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Förord 
Denna uppsats började med en förfrågan om ett intresse av att göra en studie där en 
metod skulle testas. När det här skrivs känns det som år och dagar sedan, trots att det bara 
har gått några månader. Resan har varit lång med flera svårigheter, trots det lyckades 
arbetet bli klart. 
 
Nu när studien genomförts och metoden undersökts och testats, kommer arbetet 
förhoppningsvis vara till nytta för framtida arbeten i samma område. För att se 
miljöpåverkan vid upphandling. Utan studier som denna är det svårt att ta fram nya 
metoder och få dem etablerade. 
 
Jag vill börja med att tacka Anders Wadeskog, utan din hjälp skulle jag aldrig kunnat 
genomföra arbetet. Du ställde upp med din tid, svarade på frågor och genomförde 
beräkningar som behövdes. Jag tackar för det och hoppas att min studie är till nytta för 
dig i ditt fortsatta arbete. 
 
Jag vill även tacka Maud Wisén, på centrala ekonomiavdelningen vid Linköpings 
Universitet. För att du tog dig tid att besvara på mina frågor och för att ta fram det 
material jag behövde. 
 
Sist men allra mest vill jag tacka min handledare Olof Hjelm, vid Linköpings Universitet. 
Förslaget eller idén du hade innan jul resulterade tillslut i denna uppsats. Det skulle inte 
ha hänt utan den hjälp och det stöd du gav mig under resans gång. Jag vet att även du har 
lärt dig något genom detta arbete, hoppas bara att det är till nytta för dig i framtiden. Tack 
för ditt stöd. 
 
Linköping, maj 2003. 
 
Janin Tekkeden 
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Sammanfattning 
I dagens läge behöver organisationer ha bättre uppsikt över sin miljöpåverkan. I dag 
saknas en metod för att se upphandlingens miljöpåverkan för en organisation. Med 
upphandling menas i denna studie alla varor/tjänster som köps in till en organisation. 
Miljöpåverkan för varor/tjänster syftar på de emissioner som uppstår från upptag av 
råvara, förädling och transporter av varor/tjänster framtill att de köps in till 
organisationen. Det finns en metod som testats en gång, denna studie utgår ifrån den. 
 
Syftet med studien är att utifrån den tidigare studien om indirekt miljöpåverkan vid 
upphandling, testa metoden miljöexpanderad input-outputanalys. Syftet är att testa och 
utveckla metoden, för att se om det går att använda metoden för att se miljöpåverkan vid 
upphandling för en hel organisation. Samtidigt utförs en metodstudie, för att se vilka 
svårigheterna är med metoden. Metoden testas praktiskt på Linköping Universitets 
miljöpåverkan vid upphandling. 
 
Input-outputanalysen (IOA) skapades av Wassily Leontief i slutet på 1930-talet. IOA har 
därefter tillämpats på en uppsjö av ekonomiska problem. Enligt Leontief finns det ett 
samband mellan alla branscher, genom det ekonomiska systemet tydliggör han det 
sambandet. Miljöexpanderad input-outputanalys (MIOA) lägger på den miljöpåverkan 
som sker i samband med de ekonomiska aktiviteterna. Om en vara köps in har den i 
tidigare led miljöpåverkan genom de utsläpp som sker vid utvinning, förädling osv. 
MIOA samlar upp alla de leden/sambanden och lägger på miljöpåverkan som sker 
framtill att varan/tjänsten köps in av en organisation. 
 
Slutsaten är den att det går att tillämpa MIOA för att se upphandlingens miljöpåverkan 
för en hel organisation. Det finns några svagheter med verktyget idag, men de kommer att 
lösas i framtiden. 
 
Linköpings Universitet har en betydande miljöpåverkan via upphandlingen. Speciellt de 
konsulttjänster som köps in är miljöpåverkande. 
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1 Inledning 
 
Under de senaste årtiondena har synen på miljön och hur den påverkas förändrats. Till en 
början såg man problemen som uppstod först när de blev synliga, så som avfall och 
utsläpp i vattendrag och luft. För att därefter behandla problemen. På grund av 
intressentkrav och en annan syn på miljö ansågs det inte vara hållbart i längden att 
behandla när problemen var synliga. Idag tar man hjälp av förfinade mätinstrument för att 
se det som tidigare inte gick att se, man ser problemen innan de blir synliga i miljön.1 På 
grund av detta har många organisationer idag valt att arbeta med miljön, de försöker ha 
uppsikt på sina egna utsläpp och avfall. Många av dessa organisationer har under det 
senaste årtiondet valt att införa så kallade miljöledningssystem (MLS) i förebyggande 
syfte. Övergripande har MLS syftet att förbättra organisationens miljöprestanda. 
Miljöledningssystem är ett verktyg för organisationer, verktyget ger en överblick över 
organisationers miljöpåverkan.2 Med hjälp av miljöledningssystemet ska organisationen 
hålla uppsikt och minska sin miljöpåverkan. 
 
Idag räcker det dock inte att se över organisationers miljöpåverkan som uppkommer av 
energiförbrukning, transporter, avfall och utsläpp vid till exempel den egna 
produktionsanläggningen. Nu får organisationerna fråga sig vad som händer med en 
vara/tjänst, från råvara via förädling, transporter och så vidare, till nyttjande av den 
färdiga produkten och slutligen avfallshanteringen. Ett så kallat kretsloppstänkande. Idag 
finns verktyg för att utföra livscykelanalyser (LCA). LCA är ett sätt att försöka komma åt 
miljöpåverkan under alla faser – ”från vaggan till graven” för en produkt.3 Med andra ord 
försöka se påverkan från utvinning av råvaran via alla tillverkningsprocesser, till 
användning och slutligen avfall. Det är idag svårt att få ett kretsloppstänkande för en hel 
organisation då det bland annat saknas verktyg för att kunna få ett livscykelperspektiv på 
hela organisationens miljöpåverkan. Att göra en livscykelanalys är inte ett passande 
verktyg för att se över den totala miljöpåverkan för en organisation. Detta beror på att 
verktyget är komplicerat, med tanke på den mängd datamaterial som behövs för en 
produkt. I en organisation används till exempel en mängd olika produkter. Sannolikt 
behövs en kombination av olika verktyg för att bedöma den totala miljöpåverkan för en 
organisation. Denna uppsats behandlar möjligheten till att använda input-output analyser 
för att beräkna den miljöpåverkan som är en konsekvens av den upphandling som sker i 
en organisation. 
 
Idag kan man enbart tydliggöra hur upphandlingen genomförs, om det finns krav på 
miljötänkande och att miljövänliga alternativ väljs, att man därefter väljer leverantör och 
varor/tjänster. Man ser inte miljöpåverkan som de emissioner som uppstår vid upptag av 
råvara, förädling, transporter och avfall, fram till att varan/tjänsten köps in av en 
organisation. Detta saknas idag, det är viktigt att en organisation har miljöpåverkan vid 
upphandling under uppsikt, för att få en helhetssyn på dess miljöpåverkan. Det är olika 
typer av organisationer som använder MLS, till exempel kommuner, även om verktyget 
till en början främst var för industriella organisationer. Därför är det viktigt med ett 

                                                 
1 Issal, 1996 
2 Naturvårdsverket, 2000 
3 Moberg, m.fl., 1999 
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verktyg som gör det möjligt att se miljöpåverkan vid upphandling. Så att organisationer 
som sen tidigare inte har några siffermängder på miljöpåverkan kan se hur deras 
upphandling påverkar. Även industriella organisationer som håller reda på sina utsläpp 
kan behöva se hur deras upphandling påverkar. Det kan visa sig att upphandlingens 
miljöpåverkan kan vara mindre, lika eller större i jämförelse med den miljöpåverkan som 
sker vid användning, utsläpp och avfall från organisationen. Det vet man först när man 
undersöker frågan. Det kan göra det möjligt för organisationer att besluta om effektivare 
resursutnyttjande, vilket kan leda till mindre miljöpåverkan.  
 
Idag saknas det ett allmänt tillgängligt verktyg som möjliggör en bedömning av 
miljöpåverkan vid upphandling, utan att vara för komplicerad och ta lång tid. Det finns en 
metod, som testats en gång av Totalförsvarets Forksningsinstitut – FOI, ”Indirekt 
miljöpåverkan från försvarssektorn”, de testade en metod för att se upphandlingens 
miljöpåverkan4 Undersökningen utfördes med hjälp av metoden miljöexpanderad input-
outputanalys, där de undersökte den indirekta miljöpåverkan för det som köptes in till 
försvarssektorn. Det är viktigt att veta hur en metod fungerar och vad dess resultat står 
för, därav denna studie. För att metoden en dag ska kunna användas av organisationer 
behöver metoden studeras och undersökas noga. Framtill att man anser att den fungerar 
som ett verktyg och kan användas av andra utanför forskarvärlden.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån den tidigare studien om indirekt miljöpåverkan vid 
upphandling, testa metoden miljöexpanderad input-outputanalys. Syftet är att testa och 
utveckla metoden, för att se om det går att använda metoden för att se miljöpåverkan vid 
upphandling för en hel organisation. Samtidigt utförs en metodstudie, för att se vilka 
svårigheterna är med metoden. Metoden testas praktiskt på Linköping Universitets 
miljöpåverkan vid upphandling. 
 

                                                 
4 Finnveden m.fl., 2002 
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2 Input-outputanalyser 
 
Input-outputanalysen (IOA) skapades av Wassily Leontief i slutet på 1930-talet, till ett 
samhällsekonomiskt instrument. Därefter har han utvecklat IOA till att kunna användas 
på en stor variation av ekonomiska problem. Enligt Leontief finns det ett samband mellan 
alla produktioner, alla branscher och han använder det ekonomiska systemet för att 
tydliggöra det sambandet. Som en bokföring över alla leveranser av varor/tjänster mellan 
alla aktörer i en ekonomi. Det betyder enligt Leontief att det finns ett fundamentalt 
förhållande mellan volymen på outputen, från en industri och storleken av inputen som 
går in i industrin. Ett exempel är att bilindustrin handlar glas av glasindustrin beroende på 
hur många bilar som görs det året. Utifrån detta kan flera kopplingar göras till andra 
industrier, till exempel att bilindustrin även köper in stål och gummi från de industrierna 
och så vidare. Med lite fler kopplingar och samband mellan de olika branscherna i en 
ekonomi, kan man genom beräkningar utifrån sambanden göra en hel input-output tabell 
för hela det ekonomiska systemet. Det enda som behövs enligt Leontief är ”bill of final 
demand”, ett slutgiltigt användningskvitto (inköpssumma), för att konvertera tabellerna 
från proportion till en tabell med omfattning/storhet för hela ekonomin. Med andra ord 
från en relationstabell mellan branscherna till kvantiteten mellan branscherna. Då får man 
fram en så kallad input-outputtabell (IO-tabell) över ekonomin.5 IOA förenklar dels 
genom att sammanföra olika aktiviteter med likheter i branscher och använda 
medelvärden av inputen och outputen för dessa, och genom att anta linjära 
produktionssamband.6 Detta samspel är konstant, och det är endast volymerna som är 
olika beroende på hur mycket som köps i ekonomin, alltså används. IOA användes till en 
början på nationell nivå över USA:s ekonomisystem och har därefter förts över hela 
världen. 
 
Med andra ord är input-outputanalysen en flersektors allmän jämviktsmodell, som visar 
hur produktionssystemet i en ekonomi drivs av en viss slutlig användning. Input-
outputanalyser användes traditionellt i olika typer av ekonomiska planeringsmodeller från 
1940-talet och framåt. I prognosverksamheten på finansdepartementen och ekonomiska 
institut hade IOA en ledande del. Detta fram till mitten av 1970-talet då den 
Keynesianska traditionen inom ekonomiska makroteori gick i graven.7 
 
I slutet på 1960-talet började några forskare att föra över IOA från ekonomin till energi- 
och miljöområdet. Användningen av IOA i det området gjorde att man kunde upptäcka 
och spåra genom en ekonomi den direkta och indirekta energianvänding/miljöpåverkan 
tillbaka till slutlig efterfrågan. Analysen fick starkt genomslag inom energiområdet.8 En 
IOA inom miljöområdet brukar kallas för miljöexpanderade input-outputanalyser 
(MIOA). Leontief själv har utvecklat sin teori till att kunna se sambandet mellan ekonomi 
och miljöpåverkan.9 Den miljöpåverkan som sker gör det efter hur det ekonomiska 
systemet uppför sig. Exempel på studier som tillämpat MIOA är en som behandlar 

                                                 
5 Leontief, 1986 
6 Moberg m.fl., 1999 
7 Finnveden m.fl., 2001 
8 Machado m.fl., 2001 
9 Leontief, 1986. Kap 11 och 13 
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utsläpp i Frankrike, Breuil försöker räkna ut svaveldioxid och kväveoxid utsläppen för 
hela Frankrike med MIOA.10 En annan studie handlar om kärnkraftverks säkerheten i 
Brasilien, där författaren de Oliveira med hjälp av MIOA försöker räkna på säkerheten 
med ett kärnkraftverk och dess påverkan.11 Det ska påpekas att det dock inte finns många 
MIOA att använda sig av och utgå ifrån. De som finns är även specifika för just den 
studien som framgår ovan.  
 
De senaste åren har ytterligare tillämpningar av IOA uppkommit, det finns de som 
försöker länka ihop livscykelanalyser (LCA) med input-outputanalyser. De ser vikten i 
LCA som ett helhetsperspektivs-verktyg, där man steg för steg från upptag av råvara till 
slutstationen undersöker all påverkan. Medan input-outputanalyser ger en bra överblick 
över det ledet, utan att gå in i varje del, därför är ett mindre komplicerat verktyg. Denna 
typ av verktyg brukar kallas för Environmental Input-Output Life-Cycle Analysis (EIO-
LCA). Där man tillämpar LCA metoden att försöka se alla delar från vaggan till graven, 
men med hjälp av IO-tabellerna som framställs. 12 Man får då en kedja på alla branscher 
som ingår i den undersökta produkten och kan se hur mycket den påverkar, utan att 
specifikt undersöka just den industri som den undersökta produkten kommer ifrån. Man 
får en genomsnittlig påverkan utifrån just en bransch istället för den som faktiskt 
producerat. Det brukar vara svårigheten med LCA att få fram specifika data från 
tillverkarna i kedjan, där kommer IOA in och stödjer istället. 
 
I Sverige kan input-outputanalyser kopplas till Nationalräkenskaperna. 
Nationalräkenskaperna vid SCB tar årligen fram Tillgångs- (Supply) och  
Användningstabeller (Use), som ingår i IOA. Tabellerna beskriver den totala tillgången 
av olika produkter eller varugrupper, även hur tillgången fördelar sig på en rad 
tillämpningar.13 Tabellerna används i sin tur av miljöräkenskaperna (MIR) vid SCB. MIR 
används till att göra det möjligt att koppla diverse miljöproblem direkt till de ekonomiska 
aktiviteter som ger upphov till dem. MIR innehåller inte några monetära värderingar utan 
är fysiska räkenskaper som endast registrerar de kvantiteter av miljöpåverkan det rör sig 
om. För det mesta handlar arbetet vid MIR om att fördela miljövariabler, till exempel 
CO2 utsläpp fördelade på branscher och delar av den slutliga användningen som ger 
upphov till dem. Dessa fördelningar av utsläpp används i IOA. Det handlar om att känna 
till de totala utsläppen av CO2 till exempel inom livsmedelsbranschen, då kan de på MIR 
ta fram en utsläppskoefficient som relaterar de utsläppen till den totala 
produktionsvolymen. I enlighet med antagandena i IO-analysen kan dessa användas för 
att relatera förändringar i produktionsvolymer direkt till förändringar i utsläpp.14 Det är 
tänkt att de på MIR ska räkna fram utsläppskoefficienter som kan användas i IOA, för att 
miljöpåverkan ska kopplas till de olika branscherna årligen. 
 

                                                 
10 Breuil, 1992 
11 de Oliveira m.fl., 1987  
12 Lave m.fl., 2000 
13 Statistiska centralbyrån, 2002 
14 Finnveden m.fl., 2001 
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3 Miljöexpanderad input-outputanalys och miljöpåverkan 
 
Nedan följer den teori om miljöexpanderade input-outputanalys som användes i rapporten 
från FOI om försvarsmaktens miljöpåverkan.15 Teorin är utvidgad för tillämpning i denna 
studie. 
 
I en input-outputanalys försöker man ta hänsyn till samspelet mellan de olika branscherna 
i en ekonomi. Utsläppen från produktionen av en vara uppkommer inte bara i den bransch 
som färdigställer varan, utan utsläppen kommer från flera led i tillverkningsprocessen. 
Även då en viss vara som till exempel bröd kan hänföras till en viss bransch, krävs det 
insatser från en rad andra branscher, för att brödet ska kunna köpas av en konsument. 
Med andra ord vid produktion av varor som insats i andra branscher, uppkommer stora 
delar av branschernas utsläpp. De förändringar som sker i en bransch leder till förändrad 
produktion i andra branscher, därmed förändras även utsläppen. En miljöexpanderad 
input-outputanalys översätter produktionen i alla branscher till dess miljöpåverkan, 
analysen går ut på att beräkna den indirekta miljöpåverkan vid inköp. 
 
För att kunna göra IOA måste man ha tillgång till input-outputmatriser. Matriserna, är en 
viktig del av nationalräkenskaperna. De är beräkningsformler för hur de olika 
leveransströmmarna mellan skilda produktionssektorer i ekonomin ser ut. Samspelet 
mellan de olika branscherna och deras produktion av insatsvaror till andra branscher. En 
förutsättning för att matriserna ska stämma är att branschernas behov av insatsvaror är 
konstanta inbördes, att samspelet av insatsvaror är konstant, då kan alla 
produktionsinsatser såsom arbete, kapital och utsläpp omfördelas till den slutliga 
användningen. 
 
IOA bygger på vissa förutsättningar, den innehåller endast linjära samband. Med andra 
ord går det inte att tillämpa substituerbarhet. Sammansättningen av insatsvaror och 
primära inputs mellan branscherna, är den samma då relativa priser ändras. Det samma 
gäller slutlig användning. Om man vill kan man lägga till en enkel substituerbarhet med 
hjälp av för- eller eftermodeller, matriser. IOA är statisk, den avser en viss period. 
 
Input-outputanalysens kärna är Use- och Supply-matriserna, med den härledda 
inversmatrisen. Denna matris beskriver den totala resursåtgången i ekonomin för att 
producera x kronor av en viss vara till slutlig användning. Med andra ord besvarar 
inversmatrisen frågan: hur mycket av jordbruksprodukter, bensin, papper, banktjänster, 
transporter med mera behöver det produceras för att en konsument ska kunna köpa en 
vara för x kronor? 
 
Det hela leder till att man för varje varugrupp får fram en vektor med produktionsvärden. 
Med andra ord för att producera cyklar för en miljon kronor så behöver det produceras 
stål för x miljoner, plast för y miljoner, elektricitet för z miljoner etcetera. Man får fram 
ett produktionsvärde för varugruppen cyklar då antalet miljonerna läggs ihop, från de 
olika produktionerna. När alla siffrorna summeras får man det total produktionsvärdet. 
Varugrupperna är uppdelade i branscher enligt SNI-klassificeringen (se bilaga 1), som 

                                                 
15 Finnveden m.fl., 2002 
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används nationellt, vilket gör att beräkningen sker i nivån bransch*bransch. SNI-
klassificeringen står för svenska näringsgrensindelning. 
 
Produktionsvärdena man tar fram ovan länkas sedan till utsläpp via utsläppskoefficient, 
som tas fram inom miljöräkenskaperna (MIR) vid SCB. De emissioner som det går att 
göra beräkningar på är för utsläppen koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider.16 Det är 
endast dessa tre utsläpp som är under uppsikt av MIR, vilket betyder att det endast går att 
se den indirekta miljöpåverkan för dessa utsläpp. Detta anses vara tillräckligt då de tre 
utsläppen berör växthuseffekten, försurnings och övergödningsproblematiken. Den 
statistiken om utsläppen erhålls i formen emissioner per bransch. I denna beräkning antas 
det att användning och utsläpp är linjärt beroende av produktionsvolymen inom varje 
bransch. Följaktligen att en produktionsvolym på 100 miljoner kronor generar utsläpp 
som är 10 gånger större än en produktionsvolym på 10 miljoner kronor. 
 
När produktionsvärdena multiplicerats med utsläppskoefficient får man ett resultat över 
miljöpåverkan vid inköp av varor för en organisation. Allt fram till nu är teorin om hur 
man ska beräkna fram miljöpåverkan vid upphandling. Denna beräkning utfördes i 
varugrupps fördelningen bransch*bransch enligt SNI-klassificeringen i rapporten från 
FOI, den tidigare studien. Så ser utgångspunkten för MIOA, som användes i rapporten 
från FOI. Kortfattat så beräknade man fram hur stor produktion som behövdes i de olika 
leden för ett inköp i en bransch, där man sedan lade på den utsläppsfördelning som MIR 
tar fram. För att se vilken miljöpåverkan försvarsmakten hade via sin upphandling. 
 
I denna studie används inte SNI-uppdelningen utan Classification of individual 
Consumption by Purpose (COICOP) (se bilaga 2). COICOP-tabellen erhölls av Anders 
Wadeskog på SCB. Så teorin har utvidgats med en annan varugruppsindelning, för 
tillämpning i denna studie. Detta beror på att Linköping Universitets inköp mer liknar 
privat konsumtion än en tillverkande industri. Det som då görs är att den fördelning över 
utsläppen på SNI branschfördelningen, fördelas proportionellt över COICOP-
kategorierna (se tabell 1. nedan för illustration). När utsläppen fördelats över COICOP-
kategorierna får man en utsläppsintensitet i Ton/MKr/Kategori som man därefter 
multiplicerar med det inköp som gjorts i varje COICOP-kategori. Då får man fram 
utsläppsmängd per COICOP-kategori. Med andra ord används i denna studie ytterligare 
en fördelningstabell förutom den som användes i MIOA enligt FOI rapporten. Denna 
COICOP-tabell är i en mer disaggregerad form än SNI-klassificeringen, eftersom den är 
uppdelad i varor istället för branscher och de är fler. 
 
Tabell 1. Utsläpps fördelningen på  SNI fördelas proportionellt över COICOP-kategorierna. Där SNI är  
raderna och COICOP är kolumnerna.  
 
SNI fördelning 

COICOP-
kategori nr 1 

COICOP-
kategori nr 2 

COICOP-
kategori nr 3 

Bransch nr 1. Ton/MKr X1 Y1 Z1 
Bransch nr 2.Ton/MKr X2 Y2 Z2 
Bransch nr 3. Ton/MKr X3 Y3 Z3 

 Total: X Ton/MKr Y Ton/MKr Z Ton/MKr 

                                                 
16 Skarborg och Westin, 2001. 
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Till miljöpåverkan kan också läggas de utsläpp som svensk slutlig användning förorsakar 
i andra länder via import. Sverige är ett litet öppet land som har ett stort handelsutbyte 
med omvärlden, det får konsekvensen att det sker miljöpåverkan i hela omvärlden. 
Importen används som insatsvaror i produktionen av andra varor och direkt som slutlig 
användning. Det finns dock inga möjligheter att beräkna effekter i andra länder i detalj. 
Då krävs det att man har tillgång till IO-tabeller för alla länder. Det leder till att man får 
räkna schablonmässigt för miljöpåverkan i andra länder. Man gör ett antagande om att 
alla länder har samma ekonomiska struktur, energisammansättning och intensitet som den 
svenska produktionen. Med andra ord som att det är Sverige som producerar varorna. 
Trots detta är det viktigt att räkna med import. Det beror på att importinnehållet, både 
volym och sammansättning, varierar mellan olika produkter och därmed emissionerna. 
En enkel beskrivning av beräkningen utan att gå in i detalj är att importkoefficienten för 
alla branscher tas fram genom att dela importmatrisen med produktionsvärdena. Därefter 
fördelas de på COICOP-kategorierna, för att få utsläppsintensiteten. Om denna intensitet 
summeras med intensiteten ovan från SNI-fördelningen till COICOP-kategorierna, får 
man en sammanlagd intensitet som ger en miljöpåverkan i Sverige och andra länder. 
Enligt en tidigare studie har det visat sig att en underskattning av CO2 och SO2 
emissionerna görs, medan NOx emissionerna överskattas en aning.17 Den miljöpåverkan 
som sker fördelar sig över världen, vilket är viktig att tänka på. Alla emissioner sprids 
och berör inte bara det området där en vara används utan överallt där råvaran tas fram, 
vid förädling och produktion av varan. 
 

                                                 
17 Westin m.fl., 2000 
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4 Genomförande 
 
Studien går ut på att testa metoden miljöexpanderad input-outputanalys och se om den är 
tillämpbar för att se miljöpåverkan vid upphandling för en hel organisation. I och med 
testningen utvecklas metoden till att passa in för hela organisationen Linköpings 
Universitet. Samtidigt som metoden studeras för att se fördelar/nackdelar med metoden.  
 
Metodutveckling handlar om att fylla ett behov. Någon eller några har upptäckt ett 
område som behöver undersökas men då det aldrig gjorts tidigare finns det ingen metod 
för att genomföra undersökningen. Detta leder till att en metod utvecklas. Metoder kan 
även uppstå genom framgångsrik praxis, vissa handlingar som upprepas kan bli 
vanemässiga. När handlingarna utförs av flera människor på likartat sätt övergår de till att 
bli institutionaliserade.18 Denna studie bygger på en oprövad metod, ett metodbehov 
skapade metoden, som därefter måste testas och utvecklas till en etablerad metod. Ett 
underliggande syfte med studien är att komma ett steg närmare den etablerade metoden, 
utan metodutveckling och metodundersökning kommer metoden aldrig att nå en 
användbar nivå. Det leder till att det tar en lång tid tills en teori om miljöpåverkan vid 
upphandling blir fastställd, om den ens blir etablerad. 
 
För att ge läsaren en överblick över hur studien genomförts och hur tillvägagångssättet 
för miljöexpanderad input-output analys vid upphandling ser ut, har en figur gjorts, för att 
lättare förstå de olika delarna (se figur 1. nedan). 
 
Det hela började med en granskning av det ekonomiska systemet som det empiriska 
materialet hämtades från. Metoden prövas på hela organisationen för Linköping 
Universitets miljöpåverkan vid upphandling. Kontakt upprättades med Maud Wisén på 
centrala ekonomiavdelningen, för tillhandahållande av det empiriska materialet. Det årtal 
som valdes för att testa metoden på blev 2001. Agresso, det ekonomisystem som används 
på Universitetet, är uppfört i ett antal konton. De konton av intresse för studien var inköp 
av varor och tjänster utifrån. Handeln och transporter inom/mellan Universitetets olika 
avdelningar och campus finns inte med i beräkningarna, eftersom hela Universitetet 
studeras som en enda organisation. Avgränsningarna som gjordes var att ingen hänsyn 
togs till periodisering, med andra ord påverkan sker när något köps in, bokförs, inte när 
användningen av tjänsten/varan sker. En annan avgränsning är att användningen av 
elektricitet inte tas med i studien, den brukar oftast komma med vid miljöutredningar som 
görs av organisationer. En felkälla i det ekonomiska systemet är de verifikationer som 
görs, det händer att vissa ärenden inte alltid hamnar under rätt konto. När en genomgång 
av kontona gjordes upptäcktes ibland i ett konto, vissa ärenden som egentligen skulle 
ligga i ett helt annat konto. Detta leder till en felkälla i det ekonomiska systemet, det går 
inte att med säkerhet veta att alla ärenden i ett konto hör dit. Då blir inköpssumman för 
det kontot fel, vilket kan skapa problem senare. 
 

                                                 
18 Goldkuhl, 1994. 
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I Agresso det ekonomiska systemet, lokaliserades 82 stycken konton, efter genomgången 
av vilka konton som var av intresse för studien. De 82 stycken kontona matchades sedan 
med COICOP-tabellen. Det svåra var att matcha rätt konto i rätt COICOP-kategori, det 
finns 143 stycken kategorier. De 82 kontona aggregerades ihop till 34 stycken COICOP-
kategorier, även de hade aggregerats ihop från 45 stycken kategorier.  
 
Ytterligare ett konto hade lokaliserats och tagits fram detta konto var för Universitetets 
lokalhyra. Kontot hölls avskiljt från de övriga, då det var osäkert vad som ingick i kontot 
och om den hade matchats med rätt kategori. I de resterande kategorierna fanns inga 
konton att matcha in. 
 
En felkälla var om rätt konto hade matchats med rätt kategori, det fanns vissa svårigheter. 
Ibland berodde svårigheterna på att välja rätt COICOP-kategori, för rätt konto, det var 
inte alltid givet vilken kategori som stämde överens med kontot. Andra gånger 
försvårades det då kontona inte alltid representerade vad som ingick i kontot, vid en 
närmare granskning påträffades ärenden som borde matchats med olika kategorier, i ett 
och samma konto. Det bästa hade varit om man kunde ha delat upp kontot i dess ärenden, 
för att sedan matcha i rätt kategori. Detta gjordes dock aldrig på grund av mängden 
ärenden i kontona, det skulle ha tagit alldeles för lång tid att gå igenom. 
 
När COICOP-tabellen var färdigställd genomfördes beräkningar enligt MIOA, för att få 
fram de utsläppsintensiteter som behövdes. Detta kunde inte genomföras på plats, på 
grund av att den IO-tabell som behövdes vid beräkningen inte var tillgänglig. Med 
anledning av det skickades COICOP-tabellen till Anders Wadeskog på SCB. Wadeskog 
har tillgång till en IO-tabellen som håller på att färdigställas för år 2000 och han ställde 
upp med beräkningarna. 
 
När utsläppsintensiteterna hade erhållits gjordes beräkningar på emissioner/kategori, för 
att se hur stora utsläppen var för varje kategori, alltså för det inköp som gjorts på 
Universitetet (se bilaga 3. på COICOP och utsläppsintensiteter innan beräkning). När 
dessa sedan lades samma för varje kategori erhölls den totala miljöpåverkan för 
Linköpings Universitet, vad gäller upphandling. 
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Figur 1. Ett enkelt schema med genomgång över de olika delarna i genomförandet av metodprövningen av 
miljöexpanderad input-outputanalys för att se upphandlingens miljöpåverkan. 
 
Samtidigt som metoden har testats praktiskt och utvecklats till att passa in i denna studie 
har metodstudien utförts. Det kan diskuteras hur lämpligt detta egentligen är. I denna 
studie ansågs det redan från början att det bästa sättet att åskådliggöra de fördelar och 
nackdelar som fanns med metoden vore att praktiskt testa den. Det skulle då ge en bra 
bild av svårigheterna med metoden, eftersom man genom att testa den kan följa alla delar 
och studera vad som är bra respektive dåligt med metoden, vilka de kritiska moment är i 
metoden. Metodstudien sker då fortlöpande vid sidan av det praktiska arbetet, med att 
testa och utveckla själva metoden. Denna metodstudie har hela tiden funnits med vid 
sidan av och emellan åt har de fördelar och nackdelar som påträffats studerats och skrivits 
upp, för att senare kunna presentera dessa som ett resultat bredvid resultaten från det 
praktiska testet med metoden. Förutom fördelar/nackdelarna har de kritiska 
momenten/punkterna med metoden som påverkar resultaten, studerats mer ingående, för 
att kunna få en förståelse kring metoden och dess tillämpning. Utan ett sådant studerande 
är det svårt att finna fördelar/nackdelar med metoden. Det ger även en bra bild av sådant 
som behöver utvecklas i en metod, och hur metoden skulle kunna utvecklas till det bättre 
i framtiden. 
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5 Resultaten 
 
Nedan följer resultat som erhölls för Linköping Universitets miljöpåverkan genom 
beräkningen med MIOA. Därefter följer resultatet av metodstudien av MIOA, vilka 
fördelarna/nackdelarna var och vilka delar som är kritiska i metoden. 
 
5.1 Resultaten från MIOA, upphandlingens miljöpåverkan 
När de beräkningar som gjordes var klara, erhölls siffror på mängderna emissioner som 
uppstår som en konsekvens av att varor köps in till Linköpings Universitet. Resultaten 
var i Ton utsläpp per kategori, där en genomgång visar på de mest miljöpåverkande 
kategorierna för Universitetet. I tabellen nedan redovisas de 10-13 mest miljöpåverkande 
kategorierna av de 34, även den sammanlagda summan utsläpp för dessa kategorier (se 
tabell 2. nedan). Antalet kategorier valdes efter de med störts mängd i förhållande till 
andra kategorier, i CO2 var det fler kategorier än för de två andra emissionerna. I tabell 2 
framgår det att kategorin för Konsulttjänster är Universitetets mest miljöpåverkande 
inköp för alla tre emissionerna. Andra kategorier som är viktiga att påpeka är IT-
utrustning, Tidningar och Trycksaker, dessa kategorier köps in i stora mängder till 
Universitetet. Därefter varierar det mellan de tre emissionerna, vilken kategori som 
hamnar var i listan. För att se resultat för alla kategorier se bilaga 4. 
 
När de 34 kategorierna lades samman erhölls den totala utsläppsmängden för 
upphandlingens miljöpåverkan för Linköpings Universitetet (se tabell 3. nedan). Om en 
jämförelse görs mellan den totala mängden utsläpp för alla kategorier och den totala 
mängden utsläpp för de 10-13 mest påverkande kategorierna, kan tydas att mindre än en 
tredjedel av alla kategorier, har en större utsläppsmängd än resterande kategorier. 
 
Resultatet från det enskilda kontot om lokalhyran för Universitetet, som placerades i 
kategorin hyra i flerfamiljshus redovisas nedan i tabell 4. Siffrorna är höga för alla tre 
emissionerna vid en jämförelse med resultaten från tabell 3 totala miljöpåverkan. 
 
Tabell 2. De kategorier som har den största miljöpåverkan vid upphandlingen i Linköping Universitetet. 
Längst ner i tabellen har dessa kategoriers utsläppsmängd summerats. 

 Ton CO2 kategorin Ton NOx kategorin Ton SO2 kategorin 
1 1920 Konsulttjänster 10 Konsulttjänster 2,5 Konsulttjänster 
2 325 IT-utrustning, PC 1,6 IT-utrustning, PC 0,4 Kemtekniska artik 
3 307 Tjänster f undh bost 1,5 Övriga trycksaker 0,4 Övriga trycksaker 
4 254 Övriga trycksaker 1,4 Dagstidn., Tidskrift 0,4 Andra varor o art 
5 216 Dagstidn., Tidskrift 1,1 Tjänster f undh bost 0,4 IT-utrustning, PC 
6 204 Kemtekniska artik 1,1 Andra varor o artik 0,3 Skrivmaterial 
7 201 Andra varor o art 1,0 Kemtekniska art 0,3 Dagstidn., Tidskrift 
8 180 Skrivmaterial 1,0 Rep av TV, IT 0,3 Tjänster f undh bost 
9 171 Rep av TV, IT 1,0 Skrivmaterial 0,2 Böcker 

10 153 Rep av stor apparat 1,0 Andra köpta transp 0,2 Rep av TV, IT 
11 152 Böcker Summa ovan: 20,7 Ton Summa ovan: 5,4 Ton 
12 141 Posttjänster 
13 102 Andra köpta transp 

 Summa ovan: 4326 Ton 
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Tabell 3. Totala utsläppsmängden för Linköping Universitetets  
upphandlings miljöpåverkan, för de tre emissionerna. 

Ton CO2 Ton NOx Ton SO2 
4959 28 6.3 

 
Tabell 4. Den enskilda kategorin om Lokalhyran, resultatet från  
MIOA beräkningarna för Linköpings Universitetet. 

Ton CO2 Ton NOx  Ton SO2  
5552 18 5.7 

 
5.2 Metodstudien av MIOA, miljöpåverkan från en organisation vid upphandling 
Nedan följer resultaten av metodstudien som utförts. De presenteras i punktform för att 
göra resultaten överskådliga. Som framgår i metodavsnittet har dessa punkter studerats 
samtidigt som den praktiska metodprövningen skett. Punkterna har formulerats under 
arbetets gång. 
 
Fördelar 
- Verktyget ger ett resultat på miljöpåverkan vid upphandling för en organisation 
- Med resultatet kan man peka på de mest miljöpåverkande kategorierna. För att 

därefter arbeta med dessa för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan. 
- Resultaten man får fram är kvantitativa, vilket gör att man kan jämföra resultaten med 

andra siffror för miljöpåverkan som organisationen har under uppsikt. 
- Verktyget är inte för komplicerat, utan kan tillämpas av andra som inte studerar 

metoden ingående. 
- Verktyget går att tillämpa på en hel organisation. 
 
Nackdelar 
- Att data inte är tillgängliga, IO-tabellen finns på SCB, likaså den matris man 

använder. 
- Felkällorna och osäkerheterna med alla antaganden och IO-tabeller och 

utsläppsstatistik, som är kopplade till verktyget. 
- Idag går det endast att se en förändring från år till år om man undersöker 

miljöpåverkan årligen, om mängden inköp förändras. 
- Finns ingen metod för substituerbarhet, om man till exempel köper in ett 

miljövänligare alternativ, blir inte miljöpåverkan lägre. 
 
Kritiska punkter vid utförande 
- Val av rätt aggregeringsnivå att arbeta med, SNI eller COICOP. 
- Matchningen mellan det ekonomiska systemet och valda nivån. 
- Att tolka resultaten rätt, vad de egentligen står för. 
 



 17  

6 Diskussion 
 
Nedan följer diskussion om de resultat som presenterats ovan. 
 
6.1 Miljöpåverkande kategorier 
I kapitel 5.1, där resultaten från beräkningar presenteras, är de mest miljöpåverkande 
kategorierna presenterade. Kategorin för Konsulttjänster är den mest miljöpåverkande för 
det som köps in till Linköpings Universitet. Det beror på att en stor mängd konsulttjänster 
köps in. Att det är en stor mängd beror på den stora variationen inom kontot 
konsulttjänster, allt från forskningstjänster och datakonsulter till arkitekt och 
administrativa konsulter köps in. Det finns ett behov av den stora mängden inköp av 
konsulttjänster, annars skulle det inte köpas in så mycket. Man bör dock se över kontot, 
med tanke på den mängd miljöpåverkan som uppstår på grund av mängden tjänster som 
köps in. Det går att spara in på konsulttjänster genom att minska inköpet, men hur det ska 
göras och vilka tjänster som absolut behövs är upp till Universitetet att avgöra. 
Universitetet bör även se över sitt konto konsulttjänster eftersom variationen mellan 
tjänsterna var stor, siffrorna kan vara missvisande om inte alla ärenden under kontot är 
konsulttjänster. Kategorin Konsulttjänster sticker ut från alla andra kategorier, vilket i sig 
är viktigt att veta, ingen annan kategori kommer i närheten vad gäller miljöpåverkan. 
 
Kategorin IT-utrustning är förståelig att den har en hög miljöpåverkan, med tanke på den 
mängd datorer och annan utrustning som behövs på Universitetet. Frågan är om det går 
att köpa in mindre varor och istället till exempel reparera eller uppdatera det som redan 
finns. Detta kan verka svårt också då branschen ideligen kommer med nya och bättre 
utrustning. Dock är även kategorin Rep av TV, IT med på listan över de mest 
miljöpåverkande kategorierna, så hur man ska hantera frågan är svår. Det är ändå viktigt 
att poängtera att det är bättre att reparera och uppdatera, ur resursförbrukningssynpunkt 
än att köpa in nytt. 
 
Vissa kategorier som Andra varor och artiklar och Kemtekniska artiklar, är sådana 
kategorier man bör fundera över mer än andra. Det beror på den stora variationen av 
ärenden i kontona som matchats in i dessa kategorier. I kategorin Kemtekniska artiklar 
matchades kontot Övrigt färg kem läkemedel. I ett försök att dela upp kontot i ärendena, 
undersöktes de närmare i Agresso. Det visade sig vara en väldigt svår uppgift då olika 
ärenden i tusentals var blandade mellan de tre ämnena som fanns i kontot. En fråga var 
om kontot överhuvudtaget skulle matchas in i en kategori. Wadeskog ansåg att kontot 
borde vara med och placerade in den i kategorin Kemtekniska artiklar. Det går att 
diskutera vad den kategorin speglar med tanke på innehållet i kontot. I Agresso heter 
kontot Färg kem läkemedel, det borde vara bättre att dela upp dem efter de olika 
ärendena. Så att de olika ärendena kan matchas med olika kategorier, så att man får ett 
resultat som speglar det som köps in. Nu kanske kategorin Kemtekniska artiklar mest 
speglar kemiska artiklar istället för att spegla alla tre ärendena det påverkar då resultatet. 
Definitivt något Universitetet bör se över i framtiden och åtgärda på något sätt, till 
exempel dela upp kontot efter de tre olika ärendena. Likaså den andra kategorin om 
Andra varor och artiklar innehåller en stor variation. En sak som har varit bra med 
verktyget, dock inte något syfte med det, är att man ställer sig frågande vilka konton som 
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passar in vart och man ser brister i det ekonomiska systemet med den uppdelning som 
finns. Något att tänka på är att se över sina siffror noga och gå igenom siffrorna flera 
gånger, för att se att man tolkat rätt. Att man matchar ett konto i det ekonomiska systemet 
med rätt COICOP-kategori. Man ska även fundera på vad resultatet säger när man 
beräknat fram siffrorna, för att veta om man placerat rätt och fått ett resultat som rättvist 
speglar den kategorin. 
 
Den kategori som hållits isär från de andra var kontot Lokalhyra matchat med kategorin 
Hyra i flerfamiljshus. Att detta gjordes berodde på den osäkerhet över vad kontot innehöll 
för kostnader och vad kategorin räknade på för miljöpåverkan. I ett senare skede visade 
det sig att när Universitetet betalar hyra för lokalerna ingår värme och en del 
elkostnaderna. I kategorin Hyra i flerfamiljshus, diskuterades det fram att den beräkning 
som sker inte tar med uppvärmning och elanvändning som en påverkan. Utan enbart 
påverkan från byggande och förvaltning, alltså reparation, underhåll av byggnaden. Detta 
beror på att det i COICOP-tabellen finns kategorier för Fjärrvärme och Elförbrukning (se 
bilaga 2) Om man utan närmare undersökning hade godtagit det resultat som räknades 
fram, skulle det blivit en missvisande siffra på miljöpåverkan för Universitetets lokalhyra 
och sedan den totala miljöpåverkan. Som vi kan se i resultatet ovan är miljöpåverkan för 
Kategorin Hyra nästan lika stor eller större än den totala miljöpåverkan för Universitet, 
beroende på vilken emission vi tittar på (se tabell 3 och 4). Därför är det viktigt att gå 
igenom siffrorna noga, att matcha ett konto med rätt COICOP-kategori, genom att tänka 
på vad resultatet speglar, att det blir rätt. Att tolka resultaten för vad det är, inte bara se 
dem som ett resultat. Denna kategori visar hur viktigt det är att matcha rätt, vilka fel som 
kan uppstå om man gör det utan eftertanke. Felet skulle ha blivit väldigt stort om 
matchningen hade varit godtycklig.  
 
Att med hjälp av resultatet kunna peka på de mest miljöpåverkande kategorierna är en 
stor fördel med verktyget. I resultatet kunde de 10-13 mest miljöpåverkande kategorierna 
påpekas, det visade att dessa kategorier hade en stor andel av den totala miljöpåverkan 
för Universitetet. Ett resultat som pekar på ett fåtal kategorier som mest miljöpåverkande, 
kan vara bra för att få incitament till att arbeta med att minska miljöpåverkan. Om den 
totala utsläppsmängden hade blivit jämnt fördelat mellan alla kategorier hade det varit 
svårare att välja kategorier att arbeta med. Resultatet visar helt klart på vilka kategorier 
man borde se över och arbeta med, det är återkommande kategorier i alla tre 
emissionerna CO2, NOx och SO2. Man kan gå tillbaka i ledet och se exakt vilka konton 
som ligger i vilken kategori och på så sätt lättare spåra till exakta kontot i Agresso och se 
över kontot, för att förändra. Till exempel i kategorin Tjänster för underhåll av bostad, 
där finns kontona för städning och reparationer. Vidare kan man se vilket av kontona som 
är störst och därefter påverka på rätt ställe. Det viktiga med resultaten är inte att få fram 
dem, utan att med hjälp av dem arbeta för att minska påverkan för de mest påverkande 
kategorierna. Det viktiga är vad man gör av resultatet man får fram, det finns flera sätt att 
angripa problemet. 
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6.2 Totala miljöpåverkan 
Verktyget ger ett resultat där man får en uppfattning om hur stor den totala miljöpåverkan 
är för de varor/tjänster som köps in till en organisation. Resultaten är kvantitativa, vilket 
är bra för att kunna jämföra med andra siffror över miljöpåverkan som organisationen 
har. Vid en jämförelse får man en uppfattning om i vilken storleksordning 
upphandlingens miljöpåverkan är, jämfört med annan miljöpåverkan för organisationen. 
Vid en jämförelse får organisationen en insikt om vart en vidare miljösatsning bör ligga 
och hur de ska hantera resursförbrukningen. Man måste relatera siffrorna till något, inte 
bara godta dem som de är. 
 
Att jämföra den totala miljöpåverkan vid upphandlingen för Linköpings Universitetet, 
med en annan miljöpåverkan som Universitetet har under uppsikt kan vara bra. Det går 
dock inte att göra fullt ut i detta fall, då Universitetet inte har en kontinuerlig uppsikt på 
sin miljöpåverkan. Det gjordes en miljöutredning för året 1997, där finns det en del 
siffror på miljöpåverkan som Universitetet hade för det året.19 Något att tänka på är att 
utredningen enbart har undersökt Campus Vallas förhållanden, medan denna studie har 
hela Linköpings Universitetet som en enda organisation och att de undersökta åren inte 
stämmer överens. En uppskattning som gjordes i miljöutredningen var över bilresandet 
mellan hemmet och Universitet för anställda och studenter. Man kom fram till efter vissa 
antaganden och beräkningar att CO2 utsläppen var på 570 Ton och NOx utsläppen 1,6 
Ton. Det är knappt ens i närheten för den total utsläppsmängden för upphandlingen för år 
2001 (se tabell 3 ovan). I utredningen beräknades det även fram utsläpp för fjärrvärmen, 
de beräknade att utsläppen för CO2 var 346 Ton, NOx 2,3 Ton och SO2 2,0 Ton. Vid en 
jämförelse med kategorin IT-utrustning, ligger CO2 utsläppen på ungefär samma nivå (se 
tabell 2). Det bästa hade varit om Universitetet hade uppdaterade siffror och för hela 
organisationen, inte bara en del. Inom ramen för denna studie kunde inte heller nya siffror 
tas fram. Det som kan tolkas är att Universitetets upphandling är en stor del av dess totala 
miljöpåverkan. Även om utredningen inte är för samma år och hela Universitetet. Detta 
beror på att organisationen inte tillverkar något, det är ingen industri med en stor mängd 
utsläpp, utan mer en konsumerande organisation. Med tanke på att det är ett Universitet 
som utbildar och forskar. 
 
En parallell som kan dras till den tidigare studien, är att de vid en jämförelse med annan 
miljöpåverkan de hade under uppsikt. Kom fram till att Försvarsmaktens upphandling 
hade en ungefär lika stor miljöpåverkan vad gällde CO2 och NOx, medan SO2 var 
större.20 Det är troligt att det samma gäller för Linköpings Universitet, att upphandlingen 
har en stor andel av den total miljöpåverkan för Universitetet. Som påpekats tidigare 
tillverkar inte Universitetet något, detta gör att dess miljöpåverkan inte är stor, som om 
det hade varit en industri. Annan miljöpåverkan som vore bra att jämföra med är, 
bilresandet, transporter mellan olika Campus, el och värmeförbrukning. Något för andra 
studier att tänka på och studera vidare inom. 
 

                                                 
19 Linköpings Universitet, 1998 
20 Finnveden m.fl., 2002 
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6.3 Problemen med tillgängligheten på data för MIOA 
Datatillgängligheten är det främsta problemet med verktyget idag, utan IO-tabeller kan 
man inte göra några beräkningar. Problemet är att IO-tabellen görs sällan, den senaste 
officiella IO-tabellen för Sverige är för året 1985. Wadeskog fick utföra de beräkningarna 
som behövdes till denna studie, det berodde på att ett ny IO-tabell är på väg för år 2000, 
den är inte klar men Wadeskog har tillgång till den. Om man skulle vilja göra analysen 
idag går det enbart genom SCB, om man inte väljer att analysera året 1985.  
 
Ett annat problem är de felkällor, osäkerheter som finns med tanke på alla antaganden 
som görs. IO-tabellen baseras på samspelet mellan alla branscher och hur mycket som 
köps årligen till slut konsumtionen.21 Teorin har funnits länge och fungerat inom den 
ekonomiska världen, problemet är att IO-tabellen inte görs årligen. Problemet då är att 
IO-tabellen blir för gammal, den stämmer inte överens med senare års förhållanden. Med 
tanke på att produktionstekniken och samspelet förändras i takt med konsumtionen. Det 
hela leder till fel i beräkningen, man kan inte använda för gammalt datamaterial, det 
stämmer inte med det undersökta materialet. Tanken på SCB är att man ska ta fram IO-
tabeller årligen, det är där MIOA kommer in. På så sätt kan man använda detta verktyg 
årligen. Problemen slutar inte där, utan utsläppsstatistiken från MIR behöver även den 
uppdateras kontinuerligt. Annars stämmer inte den statistiken med nuläget, då 
förändringar i produktionsteknik påverkar utsläppsmängderna som MIR tar fram som i 
sin tur påverkar resultaten för beräkningar med MIOA. 
 
6.4 Andra problem 
Ett problem som inte diskuterats tidigare är valet av årtal för studien. Problemet beror på 
att det inte är samma år för det undersökta materialet och det år IO-tabellen är för. Ovan 
diskuterades vikten av uppdaterad datamaterial. Problem uppstår om årtalen skiljer sig för 
mycket, om till exempel denna studie hade använt IO-tabellen för 1985, med empiriskt 
material för år 2001. Nu valdes 2001 på grund av svårigheten att få fram det empiriska 
materialet för år 2000. Om den svårigheten inte fanns skulle det inte finnas något 
problem att diskutera om. I denna studie har skillnaden begränsats till ett år. Valet av 
årtal diskuterades med Wadeskog, han ansåg att några få års skillnad inte är så avgörande 
för resultatet. Dock får det inte vara för många år, eftersom produktionstekniken och 
samspelet utvecklas och förändras. Det underlättar om årtalen stämmer bra överens. 
Något som då är bra är att de på SCB har en tanke om att uppdatera IO-tabellerna 
kontinuerligt i framtiden, då försvinner problemet med årtal. 
 
Ytterligare ett problem som är viktigt, är hur en förändring kan urskiljas då verktyget 
används årligen för att se miljöpåverkan vid upphandling för en organisation. Ett av 
problemen är att IO-tabellen och utsläppsstatistiken inte uppdateras årligen, då förändras 
inget som kan påverka resultaten. En årlig uppdatering skulle vara bra, eftersom 
datamaterialet då påverkas av förändringar i produktionsteknik, utsläpps förändringar och 
samspelet mellan alla branscher. Utan en förändring i datamaterialet skulle resultatet 
endast påverkas av inköpet. Om man köper in samma varor/tjänster, i samma mängd som 
året innan sker ingen förändring i miljöpåverkan. Enbart då man ökar eller minskar 
mängden, kan en skillnad urskiljas från år till år. Med andra ord förändringar i inköpet till 
                                                 
21 Leontief, 1986 
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organisationen påverkar resultatet från år till år, om inga uppdateringar görs på IO-
tabellen och utsläppsstatistiken. Det går inte heller att se en skillnad i resultaten mellan 
vara/vara. Om en vara som köps in skulle vara miljövänligare än det man tidigare valt, 
skulle ingen skillnad urskiljas, eftersom beräkningen med MIOA inte skiljer vara från 
vara. COICOP-kategorierna är uppdelade i varor, följaktligen görs beräkningar på en typ 
av vara. Om till exempel papper köps in görs beräkningar på dess tidigare led och man 
får ett medelvärde för varan papper. Det går inte att urskilja ett miljövänligare papper 
från annat papper då medelvärden beräknas. Med andra ord går det inte att substituera 
med en annan vara, i beräkningarna. Ett sätt att komma åt en enkel substituerbarhet skulle 
vara genom för- och eftermatriser.22 Inga tester har gjorts på detta varken i denna studie 
eller i den tidigare, utan är något för framtida studier. 
 
6.5 Kritiska punkter vid utförande 
Organisationens ekonomiska system avgör valet av aggregeringsnivå, SNI eller COICOP. 
Om organisationen har ett inköpssätt som mer liknar privat konsumtion, att det 
ekonomiska systemet är uppdelat i varor och tjänster, borde COICOP väljas. Om det 
liknar en branschfördelning ska SNI väljas. I denna studie passade COICOP för 
Linköpings Universitet, i den tidigare studien om Försvarsmaktens påverkan användes 
SNI, vilket berodde på att Försvarets ekonomiska system var uppdelat i 
branschfördelningen. Ett problem som uppmärksammades i den tidigare studien var att ju 
grövre fördelning som valdes ju större kunde felen bli. De menade att om en enstaka vara 
köptes i en bransch till exempel bröd från livsmedelsindustrin skulle det inte spegla den 
branschens genomsnitt vad gäller resursanvändning och emissioner. Branschen tillverkar 
mycket mer än bara en vara, vilket leder till att den genomsnittliga beräkningen inte 
stämmer överens med den enstaka varan. Det skulle leda till fel i senare led för den 
miljöpåverkan som räknas fram. Likaså skulle inte skillnader mellan olika varor 
upptäckas om de kommer från samma bransch. Om ett stort urval av varor kom från 
samma bransch skulle felen inte bli lika stora.23 I denna studie har en mer disaggregerad 
nivå använts, vilket inte leder till lika grova uppskattningar. COICOP-fördelningen är på 
vara/tjänst nivå, valet av nivå är avgörande för hur grov uppskattningarna bli och vilken 
typ av resultat man får. Valet beror på det ekonomiska systemet för organisationen. 
 
Den kritiska punkten som var svårast var att matcha rätt konto i rätt kategori. Om flera 
personer utför denna del av analysen underlättar det, då en diskussion kan föras om rätt 
konto har matchats med rätt kategori. Svårigheten kunde bero på att kontot inte 
representerade allt som fanns i den. Ett sätt att komma åt ett sådant problem är att gå ner 
ytterligare en nivå och dela upp kontot efter ärendena, när det kan göras, i denna studie 
gick inte det. Materialet var svårtillgängligt. Om en matchning görs på branschnivå är det 
lättare att matcha in rätt varutyp under rätt bransch, eller om man redan har den 
uppdelningen i det ekonomiska systemet. Det man förlorar då kan vara den specifika 
utpekning av vilken typ av vara/tjänst som är mest miljöpåverkande, på ett överskådligare 
sätt. Som i denna studie med de mest miljöpåverkande kategorierna. Naturligtvis kan man 
gå in i SNI-klassificering och se vilka konton som matchats in även där, den är dock inte 
lika överskådlig, då fördelningen är i branschnivå och inte varunivå. Om man en gång 

                                                 
22 Finnveden m.fl., 2002 
23 Finnveden m.fl., 2002 
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gjort matchningen underlättar det för senare år, då vet man vilka varor/tjänster som ska in 
i vilken kategori. Enbart då nya varor/tjänster köps in behövs en ny matchning, de som 
man en gång matchat är bara att matcha som tidigare. 
 
Att tolka resultaten efter vad de står för, är en viktig punkt. Som framgått tidigare i 
diskussionen om kategorin Hyra, är det viktigt att tänka efter både vid matchning och när 
resultatet är beräknat. Det visade sig ju i det fallet att det inte alls gick att använda 
resultatet då det var missvisande. För de övriga kategorierna, är det viktigt att tänka över 
vad man ska göra med resultaten. Med hjälp av resultatet kan Universitetet arbeta med 
frågan om resursförbrukningen och den miljöpåverkan organisationen har med sitt inköp. 
Man måste tolka vad resultatet säger om Linköpings Universitets inköp. I detta fall visade 
resultatet de mest miljöpåverkande kategorierna, något att arbeta vidare med. Att kunna 
jämföra den totala miljöpåverkan med andra siffror är viktigt, vilket gjordes här, även om 
dessa siffror inte var uppdaterade. 
 
6.6 Tillämpning av MIOA 
En användning av MIOA är möjlig i framtiden. Verktyget är inte för komplicerat med 
tanke på vad man får ut av det när man undersökt miljöpåverkan vid upphandling. Man 
får en miljöpåverkan för emissionerna CO2, NOx och SO2, vilket är bra med tanke på att 
dessa berör växthuseffekten, övergödning och försurningsproblemen. Övrig 
miljöpåverkan som sker går det inte inom ramen för verktyget att få en bild av, utan det 
enda man kan få fram är mängden utsläpp för de tre emissionerna. Verktyget kan vara en 
början till helhetssyn för en organisation, även om det inte är en livscykelanalys. 
Verktyget omfattar istället mer än en produkt, livscykelanalyser hanterar en produkt i 
taget. Man får en bild av organisationens miljöpåverkan som sker genom de varor och 
tjänster som köps in. 
 
MIOA kräver en del arbetsinsats, med att ta fram material, matcha ihop, beräkna och 
fundera över det man får fram. Med tanke på vad man får genom verktyget är det ett 
verktyg att satsa på. Verktyget pekar på vilka inköp som är mest miljöpåverkande, vilket 
gör att man kan arbeta med de kategorierna i ett miljöarbete. Vid en jämförelse med 
andra siffror ger det en syn på inköpets storleksordning, vad gäller miljöpåverkan för 
organisationen. Det kan vara bra för organisationen att veta för att kunna arbeta med det 
mest miljöpåverkande för organisationen. Verktyget är speciellt bra för att en 
organisation får siffror på något som tidigare inte gick att få fram. Särskilt viktigt är det 
för organisationer som inte har siffror på sin miljöpåverkan. Dessa kan till exempel vara 
organisationer som inte tillverkar något och säljer vidare, utan sådana organisationer som 
konsumerar, som Linköpings Universitet. Med hjälp av verktyget får dock alla typer av 
organisationer fram en miljöpåverkan som man tidigare inte har lyckats få fram. 
 
Verktyget skulle vara bra att tillämpa bland organisationer som inför eller har infört 
miljöledningssystem. Där MIOA ger en bild av miljöpåverkan som inte kunnat göras 
tidigare, det skulle leda till att en mer total bild av miljöpåverkan erhålls vid tillämpning 
av verktyget för organisationen. Detta framgår även i den tidigare studien, att de ser en 
nytta att tillämpa MIOA inom MLS. Det enda de framhäver som en förutsättning är att 
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man kan beskriva organisationens ekonomiska transaktioner med olika branscher.24 Som 
i denna studies fall att det ekonomiska systemet kunde matchas in i COICOP-
fördelningen, annars skulle verktyget aldrig fungera. 
 
7 Slutsats 
Verktyget MIOA gick att tillämpa på en hel organisation som Linköpings Universitet. 
Trots bristerna med datatillgängligheten, och de osäkerheter som finns är det ett verktyg 
som bör utvecklas för tillämpning i framtiden för organisationer. Med tanke på att man 
får fram ett resultat, miljöpåverkan vid upphandling för en organisation, vilket inte har 
gått tidigare. De resultat man får fram är kvantitativa och speglar vilken typ av vara/tjänst 
som är mest miljöpåverkande för organisationen. Vid en jämförelse med annan 
miljöpåverkan får organisationen en uppfattning om storleksordningen på miljöpåverkan 
vid upphandling. Om den är stor, lika stor eller mindre vid jämförelsen. Då problemen 
med uppdaterad data och tillgängligheten försvinner i framtiden är det ett verktyg som 
bör användas av organisationer med MLS och andra organisationer som har ett 
miljöarbete. För att organisationen ska kunna se en förändring och att det miljöarbete 
man utför påverkar, bör miljöpåverkan vid upphandling undersökas årligen. För att kunna 
utnyttja verktyget till fullo är det värt att andra studier försöker lösa problemen med 
substituerbarheten. 
 
Att Linköpings Universitet har en betydande miljöpåverkan vid upphandling på grund av 
det som köps in kunde fastställas med studien. Då ingen jämförelse kunde genomföras är 
det svårt att relatera i vilken storleksordning upphandlingens miljöpåverkan är, i 
förhållande till annan miljöpåverkan för Universitet. Med tanke på att Universitetet inte 
producerar något utan konsumerar, borde dess miljöpåverkan vid upphandling vara stor i 
jämförelse med annan miljöpåverkan. De 10-13 mest miljöpåverkande kategorierna är en 
större del av den totala är resterande kategorier. Konsulttjänster var den kategori som 
Linköpings Universitet hade största miljöpåverkan med. Universitetet bör i framtiden se 
över sin upphandling och ha bättre koll på sin miljöpåverkan totalt sätt. 
 
 

                                                 
24 Finnveden m.fl., 2002 
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Bilaga 1. Svenska näringsgrensindelningen, SNI-klassificering. 
 
Den svenska näringsgrensindelningen SNI 92 som är baserad på EU:s standard NACE rev 1. 

SNI92 Bransch 
01 Jordbruk 
02 Skogsbruk 
05 Fiske 

10-14 Gruvor och mineralutvinningsindustri 
15-37 Tillverkningsindustri, totalt 

15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri 
16 Tobaksindustri 

17-19 Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri 
20 Trävaruindustri 
21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
22 Förlag; grafik och annan reproduktionsindustri 
23 Industri för stenkols-, petroleumsprodukter och kärnbränsle 

24-25 Kemisk-, gummi- och plastvaruindustri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 
27 Stål- och metallverk 
28 Metallvaruindustri; exkl. maskinindustri 
29 Maskinindustri; som ej ingår i annan huvudgrupp 
30 Industri för kontorsmaskiner och datorer 

31-32 Annan elektro- och teleproduktindustri 
33 Industri för instrument och ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
36 Övrig tillverkningsindustri 

40-41 El-, gas-, värme- och vattenverk 
40 El-, gas- och värmeverk 
41 Vatten- och reningsverk 
45 Byggindustri 

50-52 Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder 
55 Hotell och restaurang 

60-63 Transportföretag 
60.1 Järnvägsföretag 

60 övrig Övriga landtransportföretag 
61 Rederier 
62 Flygbolag 
63 Resebyråer, speditörer 
64 Post- och telekommunikationsföretag 

65-67 Finansiella företag 
70 Fastighetsbolag, fastighetsförvaltare 

71-74 Uthyrnings- och företagsservicefirmor 
80-85 Utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg 
90-93 

 

Renhållning, kultur, sport och andra serviceföretag exkl. reningsverk 
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Bilaga 2. Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 
 
Tabell över alla de 143 COICOP-kategorierna som finns. Klassificeringen, COICOP, är en internationell 
klassificering av hushållens privata konsumtion. Detta enligt SNA (A System och National Accounts) och det 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet.    

COICOP nr: Korttext COICOP nr: Korttext 
0111 Bröd o spannmåls 07321 Summa taxi, bilresor 
0112 Kött 07322 Långfärdsbussresor 
0113 Fisk 0733 Lufttransporter 
0114 Mjölk, ost och ägg 0734 Sjötransport 
0115 Smör, margarin 0735 Kollektivtrafik 
0116 Frukt 0736 Andra köpta transport 
0117 Grönsaker 0811 Posttjänster 
0118 Socker, sylt, konfekt 08121 telefon, fax 
0119 Salt, kryddor, såser 08122 mobiltelefon 
0121 Kaffe, te, choklad 08131 Tele 
0122 Läsk, juice 08132 Nalle 
0211 Sprit 0911 Radio, TV mm 
0212 Vin 0912 Fotoutrustning, t.ex. 
02131 Starköl 0913 IT-utrustning, PC, sk 
02132 Öl klass I o II 0914 Film, CD, kassetter 
0220 Tobak, cigarretter, 0915 Rep av TV, IT, foto 
0311 Material till kläder 09211 Husvagn 
0312 Beklädnadsartiklar 09212 Båtar 
0313 Andra beklädnadsartiklar 09213 Båtmotorer, båttillbehör 
0314 Lagning, hyra och tvä 09214 Hästar, ponnys 
0321 Skor mm 09215 Större fritidsartiklar 
0322 Rep o hyra av skor 0922 Musikinstrument och 
0411 Hyra i flerfamiljshus 0923 Rep och underhåll av fr 
0412 Övriga faktiska hyror 0931 Leksaker, spel, hobby 
0421 Småhus 0932 Sport, campingart mm 
0422 Fritidshus 0933 Blommor, trädgårdsväxt 
0431 Varor f underhåll av bost 09341 Sällskapsdjur, utrustning 
0432 Tjänster f underhåll bost 09342 medicin, vitamin 
0451 Elström 0935 Veterinär och annan service 
0452 Gas 09411 entre lek och sport 
0453 Flytande bränslen 09412 hyra sportutrustning 
0454 Fasta bränslen 09413 båtavgifter, hyra, h 
0455 Fjärrvärme 09414 kom musikskolan 
0511 Möbler, belysning, ta 09415 Studieförbund etc. ,ku 
0512 Mattor, inkl inläggn 09421 Luft-TV 
0513 Möbelreparationer 09422 Kabel-TV 
0520 Hushållstextilier, i 09423 Fotograftjänster, fram 
0531 Större hushållsapparat 09424 Hyra av utrustning, e 
0532 Mindre el-app f hush 09425 Bio 
0533 Rep av st apparater 09426 Bibliotek, museer 
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0540 Köksredskap, glas, por 09427 Teater, konserthus, nöje 
0551 Större motordrivna v 0943 Spel 
0552 Mindre verktyg 0951 Böcker, exkl. frimärken 
0561 Kemtekn art ej pers 09521, Dagstidningar 
0562 Hushållstjänst 09522 Tidskrifter 
06111 Receptbel. läkemedel 0953 Övriga trycksaker 
06112 Övrig medicin mm 0954 Skrivmaterial, exkl. 
0612 Andra sj.vård prod. 0960 Charterresor, inkl r 
0613 Glasögon mm 10111 Fritidsavgift, off 
06211 Pat.avg för läkarvår 10112 Fritidsavgift, övrig r 
06212 Pat.avg för läkarvår 10141 Universitetsnivå (hö 
06221 Pat.avg för tandvård 1111 Rest o caféer 
06222 Pat.avg för tandvård 1120 Hotellservice, övernattning 
06231 varav off, Sjukgymn, 1211 Hår- o skönhetsvård, 
06232 varav privat, Chiropr 1212 Elektriska apparater 
06301 Pat avg för sjukhusvård 1213 Andra varor och artiklar 
06302 Pat avg för sjukhusvård 12311 Smycken, klockor 
07111 Bilar, nya 12312 Rep smycken, klockor 
07112 Bilar, begagnad 1232 And pers varor, t.ex. 
0712 Motorcyklar mm 12401 Barnomsorg 
0713 Cyklar 12402 Äldreomsorg, kommunal 
0721 Reservdelar och till 12403 Övrig omsorg, familj 
07221 Bensin, diesel 12404 Individomsorg 
07222 Olja, smörjmedel 1251 Livförsäkring 
0723 Underhåll och reparation 1252 Hemförsäkring 
07241 Körskolor, körprov, kö 1253 Sjukförsäkring 
07242 Kontrollbesiktning 1254 Fordonsförsäkring 
07243 Garage 1255 Övriga försäkringar 
07244 Parkering 1262 Finansiella tjänster 
07245 Biluthyrning, bilförm 12701 begravning 
0731 Järnväg 12702 Avg pass, jakt, kr.fog 

 12703 konsultavgifter, dek 
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Bilaga 3. COICOP, inköpssummor och utsläppsintensiteter 
 
Tabell över COICOP:en i studien med den användning av kategorier, inköps summan från Linköping Universitet för 
varje kategori och utsläppsintensiteterna från MIOA beräkningarna. 

 COICOP Korttext MKr CO2 Ton/MKr NOx Ton/MKr SO2 Ton/MKr 
1 0111,0114-0122 Bröd o spannmåls 1.78917926 35.81001085 0.28033224 0.03425600 
2 0112 Kött 1.02003076 38.73488561 0.42661462 0.03016200 
3 0412 Övriga faktiska hyror 0.04998561 18.38350577 0.05962784 0.01898500 
4 0431 Varor f undh av bost 1.2547785 26.46580143 0.12763263 0.04227000 
5 0432 Tjänster f undh bost 8.29226228 36.99032241 0.13368140 0.03369100 
6 0452 Gas 1.03136711 48.27518895 0.15295795 0.04467600 
7 0511 Möbler, belysning, ta 3.05604964 23.74495381 0.11605353 0.03081700 
8 0520 Hushållstextilier, i 0.90048066 21.52889571 0.10538278 0.02950500 
9 0531 Större hushållsappar 2.55397958 21.83143330 0.09275857 0.02779200 

10 0533 Rep av st apparater 7.1098669 21.52733274 0.12656533 0.02172600 
11 0540 Köksredskap, glas,por 1.07327481 31.79009764 0.12307863 0.03559200 
12 0552 Mindre verktyg 0.53584373 24.70724582 0.10684895 0.03410700 
13 06111 Receptbel. läkemedel 0.9545411 17.09449235 0.08251976 0.03197600 
14 0613 Glasögon mm 0.1655718 17.21423843 0.09576930 0.01894300 
15 06211 Pat. avg för läkarvår 0.239402 8.91432607 0.04188086 0.01061400 
16 06231 varav off, Sjukgymn, 2.93751903 10.97870106 0.14727057 0.01231400 
17 07221, 07222 Bensin, diesel 0.76582511 42.07402664 0.10576321 0.05293900 
18 0723 Underhåll och repara 0.27062408 19.09250731 0.10198520 0.01819400 
19 07245 Biluthyrning, bilförm 0.89435397 22.02589692 0.71124793 0.02141000 
20 0736 Andra köpta transport 1.67999851 60.71364879 0.58169944 0.02257200 
21 0811 Posttjänster 8.14687279 17.32838474 0.09628735 0.01084300 
22 08131 Tele 10.22703747 9.52453939 0.04929141 0.01024500 
23 0913 IT-utrustning, PC, sk 17.26686646 18.81708698 0.09206937 0.02125200 
24 0914 Film, CD, kassetter 0.95295332 18.92062098 0.10711132 0.02557200 
25 0915 Rep av TV, IT, foto 8.02014077 21.31233958 0.12504851 0.02154900 
26 0951 Böcker, exkl. frimärke 8.66204466 17.63320475 0.10894920 0.02231000 
27 09521, 09522 Dagstidn., Tidskrifter 13.15125568 16.46402814 0.10366011 0.02248500 
28 0953 Övriga trycksaker 13.5669979 18.74732129 0.11361108 0.02962500 
29 0954 Skrivmaterial, exkl. 7.8994869 22.78680377 0.12507594 0.04088000 
30 1213 Andra varor och artik 8.44857762 23.76708089 0.12666170 0.04578800 
31 1252 Hemförsäkring 0.88115477 8.21224520 0.03603974 0.00868600 
32 12703 konsultavgifter, dek 111.3226054 17.25124415 0.08961414 0.02225100 
33 0561 Kemtekn art ej pers 8.08113152 25.34448043 0.12452169 0.05310500 
34 09424 Hyra av utrustning, e 0.67157895 21.80546849 0.69948915 0.02120000 

 
Det avskilda kontot med egen kategori. Osäkerheten i vad resultatet ger, gör att den redovisas enskilt. 

 0411 Hyra i flerfamiljshus 302.0315038 18.38350577 0.05962784 0.01898500 
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Bilaga 4. Utsläppsmängd/COICOP-kategori och totala utsläppsmängden 
 
Tabell över resultatet från beräkningen av utsläppsmängd/COICOP-kategori och den totala mängden längst ner. 

 CO2 Ton/Kategori NOx Ton/Kategori SO2 Ton/Kategori 
1 64.071 0.502 0.061 
2 39.511 0.435 0.031 
3 0.919 0.003 0.001 
4 33.209 0.160 0.053 
5 306.733 1.109 0.279 
6 49.789 0.158 0.046 
7 72.566 0.355 0.094 
8 19.386 0.095 0.027 
9 55.757 0.237 0.071 
10 153.056 0.900 0.154 
11 34.120 0.132 0.038 
12 13.239 0.057 0.018 
13 16.317 0.079 0.031 
14 2.850 0.016 0.003 
15 2.134 0.010 0.003 
16 32.250 0.433 0.036 
17 32.221 0.081 0.041 
18 5.167 0.028 0.005 
19 19.699 0.636 0.019 
20 101.999 0.977 0.038 
21 141.172 0.784 0.088 
22 97.408 0.504 0.105 
23 324.912 1.590 0.367 
24 18.030 0.102 0.024 
25 170.928 1.003 0.173 
26 152.740 0.944 0.193 
27 216.523 1.363 0.296 
28 254.345 1.541 0.402 
29 180.004 0.988 0.323 
30 200.798 1.070 0.387 
31 7.236 0.032 0.008 
32 1920.453 9.976 2.477 
33 204.812 1.006 0.429 
34 14.644 0.470 0.014 

Totala: 4959.000 27.775 6.335 
 
Det avskilda kontot med egen kategori. Osäkerheten gör att den redovisas enskilt. 

 5552.398 18.009 5.734 
 


