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Miljöspendanalys 

Två metoder för att mäta inköpens miljöpåverkan.
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Offentlig upphandling i Sverige



Antal ANNONSERADE
upphandlingar

706miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2017

18 522 
stycken**

**Baserat på statistik från 2018

17% av BNP



Klimatpåverkan av inköp i 
kommuner och regioner

18 miljoner ton CO2 –e
och stor påverkan på 
landanvändning 

Resultat av Miljöspendanalys,
indikerad klimatpåverkan av 
inköp år 2016
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Verktyg för inköpsanalyser



Spendanalys
Vad spenderar vi på olika typer av inköp = kategorier. Ett kategoriträd 
strukturerar upp inköpskategorierna. Kan ha många nivåer.
Spendanalys används vanligen tillsammans med så kallat kategoriarbete som en 
del av ett strategiskt inköpsarbete. Vi använder detta som bas för att inte införa 
nya parallella processer eller verktyg.
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Vad spenderar vi på 
inköpskategorierna, hur 
många leverantörer, antal 
fakturor, antal leveranser  
med mera. 

Det är utbetalningar till 
leverantörer som är 
intressant, inte hur de 
bokförs enligt 
kontoplanen.



Vad behövs för att enklare kunna se 
inköpens  miljöpåverkan?



LCA:
Miljöbelastning per massa 
Miljöbelastning per rymdvolym

exempelvis  CO2-ekvivalenter/kg

Inköp: massa?
Inköp: rymdvolm?

Inköp: Kronor ? Leverantörsreskontran
Indikatorer
CO2-ekvivalenter/kr

Miljöbelastning per inköpsvolym
exempelvis  
CO2-ekvivalenter per inköp

Köpande organisation

Forskningsinstitut 

Facilitator

Forskningsinstitut, SCB 

Ekonomiskt underlag:
Statistik över kronor per massa 
Statistik över kronor per rymdvolym

Illustration av vägen till från LCA till miljöbelastning per inköpsvolym. Jens Johansson



• Miljöbelastning per krona, 
på olika typer av inköp.

• Miljöbelastning mäts från utvinning till köparens port

• Bränslen; antas att alla inköp används, dvs. förbränns, 
miljöbelastning inkluderar förbränning i användarled.

• El   för maskiner, värme eller installationer etc. 
blir köp av el.

• Uppvärmning av byggnader 
blir köp av fjärrvärme (eller el).

Miljöindikatorer i analysen:

Indikatorer
CO2-ekvivalenter/kr

Facilitator



Miljöfaktorer integrerade i
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MILJÖPÅVERKAN, 
PER 
INKÖPSKATEGORI

spendanalys

+



Två versioner av metoden



Miljöspendanalys med 
process-LCA baserad metod



Inköpskategorier Inköpsvolym SEK Klimatpåverkan  (indikerad)
(till nivån två) Miljoner kronor (exkl. moms) ton CO2-ekvivalenter; cirka
Material och tjänster indirekt till brukare 686                                               56 600                                        

Brukarstöd äldre- och socialtjänst 536                                               38 900                                        
Livsmedel, måltider, catering 109                                               17 000                                        
Brukarstöd Sjuk- och hälsovård 40                                                 700                                             

Mark och byggnad 1 370                                            28 600                                        
Entreprenader & tekniska konsulter 1 073                                            19 300                                        
Gata, trafik, renhållning, avfallshantering 29                                                 5 800                                          
Energi, vatten och avlopp 118                                               2 600                                          
land och vattenfastigheter 63                                                 500                                             
fastighetsdrift 87                                                 400                                             

Utrustning och material 154                                               16 550                                        
Förbrukningsmateriel 47                                                 5 200                                          
Fordon 31                                                 3 400                                          
Maskiner, pumpar, verktyg 12                                                 3 200                                          
Inventarier och möbler 37                                                 2 900                                          
Kläder och textiler 15                                                 900                                             
Kontorsmaskiner, Labb, mätutrustning 8                                                    500                                             
Sjuk- och hälsovårdsmaterial 3                                                    400                                             
Övrigt material mindre än 1 50                                                
reparationer underhåll service 1                                                    2                                                  
Sprängämnen, ammunition, vapen mindre än 1 mindre än 1

Tjänster och material för egen organisation 673                                               8 300                                          
It och tele 189                                               3 600                                          
Kultur o information 63                                                 2 300                                          
Personal 110                                               1 400                                          
Ekonomi och administration 293                                               500                                             
frakt o post 18                                                 500                                             

Köp av större/hela verksamheter och driftentreprenad 407                                               4 800                                          
Köp av driftentreprenader m.m. 407                                               4 800                                          
Stöd, bidrag och ersättningar mindre än 1 mindre än 1

Stödjande tjänster, främst kompetens 67                                                 150                                             
Kompetens-stöd 45                                                 90                                                
Bemanning 22                                                 60                                                

Ej kategoriserat 63                                                 -                                               
Totalsumma 3 419                                  115 000                            

Miljöspendanalys av Helsingborgs 
stads inköp under ett år.

Resultatet ger en indikation av 
inköpens klimatpåverkan.
Nästa steg i arbetet är att arbeta 
med de kategorier som analysen 
indikerar ger störst påverkan.
När man fått djupare kunskaper 
om dessa områden kan insatser
göras eller analysen fördjupas.
Insatser för att minska 
klimatpåverkan från inköpen 
följs upp.
Med regelbundenhet bör en ny 
analys av totala inköpvolymen 
arbetas fram för att kunna göra 
prioriteringar av fortsatt arbete.



Anskaffning  lätta fordon 
och personfordon

Jordbruks och 
trädgårdsmaskiner

Tunga fordon och 
entreprenadmaskiner

Elinstallations-, kablar, 
belysnings-, 

förbrukningsmaterial

Fastighets-, bygg- och 
anläggningsmaterial (ej 

trä)

Kemikalier, labb-
kemikalier, städkemikalier

Textilier

Maskiner och vitvaror för 
kök, tvätt, städ

Övrigt Reparation och 
underhåll

IT-hårdvara, skärmar, 
multifunktionsmaskiner, 

AV-utrustning

Böcker, tidningar och 
media

Papper och trycksaker

Proteser och hjälpmedel
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Kategorinivå 3

Asfalt Betongvaror

Järnvaror
Sten för 

byggnation, 
kalksten, gips 

och skiffer

Värmeisolerings
material

Övrigt Fastighet-, 
bygg- och 

anläggningsmaterial 
(ej trä)

Fastighets, bygg- och anläggningsmaterial

Bärbara 
datorer

TV- och 
radioapparater

, ljud- eller 
videobandspel

are

Övrigt IT-
hårdvara, 
skärmar, 

multifunktionsm
askiner, AV-

IT-hårdvara

Toalettpapper, 
näsdukar, 

handdukar och 
servetter

Övrigt 
Papper och 
trycksaker

Papper och trycksaker

Rengöringsmedel

Vattenrenings
kemikalier

Övrigt 
Kemikalier, labb-

kemikalier, 
städkemikalier

Kemikalier, labbkemikalier, 
städkemikalier

En analys över varor, fakturerade januari månad, Göteborgs stad

Exempel:
Kategorier att 
prioritera OM 
resultatet vore 
baserat på ett 
helt års inköp





”Karta & kompass”, med olika 
noggrannhet , ger faktabaserade 
kvantifierade indikationer.

Riktningar måste undersökas. 

Ny karta och nya riktningar
måste tas ut regelbundet,

Arbeta stegvis, sträva efter 
”ständiga förbättringar”, så som i 
kategoriarbetet eller miljöledning.



Miljöspendanalys med 
input/output-metod



De offentliga inköpens 
miljöpåverkan -
utifrån statistisk 

2018
• Kommuner som grupp, analys (webb)
• Pilot Västra Götalandsregionen

2019:
• Analys av regionernas inköp publicerad (webb)

2020
• Statens myndigheter publicerad (webb)
• Eventuell uppdatering framöver

Tidigare:
• Analyser av offentliga inköp

Mer information på:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/miljospendanalys/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/fem-myndigheters-inkop-star-for-en-tiondel-av-utslappen/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/miljospendanalys/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/fem-myndigheters-inkop-star-for-en-tiondel-av-utslappen/


Miljöpåverkan baserat på input/outputanalyser 
 Baserat på statistik
 Standardiserade metoder finns
 Systemgränser kan vara olika
 Kombination av olika datakällor
 Rapportering av statistik från olika branscher
 Data samlas i olika databaser
 Olika länder, regioner och handelsflöden
 Flöden mellan olika branscher och länder modelleras
 Data bryts ned från aggregerad nivå till lägre nivåer

Flow of material footprint in the world for 2007.
The Global Resource Footprint of Nations
(2014) Arnold Tukker, Tatyana Bulavskaya, Stefan Giljum, Arjan de Koning, Stephan Lutter, Moana Simas, Konstantin Stadler, Richard Wood



Arbete har skett enligt ISO men saknar
granskning av oberoende tredjepart

ISO 14025

Värden framtagna ur Exiobase
modellerade med SimaPro, av 
Konsult Miljögiraff och 2.-0 LCA 
Consultants.

Konsumtions/inköpsperspektiv har 
modellerats fram för största delen av 
inköpen så att miljöbelastning av 
varor och material finns med utöver 
affärsverksamhetens miljöbelastning.

Land embodied in trade and final consumption calculated with EXIOBASE 2.1 
The Global Resource Footprint of Nations
(2014) Arnold Tukker, Tatyana Bulavskaya, Stefan Giljum, Arjan de Koning, Stephan Lutter, Moana Simas, Konstantin Stadler, Richard Wood

De offentliga inköpens miljöpåverkan -
utifrån statistisk 





Vad kan du göra för att
minska klimatpåverkan 
ifrån inköpen?



 Gör en marknadsundersökning för att se om det går att ställa 
krav på information om, eller att det ska finnas eller tas fram 
standardiserade LCA:er på varor, tjänster och entreprenader.

 Om det finns standardiserade LCA: Gör en 
marknadsundersökning  och  fundera på om det är möjligt 
ställa krav på maximal klimatpåverkan från varan eller tjänsten.

 Efterfråga att elektroniska beställningssystem och 
tjänster för inköpsanalys ska ha funktioner som möjliggör att 
räkna på miljöbedömningar baserade på standardiserad LCA.

Exempelvis:



På gång



Miljöspend till verktyg

 Att omvandla funktionerna i miljöspend till verktyg

 Piloter pågår

 Uppdatering av klimatindikatorer för verktyget (som är på gång)

 Uppdatering av inköpens miljöpåverkan (I/O-metoden)

 Samtal med SKR, EPD och GS1 om LCA-värden i digitaliseringen

 Regeringsuppdrag om klimatmålen och om klimatkrav.



Regeringsuppdrag:
åtgärder inom inköp och upphandling 

som bidrar till klimatmålen



Från regleringsbrevet 2020

Uppdrag om åtgärder för att bidra till att nå klimatmålen

Upphandlingsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för 
att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå 
klimatmål och för att de upphandlingsinsatser som ger störst 
klimatnytta för pengarna ska kunna prioriteras.

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag!

Kontakt:

jens.johansson@uhmynd.se

elenor.kroge@uhmynd.se

mailto:jens.johansson@uhmynd.se
mailto:elenor.kroge@uhmynd.se


Sammanfattning



Miljöspend

 En faktabaserad överblick över den totala 
inköpsvolymen som ger indikationer. 

 Ett stöd för kunna att prioritera i inköpsarbetet, 
bland de inköp som kostar mest och ger 
störst miljöpåverkan! 

 Baseras på LCA

 Integrerat i metod för grundläggande strategiskt 
inköpsanalys

 Du kan vara med och driva på utvecklingen!



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12
On line, dygnet runt
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