
Minimal påverkan av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten
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Figur 6. Värdering av upphandlingsområden gentemot miljömål 3.

Resultatet av värderingen gentemot miljömål 3, minimal påverkan av skadliga och 
smittsamma ämnen från verksamheten, berör följande prioriterade miljöaspekter: Utsläpp till 
vatten av kemikalier, freonanvändning, utsläpp av SO2 och NOX från energianvändning och 
resor.

Resultatet visar att upphandlingsområdet datorer och tillbehör är mest kritiskt ur ett 
miljöperspektiv då det har fått ett totalvärde på 6. Datorer och tillbehör är mest kritiskt i 
användningsfasen på grund av den höga energianvändningen som bidrar till utsläpp av 
kväveoxider och svaveldioxider. 

Konsulter har enbart bedömts i användningsfasen då det är den enda fasen som går att 
värdera. Användningsfasen har värderats till en 3:a på grund av de höga kväveoxid- och 
svaveldioxidutsläpp som konsulters resor bidrar till. Eftersom konsulter har fått det högsta 
värdet i användningsfasen bedöms även detta upphandlingsområde som kritiskt.

Kemikalier, kontorsmaterial och trycksaker bedöms ej som kritiska då de har fått ett 
totalvärde på under 6.
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4.4 Totalt resultat av gapanalys mot miljömål 1-3
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Diagram 7. Den totala summan av värderingen av upphandlingsområden gentemot miljömål 1-3

Det sammanlagda resultatet om man ser till all tre miljömålen visar att datorer och tillbehör är 
det upphandlingsområdet som är mest kritiskt ur ett miljöperspektiv.

Sammantaget har konsulter fått ett värde på 8 vilket är högt om man ser till att enbart 
användningsfasen har bedömts.

Kemikalier och kontorsmaterial har bedömts som mindre kritiska totalt men om man ser 
enbart till produktionsfasen har upphandlingsområdena värderats högt huvudsakligen på 
grund av höga koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid emissioner samt naturresursuttag. 

Trycksaker har bedömts som ej kritiska då det sammanlagda resultatet har fått låga poäng. Det 
finns inte heller någon enskild fas som har värderats högt. 
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5 Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Organisationens ekonomiska system Agresso avgjorde valet av aggregeringsnivån COICOP. 
Som nämndes tidigare i studien liknar organisationens inköpssätt mer privat konsumtion. 
Detta beror på att de produkter och tjänster som köps in av LiU är av mycket mer varierande 
karaktär än de mer generella branschkoderna, vilka speglar genomsnittet av en hel bransch, så 
kallade SNI-koder.

En av svårigheterna har varit att tolka bokföringen i Agresso då konsultkontot borde ha varit 
uppdelat i underkategorier. Detta skulle ha underlättat bedömningen av vilka poster som var 
relevanta för studien. På grund av dessa svårigheter valde författarna att ta med samtliga 
poster i beräkningarna eftersom ett subjektivt urval ville undvikas. Detta medför i sin tur att 
resultatet av konsulter inte är helt tillförlitligt eftersom avvikande poster är inkluderade. 

En annan svårighet har varit att bedöma varierande produkter och tjänster på samma grunder. 
Att ställa varje fas mot visionen dvs LiUs tre miljömål gjorde att en jämförelse inte behövde 
göras mellan varje upphandlingsområde. Detta hade varit svårt då det t.ex inte går att jämföra 
en konsults resa med kemikaliers miljöpåverkan.

Upphandlingsområdet inventarier, har som nämndes i avgränsningen inte värderats på grund 
av begränsad tillgång till indata. Detta område bör enligt författarna ses över i framtiden, då 
det är ett relativt stort område. Att upphandlingsområdet inventarier är exkluderat i studien 
innebär inte att resultatet av övriga upphandlingsområden påverkas. Detta på grund av att 
samtliga upphandlingsområden värderas utifrån LiUs vision och inte i förhållande till 
varandra, vilket betyder att inventarier kan värderas separat utifrån det utvecklade arbetssättet. 
Förslag på åtgärder för att uppnå visionen som är det sista steget i backcastingmetoden 
exkluderades i denna studie på grund av att fokus ligger på miljöbedömningen och inte på 
åtgärderna. Då kritiska områden har identifierats är det ett naturligt nästa steg för vidare 
forskning att fokusera på åtgärder för att uppnå visionen.

Backcastingmetoden är ett visionärt sätt att arbeta. Forskning visar på att backcasting på 
grund av sin problemlösande karaktär är mycket lämpad för arbete mot hållbar utveckling, 
eftersom varje enskild studie utformar sin egen vision (Dreborg, 1996). En annan fördel med 
backcasting är att den kan användas som ett ramverk eller ett tillvägagångssätt. En svaghet är 
att den inte kan användas som en isolerad metod utan måste kompletteras med andra metoder.
Fördelen med backcasting i denna studie var att den bidrog till att identifiera gapet mellan 
vision och nuläget. Detta passade väl in i kombination med den värderingsmetod som 
användes i gapanalysen. Värderingsmetoden är relativt subjektiv i sig då utövaren själv 
bedömer signifikansen av miljöaspekterna. I kombination med backcasting blir den mer 
trovärdig eftersom det finns en vision och ett nuläge att utgå ifrån. I bedömningen av nuläget 
kombinerades MIOA och livscykelperspektivet. MIOA är en användbar metod när man vill få 
en grov uppfattning om en vara eller tjänsts miljöpåverkan i produktionsfasen. Nackdelen 
med metoden är återigen att den inte tar hänsyn till substitution (Tekkeden, 2003). Dessutom 
bör den kompletteras med användnings- och slutfas som i detta fall utfördes med hjälp av ett 
livscykelperspektiv. Detta livscykelperspektiv kan inte bedömas som likvärdigt med en full 
LCA men det ger ändå en bra helhetsbild av en produkt eller tjänsts totala miljöpåverkan.



33

5.2 Resultatdiskussion

I resultatdiskussionen har varje upphandlingsområde diskuterats var för sig. Detta för att få en 
översiktlig bild av resultatet, samt att varje upphandlingsområde har värderats mot LiUs 
vision och inte ställts mot varandra.

5.2.1 Datorer och tillbehör 

Datorer och tillbehör bedömdes som det mest kritiska upphandlingsområdet totalt, när man 
ser till alla tre miljömålen. Under miljömål 1, klimatpåverkan och 3, minimal påverkan av 
skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten, visar beräkningarna i produktionsfasen 
på höga utsläpp av koldioxid-, kväveoxid- och svaveldioxidemissioner. Användningsfasen är 
dock den fas som är mest kritisk på grund av den höga energiförbrukningen. Detta beror på att 
det finns 7900 datorer på LiUs samtliga tre campus. Resultatet stöds av tidigare forskning som 
indikerar att användningsfasen dominerar med avseende på emissioner och energiförbrukning 
(Zhou, 2006). Resultatet för miljömål 2, effektiv naturresursanvändning visar inte på ett 
kritiskt resultat men naturresursuttaget ska ändå beaktas då miljöpåverkan bedömts som 
medelstor. Enligt Zhou (2006) är det endast naturresurskonsumtionen  vid tillverkningen av 
datorer som kommer i närheten av den miljöpåverkan som användningsfasen bidrar till. 

I den tidigare studien där miljöpåverkan av upphandlingsområden på LiU bedömdes med 
hjälp av MIOA har även Tekkeden (2003) kommit fram till att datorer och tillbehör är ett 
upphandlingsområde som har en hög miljöpåverkan. Skillnaden mellan resultaten ligger i att 
Tekkedens beräkningar endast täcker produktionsfasen, medan denna studie kommit fram till 
att användningsfasen är den mest kritiska ur ett miljöperspektiv. 

Förmåga till förändring i produktionsfasen har bedömts som liten eftersom LiU inte kan 
påverka dataindustrin som sådan. Däremot kan LiU påverka genom att välja energisnåla och 
miljömärkta alternativ. Att köpa in färre antal datorer ser författarna inte som något alternativ 
eftersom verksamheten i hög grad bygger på användningen av datorer. I användningsfasen 
som har bedömts som den mest kritiska anser författarna att LiU har den största möjligheten 
att påverka genom att vidta energisparande åtgärder. 

5.2.2 Kemikalier 

Kemikalier visade sig vara det mest kritiska upphandlingsområdet under miljömål 2, effektiv 
naturresursanvändning. Den mest kritiska fasen är produktionen på grund av uttaget av 
naturresurser vid tillverkning av olika kemikalier. Produktionen bidrar även till relativt höga 
emissioner av koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid. Totalt sett har kemikalier bedömts som 
mindre kritisk än datorer och tillbehör. Detta beror på att ett omfattande arbete med 
substitution och minskad användning av kemikalier som t.ex. tungmetaller och lösningsmedel 
pågår. Dessutom bedriver organisationen viktig forskning där det är nödvändigt att använda 
sig av miljöfarliga kemikalier för att studera dess påverkan i naturen. 
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5.2.3 Kontorsmaterial

Kontorsmaterial, som domineras av pappersvaror, har inte bedömts som kritiskt i sin helhet. 
Det är endast produktionsfasen som värderats högt. Söderholm (2005) bekräftar i sin 
forskning att pappersmassaindustrin är energiintensiv i produktionsfasen. Den höga 
energianvändningen i pappersmassaproduktionen bidrar därmed till emissioner av koldioxid, 
kväveoxid och svaveldioxid. När man ser till miljömål 2, effektiv naturresursanvändning, har 
kontorsmaterial bedömts högt då pappersmassaindustrin bidrar till avverkning av skog som i 
sin tur frigör koldioxid till atmosfären (Söderholm, 2005). Produktionen bidrar även till 
utsläpp av försurande ämnen till luft och organiska ämnen till vatten (Skogsindustrierna 
2005).

5.2.4 Trycksaker

Trycksaker har bedömts som icke kritisk i alla dess faser. I produktionsfasen under miljömål 
1, klimat påverkan och miljömål 3, minimal påverkan av skadliga och smittsamma ämnen 
från verksamheten bedöms påverkan som liten i relation till LiUs inköp. Tryckindustrin har 
generellt lägre miljöpåverkan med avseende på koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid 
jämfört med pappersmassaindustrin. I det här fallet har författarna valt att inte inkludera 
tryckindustrins konsumtion av pappersmassa som används vid tryckningen. Detta för att 
särskilja kontorsmaterial från trycksaker. I användningsfasen bedöms LiU endast kunna 
påverka genom att minska sina inköp av trycksaker från externa tryckerier. 

5.2.5 Konsulter

Upphandlingsområdet konsulttjänster avviker från de övriga på grund av att enbart 
användningsfasen värderats. Användningsfasen visar på att även detta område är kritiskt ur ett 
miljöperspektiv. Detta beror på att LiU köper in en stor mängd av konsulttjänster. Variationen 
är stor inom kontot konsulttjänster, där det ingår forskningstjänster, tekniska konsulter och 
översättning av dokument. Det som kan göra resultatet missvisande är att en rad avvikande 
poster som biobiljetter till intervjupersoner, dataprogram, diverse personalarrangemang osv 
har bokförts under konsult kontot. I Tekkedens studie har konsulter bedömts som det mest 
kritiska upphandlingsområdet. I denna studie är inköpssumman lägre än i Tekkedens resultat. 
Detta kan bero på den stora osäkerheten bland posterna inom kontoklassen. Det är inte möjligt 
att spåra Tekkedens matchning av COICOP kategorierna mot LiUs konton i Agresso. Detta 
gör resultatet för konsulter mindre tillförlitligt. Trots detta bedöms konsulter som ett kritiskt 
upphandlingsområde dels på grund av omfattningen, och dels på grund av att är resor 
generellt är en stor bidragande faktor till emissioner av växthusgaser (Roth et.al, 2001). 
Författarna bedömer att organisationen har möjlighet att påverka upphandlingsområdet genom 
att styra konsulternas resor. Detta kan åstadkommas genom att uppmuntra till 
videokonferenser och mindre miljöbelastande resealternativ.
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6 Slutsatser

De första fyra slutsatserna är resultatinriktade medan den sista slutsatsen är kopplad till 
metoden.

 Gapet mellan en produkts eller tjänsts miljöpåverkan och organisationens miljömål 
kan identifieras genom att värdera skillnaden mellan vision och nuläge i produktens 
eller tjänstens hela livscykel.

 Datorer och tillbehör och konsulter är de upphandlingsområden som utifrån visionen 
är mest kritiska ur ett miljöperspektiv. 

 Dessa två upphandlingsområden har sin största miljöpåverkan i användningsfasen.

 Användningsfasen i dessa två upphandlingsområden bedöms även vara den fas där 
LiU har störst möjlighet att påverka för att närma sig visionen.

 Ett arbetssätt för att identifiera kritiska upphandlingsområden kan utvecklas genom att 
utgå ifrån backcasting som ett ramverk, för att sedan använda sig av olika metoder för 
att fylla ramen.
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Bilaga 1

Miljöpolicy

Linköpings universitet har som lärosäte ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en 
miljöpolicy utarbetats. Policyn ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att 
verksamheten:

 ska bedrivas med hänsyn till hälsa(1) och miljö 
 med god marginal ska uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning
 ständigt ska förbättras för att minska belastningen på hälsa och miljö

Genom utbildningen av studenter och forskningsverksamheten har Linköpings universitet stor 
potential att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Studenter på universitetet ska därför 
ges möjlighet och uppmuntras att inhämta tillräcklig kunskap för att kunna bidra till 
miljöarbetet på sina framtida arbetsplatser. För att säkerställa en god miljökompetens ska 
miljörelaterad forskning bedrivas och övrig forskning skall uppmuntras att även inkludera 
miljökonsekvenser. Likaså ska universitetet bidra till kunskapsutvecklingen om
miljöfrågor genom kontakter med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och 
allmänheten. Universitetet ska även minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet.

Miljöanpassningen ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och 
miljömässigt motiverat och inbegripa minimering av avfallsuppkomst och utsläppsmängder, 
sparsamhet med resurser och energi, samt att miljökrav ställs vid upphandling inkl planering 
av om- eller nybyggnader för universitetets verksamhet.

För att leva upp till miljöpolicyn har ett miljöledningssystem införts. Systemet möjliggör att 
miljöarbetet som bedrivs är av förebyggande karaktär och leder till ständiga förbättringar av 
miljöprestanda.

(1) Linköpings universitet anser att frågor som rör yttre miljö i många fall även har inverkan 
på inre miljö och
hälsofrågor. Därför inkluderas även hälsa som ett värde att värna i policyn för miljöarbetet 
avseende yttre
miljö.


