
 

 

 

 

 

Denna klimatberäkning är beräknad genom klimatkompensera.se 

där mer information finns om beräkningsmetodiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scope 1 
Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade verksamheter 

Tex. ägda eller leasade tjänstebilar 
 

 

 

 

 



Scope 2 
Indirekta utsläpp från användning av köpt elektricitet, ånga, värme, och kyla 
Tillverkning och distribution av förbrukad el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga 

 

 

 

 

 



Scope 3 
Ovanstående siffror för scope 3 visar endast en mindre schablonmässig del av dessa utsläpp. 

Vår ambition är att över tid beräkna och påverka även dessa. 

 

Reducering av Scope 3 under 2022: 

Ca 95% av det gods som transporteras från oss till kund går med vår huvudleverantör DHL. 

Hela det transportarbetet har upphandlats genom DHL Miljöfrakt och är därmed fossilfritt. 

Se kategori 9 nedan. Certifikat redovisas separat 

 
Scope 3 Uppströms 
 
Kategori 1: Köpt gods och tjänster 
Produktionen av tex. inköpta varor, kontorsmaterial, produkter 
Kategori 2: kapitalvaror 
Produktionen av tex. utrustning, maskineri, byggnader, faciliteter, fordon. Rapporteras under 
inköpsår, dvs avräknas inte över tid. 
Kategori 3: Bränsle- och energirelaterade aktiviteter (som ej inkluderas i scope 1 eller 2) 
Produktion och distribution av bränsle och elektricitet 
Kategori 4: Uppströms transport och distribution 
Transport av gods och varor 
Kategori 5: Avfall som generats av verksamheter 
Avfall som uppstått i produktionskedja uppströms om er verksamhet 
Kategori 6: Affärsresor 
Tex. flyg och hyrbilar, privata bilar som används i tjänsten, tåg, båt etc. 
Kategori 7: Anställdas pendling 
Pendling till och från jobbet 
Kategori 8: Uppströms leasade tillgångar 
Leasade tillgångar som inte inkluderats i Scope 1 eller 2 

Nedströms 
 
Kategori 9: Nedströms transport och distribution 
Tex. transport av gods och tjänster till kund 
Kategori 10: Bearbetning av sålda produkter 
Tex. behandling, förädling och bearbetning av produkt efter försäljning till tredje part 
Kategori 11: Användning av sålda produkter 
Utsläpp i användarfasen, tex. konsumentens tvätt av plagg eller bilens utsläpp från 
bränsleförbrukning 
Kategori 12: Slutbehandling av sålda produkter 
Avfallshantering av produkter. Tex. förbränning av böcker, leksaker, möbler etc., eller utsläpp från 
återvinning av metaller och plaster. Rapporteras under försäljningsåret. 

 

 


