
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utveckling av analysverktyg för verksamheters 

CO2-utsläpp och energianvändning 

 

 

Examensarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Berggren, Miljö- och Hälsoskydd  
Hanna Norrman, Energiingenjör 
Uppdragsgivare: Jönköpings kommun samt Miljöstrategen 
Handledare: Marie Mattsson och Urban Persson 
Examinator: Marie Mattsson och Sven Werner 
2008-05-26 
 



 2 

Sammanfattning 
 
Med ökade energikostnader och med miljön som en aktuell fråga i samhället såg vi ett behov 
för företag att få överblick över sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp. Ett integrerat 
analysverktyg rörande båda dessa områden fanns inte heller, enligt vår vetskap, idag på 
marknaden. Vårt examensarbete blev därför att utveckla ett sådant verktyg.  
 
Vi vill med examensarbetet belysa att energianvändning och miljöpåverkan samverkar. Ju 
mindre energi som åtgår i samhället desto mindre påverkar vi miljön. Även ur ekonomisk 
synpunkt är en minskad energianvändning positivt då det medför minskade kostnader, för 
såväl privatpersoner som företag. Även valet av energityp har betydelse för hur miljön 
påverkas.  
 
Målet har varit att kunna tillhandhålla ett verktyg där företag själva kan utföra analys av sin 
energianvändning och sina koldioxidutsläpp, och uppmärksammas på var i verksamheten så 
kallade ”hot-spots” finns. 
 
I det Excel-baserade analysverktyg som tagits fram har totalt åtta flikar skapats, varav sex rör 
olika delar inom en verksamhet. Fem av dessa flikar fylls i av användaren och den sjätte ger 
en sammanställning över verksamhetens energianvändning och koldioxidutsläpp. Dessa flikar 
är; Startsida, Inledning, Elektricitet, Uppvärmning, Godstransporter, Persontransporter, 
Sammanställning samt Referenser. Uppdelningen är gjord för att vara lättöverskådlig för 
användaren och visa de viktigaste delarna i en verksamhet, både vad gäller koldioxidutsläpp 
och energianvändning.  
 
När vi bedömde att verktyget var färdigt skickades det ut till ett antal företag som fick testa 
det för att komma med synpunkter och åsikter om vad de tyckte kunde ändras. 
 
Vid arbetets start var vår målsättning att vid projekttidens slut ha utvecklat ett analysverktyg 
färdigt att användas av verksamheter och företag. Så blev inte fallet, vilket vi insåg redan efter 
ett par veckors arbetande. Det utvecklade verktyget är istället en prototyp vilket kan ligga till 
grund för vidareutveckling. Arbetet har gett oss värdefull insikt i hur omfattande och 
tidskrävande en utveckling av denna typ av verktyg kan vara.  
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Abstract 
 
With increasing energy prices and increased focus on the environment we saw the need for 
companies to get control over their energy use and their emission of carbon dioxid. An 
analysis tool that integrates both these areas is, with our knowledge, not available on the 
market today. Therefore, our project became to develop such a tool. 
 
By doing this degree project we would like to clarify that energy consumption and 
environmental impact are integrated. The less energy consumed by today’s society the smaller     
the environmental impact will be. Seen from an economical point of view the benefits from a 
reduced energy use are significant due to the fact that costs will diminish, for companies as 
well as people in general. Even the choice of energy source has an effect on the environmental 
impact. 
 
The objective has been to provide a tool which companies can use to conduct their own 
analyse on their energy consumption and carbon dioxide emission, and also point out where in 
their business they can find such “hot-spots”. 
 
In the provided Microsoft Excel based analyze tool there is a total of eight different sections 
out of which six concerns different parts of a company. Five of these six sections will be filled 
out by the user and the sixth gives a compilation of the company’s energy consumption and 
carbon dioxide emission. These sections are: Start, Introduction, Electricity, Heating, Cargo 
transports, Personal transports, Compilation and References. The sections are organized to 
make it more user friendly and to show the most important parts of a company, concerning 
both energy consumptions and carbon dioxide emission.  
 
When we considered the tool to be finished, we had it sent out to a number of companies that 
tested it on their businesses and returned their opinions and suggestions on various changes. 
 
In the beginning of the project our objective was that at the end we would have a complete 
tool ready for companies to use on their activities. This however, turned out to be too much of 
a challenge, which we realised after just a few weeks. The produced tool instead became a 
prototype for further development. All in all, the work has given us a valuable insight in the 
magnitude of work and time required for developing this kind of analysis tool. 
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Förord 
 
Denna rapport redogör för vårt examensarbete på Halmstad Högskola, Sektionen för Ekonomi 
och Teknik (SET). Det avslutar våra studier på Energiingenjörsprogrammet respektive Miljö- 
och Hälsoskyddsprogrammet. Examensarbetet är på C-nivå och motsvarar 22,5 
högskolepoäng (enligt Bolognaprocessen). Det påbörjades i januari 2008 på halvfart. I mars 
2008 gick vi över på helfart och arbetet blev klart i maj 2008.  
 
Handledare har varit Urban Persson och Marie Mattsson, studierektorer för 
Energiingenjörsprogrammet respektive Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet. Examinatorer 
var Sven Werner och Marie Mattsson. Uppdragsgivare var Jönköpings kommun med Eva 
Göransson som kontaktperson. Handledare i Jönköping var även Jörgen Johansson och Jens 
Ottosson på miljökonsultföretaget Miljöstrategen.  
 
 
 
Halmstad, maj 2008 
 
Hanna Norrman och Hanna Berggren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 5 

Författarnas tack  
 
Vi vill tacka de som varit inblandade i examensarbetets genomförande för hjälp, stöd och 
rådgivning. Vår huvudhandledare, Urban Persson har hjälpt oss genom entusiastisk 
handledning vid utformandet av analysverktygets uppbyggnad. Vi vill även rikta ett stort tack 
till Jan Berggren utan vars hjälp vi fortfarande hade suttit fast i Excel-djungeln. Tack till 
Marie Mattsson som korrekturläste slutrapporten, samt till Barbro Maijgren som gav oss 
uppmuntran och vägledning. Ett tack även till Fredrik Bergh för support och hjälp med 
översättning av abstract. 
 
Ett tack till Miljöstrategen som kom med värdefulla synpunkter på vårt arbete och försåg oss 
med kontaktuppgifter till testföretag i Jönköping. Vi vill tacka de företag som medverkade i 
testerna av verktyget; Albany International, Halmstad; John Bauer Hotell, Jönköping; 
Högskoleservice Jönköping samt Elmia, Jönköping.  
 
Vi vill tacka varandra för att vi stått ut och rott detta iland efter många timmars gnuggande. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Innehållsförteckning  

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 8 

2. SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................................................... 9 

3. AVGRÄNSNINGAR.........................................................................................................................................9 

4. BAKGRUND ................................................................................................................................................... 10 

4.1 SVERIGES ENERGIPOLITIK............................................................................................................................ 10 
4.1.1 Energibeskattning..................................................................................................................................... 11 
4.1.2 El-certifikat............................................................................................................................................... 11 
4.1.3 Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE)..................................................... 11 
4.1.4 Energideklaration..................................................................................................................................... 11 
4.1.5 Stöd till konvertering av uppvärmningssystem ......................................................................................... 11 
4.1.6 Andra sätt att påverka .............................................................................................................................. 12 
4.2 SVERIGES KLIMATPOLITIK ........................................................................................................................... 12 

4.2.1 Miljökvalitetsmål ...................................................................................................................................... 12 
4.2.2 Hur går det med målen?........................................................................................................................... 13 
4.2.3 Vad ska vi göra?....................................................................................................................................... 13 
4.2.4 Koldioxidavtryck – Carbon footprint........................................................................................................ 13 
4.2.5 Transporter............................................................................................................................................... 14 

5. METOD ........................................................................................................................................................... 15 

5.1 UPPDELNING AV ANALYSVERKTYGET ......................................................................................................... 15 
5.1.1 Startsida.................................................................................................................................................... 15 
5.1.2 Inledning................................................................................................................................................... 15 
5.1.3 Elektricitet ................................................................................................................................................ 15 
5.1.4 Uppvärmning............................................................................................................................................ 16 
5.1.5 Godstransporter ....................................................................................................................................... 17 
5.1.6 Persontransport ........................................................................................................................................ 17 
5.1.7 Sammanställning ...................................................................................................................................... 17 
5.1.8 Referenser................................................................................................................................................. 17 

6. RESULTAT ..................................................................................................................................................... 18 

6.1 REDOVISNING AV ANALYSVERKTYGET........................................................................................................ 18 
6.1.1 Startsida.................................................................................................................................................... 18 
6.1.2 Inledning................................................................................................................................................... 18 
6.1.3 Elektricitet ................................................................................................................................................ 19 
6.1.4 Uppvärmning............................................................................................................................................ 22 
6.1.5 Godstransporter ....................................................................................................................................... 23 
6.1.6 Persontransport ........................................................................................................................................ 24 
6.1.7 Sammanställning ...................................................................................................................................... 26 
6.1.8 Referenser................................................................................................................................................. 28 
6.2 KOMMENTARER FRÅN FÖRETAG.................................................................................................................. 29 

6.2.1 Albany International................................................................................................................................. 29 
6.2.2 Barbro Maijgren....................................................................................................................................... 29 
6.2.3 John Bauer Hotell..................................................................................................................................... 30 
6.2.4 Högskoleservice Jönköping ...................................................................................................................... 30 
6.2.5 Miljöstrategen – Jönköping ...................................................................................................................... 30 
6.2.6 Jönköpings Kommun................................................................................................................................. 30 

7. SLUTSATS OCH DISKUSSION................................................................................................................... 31 

8. ORDLISTA...................................................................................................................................................... 33 

9. REFERENSER................................................................................................................................................ 35 

10. REFERENSER – ANALYSVERKTYG ..................................................................................................... 37 

 



 7 

Bilageförteckning 
 

BILAGA 1. ENKÄT ANGÅENDE RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET.......................................................................... 39 
BILAGA 2. BERÄKNINGAR – INLEDNING............................................................................................................. 41 
BILAGA 3. BERÄKNINGAR – ELEKTRICITET ........................................................................................................ 42 
BILAGA 4. BERÄKNINGAR – UPPVÄRMNING....................................................................................................... 44 
BILAGA 5. BERÄKNINGAR – GODSTRANSPORTER............................................................................................... 45 
BILAGA 6. BERÄKNINGAR – PERSONTRANSPORTER........................................................................................... 46 

 
 

Figurförteckning 
 

Figur 6.1.2.1: Analysverktyget – Startsida........................................................................................................ 18 
 

Figur 6.1.3.1: Analysverktyget – Elektricitet, datorer och elektrisk kontorsutrustning.................................... 19 
Figur 6.1.3.2: Analysverktyget – Elektricitet, belysning................................................................................... 20 
Figur 6.1.3.3: Analysverktyget – Elektricitet, maskiner.................................................................................... 20 
Figur 6.1.3.4: Analysverktyget – Elektricitet, total energiförbrukning............................................................. 21 
Figur 6.1.3.5: Analysverktyget – Elektricitet, koldioxidutsläpp........................................................................ 21 
Figur 6.1.3.6: Analysverktyget – Elektricitet, totalt koldioxidutsläpp............................................................... 21 
Figur 6.1.3.7: Analysverktyget – Elektricitet, koldioxidutsläpp alternativ 2..................................................... 21 

 
Figur 6.1.4.1: Analysverktyget – Uppvärmning, erforderlig energimängd....................................................... 22 
Figur 6.1.4.2: Analysverktyget – Uppvärmning, total erforderlig energimängd............................................... 22 
Figur 6.1.4.3: Analysverktyget – Uppvärmning, koldioxidutsläpp.................................................................... 23 
Figur 6.1.4.4: Analysverktyget – Uppvärmning, totalt koldioxidutsläpp.......................................................... 23 

 
Figur 6.1.5.1: Analysverktyget – Godstransporter, lastbil och tåg................................................................... 24 
Figur 6.1.5.2: Analysverktyget – Godstransporter, totalt koldioxidutsläpp...................................................... 24 

 
Figur 6.1.6.1: Analysverktyget – Persontransporter, bil och buss.................................................................... 25 
Figur 6.1.6.2: Analysverktyget – Persontransporter, tåg och flyg.................................................................... 26 
Figur 6.1.6.3: Analysverktyget – Persontransporter, totalt koldioxidutsläpp...................................................26 

 
Figur 6.1.7.1: Analysverktyget – Sammanställning, total energianvändning och koldioxidutsläpp................. 26 
Figur 6.1.7.2: Analysverktyget – Sammanställning, fördelning av energianvändning...................................... 27 
Figur 6.1.7.3: Analysverktyget – Sammanställning, fördelning av koldioxidutsläpp........................................ 27 
Figur 6.1.7.4: Analysverktyget – Sammanställning, nyckeltal energianvändning............................................. 28 
Figur 6.1.7.5: Analysverktyget – Sammanställning, nyckeltal koldioxidutsläpp............................................... 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

1. Inledning 
Energianvändningen i samhället har ökat markant de senaste decennierna [1]. Med denna 
ökning följer även ökad klimat- och miljöpåverkan. Vid framställning av energi från fossila 
källor tas det av jordens ändliga resurser samtidigt som det sker utsläpp av växthusgaser, 
främst koldioxid. Även den förnybara elen har vissa miljöaspekter, såsom markanvändning 
där miljöeffekterna kan vara exempelvis förändring av landskapsbilden och påverkan på mark 
och vatten [2].  
 
Med ökade energikostnader och med miljön som en aktuell fråga i samhället ser vi ett behov 
för företag att få överblick över sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp. För att få 
bättre struktur på sitt miljöarbete väljer idag många företag att införa ett miljöledningssystem, 
exempelvis certifiering enligt ISO eller EMAS standarder [3]. Ett enklare och billigare 
miljöledningssystem som idag används av många mindre verksamheter är Miljödiplomering, 
som har utvecklats av Göteborgs Stad [4]. Inom Miljödiplomering finns idag inget verktyg för 
att kartlägga koldioxidutsläpp och energianvändning hos verksamheter. Ett integrerat 
analysverktyg som rör båda dessa områden, finns enligt vår vetskap inte heller idag på den 
övriga marknaden. Detta ser vi dock ett behov av!   
 
Vi vill med detta examensarbete belysa att energianvändning och miljöpåverkan samverkar. 
Både vilken typ av energi som väljs samt hur den används, har betydelse. Ju mindre energi 
som åtgår i samhället desto mindre påverkar vi miljön. Även ur ekonomisk synpunkt är en 
minskad energianvändning positivt då det medför minskade kostnader, för såväl 
privatpersoner som företag. 
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2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett analysverktyg där företag uppmärksammas på 
vilka deras största utsläppskällor är samt var i företaget det åtgår mest energi, så kallade   
”hot-spots”. Verktyget kan vara ett hjälpmedel för att ge företag en överblick över sina 
miljöaspekter samt uppmuntra till att ha ett aktivt miljöarbete. Att som företag ta sitt 
miljöansvar och ha ett aktivt miljöarbete kommer att leda till ökad attraktivitet på marknaden, 
samt bidrar till nöjda kunder och ökad trovärdighet, vid både marknadsföring och rekrytering 
[5].  
 
Vårt mål med examensarbetet är att kunna tillhandahålla ett verktyg där verksamheter själva 
kan utföra en kartläggning och analys av sin energiåtgång och sina koldioxidutsläpp. 
Självanalysen ska kunna tillämpas på många olika typer av företag inom olika branscher. 
Målet med verktyget är att ge företag en användbar kartläggning av sin verksamhets 
energianvändning och koldioxidutsläpp, vilken i sin tur ska motivera till förbättringar och 
effektiviseringar.  
 
 

3. Avgränsningar  
Klimatpåverkan är ett mycket komplext problem som vi nu står inför. För att få en rättvisande 
bild över människans klimatpåverkan på jorden måste därför ett stort antal aspekter 
analyseras. Vid utvecklingen av analysverktyget valde vi att endast kartlägga utsläpp av 
koldioxid, och bortsåg därför från utsläpp av andra växthusgaser. Detta på grund av att 
koldioxid är den växthusgas som släpps ut i störst mängd och från flest källor. Andra 
växthusgaser, så som exempelvis metan, har större effekt per molekyl på växthuseffekten 
jämfört med koldioxid, men dessa släpps inte ut i lika stor kvantitet och mindre fokus läggs 
därför på dem [6].  
 
 Vi har intresse av och planer på att vidareutveckla verktyget och kommer då att ta med 
utsläpp av andra viktiga växthusgaser, men i detta examensarbete finns det inte tid att göra 
detta och vi måste därför avgränsa verktyget till endast koldioxidutsläpp.  
 
Vad gäller byggnaders energiförluster från luftkonditionering, har vi valt att inte inkludera 
detta område i verktyget, då detta bedömdes ta för mycket tid och var svårt att göra 
användarvänligt i denna första prototypversion. Vid en vidareutveckling av verktyget kommer 
även denna del att innefattas. 
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4. Bakgrund 
Då både energi och miljö är två viktiga frågor att fokusera på för verksamhetsutövare idag 
finns ett behov av att underlätta arbetet med kartläggningen och redovisningen av dessa 
områden. De senaste åren har ett flertal styrmedel tagits fram för att minska 
energianvändningen och koldioxidutsläppen och skapa en hållbar utveckling. Styrmedel som 
påverkar företag mycket är höjning av priser och skatter på energi, samt skatter, utsläppsrätter 
och miljökvalitetsnormer gällande koldioxid [1].  
 
För att företagen inte ska drabbas av drastiskt ökade kostnader tvingas de idag att minska sin 
energianvändning. Arbetet mot en minskning börjar med en kartläggning av verksamhetens 
nuvarande energianvändning för att hitta de områden där förbättringar kan göras [7]. Det 
verktyg som utvecklats i detta examensarbete kan ingå som en del i denna kartläggning.  
 
Ytterligare en vinst med att minska energianvändningen är att även utsläppen av koldioxid 
minskar, vilket gynnar miljön. Även om den energi man använder är förnybar, och därför inte 
bidrar med några direkta koldioxidutsläpp, är detta inte ett skäl att misshushålla med de 
resurser andra användare istället kunde ha utnyttjat [2].  
 
Ständig förbättring av företagens miljöarbete har blivit en allt viktigare företagsekonomisk 
genomslagskraft. Att som företag ta sitt miljöansvar och ha ett aktivt miljöarbete ger ökad 
trovärdighet och attraktivitet på marknaden. Detta skapar ytterligare möjligheter att 
marknadsföra sig, vilket bidrar till att nya kunder kan nås. Ett strukturerat miljöarbete 
förenklar även det egna arbetet med att följa aktuell lagstiftning och ger bättre förutsättningar 
för att klara framtida miljölagstiftning. Att kartlägga verksamhetens koldioxidutsläpp, med 
hjälp av verktyget som utvecklats i detta examensarbete, underlättar skapandet av ett 
strukturerat miljöarbete [5]. 
 

4.1 Sveriges energipolitik 
”Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och 
annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa 
villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 
energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 
omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle” [Energiläget 2007, sid 5, ”Sveriges 
energipolitik”,  Prop 1996/97:84].  
 
Dessa riktlinjer för energipolitiken fastställdes år 1997 tillsammans med en strategi för den 
fortsatta omställningen av energisystemet. 

 

Riksdagen har även beslutat att energianvändningen i bostäder och lokaler ska ha minskat 
med 20 procent per uppvärmd ytenhet till år 2020 samt med 50 procent till år 2050. Målet är 
också att komma ur beroendet av fossila bränslen för energianvändning i bebyggelse till år 
2020. För att förändra det svenska energisystemet tillämpas idag flera olika ekonomiska 
styrmedel. Dessa är till exempel energibeskattning, införandet av el-certifikat, programmet för 
energieffektivisering i energiintensiva industrier (PFE), samt olika konverteringsstöd för 
övergång från sämre uppvärmningsalternativ såsom olja till exempelvis fjärrvärme [1]. 
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4.1.1 Energibeskattning 
Från början var det främsta syftet med energiskatter att finansiera offentlig verksamhet men 
på senare tid används skatterna främst för att styra produktionen och användningen av energi 
mot de mål gällande energi och klimat som satts upp. Idag är energibeskattningssystemet 
utformat för att uppmuntra till effektivare energianvändning, ökad användning av biobränslen, 
minskning av företagens miljöpåverkan samt ökning av nationell elproduktion [1]. 
 

4.1.2 El-certifikat 
Systemet med el-certifikat infördes 2003 och ska pågå fram till 2030. Systemet syftar till att 
öka produktionen av förnybar energi och målet är att användningen ska öka med 17 TWh till 
år 2016, jämfört med år 2002. El-certifikaten innebär att energiproducenterna får ett el-
certifikat, vilka ger avdrag på energiskatten, för varje MWh förnybar energi de producerar. 
Övriga energianvändare måste istället köpa el-certifikat motsvarande en viss procent av deras 
totala energianvändning [8]. 
 

4.1.3 Programmet för energieffektivisering i energi intensiv industri (PFE) 
År 2004 infördes en elskatt för tillverkningsföretag, gällande den el som används i 
processerna. För att uppmuntra till att försöka minska denna elanvändning startades 2005 
PFE, Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri, vilket ger de företag som 
deltar befrielse från elskatten. För att få denna befrielse förbinder sig de deltagande företagen 
att införa ett energiledningssystem, genomföra en energikartläggning och sedan utföra 
energieffektiviserande åtgärder inom verksamheten. Att delta i PFE minskar företagens 
kostnader på två sätt, dels genom skattelättnaden och dels genom att man sparar pengar 
genom den minskade energianvändningen [7].  
 

4.1.4 Energideklaration 
Det senaste styrmedlet är lagen om energideklaration som infördes den första oktober 2006. 
Lagen innebär att alla ägare till småhus, flerbostadshus och lokaler ska genomgå en 
energikartläggning för att se hur mycket energi de kräver och vad man kan göra för att minska 
åtgången. Vid årsskiftet 2008/2009 beräknas systemet med energideklaration vara igång fullt 
ut [9]. 
 

4.1.5 Stöd till konvertering av uppvärmningssystem 
Syftet med konverteringsstödet är att minska oljeberoendet och uppmuntra till användning av 
effektiva och mer miljövänliga uppvärmningsalternativ. I dagsläget ges bidrag till 
fastighetsägare som byter från direktverkande el till antingen fjärrvärme, jord-, sjö- eller 
bergvärmepump, eller biobränsle. Fram till mars 2007 gavs även stöd till fastighetsägare som 
bytte från oljeuppvärmning till något av ovan nämnda alternativ men detta stöd är nu indraget. 
 
Till och med 2008 delas det även ut stöd för offentliga lokaler vid byte av 
uppvärmningssystem från fossila bränslen eller el till antingen fjärrvärme, jord-, sjö- eller 
bergvärmepump, eller biobränsle. Bidrag kan även ges vid genomförande av andra 
energieffektiviserande åtgärder samt installation av solceller. Syftet med detta är att 
uppmuntra den offentliga sektorn att ligga i framkant och vara ett föredöme vad gäller 
omställning till en mer hållbar energianvändning. 
 
För både småhus, flerbostadshus och lokaler ges också bidrag vid installation av 
solvärmeteknik för uppvärmning och/eller tappvarmvatten. Detta stöd kommer att finnas till 
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och med 2010 och förhoppningen är att detta ska leda till ökat intresse av att investera i 
solvärmeanläggningar [1]. 
 

4.1.6 Andra sätt att påverka 
För att minska energianvändningen i byggnader finns det flera sätt att påverka. Boverket har 
flera regler för hur byggnader ska utformas för att klara de krav som finns gällande 
energianvändningen [1].  
 
 

4.2 Sveriges klimatpolitik  

Klimatet på jorden har drastiskt förändrats under de senaste 150 åren, och de flesta forskare är 
nu överens om att dessa förändringar beror på ökad mängd växthusgaser i atmosfären, vilka är 
orsakade av människan. Utsläppen av växthusgaser har ökat med hela 70 procent de senaste 
35 åren, och trenden visar att utsläppen kommer att öka ännu mer. Det största bidraget till 
växthuseffekten står förbränning av fossila bränslen för. Detta innebär utsläpp av koldioxid, 
vilket är den gas som i klimatsammanhang fått störst uppmärksamhet [10]. 
 

Då klimatfrågan och utsläppen av växthusgaser är ett globalt problem, krävs ett internationellt 
samarbete för att minska dem. Ett åtagande som gjorts för ett internationellt samarbete är 
framtagandet av Kyotoprotokollet. Ett industrilands underskift av detta protokoll innebär att 
de rättsligt förbinder sig att tillsammans minska utsläppen av växthusgaser med dryga fem 
procent mellan 2008 och 2012, jämfört med landets utsläpp 1990. Avtalet omfattar även 
utvecklingsländer, men dessa saknar bindande utsläppsmål under den första åtagandeperioden 
[11]. 
 

4.2.1 Miljökvalitetsmål  
Inom den svenska klimatpolitiken har Sveriges riksdag beslutat om 16 miljökvalitetsmål. 
Dessa mål ska underlätta Sveriges arbete för ett ekologiskt hållbart tillstånd i den svenska 
natur- och kulturmiljön. Målen är så kallade generationsmål, vilket innebär att de ska vara 
lösta till nästa generation ta över. Under denna tid ska viktiga åtgärder ha genomförts och 
naturen ska ha börjat återhämta sig. För att precisera arbetet för att uppnå miljömålen har 72 
mindre nationella delmål satts upp, vilka även anger en mer specifik inriktning och 
tidsperspektiv för målen [10].   
 
”Begränsad Klimatpåverkan” är det miljökvalitetsmål som rör arbetet med klimatet. Grunden 
i målet är att arbeta för stabilisering av växthusgaser till en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir skadligt1. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser i 
Sverige ständigt måste minskas, så att de till 2050 är lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter 
per år och invånare [12].  
 
Delmål som satts upp för ”Begränsad klimatpåverkan”, och ska vara uppnådda till 2012, 
innebär att medelvärdet för utsläppen av växthusgaser, under perioden 2008 – 2012, ska vara 
minst fyra procent lägre jämfört med utsläppen 19902 [12].  
 

                                                 
1 Halten växthusgaser, räknat som koldioxidekvivalenter, ska stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm i 
atmosfären. 
2 Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt 
Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. 
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4.2.2 Hur går det med målen? 
Sverige är ett av de få industriländer där utsläppen har minskat samtidigt som ekonomin har 
vuxit, så möjligheten att nå delmålet till 2012 ser mycket god ut. För att nå det långsiktiga 
målet uppsatt till 2050 kommer det dock krävas åtgärder. Prognosen för 2010–2020 säger 
idag att de totala utsläppen i Sverige kommer att öka om inget görs [13]. 
 
Tyvärr ser det inte lika bra ut i alla länder, som det gör i Sverige. Utvecklingsländer på 
frammarsch, såsom Kina och Indien, har ökat sina utsläpp markant de senast åren. Även 
industriländer som USA, Australien, Spanien och Kanada, med en redan hög förbrukning, 
fortsätter att öka sina utsläpp. Det är främst koldioxidutsläpp från användningen av fossila 
bränslen för energiproduktion och transporter som har ökat, och denna ökning väntas fortsätta 
de kommande decennierna. Även avskogningen världen över är en anledning till att 
koldioxidutsläppen har ökat [13].  

 
Nationellt sett bedöms miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” som mycket svårt 
eller omöjligt att nå till år 2050. För att överhuvudtaget ha en chans att nå målet, måste 
utsläppen tills dess halveras och begränsningar genomföras under hela detta sekel [12].  
 

4.2.3 Vad ska vi göra? 
För att uppnå generationsmålen behövs det genomgripande samhällsförändringar inom många 
områden, vilket kommer kräva stort engagemang hos många aktörer i samhället, både i 
Sverige och i andra länder. För att underlätta och motivera till miljöarbete i Sverige har ett 
antal politiska beslut fattats. Nedan följer några exempel [12]:  

• En bonus på 10 000 kronor till privatpersoner som köper miljöbil. 
• Ekonomiskt stöd för energieffektivisering, klimatforskning, utveckling av andra 

generationens biodrivmedel, nätverk för vindbruk och hållbart uttag av biomassa från 
jord- och skogsbruk.   

• Höjd koldioxidskatt med 6 öre per kg för transporter och hushåll. 
• Höjd energiskatt med 20 öre per liter diesel för motordrift och sänkt fordonsskatt för 

dieseldrivna personbilar.  
 
Ett annan viktigt styrmedel för att minska utsläppen är EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. En utsläppsrätt innebär att innehavaren har rätt att släppa ut ett ton koldioxid 
under en viss handelsperiod. Dessa utsläppsrätter kan köpas och säljas mellan företag inom 
EU, vilket skapar en kostnadseffektiv minskning av utsläppen. Mellan 2005-2007 omfattades 
handel endast av koldioxidutsläpp, men mellan 2008-2012 omfattas även andra växthusgaser 
[14].  
 

4.2.4 Koldioxidavtryck – Carbon footprint 
Att beräkna sitt koldioxidavtryck, eller ”Carbon footprint”, är ett begrepp som blivit allt 
vanligare, både för verksamheter och privatpersoner. För verksamheter fastställer avtrycket 
hur mycket koldioxid de bidrar med, både direkt och indirekt, och anges antingen i total 
mängd eller mängd per producerad enhet. För att kunna jämföra olika verksamheters avtryck 
med varandra är det viktigt att verksamheter kvantifieras med samma metod. 
Livscykelanalyser är ett verktyg som vanligtvis används, vilket omfattar hela den studerade 
produktens livscykel, från vaggan till graven. Utifrån dessa analyser kan strategier för att 
minimera produktens avtryckt tas fram. Metodik för att utföra en LCA finns standardiserad 
enligt ISO 14040-14043 [15]. 
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4.2.5 Transporter 
Godstransporter är en stor bidragande faktor till koldioxidutsläppen i världen, och det är 
därför mycket viktigt att vi strävar efter att minimera och effektivisera dessa. Andelen 
godstransporter har de senaste åren ökat drastiskt. Transporterna har även gått från att 
använda effektiva transportmedel, så som fartyg och tåg, till att idag använda mer ineffektiva 
trafikslag, så som lastbil och flyg. Andelen transporter med lastbil beräknas med dagens trend 
att till år 2010 ha ökat med hela 43 procent jämfört med 1990 [15]. Detta är en trend som 
måste ändras om miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås, dvs. för att stabilisera klimatpåverkan 
från transportsektorn till 1990 års nivå [13].  
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5. Metod 
Vi valde att utveckla analysverktyget i Excel. Detta eftersom Excel är användarvänligt och då 
vi redan hade grundläggande kunskaper om programmet. Överväganden gjordes om att skapa 
analysverktyget med andra programmeringsverktyg, exempelvis JavaScript, men detta kändes 
för komplicerat att arbeta i utan förkunskaper.  
 

5.1 Uppdelning av analysverktyget 
I verktyget har totalt åtta flikar skapats, varav sex rör olika delar inom en verksamhet. Fem av 
dessa flikar fylls i av användaren, och den sjätte ger en sammanställning över verksamhetens 
resultat. Dessa flikar är; Startsida, Inledning, Elektricitet, Uppvärmning, Godstransporter, 
Persontransporter Sammanställning samt Referenser. Uppdelningen är gjord för att vara 
lättöverskådlig för användaren och visa de viktigaste delarna i en verksamhet, både vad gäller 
koldioxidutsläpp och energianvändning. Alla beräkningar avseende den årliga 
energiförbrukningen är baserade på ett arbetsår på 50 veckor, och beräkningar avseende årliga 
koldioxidutsläpp grundas på ett arbetsår med 250 arbetsdagar.    
 

5.1.1 Startsida 
Vi valde att skapa en startsida med endast information till användaren om hur verktyget ska 
fyllas i. Här skrev vi även in kontaktuppgifter till utvecklarna.  
 

5.1.2 Inledning 
För att direkt få de väsentliga uppgifterna om användarens verksamhet skapades en inledande 
sida där grundläggande information om verksamheten anges. De uppgifter som ska fyllas i är 
var i landet man befinner sig, vilken bransch man tillhör, antal anställda samt verksamhetens 
årliga omsättning. Alla dessa punkter är valfria att ange förutom lokalisering, då det finns för 
länen specifika årsmedeltemperaturer kopplade till denna uppgift. Dessa är nödvändiga för 
beräkningarna längre fram i verktyget.  
 

5.1.3 Elektricitet  
Vid kartläggningen av elanvändningen valde vi att dela upp den totala förbrukningen i 
områdena elektrisk kontorsutrustning, belysning, samt maskiner. Detta för att ge användaren 
av verktyget en bild över hur mycket av elektriciteten som åtgår till de olika delarna inom 
verksamheten.  
 
För att kartlägga total energianvändning hos en verksamhets datorer, programmerades olika 
värden in för stationära och bärbara datorer, gällande energiförbrukningen i aktivt, standby- 
samt viloläge. Vi valde att låta användaren fylla i antal timmar per vecka som datorerna är i 
de olika lägena. För att få fram den årliga energiförbrukningen valde vi att räkna med 50 
veckor per år.  
 
Beräkningarna gällande energiförbrukningen för skrivare av olika typer, är uppbyggda enligt 
samma princip som för datorerna. Olika effektvärden har lagts in i verktyget beroende på typ 
av skrivare. Då skrivarna har en högre effektåtgång i utskriftsläge valde vi att låta användaren 
ange antal utskrifter per vecka. För att få fram den årliga energiåtgången multipliceras detta 
värde dels med effektvärdet vid utskrift och dels med 50, som motsvarar uppskattat antal 
arbetsveckor per år. Detta läggs sedan ihop med energiförbrukningen vid standby-läge. Den 
årliga energiförbrukningen för en verksamhets faxar beräknas på samma sätt som för skrivare.    
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Vad gäller belysningen valde vi att dela upp armaturerna efter fyra olika kategorier, 
glödlampor, lågenergilampor, lysrör och kompaktlysrör. Under dessa rubriker listades sedan 
de vanligaste styrkorna. Vi valde att dela upp det så att användaren fyller i antal armaturer av 
befintlig styrka, som är tända under arbetstid respektive övrig tid i verksamheten.  
 
Kartläggningen av maskinernas energiförbrukning delade vi upp så att användaren fyller i 
effekt samt driftstimmar per vecka separat för varje maskin. Alla maskiners energiförbrukning 
summeras sedan till ett totalt årligt värde.      
 
Efter att alla områden gällande vart elektriciteten tar vägen fyllts i har vi lagt in en ruta som 
summerar de olika områdena och visar en total årlig elenergiförbrukning.  
 
Det beräknade värdet för den totala energianvändningen ska sedan föras över till den del av 
fliken där beräkningar av verksamhetens koldioxidutsläpp görs. Vi har där valt att ta fram 
uppgifter om elsammansättningen hos fem av Sveriges största elleverantörer samt vilka 
koldioxidutsläpp per kWh dessa bidrar med. I verktyget valde vi även att ta med en 
elsammansättning med endast förnybar energi och en så kallad svensk elmix, vilken avspeglar 
uppdelningen av Sveriges totala energianvändning3. Vi kompletterade även verktyget med en 
nordisk elsammansättning samt marginalel som importeras vid behov.  
 

5.1.4 Uppvärmning 
Under fliken Uppvärmning har vi valt att låta användaren först fylla i vilken väggarea 
byggnaden har. Här ska fönsterarean inte räknas med då fönstren fylls i för sig längre ner på 
sidan. Därefter har vi valt att lista olika vanliga typer av väggmaterial där användaren fyller i 
tjocklek på de för byggnaden specifika materialen. Vi har sedan valt att redovisa summan för 
hur mycket värme som passerar ut genom väggarna. På samma sätt har vi byggt upp 
beräkningar för värmeförluster genom golv och tak. Längst ner på sidan valde vi att lista olika 
typer av fönster där användaren ska fylla i arean på de fönstertyper som används i den 
aktuella byggnaden. Även här redovisas den totala mängd värme som passerar ut genom 
fönstren. De totala värmeförlusterna för byggnaden summeras sedan i en ruta nederst på 
fliken. För att passa verksamheter med fler byggnader ger vi användaren möjlighet att fylla i 
data för upp till tre byggnader. Summan av byggnadernas totala energibehov redovisas sedan.  
 
För att kvantifiera koldioxidutsläppen som uppvärmningen genererar, har vi valt att låta 
användaren föra in värdet för byggnadernas totala energibehov, till den ruta vilken speglar 
den typ av uppvärmning som verksamheten använder sig av. Vi valde att programmera in ett 
antal vanligt förekommande uppvärmningsalternativ4 med tillhörande värden för 
koldioxidutsläpp. För alternativet fjärrvärme lade vi in namn på olika kommuner med just 
deras specifika utsläppsvärden, då sammansättningen av fjärrvärme varierar mycket på olika 
platser i landet. För de övriga alternativen låter vi användaren själv fylla i vilken 
verkningsgrad just deras uppvärmningstyp har. Vi valde sedan att redovisa mängden 
koldioxidutsläpp i en sammanställningsruta.    
 

                                                 
3 Kärnkraft 40 %, Vattenkraft 40 %, Biobränsle/fossilt 15 %, Import 4 %, Vindkraft 1 %  
4 Direktverkande el, oljefyllda element, värmepump, fjärrvärme, elvärmepanna, oljepanna, naturgaspanna, 
biogaspanna, pelletspanna och vedpanna. 
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5.1.5 Godstransporter 
I verktyget under fliken Godstransporter har vi valt att låta användaren fylla i vilket eller vilka 
transportslag5 de fraktar gods med. Inom de olika alternativen finns även diverse olika 
varianter av dessa transportslag. Vi har även valt att programmera in utsläppsfaktorer för olika 
bränsletyper, samt de fyllnadsgrader som transportmedlen kan ha. Användaren får efter detta 
fylla i hur många ton gods som årligen fraktats, samt hur långa sträckor godset totalt 
transporterats under ett år. Vi har sedan valt att visa en summering av de totala 
koldioxidutsläppen för samtliga godstransporter under ett år. I verktyget har vi även redovisat 
skillnaderna i utsläppsmängd mellan olika transportalternativ.  
 

5.1.6 Persontransport  
Fliken angående persontransporter valde vi att dela upp i två fält, ett för de anställdas resor till 
och från arbetet, samt ett för tjänsteresor. Avseende anställdas resor till och från arbetet, 
summeras den sammanlagda körsträckan för respektive fordon6- och bränsletyp. För att 
underlätta att få fram dessa siffror har en enkät tagits fram, vilken ger all data som krävs för 
att fylla i detta område, se bilaga 1.  
 
Vad gäller beräkningar för de utsläpp som tjänsteresorna bidrar med, ska användaren fylla i de 
totala årliga sträckorna för respektive transportmedel7. Vi har sedan valt att summera alla 
utsläppsmängder till ett totalt årligt koldioxidutsläpp för persontransport.  
 

5.1.7 Sammanställning 
För att tydligt redovisa användarens samtliga resultat har vi valt att skapa en flik kallad 
Sammanställning, där alla värden för energianvändning och koldioxidutsläpp summeras. 
Fördelningen mellan de olika områdena har vi för att öka tydligheten även valt att redovisa 
med hjälp av två cirkeldiagram. Längst ner på sidan valde vi att programmera in olika 
nyckeltal.  
 

5.1.8 Referenser 
Under denna flik redovisas varifrån fakta och underlag för beräkningarna har hämtats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Lastbil, flyg, fartyg samt tåg. 
6 Bil, buss, rälsfordon samt fordon på två hjul. 
7 Bil, buss, rälsfordon samt flyg 



 18 

6. Resultat  
Det färdiga verktyget består av totalt åtta flikar. Fem av dessa flikar fylls i av användaren, och 
den sjätte ger en sammanställning över resultatet. De två övriga flikarna är dels en inledande 
sida med information om hur verktyget fylls i och dels en avslutande sida med referenser.  
 
För att ge exempel på hur verktyget fungerar används en fiktiv verksamhet kallat Företaget 
AB i beskrivningarna som följer. 
 

6.1 Redovisning av analysverktyget 

6.1.1 Startsida 
Detta är en första flik där användaren får grundläggande information om hur verktyget ska 
fyllas i.   
 

6.1.2 Inledning 
I rutan avseende lokalisering väljer användaren i en rullist vilket län verksamheten är belägen 
i. Denna ruta samt rutan avseende byggnadernas innetemperatur är nödvändiga att fylla i för 
de fortsätta beräkningarna.   
 
Rutorna gällande antal anställda samt antal producerade ton eller enheter är valfria att fylla i, 
men ger ett nyckeltal under fliken ”Sammanställning”.   
Användaren kan beroende på vad som passar bäst för den aktuella verksamheten välja mellan 
att fylla i antal producerade ton eller antal producerade enheter.  

Figur 6.1.2.1: Analysverktyget – Startsida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel: Figur 6.1.2.1   
Företaget AB är beläget i Hallands län. De har 20 anställda och producerar årligen 200 ton 
färdig produkt. Inomhustemperaturen hos Företaget AB är 21 grader enligt figur 1.  
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6.1.3 Elektricitet 
För att få en bild av hur mycket energi verksamhetens datorer förbrukar under ett år fyller 
användaren i antal datorer.  Användaren fyller då i antal stationära samt bärbara datorer, och 
hur många timmar per vecka de är i respektive läge; aktiva, standby och viloläge. Verktyget 
visar då först antal kWh per år separat för de olika typerna av datorer och sedan det totala 
antal kWh per år som alla datorer förbrukar.  
 
Under rubriken ”Elektrisk kontorsutrustning” fyller användaren i vilken typ av skrivare 
verksamheten har och vilket antal. Sedan fylls även antal utskrifter i samt hur många timmar 
per vecka skrivarna står i standby-läge. På samma sätt fylls information i angående faxar. 
 
De små röda trianglar som kan ses i vissa rutor symboliserar information som kan vara till 
hjälp för användaren för att fylla i rutorna. Denna information visas om muspekaren förs över 
triangeln. 
 

Figur 6.1.3.1: Analysverktyget – Elektricitet, dator er och elektrisk kontorsutrustning   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel:  Figur 6.1.3.1 
Som visas i figur 2 har Företaget AB åtta stationära datorer som 
är aktiva 20 timmar i veckan, i standby-läge fem timmar i 
veckan, samt i viloläge 15 timmar i veckan. Företaget AB har 
också två stycken bärbara datorer som används enligt figur 2.  
Tillsammans förbrukar dessa datorer 1 230 kWh under det 
aktuella året. 
 

Företaget AB har två stycken multifunktionsskrivare och gör 200 utskrifter per vecka. 
Skrivarna står i standby-läge från måndag klockan 07.00 till fredag klockan 17.00, detta ger 
en årlig energiförbrukning av 9 159 kWh. 
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Gällande belysning fyller användaren i vilken typ av armaturer verksamheten använder och 
hur många som är tända under arbetstid respektive övrig tid. I verktyget kan användaren välja 
mellan glödlampor, lågenergilampor, lysrör och kompaktlysrör med olika effekt. När detta är 
ifyllt visas den totala förbrukningen, dels för varje typ av belysningsform samt för all 
belysning tillsammans. 

Figur 6.1.3.2: Analysverktyget – Elektricitet, belys ning   

 
 
Exempel: Figur 6.1.3.2 
Företaget AB har 18 stycken lågenergilampor som är tända arbetstid. Åtta av dessa är även 
tända övrig tid i veckan. Verksamheten har även 100 lysrörsarmaturer, vilka samtliga är tända 
under arbetstid. Övrig tid på dygnet är tio stycken lysrörsarmaturer tända. Detta ger en total 
årlig energiförbrukning på 27 212 kWh för det aktuella året. 
      

Figur 6.1.3.3: Analysverktyget – Elektricitet, maski ner   

För att kartlägga energianvändningen för en verksamhets 
maskiner fyller användaren i effekt och drifttimmar per 
vecka för varje maskin. I verktyget redovisas sedan den 
årliga energiförbrukningen för varje maskin samt den totala 
energiförbrukningen per år för samtliga maskiner. Efter att 
alla områden gällande elektricitet fyllts i visas ett värde på 
det totala antal kWh per år som användarens elektriska 
utrustning kräver.  
 
Exempel: Figur 6.1.3.3 och 6.1.3.4 
Företaget AB har i tillverkningen tre maskiner. Maskin 1 
har en effekt på 50 kW och har en drifttid per vecka enligt 
figur 4. De har även två mindre maskiner med en effekt på 
30 kW vardera och lika många drifttimmar per vecka. I 
verktyget har effekterna för dessa två maskiner därför lagts 
ihop och redovisas som Maskin 2. Hos Företaget AB har 
finns också två kaffebryggare med en total effekt på 1,5 
kW. Den sammanlagda energiförbrukningen hos 
maskinerna inom Företaget AB blir då 220 750 kWh under 
det aktuella året.   
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Den totala energianvändningen gällande den elektriska utrustningen hos Företaget AB blir 
258 351 kWh. 

Figur 6.1.3.4: Analysverktyget – Elektricitet, total  energiförbrukning   

 
 

 
 

Det värde som erhållits för användaren sedan över till den ruta som stämmer överens med 
verksamhetens elmix. I verktyget finns olika elleverantörer representerade med för dem 
specifik elsammansättning. Det finns även ett alternativ med enbart förnybar energi, så kallad 
grön el. Har användaren ingen av de befintliga elleverantörerna kan alternativen svensk eller 
nordisk elmix, samt marginalel väljas. De totala koldioxidutsläppen från elektriciteten 
redovisas sedan längst ner i kolumnen. Värdet redovisas även i en separat ruta för att öka 
tydligheten i verktyget.  

Figur 6.1.3.5: Analysverktyget – Elektricitet, koldi oxidutsläpp   

 
 

Figur 6.1.3.6: Analysverktyget – Elektricitet, total t koldioxidutsläpp   

 
 

 
Exempel: Figur 6.1.3.5, 6.1.3.6 och 6.1.3.7 
Företaget AB har Vattenfall som leverantör av el. Vattenfall har en elsammansättning enligt 
följande: 

• 62 % kärnkraft 
• 37 % vattenkraft 
• 1 % övriga energikällor 

 
Detta ger totala årliga utsläpp av koldioxid på 1 498 kg.  
 
Företaget AB har funderat på att byta elleverantör till E.ON och fyllde därför även i sin 
elförbrukning i rutan som representerar E.ON, för att jämföra mängden koldioxid de olika 
leverantörernas elmixar ger upphov till.   

Figur 6.1.3.7: Analysverktyget – Elektricitet, koldi oxidutsläpp alternativ 2  
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6.1.4 Uppvärmning  
Under fliken ”Uppvärmning” börjar användaren med att ange byggnadens väggarea. Sedan 
fylls väggtjockleken i på de specifika material som byggnaden består av. Utifrån dessa data 
visas ett värde på antal kWh per år som försvinner ut genom just denna del av byggnaden. 
Under rubrikerna ”Golv” och ”Tak” fyller användaren i data enligt samma princip. Gällande 
fönster anges fönsterarean i den ruta som motsvarar den typ av fönster som finns i byggnaden. 
Längst ner visas sedan den totala energi som byggnaden kräver för att värmas upp till angiven 
innetemperatur under ett år. Användaren har möjlighet att fylla i information om upp till tre 
byggnader, enligt samma princip som i figur 9. Efter att användaren har fyllt i information om 
alla verksamhetens byggnader, visas den årliga erforderliga energimängden för uppvärmning 
av dessa.  

Figur 6.1.4.1: Analysverktyget – Uppvärmning, erfor derlig energimängd   

 

Figur 6.1.4.2: Analysverktyget – Uppvärmning, total  erforderlig energimängd   
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Exempel: Figur 6.1.4.1 och 6.1.4.2 
Företaget AB har en byggnad som rymmer både kontorsdel och produktionsdel, där de valt att 
ha inomhustemperaturen 21 grader. Den totala väggarean är 450 m2, varav 70 m2 är fönster. 
Väggar och tak består av material enligt figur 9. Vad gäller golvet har Företaget AB uppgift 
om dess totala U-värde, och angav därför detta. I produktionsdelen finns 50 m2 2-glasfönster, 
och i kontorsdelen har byggnaden 20 m2 nyinsatta 2-glasfönster av typen termoglas. Den 
sammanlagda årliga erforderliga energimängden för uppvärmning blir 84 751 kWh för 
Företaget AB, då de endast förfogar över en byggnad i sin verksamhet.  
 
 
Efter att den sammanlagda årliga erforderliga energimängden redovisats förs detta värde in i 
den ruta som representerar den uppvärmningstyp verksamheten använder. Verktyget visar då 
den totala mängden koldioxidutsläpp som användarens verksamhet bidrar med. Värdet 
redovisas även i en separat ruta för att öka tydligheten i verktyget.  

Figur 6.1.4.3: Analysverktyget – Uppvärmning, koldi oxidutsläpp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.1.4.4: Analysverktyget – Uppvärmning, total t koldioxidutsläpp 

 
 

 
Exempel: Figur 6.1.4.3 och 6.1.4.4 
Företaget AB använder en naturgaspanna för sin uppvärmning, vilken genererar 20 938 kg 
koldioxid under det aktuella året.  
 
 

6.1.5 Godstransporter 
Under fliken ”Godstransporter” börjar användaren med att välja fordonstyp som 
verksamheten använder för frakt av gods. I verktyget finns lastbil, flyg, fartyg samt tåg att 
välja mellan. Under dessa finns i sin tur olika varianter av fordon att välja på. När för 
verksamheten rätt fordon valts anges fyllnadsgrad, total årlig transportsträcka samt total 
fraktad vikt. Utifrån de inmatade uppgifterna visas sedan ett årligt värde på 
koldioxidutsläppen för varje valt transportslag, vilket summeras nederst i kolumnen. Längst 
ner på flikens sida visas den totala mängd koldioxid som verksamhetens samtliga transporter 
bidrar med.   
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Figur 6.1.5.1: Analysverktyget – Godstransporter, l astbil och tåg 

 
Exempel: Figur 6.1.5.1 och 6.1.5.2 
Företaget AB använder sig av tung lastbil samt tåg för inleverans av råvaror. De får även 
mindre leveranser med lätt lastbil. De färdiga produkterna från Företaget AB fraktas till kund 
med medeltung lastbil och tåg. Fyllnadsgrad, total fraktsträcka samt mängd gods redovisas i 
fig 13. 
De totala utsläppen av koldioxid för Företaget AB:s samtliga godstransporter uppgår till  
60 270 kg under det aktuella året. 
 

Figur 6.1.5.2: Analysverktyget – Godstransporter, t otalt koldioxidutsläpp 

 
 

 
 

6.1.6 Persontransport 
Under fliken ”Persontransporter” börjar användaren att fylla i information om personalens 
resor till och från arbetet. Dessa uppgifter kan fås fram genom svaren från den enkät som 
bifogas verktyget, se bilaga 1. I verktyget anges den sammanlagda sträckan från hemmet till 
arbetet, för samtliga anställda som nyttjar samma typ av transportmedel. Användaren kan 
välja mellan flera olika typer av fordon; bil, buss, rälsfordon samt tvåhjuliga fordon. Under 
dessa huvudgrupper kan även olika varianter av fordon, samt olika bränsletyper väljas. 
 
För varje huvudgrupp visas sedan, längst ner i kolumnen, den totala mängd koldioxid som 
släpps ut under ett år. Längst ner på flikens sida visas sedan den sammanlagda mängd 
koldioxid som samtliga anställdas resor till och från arbetet ger upphov till. 
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Figur 6.1.6.1: Analysverktyget – Persontransporter, bil och buss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exempel: Figur 6.1.6.1 
Företaget AB har 20 anställda som har ett medelavstånd till arbetet på 7 km. Fyra av de 
anställda cyklar till arbetet och bidrar därför inte med några koldioxidutsläpp. Av de övriga 
anställda åker två stycken buss, elva kör bensindriven bil, en kör dieseldriven bil och två kör 
etanoldriven bil. De anställdas totala avstånd till arbetet ses i figur 15. 
De totala koldioxidutsläppen från de anställdas resor till och från Företaget AB uppgår till  
9 583 kg under ett år. 
 
 
Gällande tjänsteresor fyller användaren i med vilka fordon tjänsteresorna har skett samt de 
totala sträckorna med respektive fordon. Användaren kan välja mellan flera olika typer av 
fordon; bil, buss, rälsfordon samt flyg. Under dessa huvudgrupper kan sedan olika varianter 
av fordon, samt olika bränsletyper väljas. 
 
För varje huvudgrupp visas sedan koldioxidutsläppen längst ner i kolumnen, enligt samma 
princip som för personalens resor till och från arbetet. Den sammanlagda mängd koldioxid 
som samtliga tjänsteresor ger upphov till visas längst ner på flikens sida.  
 
Exempel: Figur 6.1.6.2 och 6.1.6.3 
Företaget AB har årligen ett antal tjänsteresor, som detta år totalt har uppgått till 2 400 km. 
Hälften av dessa resor har gjorts med tåg och hälften med flyg. Som visas nedan i figur 16 ger 
tågresorna endast upphov till en försumbar mängd koldioxidutsläpp. De totala 
koldioxidutsläppen från tjänsteresorna för det aktuella året hos Företaget AB uppgick till    
198 kg. 
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Figur 6.1.6.2: Analysverktyget – Persontransporter, tåg och flyg 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Längst ner på fliken visas det sammanlagda koldioxidutsläppen från både de anställdas resor 
till och från arbetet samt tjänsteresorna. Inom Företaget AB släpptes totalt 9 781 kg koldioxid 
ut för samtliga persontransporter.   
 

Figur 6.1.6.3: Analysverktyget – Persontransporter, totalt koldioxidutsläpp 

 
 

 
 

6.1.7 Sammanställning 
Fliken ”Sammanställning” ger användaren en tydlig sammanfattning över verktygets resultat 
för verksamheten. Här visas alla de totalvärden som bildats i de olika flikarna gällande 
energianvändningen och koldioxidutsläppen. För att se fördelningen mellan de olika 
områdena redovisas dess värden i två cirkeldiagram, ett avseende energianvändning och ett 
avseende koldioxidutsläpp. Längst ner på sidan kan användaren se nyckeltal för verksamheten 
som är användbara för den egna redovisningen samt det fortsatta arbetet med energi- och 
miljöfrågor.   
 
Exempel: Figur 6.1.7.1, 6.1.7.2 och 6.1.7.3,  
Företaget AB hade det aktuella året en total energianvändning på 343 102 kWh, vilket kan ses 
i den följande figuren. I samma figur kan även de totala koldioxidutsläppen för det aktuella 
året ses. 

Figur 6.1.7.1: Analysverktyget – Sammanställning, to tal energianvändning och koldioxidutsläpp 
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Nedan visas den fördelning av energianvändning och koldioxidutsläpp Företaget AB fick efter 
att ha fyllt i verktyget. 

Figur 6.1.7.2: Analysverktyget – Sammanställning, fö rdelning av energianvändning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.1.7.3: Analysverktyget – Sammanställning, fö rdelning av koldioxidutsläpp 
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Exempel: Figur 6.1.7.4 och 6.1.7.5 
Nedan visas specifika nyckeltal avseende Företaget AB:s verksamhet.  
 

Figur 6.1.7.4: Analysverktyget – Sammanställning, ny ckeltal energianvändning 

 
 

Figur 6.1.7.5: Analysverktyget – Sammanställning, ny ckeltal koldioxidutsläpp 

 
 
 

6.1.8 Referenser 
Under denna flik visas de källor varifrån underlag till beräkningarna i verktyget har hämtats. 
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6.2 Kommentarer från företag 
När vi bedömde att verktyget var färdigt skickades det ut till ett antal företag som fick testa 
det för att komma med synpunkter och åsikter om vad de tyckte kunde ändras.  
Här är de synpunkter som inkom. 
 

6.2.1 Albany International  
Lennart Olsson - Miljöchef 
 
De synpunkter vi fick från Albany var att verktyget generellt är lite för komplicerat och 
tidskrävande när det gäller att få fram den fakta som krävs för att fylla i verktyget fullständigt. 
De olika områdena kräver lite för detaljerad information som många företag av olika 
anledningar varken har tid eller möjlighet att få fram.  
 
Synpunkter från Albany var även att ventilation, luftkonditionering och värmeåtervinning 
borde tas med, eftersom de står för betydande delar av energiförbrukningen 
 
Vad gäller persontransporter var åsikten att valmöjligheterna inom de olika typerna av 
färdmedel var för omfattande och kunde förenklas till ett färre antal. Inom tjänsteresor ansågs 
det att alternativet samåkning kunde tas bort. 
 
Angående flygtransporter fick vi kommentaren att man istället för att välja flygplanstyp skulle 
välja mellan olika distanser eller Inrikes/Utrikes. 
 
Synpunkter om den elektriska kontorsutrustningen var att man istället för att ange antal 
utskrifter per vecka skulle ange antal utskrifter per år då detta kan vara lättare för företag att ta 
reda på. Ett förslag var även att lägga till ett viloläge på skrivarna, på samma sätt som 
datorerna.  
 
Gällande energiförbrukning för maskiner kommenterade Lennart att antalet maskiner i 
verktyget inte var anpassat för ett företag av Albanys storlek, och kunde därför inte användas.    
 
Angående godstransporterna ansågs även dessa för detaljerade, till exempel är det få företag 
som kan få fram information om fyllnadsgraden i fordonen eller vilken typ av flygplan som 
används.  
 

6.2.2 Barbro Maijgren 
Ordförande MiljöForum Halland 
 
Barbro tyckte att vi skulle förtydliga betydelsen av att flikarna skulle fyllas i i rätt ordning. 
Hon hade även synpunkten att nyckeltal, förutom kWh per producerad enhet, även skulle 
redovisas i kWh per kg tillverkad produkt, då många företag redovisar sin tillverkningsmängd 
på detta sätt.  
 
Ytterligare en åsikt från Barbro var att användaren själv skulle få fylla i antal arbetsveckor per 
år, då detta kan variera mellan olika verksamheter.  
 
Hon ansåg även att verktyget var för detaljerat och komplicerat att fylla i för företagen själva, 
eftersom det skulle medföra för mycket arbete och tid.  
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6.2.3 John Bauer Hotell 
Runa Fingal – Driftansvarig och delägare 
 

Från John Bauer Hotell ansågs det att verktyget var för övergripande och saknade 
branschspecifika delar. För att kunna tillämpas av olika verksamheter av varierande storlek 
ansåg de att verktyget skulle specificeras och branschinriktas. 
 

Angående belysningen tyckte Runa att LED-belysning borde finnas med. Gällande maskiner 
var synpunkten att antalet borde utökas markant, då de flesta verksamheter har fler maskiner 
än tre. En ytterligare synpunkt var att användaren själv skulle ha möjligheten att välja sin 
specifika elmix vid beräkning av koldioxidutsläpp från elförbrukningen.  
 

Då John Bauer inte har några godstransporter men däremot olika typer av leveranser ansåg 
Runa att en ytterligare flik kallad ”Övriga transporter” skulle läggas till. Här skulle 
användaren istället för antal levererade ton ange antal leveranser per vecka samt den totala 
sträckan för dessa.  
 

6.2.4 Högskoleservice Jönköping 
Kjell Rosén – Enheten för lokalförsörjning, drift och underhåll 
Stefan Bodin – Byggnadsingenjör, HÖFAB Jönköping 
 

Kjell och Stefan tyckte att verktyget hade en trevlig och lättöverskådlig layout. De hade dock 
åsikten att området gällande datorer kunde utökas med olika typer av skärmar samt olika 
tillverkningsår, då en äldre dator kräver mer elektricitet jämfört med en dator av nyare modell.  
 

Under fliken uppvärmning ansågs det att även kylning av lokaler måste tillkomma, då kylning 
i flera fall är lika energikrävande som uppvärmning. Det ansågs även att ventilation bör ingå i 
verktyget för att få en helhetsbild över verksamhetens energianvändning. 
 

6.2.5 Miljöstrategen – Jönköping 
Jörgen Johansson och Jens Ottosson – Miljökonsulter  
 

Miljöstrategen hade åsikter angående hur användaren anger antal utskrifter, under fliken 
”Elektricitet”. Deras förslag var att utskrifterna även ska kunna anges i antal utskrifter per 
månad eller år, istället för enbart antal per vecka. De ansåg även att belysningen inte ska vara 
uppdelad efter arbetstid och icke arbetstid, utan att användaren själv fyller i antal timmar 
belysningen är tänd. Angående persontransporter menade Jörgen och Jens att användaren ska 
ha möjlighet att även fylla i mängd köpt drivmedel, som alternativ till antal körda mil. 
 

Jörgen och Jens tyckte att verktyget överlag hade en bra utformning. De ansåg att särskilt 
fliken ”Sammanställning” var mycket bra, då den på tydligt sätt visade hur verksamhetens 
energianvändning och koldioxidutsläpp var fördelade.  
 

Vi fick även tips om hur verktyget ska kunna utvecklas. De föreslog framtagning av en 
förenklad version där användaren själv kan välja ut de delar som är intressanta för sin 
verksamhet.    

6.2.6 Jönköpings Kommun 
Eva Göransson – Agenda 21-samordnare 
 

Eva ansåg att vi tagit fram ett bra verktyg. Hon kom med bra tips om hur företagen kan få 
fram de nödvändiga uppgifterna för att fylla i verktyget.  
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 7. Slutsats och diskussion 
Arbetet med detta examensarbete har varit lärorikt och mycket intressant. Vid arbetets start 
var vår målsättning att vid projekttidens slut ha utvecklat ett analysverktyg färdigt att 
användas av verksamheter och företag. Så blev inte fallet, vilket vi insåg redan efter ett par 
veckors arbetande. Arbetet har gett oss värdefull insikt i hur omfattande och tidskrävande en 
utveckling av denna typ av verktyg kan vara.  
 
Vår avsikt var från början att skapa analysverktyget med JavaScript och html-kod. Då vi helt 
saknade grundkunskaper inom denna typ av programmering upptäckte vi dock tidigt att detta 
skulle medföra för mycket arbete. Vi valde därför istället att arbeta i Excel, där vi hade vissa 
grundkunskaper samt tillgång till hjälp från mer kunniga personer. När arbetet nu är avslutat 
har vi markant ökat våra kunskaper inom Excel, vilket vi ser som värdefullt och användbart i 
framtiden.  
 
Innan arbetet med utvecklingen av verktyget påbörjades studerades olika befintliga 
Internetbaserade verktyg. Vi upptäckte då att det fanns ett stort antal verktyg rörande antingen 
koldioxidutsläpp eller energianvändning. Dock fann vi inget verktyg som integrerar dessa två 
områden! Detta stärkte vår övertygelse om att det ett sådant verktyg kunde vara till nytta.   
 
Vad gäller utformningen av verktyget var tanken från början att skapa två större flikar, en som 
rörde koldioxidutsläpp och en som rörde energianvändning. Efter möte med handledare fick 
vi nya idéer angående utformningen, och bestämde oss istället för att skapa flera mindre flikar 
uppdelat efter de största källorna till koldioxidutsläpp och energianvändning. Med denna 
utformning blir verktyget mer lättöverskådligt för användaren, samt att vår grundtanke med 
att visa att energi och miljö hänger ihop blir tydlig. Uppvärmingsdelen i verktyget är ett bra 
exempel på detta, då uppvärmning både kräver energi och därmed orsakar koldioxidutsläpp. 
För användaren synliggörs då direkt en tydlig koppling mellan energianvändning och 
koldioxidutsläpp.   
 
Ett verktyg som ska ge en helhetsbild av en verksamhets koldioxidutsläpp och 
energianvändning måste vara mycket komplext och omfattande. Att skapa ett enda verktyg 
som ska kunna användas av verksamheter med olika storlek och inom olika branscher är i 
princip omöjligt. Verktyget som det ser ut idag är en prototyp och ger endast en grov bild över 
hur mycket koldioxid verksamheten släpper ut samt hur mycket energi som används. Innan 
det kan ge användaren en helhetsbild behöver det vidareutvecklas och branschspecificeras. I 
vissa fall skulle verktyget även kunna företagsspecificeras. 
  
När arbetet påbörjades fick vi snabbt insikt i hur omfattande och komplex kartläggningen av 
energianvändning och koldioxidutsläpp i en verksamhet kan vara. Vi insåg då att det var en 
omöjlighet att under den tid vi hade för examensarbetet få med alla nödvändiga delar. 
Avgränsningar var därför tvungna att göras. Vi valde att verktyget inte skulle innefatta 
luftkonditionering då detta i sig är ett mycket komplext område, och svårt att göra 
användarvänligt. Svårigheten med luftkonditionering är att det finns flera olika typer av 
system och att företagarna själva ofta inte har information om vilket som används i just deras 
verksamhet.      
 
För att ge en fullständig bild gällande en verksamhets miljöpåverkan bör även utsläpp av fler 
växthusgaser samt övriga skadliga ämnen inkluderas i analysen. För att skapa ett verktyg som 
även omfattar dessa delar hade det krävts betydligt mer tid än vad vi har haft till vårt 
förfogande. Dock ser vi inte detta som en omöjlighet vid en framtida utveckling.     



 32 

Att fastställa koldioxidutsläppen från förbrukad elektricitet är en svår uppgift, och 
tillvägagångssättet kan diskuteras. För att utföra dessa beräkningar krävs värden för hur 
mycket koldioxid som släpps ut per tillverkad kWh. Värden kan hämtas antingen från de olika 
elleverantörerna eller beräknas utifrån svensk, nordisk alternativt europeisk elmix. 
Beräkningar baserade på elleverantörernas data ger mycket låga utsläppsmängder, då dessa 
använder kärnkraft och vattenkraft i stor utsträckning, vilka har låga eller inga direkta utsläpp. 
Görs beräkningarna däremot på marginalel, vilken ofta produceras i kol- eller 
kondenskraftverk, blir utsläppsvärdena avsevärt högre. Detta beroende på att 
spetsproduktionen vanligen baseras på fossila bränslen. Den elektricitet som Sverige 
producerar har alltså förhållandevis låga utsläppsmängder, jämfört med övriga länder i 
Europa. Då Sverige inte enbart använder egentillverkad elektricitet, utan även importerar från 
andra länder, anser vi att ett medeltal av dessa emissionsförhållande per kWh, bör användas 
för att ge en så rättvisande utsläppsmängd som möjligt.  
 
Från de företag som testade vårt verktyg fick vi många användbara synpunkter. Alla de 
företag som verktyget testades på var stora verksamheter, vilket gjorde att en fullständig 
kartläggning i dagsläget inte var möjlig. Det område som minst stämde överens med 
verkligheten var maskiner, där företagen hade ett betydligt större antal än vad som kunde 
anges i verktyget. Vid en vidareutveckling kommer vi att avdela en särskild flik för maskiner, 
så en mer realistisk bild kan ges. Den bästa lösningen för att ge verksamheter ett verktyg som 
ger så rättvisande bild som möjligt, är att utveckla företagsspecifika varianter, med 
exempelvis exakt det antal maskiner som verksamheten har.  
 
Kommentarerna vi fick från testföretagen var i vissa fall motsägande, då de dels ansåg att 
verktyget var för omfattande och dels att det skulle omfatta mer. Med ”för omfattande” 
menades att verktyget var för detaljerat, och den nödvändiga insamlingen av data skulle ta för 
mycket tid, och tid är något företag har brist på. Med att verktyget skulle ”omfatta mer” 
menade de att vissa områden saknades.  
 
Vi fick förslag från företagen om att antingen förenkla och skala av verktyget ytterligare så att 
de själva skulle kunna utföra analysen, eller att en extern konsult hyrs in och utför arbetet.   
 
Bland andra synpunkter vi fick var uppdelningen av belysningen i arbetstid och övrig tid 
något som vi borde utveckla. En arbetsvecka är inte alltid 40 timmar, utan kan både vara fler 
och färre beroende på verksamheten. Förslaget var att användaren själv skulle kunna fylla i 
hur många timmar per vecka varje typ av belysning är tänd. Denna synpunkt är något vi 
kommer att överväga vid en framtida utveckling. Även förslaget från Barbro Maijgren om att 
användaren själv kan ange hur många arbetsveckor verksamheten har, är något vi kommer att 
lägga in i verktyget.  
 
Annat som vi själva kom på efter besöken hos företagen var att alternativen klinker och kakel 
borde läggas till som alternativ bland byggnadsmaterialen under fliken ”Uppvärmning”.  
 
Arbetet med detta examensarbete har varit mycket intressant och lärorikt, men krävande. Vi 
har sett att det finns intresse hos företag att göra denna typ av kartläggningar. Det verktyg som 
vi har tagit fram kan ligga till grund för utveckling av ett mer fullständigt verktyg.  
 
Med hjälp av analysverktyget kan ett företag själv direkt se hur planerade åtgärder eller 
effektiviseringar påverkar energianvändning och koldioxidutsläpp genom att stoppa in 
förändringarna i analysverktyget och jämföra de sammanställda resultaten och med resultaten 
utan några åtgärder.  
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8. Ordlista 

EMAS – EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordning inom EU. Kräver att verksamheten redovisar sitt miljöarbete offentligt.  

Energideklaration – En energideklaration beskriver en byggnads energianvändning.  
Lagen om energideklarationer avser att göra byggnader mer energieffektiva. 
 
Förnybar energi - Energi som kommer från källor som kontinuerligt förnyas och som därför 
inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Exempel: sol, vind, vatten och 
biobränslen.  
 
Förstärkt växthuseffekt – Det vi idag i klimatsammanhang kallar för växthuseffekten. 
Onormalt hög koncentration växthusgaser i atmosfären, orsakade av människans aktiviteter, 
gör att mer värmestrålar absorberas och sänds tillbaks till jorden varpå temperaturen på jorden 
höjs. 

ISO – ISO (Internationell Standardiseringsorganisation) är en internationell organisation som 
arbetar med att sätta upp standarder vilka ska hjälpa verksamheter med att bygga upp ett 
ledningssystem. Följs anvisningarna och kraven som sätts upp erhåller verksamheten en 
miljöcertifiering. 

ISO 14000-serien – Detta är en samling miljöstandarder som verkar styrande och vägledande 
för verksamheter som vill bygga upp ett miljöledningssystem, som syftar till ständiga 
förbättringar.  

Koldioxid  - Växthusgas som bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Består av en kolatom 
och två syreatomer, och är mycket stabil i atmosfären och är därmed aktiv som växthusgas 
under mycket lång tid. Bildas vid så gott som all förbränning.  
 
Koldioxidekvivalent  –Enhet som skapats för att kunna jämföra olika växthusgasers effekt på 
klimatet med varandra. Enheten mäter hur mycket koldioxid som skulle krävas för att 
åstadkomma samma effekt på jordens strålningsbalans som just den jämförda gasen gör.  
 
Kyotoprotokollet  – Internationell överenskommelse/avtal som trädde i kraft den 16 februari 
2005, vars mål är att de årliga globala utsläppen av växthusgaser från industriländerna ska 
minska med fem procent till perioden 2008-2012, jämfört med utsläppen 1990.  
 
Lambda-(λ) värde – λ-värdet visar ett materials värmeledningsförmåga, även kallat 
värmekonduktivitet. Ju lägre λ-värde, desto mindre värme leder materialet. 
 
Miljödiplomering  – En process för att bygga upp ett miljöledningssystem, vilket syftar till 
ständiga förbättringar. Miljödiplomeringen är anpassad för små och medelstora verksamheter 
samt fastigheter.  
 
Utsläppsrätt – Ger innehavaren rätt att släppa ut ett ton koldioxid under en angiven 
handelsperiod. Kan köpas och säljas mellan verksamheter inom EU. 
(http://www.utslappsratter.se/) 
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U-värde – Värde som används för att ange det s.k värmegenomgångstalet, vilket visar hur 
energieffektivt fönstret är. U = lambda/tjocklek 
 
Verkningsgrad – Betecknas η och visar hur effektivt ett system är. Verkningsgraden är 
kvoten mellan utvunnen och tillförd effekt. η= P2/P1 
 
Växthuseffekten – Gaser, främst vattenånga, som hindrar jordens utgående värmestrålning 
från att försvinna ut i rymden. Sker tack vare sk växthusgaser i atmosfären, vilka absorberar 
en del av värmestrålningen från jorden vilken sänds tillbaka den, varpå jorden värms upp.  
 
Växthusgas – Gas i atmosfären som hindrar utströmningen av värme. De vanligaste 
växthusgaserna som finns naturligt är vattenånga och koldioxid. Andra växthusgaser, 
orsakade av människan är: metan, flourföreningar, kväveoxid, och ozon (O3).  
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Bilaga 1. Enkät angående resor till och från arbete t 
 
Företaget har tänkt genomföra en koldioxidinventering av Företaget och är nu i behov av 

DIN hjälp för att ta reda på hur mycket utsläpp persontransporterna till och från Företaget 

medför. Vore därför mycket tacksam om Du kunde fylla i denna enkät och lämna/skicka 

in den ifyllda enkäten till _______________________ 

 
 

1. Jag bor _____ km från Företaget och tar mig till dit med: (fler alternativ möjliga) 

 

Buss 

□  Tätortsbuss – diesel ny ___ månader under 1 år 

□  Tätortsbuss – diesel medel ___ månader under 1 år 

□  Tätortsbuss – biogas ___ månader under 1 år 

□  Tätortsbuss – etanol ___ månader under 1 år 

□  Tätortsbuss – fossilgas/naturgas ___ månader under 1 år 

□  Landsbygdsbuss – diesel ny ___ månader under 1 år 

□  Landsbygdsbuss – diesel medel ___ månader under 1 år 

 

Bil 

□   Bensin ___ månader under 1 år 

□   Diesel ___ månader under 1 år 

□   Etanol ___ månader under 1 år 

□   Naturgas ___ månader under 1 år 

□   Biogas ___ månader under 1 år 

 

Samåker, med någon från jobbet   

□   Bensin ___ månader under 1 år, antal personer i bil___ 

□   Diesel ___ månader under 1 år, antal personer i bil___ 

□   Etanol ___ månader under 1 år, antal personer i bil___ 

□   Naturgas ___ månader under 1 år, antal personer i bil___ 

□   Biogas ___ månader under 1 år, antal personer i bil___ 
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Tåg 

□   Kustpilen ___ månader under 1 år 

□   Rälsbuss ___ månader under 1 år 

□   X-2000 ___ månader under 1 år 

□   Intercity ___ månader under 1 år 

□   Pendeltåg ___ månader under 1 år 

 

Moped/Scooter/MC 

□ Moped/Scooter ___ månader under 1 år 

□ Lätt MC ___ månader under 1 år 

□ Tung MC ___ månader under 1 år 

 

Övrigt 

□  cykel ___ månader under 1 år 

□  promenerar ___ månader under 1 år 

□   annat färdsätt ________________under ___ månader under 1 år 

 
 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2. Beräkningar – Inledning  
 

Medeltemperaturer 
 
För att få fram medeltemperaturer för länen har temperaturer från olika städer i länen använts 
för att räkna ut ett medelvärde. 
 
Ex: Jönköpings län 
Hagshults flygplats  5,6 
Huskvarna 6,5 
Jönköping 6,1 
Nässjö 5,4 
 
Medelvärdet räknas då ut genom 
(5,6+6,5+6,1+5,4)/4 = 5,9 grader C 
 
Medeltemperaturerna som använts i verktyget är: 
 
Län Temp (°C) 
Blekinge 7,4  
Gotland 7,2 
Gävleborg 4,8 
Göteborg och Bohus 7,5 
Halland 7,2 
Jämtland 1,8 
Jönköping 5,9  
Kalmar 7,0 
Kopparberg 3,4 
Kristianstad 7,4 
Kronoberg 6,5 
Malmöhus 7,9 
Skaraborg 6,1 
Stockholm 6,0 
Södermanland 6,2 
Uppsala 5,7 
Värmland 5,2 
Västernorrland 3,7 
Västmanland 5,9 
Älvsborg 6,3 
Örebro 6,0 
Östergötland 6,7 
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Bilaga 3. Beräkningar – Elektricitet  
 

Datorer  
 
För beräkningar gällande stationära datorer har följande datavärden använts: 
 
Läge Energiförbrukning (W)  
Aktiv 150 
Standby 10 
Viloläge 5 
 
För beräkningar gällande bärbara datorer har följande datavärden använts: 
 
Läge Energiförbrukning (W)  
Aktiv 36 
Stand-by 5 
Viloläge 3 
 
Beräkningarna gällande datorernas årliga energiförbrukning är baserade på ett 50-veckors år. 
 
 

Elektrisk kontorsutrustning  
 
För beräkningar gällande multifunktionsskrivare har nedanstående datavärden använts: 
 
Läge Energiförbrukning (W)  
Utskrifter 600 
Standby 15 
 
För beräkningar gällande bläckstråleskrivare har nedanstående datavärden använts: 
 
Läge Energiförbrukning (W)  
Utskrifter 15 
Standby 1 
 
För beräkningar gällande laserskrivare har nedanstående datavärden använts: 
 
Läge Energiförbrukning (W)  
Utskrifter 450 
Standby 15 
 
Beräkningarna gällande skrivarnas årliga energiförbrukning är baserade på ett 50-veckors år. 
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Belysning 
Vad gäller belysningen är det uppbyggt så att beräkningarna sker genom att det antal lampor 
användaren fyller i multipliceras med den valda belysningsstyrkan, antal timmar per vecka de 
är tända, samt med 50, vilket motsvarar antal veckor för ett arbetsår. Summan divideras sedan 
med 1000 för att få svaret i kWh. Har flera olika belysningstyper valts läggs dessa ihop för att 
få fram den totala årliga energiåtgången för belysningen. 
 
Exempel: 
 
(10*60*40*50)/1000 = 1 200 kWh/år 
 

Maskiner 
Beräkningarna gällande maskiner är uppbyggda så att användaren fyller i vilken effekt 
maskinen har samt hur många timmar per vecka den är i drift. Detta multipliceras sedan med 
antal arbetsveckor per år, vilket har uppskattats till 50. 
 
20*40*50 = 40 000 kWh/år 
 

Koldioxidutsläpp 
För beräkningar gällande koldioxidutsläppen har följande data använts: 
 
Elmix  g CO2/kWh 
Grön el  2 
Vattenfall  5,8 
Sydkraft  27 
Fortum  107 
GodEl  163 
E.ON  7,2 
Svensk elmix  12 
Nordisk elmix 95 
Marginalel  820 
 
Det totala värdet på energianvändningen för elektriciteten multiplicerades med den valda 
elmixens värde.   
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Bilaga 4. Beräkningar – Uppvärmning  
 
Det interna värmetillskottet har ansatts till 3 °C. 
 
För att räkna ut en byggnads värmebehov har följande formel använts: 
 
QB,år = (A*U*(T i-Tår,m)*8760)/1000  (kWh) 
U=λ/δ (W/m2°C) 
 
För beräkningar gällande uppvärmningen har nedanstående λ-värden använts. 
 
Material λλλλ-värde (W/m°C) 
Isolering 0,035 
Betong 1,1 
Lättbetong 0,15 
Masonite 0,14 
Tegel 0,74 
Trä 0,15 
Eternit 0,6 
ASFA-board 0,08 
Gips 0,26 
 
För beräkningar gällande fönster har nedanstående U-värden använts: 
 
Fönstertyp U-värde (W/m2°C) 
1-glas 5,5 
2-glas 2,9 
3-glas 1,9  
Termofönster: 
2-glas 1,6 
3-glas 1,2 
4-glas 0,9 
 

Koldioxidutsläpp 
För beräkningar gällande koldioxidutsläppen har följande data använts: 
 
Uppvärmningstyp g CO2/kWh   Rek. verkningsgrad 
Fjärrvärme 
 - Halmstad  85    
 - Jönköping  65,1     
Oljepanna  280  0,80   
Naturgaspanna 210  0,85 
Biogaspanna  30  0,85 
Pelletspanna  14  0,80 
Vedpanna  21  0,60 
 
Uppvärmningsalternativen direktverkande el, oljefyllda element samt värmepump drivs av 
elektricitet, och utsläppen från dessa beror på vilken elmix verksamheten använder. 
 



 45 

Bilaga 5. Beräkningar – Godstransporter  

Lastbil 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från transport med lastbil har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/tonkm) 
 

Fyllnadsgrad Tung lastbil Dragbil Medeltung Lätt lastbil Paketbil diesel Paketbil bensin 
30% 111 120 220 290 1100 1700 
50% 65 72 130 170 680 1000 
70% 47 51 95 120 490 710 
90% 36 40 74 96 380 550 

 

Flyg 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från transporter med flyg har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/tonkm) 
 
Fyllnadsgrad Airbus 300-B4 Boeing 727-200 Boeing 737-300 Boeing 747-400 

50% 1300 1700 1400 900 
75% 920 1200 970 600 
100% 740 950 780 470 

 

Båt 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från transporter med båt har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/tonkm) 
 
Fyllnadsgrad Stort Lf mellan Lf   Mindre Lf  Färja Roro-färja 

10% 92 130 180 190 200 
30% 31 44 62 62 66 
50% 18 26 37 37 40 
70% 13 19 26 27 28 
90% 10 15 21 21 22 

100% 9 13 18 19 20 
(Lf = Lastfartyg) 
 

Tåg 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från transporter med tåg har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/tonkm) 
 
Typ av tåg  g CO2/tonkm 
Tungt diesellok 
Diesel Mk 1  17 
Diesel Mk 3  18 
Vagnslast  0,068 
Systemtåg  0,068 
Kombi  0,068 
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Bilaga 6. Beräkningar – Persontransporter  
 

Personbil 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från personbil har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/km) 
 
Typ av bränsle g CO2/km 
Bensin  200 
Diesel  220 
Etanol (E85)    95 
Naturgas  184 
Biogas    53 
 

Buss 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från buss har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/km) 
 
 
Bränsletyp   g CO2/km 
Landsbygdsbuss 
Diesel ny  65 
Diesel medel  65 
Tätortsbuss 
Diesel ny  64 
Diesel medel  64 
Biogas  58 
Etanol  37 
Fossilgas/Naturgas 50 
 

Tåg 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från tåg har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/km) 
 
Typ av tåg  g CO2/km 
Kustpilen  25 
Rälsbuss  36 
X-2000  0,0045 
Intercity  0,0057 
Öresundståg  0,0035 
Pendeltåg  0,0055 
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Fordon på två hjul 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från fordon på två hjul har följande data använts: 
(Värdena anges i g CO2/km) 
 
 
Fordonstyp Bensin Diesel 
Lätt MC 79 90 
Tung MC 159 180 
Moped/Scooter 79 90 
 

Flyg 
För beräkningar gällande CO2-utsläpp från persontransport med flyg har följande data 
använts: 
(Värdena anges i g CO2/km och person) 
 
 
Typ av flygplan  g CO2/km och person 
Boeing 737-800  129 
Boeing 600   188 
Fokker 50   165 
SAAB 340   152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


