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Sammanfattning  
I dagens samhälle är det viktigt för företag att de aktivt jobbar med miljöfrågor. Ett sätt att göra 

detta på är att implementera ett miljöledningssystem. Analysföretaget Eurofins använder sig av 

ISO 14001:2015 och en utvärdering av delar av detta företags miljöarbete bygger upp en stor 

del av denna rapport. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på Eurofins direkta och 

indirekta miljöaspekter genom en miljöutredning. Till dessa miljöaspekter har ett fokus på 

livscykelperspektivet lyfts fram och även ett scenario där Eurofins har nollutsläpp av 

växthusgaser. Resultatet visar att Eurofins har sex olika signifikanta miljöaspekter; Energi, 

kemikalier, lösningsmedel, förbrukningsvaror, transporter och avfall. Eurofins indirekta 

miljöaspekter belyser allt från leverantörernas miljöpåverkan, analyser inom livsmedelssektorn 

som bidrar till att lagar och regler följs samt att provresultat ger kunder möjlighet att ta beslut 

som skapar ett positivt miljöarbete. Utifrån livscykelperspektivet finns det flertalet saker som 

Eurofins kan arbeta vidare med. Fundera över vilka material som används i verksamheten och 

köpa mer miljömärkta produkter. Ställa högre krav på leverantörer i form av mätning av CO2-

utsläpp från deras produkter och transporterna till och från Eurofins. Minska avfallet och öka 

andelen som återanvänds/återvinns samt undersöka kundbeteenden. För att Eurofins ska bli 

klimatneutralt finns det stora utmaningar längs vägen. Företaget behöver framförallt jobba med 

frågor som rör deras transporter, inköpsval samt avfallshantering för att nå sitt mål. Framtida 

teknik och klimatkompensering kan hjälpa till med omställningen.  

Abstract 
In today´s society, it is important for companies that they actively work with environmental 

issues. One way to do this is to implement an environmental management system. Eurofins the 

analysis company uses ISO 14001:2015 and an evaluation of parts of the company´s 

environmental work builds up a large part of this report. The purpose of this paper has been to 

find Eurofins direct and indirect environmental aspects through an environmental review. From 

these environmental aspects, a focus on the life cycle perspective has been highlighted and a 

scenario where Eurofins has zero emissions of greenhouse gases. The result shows that Eurofins 

has six different significant environmental aspects; Energy, chemicals, solvents, consumables, 

transport and waste. Eurofins indirect environmental aspects highlight everything from their 

suppliers’ environmental impact, analyzes in the food sector that contribute to compliance with 

laws and regulations and test results that give customers the opportunity to make decisions that 

create a positive environmental work. From the life cycle perspective, there is several things 

that Eurofins can work on. Think about what materials are used in the business and buy more 

eco-labeled products. Put demands on suppliers in the forms of measuring CO2 emissions from 

their products and transports to and from Eurofins. Reduce waste and increase the proportion 

of reused/recycled products and investigate customer behavior. To make Eurofins a climate 

neutral company, there are major challenges ahead. In particular, the company needs to work 

on issues related to their transports, purchasing choices and waste management to achieve their 

goal. Future technology and climate compensation can help with the transition. 

 



   
 

 

 
 

 

Innehåll 
Sammanfattning ..................................................................................................................................  

Abstract ...............................................................................................................................................  

1 Introduktion .....................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................1 

1.1.1 Varför är det viktigt för företag att arbeta med miljöfrågor? ...................................................1 

1.1.2 Miljöledningssystem ...............................................................................................................2 

1.1.3 EMAS .....................................................................................................................................2 

1.1.4 Miljödiplom ............................................................................................................................2 

1.1.5 ISO 14001 ...............................................................................................................................3 

1.1.6 Eurofins ..................................................................................................................................4 

1.1.7 Livscykelanalys .......................................................................................................................5 

1.2 Syfte ..........................................................................................................................................5 

2 Teori ................................................................................................................................................6 

3 Metod ..............................................................................................................................................8 

3.1 Avgränsning ..............................................................................................................................8 

4 Resultat ...........................................................................................................................................8 

4.1 Risker och möjligheter ...............................................................................................................8 

4.2 Miljöaspekter ............................................................................................................................9 

4.3 Energi ........................................................................................................................................9 

4.4 Kemikalier ............................................................................................................................... 15 

4.5 Lösningsmedel ........................................................................................................................ 19 

4.6 Köldmedier ............................................................................................................................. 23 

4.7 Förbrukningsvaror ................................................................................................................... 23 

4.8 Transporter ............................................................................................................................. 23 

4.9 Inköp ....................................................................................................................................... 26 

4.10 Avfall ..................................................................................................................................... 28 

4.11 Vatten ................................................................................................................................... 32 

4.12 Indirekta miljöaspekter ......................................................................................................... 37 

4.13 Livscykelperspektiv ................................................................................................................ 38 



   
 

4.14 Signifikanta miljöaspekter ..................................................................................................... 40 

4.15 Miljömål ................................................................................................................................ 42 

5 Diskussion ...................................................................................................................................... 42 

5.1 Eurofins strävan mot nollutsläpp av växthusgaser ................................................................... 42 

5.2 Signifikanta miljöaspekter ....................................................................................................... 44 

5.3 Indirekta miljöaspekter ........................................................................................................... 45 

5.4 Livscykelperspektiv .................................................................................................................. 45 

5.5 Fortsatt arbete ........................................................................................................................ 46 

6 Slutsatser ....................................................................................................................................... 47 

7 Slutord ........................................................................................................................................... 48 

8 Referenser ..................................................................................................................................... 49 

9 Bilagor ..............................................................................................................................................  

9.1 Bilaga 1: Kemikalielagstiftning ....................................................................................................  

9.2 Bilaga 2: Leverantörer ................................................................................................................  

9.3 Bilaga 3: Beräkningar av CO2-utsläpp och CO2-ekvivalenter från transporter .............................  

9.4 Bilaga 4: Köldmedier – Lidköping ................................................................................................  

9.5 Bilaga 5: Köldmedier - Uppsala ...................................................................................................  

9.6 Bilaga 6: Beräkningar för figur 17 ................................................................................................  

 



   
 

1 
 
 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Varför är det viktigt för företag att arbeta med miljöfrågor? 

I Sverige startade miljödebatten på 1960-talet, den handlade då om att jordens överlevnad var 

hotad. Sedan dess har intresset för miljöfrågor ökat. På 1980-, och 1990-talet anordnades 

kampanjer och fokuset riktades mot företag. Orsaken till detta beror bland annat på massmedia 

som uppmärksammat miljöfrågor och miljöaktivister som protesterat och kritiserat företag, ett 

exempel på detta är Greenpeace. Miljöorganisationernas framfart påverkade också 

myndigheterna som då fick mer kunskap om miljöfrågor (Turesson, 2012). 

På grund av det ökade engagemanget hos befolkningen och miljödebatten har företag behövt ta 

ansvar. Det finns många sätt att göra detta på exempelvis att minska utsläpp av växthusgaser 

eller sluta släppa ut farliga ämnen till vattendrag. I samband med miljödebatten 

implementerades ett livscykelperspektiv där lagar som producentansvar stiftades. Detta gjorde 

att fokuset skiftades till produkters miljöpåverkan.  

Idag ser miljöarbetet annorlunda ut. Dels finns det fler krav i form av lagar och föreskrifter och 

företag har för den delen blivit bättre på att påverka myndigheter. Miljöarbetet handlar också 

om hur ett företag framstår på marknaden. Det ger fördelar att ha en ”image” av ett miljöföretag. 

Det påverkar företagets intressenter som exempelvis kunder, konkurrenter och myndigheters 

inställning till företaget och gör att man kan konkurrera bättre på marknaden. För att inte 

förstöra denna ”image” är det dock viktigt att ge en sanningsenlig bild av verkligheten och att 

aktivt arbeta med miljömärkningar av produkter (Turesson, 2012). 

På grund av att tuffare lagar och regleringar ständigt uppstår försöker företag ligga i framfart. 

De vill exempelvis gärna hitta effektiva reningstekniker innan de nya lagarna träder i kraft. En 

orsak till detta är att det är jobbare att ligga efter än att arbeta i förebyggande syfte. I 

reklamkampanjer är det vanligt att lyfta hur miljövänlig produkten eller tjänsten är för att locka 

till sig fler kunder. Detta är speciellt viktigt för ”smutsigare” företag som inom bilindustrin.  

Positivt är att företag har en bättre bild av miljöarbetet idag. De har förstått lönsamheten som 

det ger och ser det som något som bör göras. Tidigare har företag tyckt att det känns onödigt 

eller dyrt. Investerare är idag också mer benägna att satsa på miljöföretag eftersom de är högre 

rankade. En drivkraft för att arbeta med miljöfrågor har varit att det är ekonomiskt lönsamt. 

Detta gäller exempelvis avfallshantering och att minska sin energiförbrukning. Det går i detta 

fall att tjäna pengar samtidigt som miljön inte tar skada. Arbetstagarna tycker att det är viktigt 

att företaget de arbetar på jobbar med miljöfrågor eftersom de har blivit mer medvetna.  

Marknadsdrivkraften för att arbeta med miljöfrågor har skapat intresse för miljöledningssystem. 

Vikten av att ha ett implementerat miljöledningssystem ger fler fördelar än att bara arbeta med 

att minska sin miljöpåverkan på olika sätt. Det blir allt vanligare att kunder vill att företaget är 

miljöcertifierat. En vanlig metod för att arbeta med miljöfrågor är att sätta upp mål inom 

verksamheten eller att företaget i sig erbjuder varor eller tjänster som ger positiva effekter för 

miljön (Turesson, 2012).  
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1.1.2 Miljöledningssystem 

Miljöfrågor blir allt viktigare i vårt samhälle och för våra företag. Vad kan företagen göra för 

att hänga med i utvecklingen? Ett svar på den frågan är att skaffa ett miljöledningssystem 

(MLS). Det är till för att systematisera en organisations miljöarbete på ett strukturerat sätt med 

ett helhetsperspektiv. Det handlar om att integrera miljöarbetet genom att planera, genomföra, 

uppfölja och förbättra åtgärder för att minska påverkan på miljön. Miljöledningssystemet kräver 

en engagerad ledningen som är insatt i införandet av systemet. En kontinuerlig närvaro av 

ledningen som stöd behövs för att effektivisera arbetet. Ledningen ska även se till att 

regelbundet kontrollera miljöarbetet för att försäkra sig om att det rör sig i den riktning som det 

är tänkt. Det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga i processen och att de förstår de 

positiva effekterna av att arbeta med ett sådant system. För att miljömålen ska kunna uppfyllas 

behövs rutiner för olika processer samt en tydlig arbetsfördelning. 

Vilka är de viktigaste beståndsdelarna i ett miljöledningssystem? Det första steget när ett beslut 

har tagits för att implementera ett miljöledningssystem är att göra en miljöutredning. Det 

innebär att ta reda på vilken miljöpåverkan organisationen ger upphov till samt inom vilka 

områden miljöpåverkan är störst. Utifrån miljöutredningen skrivs en miljöpolicy, som ska vara 

en grund för miljömålen och ambitionerna som organisationen har inom miljöområdet. 

Miljömålen är nästa steg som beskriver vilka faktiska mål organisationen ska arbeta emot. 

För att nå dessa mål skapas handlingsplaner genom verksamheten. Syftet är att få fungerande 

rutiner, öka kunskapsnivån runt miljöfrågor och att arbetsfördelningen ska beslutas. 

Årligen genomförs en miljörevision för att kontrollera miljöledningssystemets utveckling från 

förra året. Det kontrollerar att lagar och regleringar följs samt att systemet i sig fungerar. 

Ledningen får resultatet från miljörevisionen som används för att förbättra arbetet 

(Naturvårdsverket, 2020). 

Det finns flera typer av miljöledningssystem som exempelvis EMAS ”Eco Management and 

Audit Scheme”, ISO 14001 samt miljödiplom enligt Göteborgsmodellen. 

1.1.3 EMAS 

EMAS ”Eco Management and Audit Scheme” är ett miljöledningssystem skapat av EU. Det är 

frivilligt att använda och är till för alla typer av organisationer. Fokuset ligger på att 

kontinuerligt arbeta och utveckla miljöarbetet till det bättre, som för alla andra 

miljöledningssystem. En viktig del av det kontinuerliga arbetet är att genomföra en årlig 

miljörevision. Det faktum att revisionen är godkänd ger ett bevis på att organisationen arbetar 

aktivt med miljöfrågor. EMAS är mycket likt ISO 14001 (se 1.1.5 ISO 14001) vilket innebär 

att om man arbetar med EMAS så uppfylls även kraven för ISO 14001. 

Logotypen för EMAS är välkänd och gör den till ett konkurrenskraftigt varumärke. Varje år 

publiceras organisationers miljöredovisning så att alla kan ta del av den. Tack vare detta har 

organisationer nu en chans att presentera sitt miljöarbete (Naturvårdsverket, 2019). 

1.1.4 Miljödiplom 

För att uppnå ett miljödiplom utifrån Göteborgsmodellen ställs specifika krav som presenteras 

i olika checklistor. Det finns tre olika checklistor i modellen. Den första innehåller grundvillkor 

och den andra checklistan har nio obligatoriska punkter, av dessa måste allting uppfyllas. I den 
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tredje checklistan finns 70 punkter där minst 75% av alla krav måste uppfyllas för att 

organisationen ska bli godkänd. Dessa 70 punkter tar upp aspekter som källsortering, kemikalier 

och lokaler. Alla organisationer har olika verksamheter vilket gör att alla punkter i den tredje 

checklistan inte är relevanta, alla punkter behöver med andra ord inte uppfyllas. 

Själva processen för att uppnå en godkänd miljödiplomering innehåller fyra steg. För det första 

görs en anmälan. Därefter sker det stora egna miljöarbetet. När alla krav är uppfyllda sker en 

revision samt diplomering om organisationen blir godkänd (Hård, 2009). 

1.1.5 ISO 14001 

I denna studie kommer fokuset att ligga på ISO 14001 som egentligen heter ”ISO 14001:2015 

Miljöledningssystem – Krav och vägledning”. Detta eftersom Eurofins, företaget som denna 

uppsats handlar om arbetar med systemet. ISO 14001 är en standard som organisationer kan 

använda för att påvisa sina framsteg inom miljöområdet och fungerar som ett stöd för 

organisationers miljöarbete genom strukturen i standarden. ISO 14001 tar upp frågor och 

moment som är till för att hjälpa organisationen att undvika obehagliga överraskningar och 

istället få ett välfungerande miljöarbete. Ett exempel på detta kan vara att analysera hur fler 

fördelar kan skapas ur systemet eller undersöka hur risker kopplade till miljöproblem kan 

minimeras. 

Denna internationella standard, skapad av ”International Organization for Standardization” 

(ISO), har accepterats som den ledande internationella standaren för miljöfrågor av de flesta 

länder. ISO 14001 kan kombineras med andra ISO standarder som kvalitetsstandarden ISO 

9001. Dessa standarder innehåller flera gemensamma moment, vilket underlättar arbetsbördan, 

hjulet behöver inte uppfinnas en gång till. Det skapar ett effektivt och strukturerat arbete med 

flera parallella system. 

Det finns tre olika övergripande syften med standarden som uppfylls när alla delar finns med. 

Det första är att lagar och andra bindande krav följs och bidrar då till att verksamheten håller 

vad de lovar, att de inte missar viktig redovisning och drabbas inte av onödiga konflikter. Det 

andra syftet är att minska sin påverkan på miljön vilket kan ge en rad olika förmåner som 

minskade kostnader. Den sista delen handlar om att minska sina risker som uppkommer av 

otillräckligt miljöarbete. Alla andra delar av standarden bidrar på ett eller annat sätt till att dessa 

tre syften uppnås. 

Viktigt att poängtera är att standarden är till för alla typer av organisationer och för därför med 

sig stor frihet. Miljöarbetet och fokuset kan skilja sig mycket från organisation till organisation 

trots att de båda arbetar med ISO 14001. Standarden är uppbyggd av moment som behöver 

genomföras men resultatet från dessa moment skiljer sig mellan organisationerna. Ett exempel 

på detta kan vara 4.2 Att förstå intressenter och dess förutsättningar, här kan det skilja sig 

mycket beroende på vilken kommun organisationen ligger i, vad för grannar de har, vilken typ 

av verksamhet de utför osv som påverkar vilka krav och förväntningar dessa intressenter har på 

organisationen. 

När alla delar av standarden har uppfyllts genomförs en extern revision av ett ackrediterat 

organ, för att kontrollera att standarden är uppfylld. Om organisationens arbete godkänns blir 

de certifierade vilket kan visas upp för kunder, myndigheter, partners osv som ett bevis på att 

de uppfyller kraven i standarden (Cornell, 2017). 
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De delar av standarden som kommer att användas i denna studie är: 6.1 Risker och möjligheter, 

6.1.2 Miljöaspekter och 6.2.1 Miljömål. 

Bedömningen av risker och möjligheter kopplat till miljöledningssystemet görs genom att 

granska miljöaspekterna, bindande krav, organisationens kontext, intressenters krav och 

förväntningar. Det är också viktigt att förstå hur organisationen har satt sina avgränsningar för 

miljöledningssystemet och att titta på beredskap för nödsituationer SS-EN ISO 14001:2015 

(ISO, 2015).  

För att hitta och värdera miljöaspekterna inom organisationen är det bra att utgå från 

organisationens verksamhet. Vad är det för produkter/tjänster som säljs? Vad finns det för andra 

aktiviteter inom organisationen? Hur kan dessa produkter/tjänster påverka miljön? 

Miljöaspekterna ska alltid finnas inom ramarna för vad miljöledningssystemet täcker. 

Standarden kräver även att ett livscykelperspektiv ska finnas med i bedömningen av 

miljöaspekterna.  

Vid förändringar av verksamheten är det viktigt att göra en ny utredning av miljöaspekterna då 

de ofta förändras eller så tillkommer det nya vid interna förändringar. Att ta hänsyn till ovanliga 

händelser och nödsituationer är bra för att inte missa betydelsefulla miljöaspekter (Cornell, 

2017). 

När miljöaspekterna är satta ska en bedömning göras av vilka miljöaspekter som är signifikanta. 

Mer om detta i metoden och resultatet. 

Miljömålen skrivs utifrån de signifikanta miljöaspekterna. Målen ska vara tydliga, mätbara, 

kommuniceras, uppdateras vid behov och följa det som står i miljöpolicyn (D. Strömberg 

(personlig kommunikation, 21 januari 2020). 

1.1.6 Eurofins 

Eurofins är ett internationellt företag med 45 000 anställda utspridda över 47 länder. De utför 

högklassiga kemiska och mikrobiologiska analyser på laboratorium inom flertalet områden som 

sträcker sig från livsmedelsinnehåll till miljögifter. Den stora bredden av analyser gör att 

Eurofins har delat upp sig inom fem olika verksamhetsområden: Eurofins Environment, 

Eurofins Food & Feed, Eurofins Agro, Eurofins BioPharma och Eurofins Product Testing. I 

detta arbete kommer fokuset att ligga på Eurofins Environment och Eurofins Food & Feed 

eftersom de är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 av Swedac. Verksamheten har dessutom ett 

certifierat kvalitets och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 (Eurofins, 2020).  

Att verksamheten är ackrediterad innebär i detta fall att analysmetoderna har kvalitetssäkrade 

resultat. Personalen som utför analyserna behöver ha relevant utbildning för att få genomföra 

laboratoriearbetet. Instrumenten som används i analyserna behöver regelbundet underhållas. 

För alla analyser finns kvalitetssäkringsrutiner, dessa innefattar provningsjämförelser och 

analyser av kontrollprover. Material som används i analyserna är certifierade och själva 

analysmetoden behöver granskas noggrant innan den kan användas. 

Vissa av Eurofins laboratorium har ett flexibelt omfång vad gäller ackrediteringen. Detta 

innebär att de själva kan ackreditera nya analyser med hjälp av den höga kunskapsnivån som 

finns på laboratoriet. Vid nästa kontroll av ackrediteringarna går Swedac igenom de analyser 

som omfattas av det flexibla omfånget för att kontrollera att de utförs på ett korrekt sätt. 
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Eurofins Environment arbetar med analyser gällande inomhusmiljö, miljö, offentligt vatten, 

radon, bränslen och askor. Eurofins Food and Feed arbetar med livsmedel, mejeri och mjölk, 

spannmål och utsäde samt industifoder. Eurofins Agro arbetar med växtnäring och diagnostik, 

jord och skadegörare, grovfoder, gödsel, grönytor och trädgårdar. Eurofins BioPharma arbetar 

med läkemedel samt Eurofins Product Testing testar produkter samt digitaltestning (Eurofins, 

2020). Detta visar på Eurofins otroliga bredd och stora kunskap inom många olika områden. 

För Eurofins är det viktigt att leverera analysresultat med hög kvalité, minimera miljöpåverkan 

genom verksamheten samt ge bra service till sina kunder. 

Företaget har sju kontor i Sverige där fem av dessa ingår i miljöcertifieringen (Jönköping, 

Kristianstad, Lidköping, Luleå samt Uppsala) med huvudkontor i Lidköping. I mitt arbete 

kommer jag att arbeta med alla fem kontoren då de har ett gemensamt miljöarbete. Anledningen 

till att alla kontor inte är med i miljöcertifieringen beror på att de nyligen är uppköpta eller att 

deras kunder inte har några förväntningar på deras miljöarbete. Eurofins ambitionsnivå för sitt 

miljöarbete skiljer sig mellan de olika länderna.  

Förutom att genomföra en mängd olika analyser inom många områden så erbjuder Eurofins 

utrustning till sina kunder beroende på vilken analys det är, själva analysen utförs alltid av 

Eurofins. 

Företagets kunder tar ofta sina prover själva och skickar de sedan till Eurofins, 

upphämtningsplatser finns runt om i hela Sverige. Alternativt erbjuder Eurofins en 

upphämtningstjänst direkt från företaget. För att provresultaten ska bli så skyddade som möjligt 

beställer kunderna provemballage från Eurofins med provkärl och annat som behövs för att 

proverna ska klara sig hela vägen till laboratoriet. Vid upphämtningsplatserna samlar en 

transportör in alla prover och lämnar de till respektive laboratorium. I laboratoriet sker 

analyserna och beroende på typ av analys skickas provet tillsammans med provsvar tillbaka 

alternativt skickas provsvaret digitalt till kunden (Eurofins, 2020). 

1.1.7 Livscykelanalys 

Livscykelanalys även förkortat (LCA) är ett effektivt verktyg för att redovisa sin miljöpåverkan. 

Det som utmärker LCA är att den går utanför det som syns i organisationen eller projektet och 

tittar på de resursflödena som finns. Det gör det betydligt lättare att förstå den egentliga 

miljöpåverkan. LCA är även mer generell än många andra miljöanalyser och är dessutom 

kvantitativ. 

Den första LCA utfördes 1969–1970 av Coca-Cola (SLU, 2019) och har idag blivit en väl 

använd metod. LCA används inom många olika områden som forskning, beslutsunderlag vid 

företagsbeslut eller vid märkning av produkter. Detta verktyg kan med fördel användas inom 

miljöledningssystem. Det finns idag en standard för LCA som heter ISO 14040. 

För att göra en LCA skrivs mål och omfattning på den kommande studien därefter analyseras 

netto systemflöden och andra flöden. Resultatet granskas och slutsatser dras om miljöpåverkan 

(SLU, 2019). 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att uppdatera Eurofins miljöutredning. Kontoren som inkluderas av 

Eurofins miljöcertifiering är Jönköping, Kristianstad, Lidköping, Luleå och Uppsala. Dessa 

kontor tillhör främst Eurofins Environment och Eurofins Foods & Feed. Fokuset ligger på att 

införa ett livscykelperspektiv in i deras miljöledningssystem ISO 14001 samt att utvärdera vilka 
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av deras miljöaspekter som är signifikanta. Avsikten är även att ta reda på vilka indirekta 

miljöaspekter som företaget besitter. Intentionen tar också upp möjligheter för Eurofins att 

minimera sin miljöpåverkan med ett scenario där Eurofins har nollutsläpp av växthusgaser. 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur implementeras ett livscykelperspektiv i Eurofins miljöledningssystem ISO 14001 

på bästa sätt?  

2. Vilka av Eurofins miljöaspekter är signifikanta? 

3. Vilka indirekta miljöaspekter har Eurofins?  

4. Vilka möjligheter finns i Eurofins aktiviteter för att minimera sin miljöpåverkan, 

speciellt vid omställningen mot klimatneutralitet? 

2 Teori 
Deming cycle (Gershon & Rajashekharaiah, 2015) eller PDCA cycle står för ”Plan” (planera), 

”Do” (göra), ”Check” (kontrollera) och ”Act” (agera). Edwards Deming utvecklade denna 

cykel utifrån Walter Shewharts arbete (Gershon & Rajashekharaiah, 2015). Att ”planera” 

betyder i detta fall att tänka ut saker i förväg, försöka förutspå vilka resultat som kommer att 

ske och analysera. ”Göra” handlar om att ta små steg framåt för att se till att planen genomförs. 

Genom att analysera resultaten ”kontrolleras” systemet och när beslut tas så ”agerar” man 

(Gershon & Rajashekharaiah, 2015). 

 

PDCA-cykeln används ofta i sammanhang med kvalitets och miljöledningssystem, för att ge en 

överblick av arbetsgången. Här nedan följer en redovisning om hur ISO 14001 kan kopplas 

ihop med PDCA-cykeln.  

Att förstå organisationen och dess förutsättningar är en del av planeringsstadiet. Det är viktigt 

att ta reda på vilka intressenter organisationen har och vilka förväntningar dessa har på 

verksamheten. Organisationen definierar vad som innefattas av miljöledningssystemet och vad 

som hålls utanför samt vilka viktiga frågor som finns internt och externt. 

Ledningen har ansvar att driva miljöledningssystemet framåt och det ska göras genom att 

exempelvis skriva miljöpolicyn, fördela ut roller och ta ansvar kopplat till miljöarbetet. Detta 

är också en del av planeringsstadiet i cykeln. Att veta om sina risker och möjligheter, ta fram 

miljömål och framställa planer för att de ska uppnås är även det en del av planeringsstadiet i 

cykeln. Hit tillhör även att ta reda på vilka bindande krav organisationen ska följa. 

Slutligen i planeringsstadiet finns ett behov att veta vilka kompetenser som finns inom 

företaget, kontroll över dokument och rutiner samt hur kommunikationen ser ut internt och 

externt om miljöledningssystemet. Syftet är att se till att det finns tillräckligt med resurser och 

förutsättningar för att kunna genomföra det som planerats. 

Nästa steg är att se till att driften fungerar som den ska. Det innefattar att ha ett 

livscykelperspektiv där inköp och entreprenörer som utför specifika tjänster inom 

organisationen betraktas. För att driften ska fungera krävs även beredskap för nödsituationer, 

detta är en del av ”göra” i cykeln. 

Att kontrollera systemet blir nästa del av cykeln. Här har man uppsikt över miljöarbetet genom 

interna revisioner, ledningens genomgång följer upp miljöarbetet och revisionen samt data från 
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mätningar och övervakningssystem gås igenom. Helt enkelt ska så mycket som möjligt 

analyseras och utvärderas. 

De resultat som kommer fram från kontrolldelen ska ledningen ta beslut om genom en 

ledningens genomgång, för att bidra till en kontinuerlig utveckling av systemet. Här ska 

åtgärdsplaner göras/genomföras samt brister i själva miljöledningssystemet som kan riskera 

förändring i certifieringsstatus fixas (Cornell, 2017). 

I figuren nedan visas en modell av PDCA-cykeln kopplad till ISO 14001:2015. Det vita i 

figuren inkluderar allt som finns inuti miljöledningssystemet med de olika faserna, planera, 

göra, kontrollera och agera. För att systemet ska fortsätta röra sig i cykeln krävs ett gott 

ledarskap, den innersta cirkeln. Det är även viktigt att veta organisationens 

sammanhang/omgivning (det grå området). Därför behöver organisationen fundera över vilka 

interna och externa frågor som finns samt vilka krav och förväntningar intressenter har.  

   

Figur 1: PDCA-cykeln integrerad i ISO 14001:2015 standarden (ISO). 

 

Det är viktigt att kunna ta reda på vilka utmaningar som finns inom systemet för att komma 

fram till vad som behöver åtgärdas eller förbättras, därefter är det dags att ändra 

rutiner/processer, uppdatera miljöpolicyn eller miljömålen. För att försäkra sig om att 

förbättringarna gör mer nytta än skada kan en testrunda eller ett experiment på en liten skala 

utföras. Om resultatet på testrundan blev som förväntat så kan metoden utövas storskaligt inom 

verksamheten. Det gäller då att skapa rutiner för den nya metoden samt informera alla som 

påverkas av förändringen. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera alla metoder och 

system för att upptäcka brister och problem i tid (Gershon & Rajashekharaiah, 2015). 
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3 Metod 
Denna uppsats är en fallstudie av Eurofins miljöledningssystem. För att få en god inblick i 

Eurofins verksamhet har deras hemsida granskats noggrant. Anna Hasselberg, miljö och 

kvalitetschef på Eurofins, som även är en av handledarna på detta arbete har bidragit med data, 

dokument och förklaringar av deras miljöledningssystem och annan relevant information om 

verksamheten. Skypemöten tillsammans med Anna och kemikalieansvarig Lina Sauer har 

genomförts där de har visat olika system, databaser och besvarat funderingar som kommit upp 

under arbetets gång, på ett effektivt sätt. 

All data från Eurofins har jämförts med de krav och riktlinjer som finns för ISO 14001 vilket 

resulterat i miljöutredningen. För att fastställa vilka av Eurofins miljöaspekter som är 

betydande, har en värdering gjorts utifrån omfattning och hur betydande miljöaspekten är, se 

resultat-, och diskussionsdelen. Livscykelperspektivet har bedömts utifrån information från 

Eurofins i kombination med externa källor inom ämnet. Företagets indirekta miljöaspekter och 

hur de kan förbättra sitt eget miljöarbete för att bli klimatneutrala har undersökts genom att läsa 

relevanta källor på området. 

3.1 Avgränsning 

Omfattningen på detta arbete är stort eftersom det har innefattat många olika delar och aspekter. 

Eurofins strukturerade miljöledningssystem har gett stora mängder material att gå igenom och 

därför har avgränsningar skett i miljöutredningen. Utredningen kommer därför att gå igenom 

miljöaspekterna som Eurofins har, skrivandet av nya miljömål och en bedömning av risker och 

möjligheter. Undersökningen kommer dock inte att belysa om Eurofins uppfyller sina bindande 

krav, som licenser, lagar och offentliga uttalanden. Vad de har för existerande 

miljöledningssystem eller om de är beredda på nödsituationer som kan uppstå kommer att 

bortses. Miljöutredningen kommer inte heller att innehålla intressenters behov och 

förväntningar, företaget och dess förutsättningar eller omfattningen av miljöledningssystemet. 

Min bedömning är att Eurofins redan har bra kontroll på dessa bitar med rutiner, riktlinjer och 

kontroller vilket gör att det inte är lika relevant att skriva om alla delar som en miljöutredning 

innehåller. 

4 Resultat 

4.1 Risker och möjligheter 

Varje år går företaget igenom risker och möjligheter som de kan utsättas för, kopplat till miljön. 

Detta är en del av planeringsstadiet i PDCA-cykeln. 

I tabellen nedan beskrivs de risker som för med sig potentiella negativa effekter och möjligheter 

med fördelaktiga följder. 

Tabell 1: Möjligheter och risker för Eurofins 

Möjligheter Risker 

Eurofins kan profilera sig som ett miljöföretag 
genom att visa upp sin ISO 14001 certifiering 
samt lyfta sina positiva miljöaspekter till kunder 
och medarbetare. Detta kommer att attrahera 
duktiga medarbetare samt fler kunder.  

Om Eurofins blir av med sin ISO 14001 
certifiering och/eller inte lika aktivt arbetar med 
miljöfrågor finns risken för att tappa kunder. 
Detta kan även leda till minskat engagemang 
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och därigenom sämre utfört arbete från 
medarbetarna.  

Mer prover som lämnas in via 
inlämningsplatserna minskar Eurofins 
miljöpåverkan i CO2-utsläpp. Detta genom färre 
transporter och fler prover som upphämtas per 
transporttillfälle vilket i sin tur minskar CO2 
avtrycket per prov. Företaget blir mer 
tidseffektivt och kan då lägga mer energi på det 
de är bäst på, att utföra analyser.  

Användning av kemikalier som påverkar miljön 
negativt eller brandfarliga, explosiva och 
hälsofarliga kemikalier för alltid med sig risker. 
Här gäller det att minska riskerna för utsläpp till 
vatten eller luft och att säker hantering och 
förvarning av kemikalierna utförs.  

Ökad försäljning genom fler analyser ger ökad 
positiv miljöpåverkan. Kunderna får data och 
rätt information vilket gör att de kan ta beslut 
som gynnar miljön.  

Ökad försäljning kan ge högre halter av koppar, 
kadmium, suspenderat material, förändra 
BOD/COD kvoten och sänka pH-värdet för 
avloppsvattnet. Om avloppsvattnet inte håller 
den kvalité som krävs av kommunen kan 
avgifter ges tills problemet är åtgärdat.  

Ombyggnation av kontoret i Lidköping skulle 
innebära miljöförbättringar och nya smarta 
lösningar för verksamheten. 

Ökad försäljning ger ökad förbrukning av 
engångsplast och kemikalier. Detta ger negativa 
effekter på miljön och jobbar emot 
miljöledningssystemet.  

Börja spåra utlånad analysutrustning till kunder. 
Kräva betalning av de kunder som inte skickar 
tillbaka utrustningen. Detta ökar 
återanvändningen av material och mindre 
analysutrustning behöver köpas in på nytt.  

Ökad försäljning kan ge ökade transporter 
eftersom proverna behöver analysera inom ett 
visst antal timmar för att de standardiserade 
analysmetoderna ska kunna ge kvalitetssäkrade 
resultat.  

Att införa ett livscykelperspektiv in i 
miljöledningssystemet kan ge en bättre 
förståelse av verksamhetens miljöpåverkan. 
Livscykelperspektivet öppnar upp för nya frågor 
och utifrån resultatet kan nya handlingsplaner 
fastställas.  

Nya lagar som förbjuder användning av 
specifika kemikalier, förändringar i REACH 
begränsningslista samt PRIO-utfasningsämnen 
kan påverka analyser och analysmetoder.  

Att minska energiförbrukningen genom olika 
åtgärder leder till besparingar för företaget och 
mindre miljöpåverkan.   

EU har förbjudit engångsplast till 2021 vilket 
kan påverka Eurofins verksamhet med 
provflaskor och liknande material till 
analyserna.   

 

4.2 Miljöaspekter 

Här nedan presenteras de viktigaste miljöaspekterna för Eurofins. Utifrån dessa miljöaspekter 

kommer de signifikanta miljöaspekterna att väljas ut. Förslag på nya miljömål kommer att 

skrivas med fokus på de signifikanta miljöaspekterna. 

4.3 Energi 

Den totala energianvändningen för Eurofins år 2018 var 5112 MWh. Eurofins använder idag 

bara grön el och fjärrvärme för att kunna utföra sina analyser, ha igång torkar, rumskyla osv. 

Deras verksamhet pågår dygnet runt vilket gör att ventilationssystem, värme och kyla inte kan 

stängas av. Laborationsverksamheten kräver temperaturer på 21–23 grader i samtliga utrymmen 

och god ventilation som i sin tur leder till högre energiförbrukning. 



   
 

10 
 
 

Lidköpingsenergiförbrukning för år 2016 presenteras nedan uppdelat i el och fjärrvärme. 

Verksamheten förbrukade 2002 MWh el och fastigheten använde totalt 2748 MWh där 1838 

MWh kom från fjärrvärme och 911 MWh från el. Energianvändningen från verksamheten och 

fastigheten gav upphov till 240 ton CO2-ekvivalenter. Transporternas bidrag till 

energianvändningen mättes inte i detta fall. Energiförbrukningen i Lidköping påverkas av 

många olika saker exempelvis vilken typ av tester som utförs, skick och löpande underhåll på 

utrustning och handhavande av utrustning. 

Tabell 2: Översikt energianvändning i Lidköping år 2016 

 

I figur 2 nedan visas ett cirkeldiagram över Lidköpings elanvändning. Kontoret konsumerar 

mest el genom ventilation, analysmaskiner och central kylproduktion. Elanvändningen är 

uppdelad i 16 olika kategorier. En stor del av restposten består av processutrustning som el till 

analysmaskiner. Restposten ser ut som den gör eftersom energikartläggningen är till för att hitta 

åtgärdsförslag som är lönsamma och genomförbara, vilket är svårare för processutrustningen.  

 

Figur 2: Energikartläggningen för Lidköping år 2016, där färgerna indikerar olika kategorier.  

Figuren nedan förtydligar figur 2 genom att det blå symboliserar kategorierna där elanvändning 

sker och det gröna symboliserar värmebehovet. Längst ut till höger i figuren delas allting upp i 
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förbrukare i olika färger. Elanvändningen är ungefär 63% större än värmebehovet. 

Uppvärmningen fördelas i kategorierna ventilation, radiatorer, varmvatten och VVC-förluster. 

   

Figur 3: Fördelning av el-, och värmeanvändningen i Lidköping år 2016, blått står för el och 

grönt för värme.  

I Lidköping har en ny kompressor installerats för att minska tomgången på tryckluft. Detta 

minskar elförbrukningen som i sin tur bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser och drar ner 

företagets kostnader. 

Utbyggnader av Lidköping har skett med tillfälliga baracker som påverkat energimätningen. 

Dessutom har vissa laboratorium blivit anpassade efter en allt mer automatiserad och 

instrumentell verklighet. Detta ställer andra krav på verksamheten. Mer analysinstrument 

kräver en högre energianvändning samtidigt som en ökad ventilation behövs för större 

genomdrag av luften. Instrumenten i sig utsöndrar mycket värme som kan göra att 

värmebehovet sänks något i laboratorium. Lidköping utför just nu förändringar som ska minska 

energiförbrukningen som byte av fönster och installation av värmeväxlare. 

Energiförbrukningen i Jönköping påverkas av många olika saker exempelvis verksamhetens 

drifttider, väder så som kyla/värme och rutiner för energieffektiv drift. Viss 

laborationsutrustning kräver mycket energi och det är bland annat kylrum för förvaring av 

prover och provmaterial, värmerum och analysmaskiner. 

Jönköpings energiförbrukning för år 2017 presenteras nedan genom elanvändningen. Kontoret 

använde 409 MWh till verksamheten och 527 MWh till fastigheten vilket gav ett totalt värde 
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på 935 MWh. Energianvändningen gav inte upphov till några CO2-ekvivalenter. Transporternas 

bidrag till energianvändningen mättes inte i detta fall. 

Tabell 3: Översikt av energianvändningen i Jönköping år 2017 

 

I Jönköping används elen till många olika saker. De tre största aspekterna är dock ventilation-

värme, uppvärmning och ventilation fläktar. Elanvändningen delas upp i 22 olika kategorier. 

En stor del av restposten består av processutrustning som el till analysmaskiner. Restposten ser 

ut som den gör eftersom energikartläggningen är till för att hitta åtgärdsförslag som är 

lönsamma och genomförbara, vilket är svårare för processutrustningen.  

 

Figur 4: Energikartläggningen för Jönköping år 2017, där färgerna indikerar olika kategorier. 



   
 

13 
 
 

Figuren nedan förtydligar Jönköpings elförbrukning uppdelat i fastighetsenergi och 

verksamhetsenergi. De två kategorierna är nästan lika stora och delar i sin tur upp sig i de olika 

mindre kategorierna. Det blåa i figuren står för elen därefter delas det upp i ett antal förbrukare 

i olika färger.    

 

Figur 5: Fördelning av elanvändningen i Jönköping år 2017 

För att minska sin energiförbrukning har Jönköping satt upp olika åtgärdsplaner som att 

exempelvis effektivisera belysningen. Nedan finns en tabell som visar olika åtgärder som 

planerats/genomförts, vad för besparingar och kostnader som det bidrar till samt hur lång 

återbetalningstiden är. Idag har ”användning av luftvärmepumpar för värme”, ”halvera stora 

mjölkkylen” samt ”tidsstyrning av tryckluften” genomförts. F i tabellen står för fastighet och V 

står för verksamhet. 

Tabell 4: Åtgärder för att minska Jönköpings energiförbrukning 
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Eurofins har i år installerat solcellspaneler på taket i Lidköping, 78 enheter. Det ska 

komplettera fjärrvärmen och kommer kunna generera 38,58 MWh per år som motsvarar 

cirka 1% av Eurofins årsförbrukning. De har även planer på att köpa in sig på 

vindkraftverk. Här visar Eurofins att de satsar på förnybar energi. 

I laboratorium jobbar de aktivt med att stänga dragskåp och byta ut ineffektiv utrustning. 

I vissa mindre laboratorium är det svårt att mäta energiförbrukningen och 

elanvändningen, eftersom den ingår i hyran som bedöms utifrån sin yta. Ansvarig person 

på varje kontor ska i samband med säkerhetsgenomgången varje månad beskriva om 

dragskåpen har varit tillräckligt stängda eller inte. 

Ett av deras miljömål inom energisektorn är att minska sin energiförbrukning per m2. 

Mätning av kWh per m2 har genomförts i de olika laboratorierna i Sverige förutom i 

Kristianstad. I figuren nedan visas resultatet för mätningen under åren 2016 till 2018. 

Energiförbrukningen ligger stabilt för Luleå, Uppsala och Lidköping men ökar drastiskt 

för Jönköping mellan åren 2016 till 2017. Energiförbrukningen påverkades även 2018 

av det varma vädret vilket gjorde att mer energi gick åt till kylning av prover och dylikt. 

 

Figur 6: Energiförbrukning i kWh per kvadratmeter 

Tabellen nedan visar att Lidköping förbrukar mest kWh per år och att Luleå förbrukar 

minst. En förklaring till detta är att Lidköping är störst till ytan 7200 m2 och behöver 

då använda sig av mer energi till uppvärmning, ventilation och liknande. 

Kristianstad minskar sin förbrukning från 2016 till 2018 med totalt 98 430 kWh. 

Jönköping är det kontor som ökar mest mellan 2016 och 2017 med 208 264 kWh. På 

samma sätt ökar Lidköping mest mellan 2018 till 2019 med 200 515 kWh. Det finns 

ingen data för Luleå år 2016 och inte heller för Kristianstad år 2019. 

Energiförbrukningen per m2 ligger lägre för de kontor som också har en längre 

energiförbrukning i antal kWh. Det kan bland annat bero på att Lidköping och 

Jönköping har fler analysinstrument/maskiner per m2. Det är framförallt laboratorium 

med dess behov av kylning, ventilation och elanvändning som drar upp 
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energiförbrukningen. Lidköping använder 70% av sin yta till laboratorium och 30% till 

kontor och förvaltning. 

Tabell 5: Energiförbrukning i kWh och KWh/m2 för de fem kontoren åren 2016–2019 

 

Mellan åren 2016 till 2017 minskade CO2-utsläppen drastiskt från fastigheterna vilket 

gjorde att elanvändningen på Eurofins idag släpper ut obefintliga mängder CO2. 10,3 

ton CO2 mättes år 2018 vilket enbart kom från Lidköping. Jönköping och Uppsala hade 

nollutsläpp av CO2 ända från 2015. År 2018 genererade energianvändningen 395 ton 

CO2. Det är en minskning av 736 ton CO2 på tre år. Viktigt att uppvisa är att data saknas 

för Luleå både från el och värmesektorn. Värmedata finns enbart för Lidköping och 

Uppsala. Lidköping är den fastighet som har mest utsläpp av CO2 från elanvändning 

och uppvärmning, trenden för uppvärmningen verkar gå svagt uppåt. 

Tabell 6: Antal ton CO2 som genererats från fastigheterna mellan åren 2015 och 2018. 

 

 

4.4 Kemikalier 

Eurofins använder sig av ett datasystem som heter KLARA. Där samlar de strukturerat 

säkerhetsdatablad för alla kemikalier, H-fraserna även kallat faroangivelser samt 

faropiktogram. Från företaget VWR köps den största delen av kemikalierna in. Kemikalierna 

är indelade efter Eurofins olika avdelningar, de hamnar i den avdelning där de används för att 

lättare kunna hitta kemikalierna. I KLARA syns vilket företag som levererar kemikalierna och 

möjlighet att skriva kommentarer finns för specifika situationer. Eurofins har tillstånd för all 

kemikalieanvändning som kräver det. 
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Vid inköp av nya kemikalier görs en kontroll av kemikalieansvarig. Om kemikalier ska köpas 

utanför EU kontaktas kvalitets- och miljöchef för företaget. När nya kemikalier köps in skickar 

inköparen information till alla berörda kemikaliesamordnare och lägger in säkerhetsdatablad i 

KLARA. Inköparen kontrollerar även om kemikalien finns med på några restriktionslistor eller 

är tillståndspliktig. 

I dagsläget är det svårt att fasa ut kemikalier eftersom Eurofins arbetar enligt standardiserade 

metoder. Dessa metoder innebär användning av specifika kemikalier för att kunna garantera en 

viss säkerhet i provresultatet. Trots detta analyseras tre mycket använda kemikalier en gång per 

år för att se om det är möjligt att byta ut de till andra mindre farliga kemikalier. Där det inte går 

att fasa ut kemikalierna är det ändå viktigt att dokumentera varför. Målet är att minska antal 

kemikalier och minska mängden av dessa kemikalier som finns på utfasningslistan enligt 

REACH. Ett sätt att göra detta på är att mäta hur mycket som fasats ut varje år. 

I figuren nedan visas statistik från åren 2016 till 2018 baserat på unika CAS-nr som finns på 

REACH begränsningslista. Denna visar att antal CAS-nr sjönk drastiskt 2017 men ökade igen 

2018. Ökningen kan bero på att Eurofins har börjat inventera sina kemikalier mer ordentligt, 

vilket innebär att ett antal kemikalier har lagts till på listan. 

 

Figur 7: Unika CAS-nr som finns på REACH begränsningslista 

Vissa av kemikalierna på REACH begränsningslista behöver tillstånd för att få användas. Data 

på detta visas i figur 8, över åren 2016 till 2018. Här visas en stadig ökning från år till år, 

speciellt mellan 2017 och 2018. Ökningen i detta fall kan bero på tuffare lagstiftning. 

 

Figur 8: Unika CAS-nr som kräver tillstånd 
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CMR-ämnen står för Cancerframkallande Mutagena och Reproduktionsstörande kemiska 

ämnen. Dessa ämnen började Eurofins att mäta under 2017. Figuren nedan visar data över 

CMR-ämnena i form av unika CAS-nr under 2017 till 2018. Data visar en ökning på ca 14 

unika CAS-nr. Detta kan bero på att inventeringen av CMR-ämnen kan ha pågått under hela 

2017. 

 

Figur 9: Antal CMR-ämnen räknat utifrån unika CAS-nr 

Kemikalier köps in på två sätt dels direkt till ett lager dels direkt till laboratorium. Det finns ett 

enskilt datasystem för lagringen av kemikalierna. Detta för att veta exakt vart alla kemikalier 

finns. 

Inventering av alla kemikalier utförs en gång per år där gamla kemikalier slängs och 

förteckningen i KLARA uppdateras. Idag utförs inventeringen men inte i tid vilket är något som 

kemikalieansvarig utreder. I och med inventeringen för att ta reda på vilka kemikalier som finns 

på REACH begränsningslista, vilka som är tillståndspliktiga och vilka CMR-ämnen som finns, 

har Eurofins fått bättre koll på sina kemikalier. Det har även bidragit till en större förståelse för 

kemikalier som påverkar miljön negativt. Tillsammans med information från REACH har 

kemikalieinspektionens lista för PRIO-utfasningsämnen börjat användas. Milk och pesticid 

som tillhör “Eurofins Milk Testing Sweden AB” samt “Eurofins Food & Feed” har fasat ut två 

CMR-ämnen vardera sedan mätningen under 2017 började. Om det inte finns möjlighet att 

minska eller fasa ut CMR-ämnen ska istället speciella arbetsrutiner och en riskbedömning 

utföras. 

I tabellen nedan visas de 10 mest använda PRIO-utfasningsämnena inom Eurofins. Data gäller 

för 2017 och här finns information om CAS-nr och förbrukningsmängd under året. Vissa av 

ämnena har dispens för användning av specifika analyser andra används i tillräckligt små 

mängder för att inte vara tillståndspliktiga. För ämnet Fuskin jobbar Uppsala aktivt med att byta 

ut det till ett annat motsvarigt och mindre farligt. Petroleumeter är ett ämne som tyvärr inte kan 

bytas ut i nuläget då det inte finns alternativ tillgängliga. 

Tabell 7: De 10 mest använda PRIO-utfasningsämnena enligt kemikalieinspektionens lista 
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Eurofins ser till att kemikalielagstiftning följs. Årligen görs en kontroll över befintliga och nya 

lagar för att se till att verksamheten arbetar med den senaste lagstiftningen och har koll på när 

ny tillkommer. En lista över befintlig kemikalielagstiftning som Eurofins följer finns i bilaga 1. 

Ofta innebär ny lagstiftning att redovisning och/eller mätning av olika processer förändras. Det 

är bra att i god tid hinna förbereda sig för förändringen, för att en smidig övergång ska ske. 

Det finns tydliga riktlinjer för lagring av kemikalier, hantering av kemikalier och 

kemikalieavfall. För alla olika typer av analyser krävs att körkort tas, detta innebär att personen 

som ska utföra analysen får gå en kortare utbildning. Personen får bland annat lära sig att utföra 

analysen på ett korrekt och säkert sätt, det innefattar även hanteringen av kemikalierester som 

blir över. Medarbetare med körkort har även ansvar för att kontrollrutiner utförs enligt 

analysföreskriften och att bedömning av resultat som ger tveksamheter analyseras. Anställda 

som arbetar i laboratorierna markerar sina blandningar med innehåll och datum för att 

säkerställa organisationens arbete samt minska riskerna för olyckor. En gång i månaden hålls 

laborationsmöten där många ämnen diskuteras bland annat miljöfrågor och om dragskåpen har 

varit tillräckligt stängda. 

Eurofins ser till att deras kemikalier är förvarade på ett säkert sätt. Giftiga kemikalier har 

giftskåp eller speciella kylar och frysar. Syror och baser förvaras var för sig och organiska 

lösningsmedel förvaras i lösningsmedelsförråd. 

Eurofins utför riskbedömningar av sin kemikalieanvändning. Det görs exempelvis för ämnen 

med faroangivelserna H317 (kan orsaka allergisk hudreaktion) och H334 (kan orsaka allergi- 

eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning). För varje enskilt CMR-ämne görs 

en riskbedömning. På övriga kemikalier görs en bedömning av arbetsmomenten och metoderna 

istället för att utvärdera varje kemikalie för sig. Lidköping har en klassningsplan samt 

riskutvärdering genomförd för deras brandfarliga och explosiva kemikalier. 
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Adsorptionsmedel som Vermaculit eller liknande används för att suga upp spill av farliga 

kemikalier och organiska lösningsmedel. Adsorptionsmedlet samlas sedan upp för att avdunsta 

i dragskåp innan det hanteras som farligt avfall. Vid större mängder spill vädras hela 

laboratoriet innan personalen får återuppta sitt arbete. 

Eurofins i Sverige använder sig i dagsläget av 1566 olika kemikalier. Ett av Eurofins nuvarande 

miljömål som är kopplat till kemikalier är att mängden CO2 per prov ska minska. Figuren nedan 

visar data från 2016 till 2018. Den illustrerar att målet hittills inte har uppnåtts då koldioxidens 

värde ökade mellan 2017 och 2018. Det beror på att flertalet transporter har behövts läggas till. 

 

Figur 10: Kilo CO2 i förhållande till antal prover 

Kemikalieanvändning kan bidra till utsläpp av flyktiga ämnen till luft och utsläpp av 

föroreningar till vatten. Eurofins har gjort försök att bedöma utsläppen till luft men det har varit 

svårt. Idag finns bättre rutiner för hanteringen av flyktiga lösningsmedel för att minska 

utsläppen till luft. Personalen är väl medveten om riskerna och de är utbildade för att förhindra 

och minska utbredningen av en eventuell olycka. 

 

4.5 Lösningsmedel 

År 2006 fick Lidköping tillstånd att förbruka mer än 10 ton lösningsmedel, i samband med detta 

upprättades ett kontrollprogram. Verksamheten delades sedan upp i flertalet bolag och regler 

och gränser för tillståndspliktiga mängder har förändrats vilket gör att ett tillstånd nu inte 

behövs. Tillståndet är trots detta kvar och kommunen utför årliga kontroller av verksamheten i 

Lidköping. 

I tabellen nedan visas data för lösningsmedelsförbrukningen åren 2015 till 2018 baserat på 

inköp i antal liter för de fem olika kontoren. Lösningsmedel används mest av Lidköping och 

Jönköping och det verkar som att användningen ökar för varje år som går. Kristianstad gör en 

minskning på nästan 50% mellan åren 2015 till 2018, 100 liter till 55 liter. Uppsalas mätning 

har genom åren inkluderat och exkluderas vissa aspekter som desinfektionsmedel, detta har 

påverkat mätningen. Trenden verkar dock även här gå uppåt, ökningen var framförallt stor 

mellan 2017 och 2018. Luleå saknar data för alla åren förut 2017 där de inte hade någon 

förbrukning av lösningsmedel. 
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Tabell 8: Lösningsmedelsförbrukning i liter baserat på inköp 

 

I figuren nedan visas Lidköpings lösningsmedelsanvändning i antal liter baserat på inköp. Data 

är uppdelad i de olika lösningsmedlen. Aceton, etanol och petroleumeter är de lösningsmedel 

som Lidköping använder sig mest av. Etylacetat användes mer än petroleumeter fram till 2013. 

Lidköping använder sig av 17 olika lösningsmedel varav 14 är ej klorerade och tre klorerade. 

 

 

Figur 11: Mängd lösningsmedel i liter baserat på inköp till Lidköping 

Inköp av lösningsmedel till Lidköping mäts även i antal kg. I figuren nedan visas data från 2016 

till 2019 där en ökning har skett från år till år, framförallt mellan 2018 och 2019. En ökning på 

ungefär 2400 kg har skett de senaste tre åren. 
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Figur 12: Mängd lösningsmedel i kg baserat på inköp i Lidköping 

Från 2009 har mätningen av inköpt lösningsmedel till Lidköping pågått. Graferna nedan visar 

att mängden klorerade lösningsmedel är betydligt mindre än de ej klorerade vilket är bra. Det 

finns ingen tydlig trend på att de klorerade lösningsmedlen skulle öka. Från 2009 till 2011 

minskade de ej klorerade lösningsmedlen kraftigt för att sedan 2011 till 2018 ha en uppåtgående 

trend. 2018 använde Lidköping 12 690 kg lösningsmedel varav 455 kg klorerat och 12 235 kg 

ej klorerat. 

 

Figur 13: Kilo lösningsmedel i Lidköping, uppdelat i klorerat, ej klorerat och totalt 

För att minska mängden lösningsmedel som används i företaget begränsas antal analysmetoder 

och förändras analyssortimentet. 
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Från 2016 har mätningar gjorts i Lidköping över mängden lösningsmedel per prov i 

avdelningarna Kemi, Pesticid och Miljö. På tre år har värdet gått ner från ca 0,069 kg (2016) 

till 0,062 kg (2019) per prov. 

 

Figur 14: Mängd lösningsmedel per prov i Lidköping för avdelningarna Kemi, Pesticid och 

Miljö 

Även om lösningsmedelsförbrukningen per prov har gått ner, har antal utförda prover ökat från 

år till år för de tre olika avdelningarna. 2016 utfördes ungefär 170 000 prov jämfört med 2019 

där 230 000 prov utfördes vilket är en ökning på 60 000 prov. 

 

Figur 15: Totalt antal prover för avdelningar Kemi, Pesticid och Miljö i Lidköping 

En sammanställning av data från mängden inköpt lösningsmedel i antal kg, totalt antal prover 

och mängd lösningsmedel per prov visas i tabellen nedan. 

Tabell 9: Inköpt lösningsmedel, totalt antal prover och lösningsmedel per prov för de tre 

avdelningarna i Lidköping åren 2016 till 2019. 
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  Inköpt mängd 
lösningsmedel [kg] 

Totalt antal 
prover (Kemi, 
Pesticid, Miljö) 

mängd 
lösningsmedel 
per prov 

2016 11 869 172 579 0,069 

2017 12 498 186 108 0,067 

2018 12 690 203 035 0,063 

2019 14 230 230 809 0,062 

 

4.6 Köldmedier 

Data över köldmedierna finns beskrivna för Lidköping och Uppsala. Lidköping använder sig 

av 21 olika köldmedier och Uppsala av tre. Varje år genomförs en läckagekontroll över alla 

köldmedier. Eurofins mäter påfyllnadsmängd för de olika köldmedierna i antal kg och 

omvandlar detta till ton CO2-ekvivalenter. Totalt ger Lidköpings köldmedier upphov till 295 

ton CO2-ekvivalenter och Uppsala 143 ton CO2-ekvivalenter. 

4.7 Förbrukningsvaror 

Idag används e-certifikat och e-fakturor för analysrapporter, kopior och fakturor till kunder 

vilket har minskat pappersförbrukningen. 

För de fem olika kontoren köptes 8095 kg papper in under 2018 vilket är cirka 8 ton. 

Pappersförbrukningen har legat på 8000 kg sedan 2016. Lidköping och Jönköping förbrukar 

betydligt mer papper än de andra tre kontoren. 

Tabell 10: Mängd inköpt kontorspapper under 2018 

 

Stora mängder plast används i samband med analyser vid laboratoriet. Mycket av denna plast 

är i form av engångsartiklar som exempelvis provflaskor. Produktionsförändringar genom 

verksamheten har minskat plastanvändningen eftersom mindre plast nu behövs i analyserna. 

4.8 Transporter 

Eurofins erbjuder ett stort antal inlämningsplatser för sina kunder där de kan lämna in sina 

prover. Dagligen körs dessa prover till respektive laboratorium. Här utnyttjas idag varken tåg 
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eller bus. Jönköping sköter allt utskick av provtagningsmaterial till Eurofins kunder både för 

”Eurofins Environment” och ”Eurofins Food & Feed”.  

Eurofins laboratorium som finns i Sverige används i viss utsträckning även av kunder från 

utlandet vilket har ökat transporterna och därigenom även utsläppen av CO2. Under 2018 

släppte transportsektorn på företaget ut 637,5 ton CO2. Uppdelat ser fördelningen ut såhär: 

Transporter 578 ton, tjänstebilar 50 ton och poolbilar 9,5 ton. 

Eurofins använder sig av många olika standardiserade analysmetoder vilket innebär att tiden 

från provtagningen till analysens utförande inte får vara för långt för att kunna kvalitetssäkra 

resultatet. Detta ställer högre krav på transporterna. När fler analyser utförs på laboratorium 

kommer även transporterna från inlämningsplatserna att öka.  

Eurofins använder sig av 14 olika transportörer i deras verksamhet. Crown är företaget som 

främst transporterar proverna från inlämningsplatserna till de olika laboratorierna vilket gör att 

deras CO2-utsläpp räknat på antal kg ligger i toppen. De transportörer som Eurofins använder 

sig mest av är PostNord, Crown och DHL Freight. Trenderna för de olika transportörerna ser 

olika ut vilket gör att det är svårt att göra en bedömning om transporterna minskar eller ökar. 

Genom åren har Eurofins försökt att minska från flertalet små transportörer till färre större, 

detta för att kunna ställa högre krav på transportören exempelvis att de har ett eget miljöarbete. 

 

Figur 16: CO2 utsläpp i kg per transportör 2016–2018 

Här nedan visas en tabell över data från 2019 för de olika transportörerna. CO2-utsläppen har 

minskat med 52 986 kg från 2018 till 2019. Detta beror bland annat på att andelen miljöbränsle 

som transportörerna använder har ökat. Mätningen av miljöbränslen påbörjades under 2018. 

Jonsson & Jonsson, Mejeritransporter och DHL Freight använde 2019 störst andel miljöbränsle 

för sina transporter till och från Eurofins. Hur det totala CO2-utsläppet mäts från de olika 

transportörerna beräknas på olika sätt. I vissa fall har transportörerna ett eget rapportsystem 

eller så använder Eurofins sin egen beräkningsmodell för utsläppen. Transportörerna indelas i 
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tre olika kategorier 1, 2 och 3. Kategori 1 innefattar provmaterial som körs ut från Jönköping, 

kategori 2 är företagets linjebilar och upphämtade prover och kategori 3 kopplas ihop med 

flyglogistiken för både inrikes och utrikes. 

Tabell 11: Data för transportörerna år 2019. 

Kategori Leverantör 
Totalt utsläpp 

CO2kg Kommentar 2019 Miljöbränsle 

1 DHL Freight 13 092 Enligt deras rapportsystem 39% 

1 Schenker 7265 Enligt deras rapportsystem 37% 

1 PostNord 9058 Enligt deras rapportsystem 36% 

2 Crown 154 195 Eurofins beräkningsmodell för utsläpp 12% 

2 Frödinge 31 448 Eurofins beräkningsmodell för utsläpp 0% 

2 Taxibudsgruppen 39 108 Eurofins beräkningsmodell för utsläpp 0% 

2 Philipsåkeri 61 556 Eurofins beräkningsmodell för utsläpp 33% 

2 Mejeritransporter 38 210 Eurofins beräkningsmodell för utsläpp 42% 

2 
Jonsson & 
Jonsson 93 110 Eurofins beräkningsmodell för utsläpp 66% 

3 DHL Express 39 560 Enligt deras rapportsystem 0% 

3 
UPS 27 996 

För att få fram UPS siffror har jag utgått från DHL 
Express underlag.  0% 

3 Jetpak 3292 Enligt deras rapportsystem 0% 

3 Bring 6752 Enligt deras rapportsystem 0% 

3 TNT 742 Enligt deras rapportsystem 0% 

 

För varje år som går är det fler kunder som utnyttjar inlämningsplatserna för att lämna sina 

prover. Alternativet är att Eurofins själva åker runt till sina kunder och hämtar upp deras prover. 

Ett fåtal prover lämnas in genom personliga besök på Eurofins. Utnyttjandet av 

inlämningsplatserna minskar transporterna i slutändan och sparar tid för Eurofins. Efter 2017 

var det fler kunder som valde att lämna in sina kollin (paket) med prover i istället för att beställa 

upphämtning. 

 

Figur 17: Antal inlämnade och inhämtade kollin 
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Tjänsteresorna bedöms ha en väldigt liten miljöpåverkan jämfört med transporterna av prover. 

Möten hålls ofta genom ”Skype for Business” eller via telefon istället för att ha fysiska möten 

som kräver resande. 

Eurofins har tjänstebilar och även poolbilar på totalt 24. Det ställs krav på bilarna med hjälp av 

en bilpolicy, 20 av dessa bilar räknas som miljöbilar. Bilpolicyn ger ett helhetsperspektiv och 

tar upp aspekter som kostnader, säkerhet och bilens livslängd. En utredning tillsammans med 

Volvo Finans har gjorts för inskaffandet av elbilar som poolbilar. Det man kom fram till var att 

inköpandet av elbilar ska skjutas fram. Det finns även riktlinjer för persontransporter med en 

resepolicy. 

Tjänstebilarna körde 56 000 mil under 2019 vilket ger ett CO2-utsläpp på 85 344 kg. 

Poolbilarna kör ungefär 28 000 mil/år i Kristianstad och 1200 mil/år i Jönköping vilket ger 

upphov till 44 501 kg CO2. Idag mäts inte miljöpåverkan från flygresorna vilket är något som 

ska ses över. Värderingen på tjänsteresornas miljöpåverkan har ökat de senaste åren bedömer 

företaget. 

Tabell 12: Data om tjänstebilar 

Bilmodell Bränsle Bränsleförbrukning Antal körda mil 

Volkswagen Passat Diesel 0,6 l/mil 56 000 mil/år 

Beräkningar av CO2-utsläppen och CO2-ekvivalenterna från transporterna visas i bilaga 3.  

Tabell 13: CO2-utsläpp och CO2-ekvivalenter från tjänstebilar och poolbilar 

Bilar CO2-utsläpp CO2-ekvivalenter 

Tjänstebilar 85 344 kg CO2/år 91 728 kg CO2-ekv 

Totalt 129 845 kg CO2/år 139 558 kg CO2-ekv 

 

4.9 Inköp 

Produktionsansvariga på respektive avdelningen godkänner inköp och tjänster enligt rutinen 

”Inköp av varor och tjänster”. Rutinen säger bland annat att miljömärkta produkter ska väljas i 

första hand. Här bedöms aspekter som produktens energi- och kemikalieförbrukning, 

transporter och livslängd. Eurofins tar även hänsyn till vilket material produkten och 

förpackningen är gjord av. Denna bedömning utifrån miljöperspektivet görs enbart på produkter 

som uppnår Eurofins krav på kvalité. 

Alla nya leverantörer genomgår en bedömning av Eurofins innan kontraktsskrivning sker. När 

avtalet mellan båda parter går ut verkställs en ny bedömning innan ett nytt kontrakt kan skrivas. 

Vid varje ny bedömning kontrolleras antalet reklamationer mot leverantören. Det är endast när 

ett avtal gäller som Eurofins beställer varor eller tjänster från leverantören. Eurofins bedömer 

framförallt företag som de handlar 50 000 kr/år eller mer ifrån och andra företag som de anser 

har en betydande påverkan på miljön. Vid behov utförs en revison genom besök hos 

leverantören. 

Inköpsfunktionen har skapat ett formulär som ligger till grund för bedömningen. Fokuset ligger 

på leverantörernas prestanda och inte på produkterna/tjänsterna i sig. Frågor som tas upp i 

formuläret är: 
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Eurofins har identifierat ett antal betydande miljöaspekter. Vi arbetar för att minska deras 

negativa påverkan på miljön. I det arbetet behöver vi hjälp av våra leverantörer. Besvara för 

varje miljöaspekt nedan följande fråga: Har ni dokumenterade rutiner eller handlingsplaner 

för att minska er miljöpåverkan inom följande områden? 

1. Transporter 

2. Energiförbrukning 

3. Kemikaliehantering 

4. Avfallshantering 

5. Plastförbrukning 

Eurofins vill att samarbetet med leverantörer skall leda till att våra kunder blir nöjda. För att 

uppnå det behöver vi hjälp av våra leverantörer. Besvara för varje punkt nedan följande fråga: 

Har ni dokumenterade rutiner eller handlingsplaner för att säkerställa era produkter och 

tjänster inom följande områden? 

1. Leveransprecision 

2. Märkning av produkter 

3. Utveckling av produkter och emballage 

4. Produktkontroll 

5. System för reklamationshantering 

Leverantören kan belysa miljöaspekter som inte är relevanta för Eurofins men som är viktiga 

för leverantörens miljöarbete. I dessa fall behöver miljöaspekterna motiveras. För de 

leverantörer som är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 ska bevis från 

certifieringsorganet visas upp. 

Utifrån bedömningen klassas leverantörerna som A-, B-, eller C-leverantörer. För att klassas 

som A-leverantör ska verksamheten vara ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad. 

Dessutom ska leverantören arbeta aktivt med fyra av fem av de betydande miljöaspekterna samt 

de relevanta kvalitetsaspekterna, alternativt ha ett tillräckligt utvecklat miljöarbete. 

En B-leverantör ska arbeta med minst två av fem betydande miljöaspekter samt de relevanta 

kvalitetsaspekterna, alternativt arbeta tillräckligt med sina miljöaspekter. För C-leverantörerna 

krävs minst ett kryss för miljöaspekterna och kvalitetsaspekterna. A- och B-leverantörer ska 

prioriteras så långt det är möjligt. 

För leverantörer av mikrobiologiskt material ska produkterna vara kontrollerade enligt ISO 

11133. Leverantörer som kalibrerar utrustning hos Eurofins ska vara ackrediterade eller vara 

riksmätplats. Provningsjämförelser och leverantörer av certifierat referensmaterial ska vara 

ackrediterad enligt ISO 17043 och respektive ISO 17034. 

Förutom bedömningen av leverantörerna utförs en utvärdering av två större leverantörer varje 

år. Inköpsavdelningen och kvalitetsansvariga bestämmer vilka leverantörer som utvärderas. 

Denna utvärdering genomförs genom att formuläret ”Fördjupad leverantörsbedömning av 

betydande leverantörer” skickas till leverantörerna. Resultatet kommer i form av en 

sammanfattning med rekommendationer för åtgärder som presenteras för alla behöriga. 

Inköpssamordnare ansvarar för att en bedömning sker av alla leverantörer samt att de 

klassificeras. Inköpschef utvärderar de gemensamma leverantörerna. 
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Eurofins har 41 leverantörer för förbrukningsvaror som laborationsutrustning, kemikalier och 

material till kontorsverksamheten. Tabell över leverantörerna finns i bilaga 2. 

4.10 Avfall 

För att hantera avfallet bättre och återvinna mer än vad som görs idag behöver 

kommunikationen mellan leverantörerna och Eurofins bli bättre. Olika avfallsbolag används 

vid de olika kontoren vilket gör att det kan vara svårt att jämföra statistiken. Avfallsansvarig 

finns på varje kontor och allt avfall mäts. Eurofins strävar efter att de avfallsansvariga ska ha 

ett möte med respektive avfallsbolag varje år för att kunna diskutera återvinningen. Mätning av 

CO2-utsläppen från avfallet ska även efterfrågas från respektive leverantör. 

Allt avfall ska kategoriseras i återvinningsbart, brännbart, farligt avfall (ej biologiskt), farligt 

avfall biologiskt och deponi. Farligt avfall omhändertas av behöriga leverantörer. Målet är att 

så mycket som möjligt av avfallet ska återanvändas. Betydligt mindre avfall går idag till deponi 

jämfört med återvinning eller förbränning. 

Farligt avfall ska vara märkt med dess innehåll och förvaras i lämpliga kärl. Det farliga avfallet 

ska lagras på ett sådant sätt att läckage minimeras. Avfallet delas upp i, bland annat klorerat 

lösningsmedel, kvicksilverinnehållande kemikalier och syror/baser. På varje laboratorium finns 

tydliga instruktioner för hur hanteringen av farligt avfall ska gå till. Lidköping som har störst 

konsumtion av lösningsmedel skickade 2019, 2485 kg lösningsmedel, 923 kg halogenerade 

lösningsmedel och 860 kg andra organiska lösningsmedel till farligt avfall. De sorterade även 

ut 76 483 kg förorenade förpackningar som hanterades som farligt avfall. 

I Luleå sorteras wellpapp, plastförpackningar, papersekretess, returpapper, ofärgade 

glasförpackningar och metallförpackningar till materialåtervinningen. Brännbart går till 

energiåtervinningen och matavfall blir till kompost. Luleå har även farligt avfall i form av 

“Alkali oorg flyt emb” och “små kem klassificerad” som de kallar det som går till deponi. 

Avfallsmängden går upp till 7230,6 kg och är främst brännbart, wellpapp och matavfall. 

Tabell 14: Avfallsstatistik för Luleå 2018 
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I figuren nedan visas Uppsalas avfall sorterat i olika kategorier och mätt i antal kg. 

Avfallet består främst av brännbart avfall, plastförpackningar och wellpapp. För de 

flesta kategorier så minskar avfallet från 2016 till 2018 och för andra kategorier så ökar 

avfallet 2017 för att sedan minska 2018. Det gäller PCB-haltigt avfall, asbest, sjukhus-

& laboratorieavfall och elektronik. Brännbart avfall, näringsliv innebär att Ragn-Shells 

gör en uppdelning av mellan hushållsavfall och avfall från näringslivet.  

 

Figur 18: Avfall för Uppsala (Pegasus) för åren 2016–2018 

2018 mätes CO2-utsläppen för Uppsalas avfall uppdelat i de olika avfallssorterna. 

Mätningarna av CO2-utsläppen är endast från transporterna och inte från själva 

hanteringen. Avfallet består till största del av hårda plastförpackningar, brännbart avfall 

och wellpapp, precis som figur 18 visar. Det är en stor skillnad i utsläpp mellan de olika 

avfallssorterna, det beror framförallt på skillnaderna i antal kg som man ser i figur 18. 

Uppsala förbrukar mer brännbart avfall än hårda plastförpackningar men ändå är CO2-

utsläppen högre för plasten. 
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Figur 19: Kilo koldioxid genererat från avfallet i Uppsala (Pegasus) år 2018. 

I Lidköping sorteras avfallet i olika kategorier åren 2017 till 2018 och är mätt i antal kg. 

I figuren nedan visas inte brännbart avfall som Lidköping har mest av. Statistiken visar 

att Lidköping hade 170 ton brännbart avfall under 2018 och 149 ton 2017. Annat avfall 

som mäts men inte visas i figuren är bland annat utrustning med freoner, lysrör och Hg-

haltigt avfall och natrium-, och kaliumhydroxid. Avfallet består främst av förorenade 

förpackningar, fast avfall från rökgasbehandlingar och wellpapp om man räknar bort det 

brännbara avfallet. Trenden verkar gå neråt och uppåt beroende på vilken avfallssort 

som studeras. Det är en stor skillnad i antal kg mellan avfallssorterna. Totalt har avfallet 

ökat med 25 971 kg från 2017 till 2018. 

 

 

Figur 20: Avfall för Lidköping 2017–2018 

I Jönköping sorteras avfallet i olika kategorier åren 2017 till 2018 och är mätt i antal kg. Avfallet 

består främst av brännbart avfall, brännbart till förberedelser och wellpapp. Jönköping har 

minskat totala mängden avfall med nästan 5 ton jämfört med 2017 och det beror på att vattnet 

från plastförpackningar töms ut innan de mals ner. 
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Figur 21: Avfall från Jönköping 2017–2018 

I Kristianstad sorteras avfallet i alternativa råvaror, farligt avfall, papper och metaller 

och mäts i antal kg. Avfallet från alternativa råvaror, som Kristianstad har mest av 

minskade med ca 30 000 kg mellan 2017 och 2018. Trenden verkar gå ner för 

pappersavfallet medan farligt avfall och metaller ökar. Den totala mängden avfall från 

2017 var 101 099 kg och 2018 låg siffran på 69 262 kg vilket är en minskning på 31 837 

kg cirka 32 ton. Denna minskning gjorde att företaget tjänade in 6900 kr och beror på 

att jordprover har flyttat till verksamhet i Tyskland. 

 

 

Figur 22: Avfall för Kristianstad 2017–2018 

Kristianstads avfall går till materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. Mängden 

avfall som går till materialåtervinning har ökat mellan åren 2017 och 2018 och det har också 

avfallet som går till deponering. Avfallet som används till energiåtervinningen har minskat med 

33 092 kg vilket är över 33 ton. I dagsläget finns det inget avfall som återanvänds eller går 

igenom biobehandling. 
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Figur 23: Kristianstads avfall från 2017 till 2018 uppdelat i återvinningsgrad 

För alla fem kontor sorteras avfallet i fler kategorier än vad som visas i de olika 

figurerna/tabellerna. Ragn Shells har gjort en bedömning av CO2-utsläppen 2018 för Eurofins 

olika kontor baserat på Uppsalas avfallsfördelningen. Detta är något som Eurofins vill fortsätta 

med för att kunna följa sina trender. Totalt släppte Eurofins ut 11 ton CO2 som generats från 

463 ton avfall. Lidköping och Jönköping släpper ut mest CO2 medan Uppsala och Luleå ligger 

i botten. 

Tabell 15: CO2-emissioner för Eurofins avfall 

 

4.11 Vatten 

Avloppsvattnet i Lidköping kontrolleras 4ggr/år och ska nu börja mätas 6ggr/år, en årlig rapport 

av mätningarna skickas in till kommunen. Från och med 2019 kommer reningsavgifter införas 

för förhöjda värden av BOD, fosfor, kväve och suspenderat material. Fler ämnen i 

avloppsvattnet kommer också att börja studeras. 

PH-värdet från avloppsvattnet i Lidköping mäts varje år. Figuren nedan visar data från 2010 till 

2018 där pH-värdet ligger lågt. Helst ska pH-värdet ligga mellan de två värdegränserna (de raka 

linjerna i figuren) pH 6 till pH 10 som ligger mellan neutralt till svagt basiskt. Trenden för pH-

värdet går nedåt vilket innebär att vattnet blir mer surt även om det finns en stor variation från 

år till år. 
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Figur 24: pH-värdet för avloppsvattnet i Lidköping för åren 2010–2018 

I figuren nedan analyseras pH-värdet i Lidköping ytterligare. Det första fyra proven är tagna 

vid normal produktion och de fyra sista proven är tagna när metallavdelningen inte släpper ut 

något i avloppet. Data för de fyra första proven har längre pH-värde jämfört med de fyra sista 

vilket indikerar på att metallavdelningen har en signifikant påverkan på pH-värdet. Proverna 

har tagits vid tre olika provtagningsbrunnar. Den första (ANA_AC1) är från en plats där allt 

från avloppet samlas, den andra (ANA_AC2) är utanför miljö och vattenlaboratoriet och den 

tredje (ANA_AC3) är utanför metall och pesticidlaboratoriet. 

Vid den första provtagningsbrunnen ligger pH-värdet vid cirka 2 vid normal produktion. De 

fyra sista proverna har betydligt högre pH-värde och pikar sedan vid prov 7 till pH 11. 

Provtagningsbrunnen utan miljö och vattenlaboratoriet har mest stabil kurva vilket kan bero på 

att de inte använder metaller i sina analyser i samma utsträckning. PH-värdet ligger på ungefär 

7 vid de fyra första proverna och sjunker sedan till pH 2 för prov fem och ökar sedan igen för 

de tre sista proverna. Provtagningsbrunnen utanför metall och pesticidlaboratoriet har väldigt 

lågt pH-värde för de fyra första proverna, de ligger runt 0. För prov fem till åtta är pH-värdet 

runt 7 som är betydligt mer neutralt. Sammanfattningsvis visar figuren nedan att 

metallanvändningen minskar pH-värdet drastiskt i avloppsvattnet. 
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Figur 25: pH-värdet för Lidköpings avloppsvatten baserat på tre olika brunnar (ANA_AC1, 

ANA_AC2, ANA_AC3) och åtta olika prov 

BOD står för Biokemisk syreförbrukning och mäts i mg/l på Lidköping varje år. Det innebär 

att syrehalten som mikroorganismerna behöver för att kunna bryta ner organiskt material i 

avloppsvattnet studeras (Naturvårdverket, 2019). I figuren nedan visas att maxvärdet överstiger 

värdegränsen under hela den mätta tidsperioden från 2010 till 2018. Medelvärdet ligger 

omkring värdegränsen och minimumvärdet ligger en bit under. 

 

 

Figur 26: BOD mg/l för Lidköping mät i maxvärde, medelvärde och minimumvärden från 2010 

till 2018 

COD står för kemisk syreförbrukning och mäts i mg/l på Lidköping varje år. Det innebär att 

syrehalten som behövs för att alla organiska föreningar ska oxideras till sina slutprodukter mäts 
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(Naturvårdsverket, 2019). I figuren nedan visas att maxvärdet överstiger värdegränsen under 

hela den mätta tidsperioden från 2010 till 2018. Medelvärdet ligger omkring värdegränsen och 

minimumvärdet ligger en bit under. 

 

Figur 27: COD mg/l för Lidköping i maxvärde, medelvärde och minimumvärden från 2010 till 

2018 

Eurofins mäter även kvoten BOD/COD mellan samma tidsperiod för Lidköping. Figuren visar 

att kvoten ligger över begränsningsvärdet vilket innebär av avloppsvattnet renas och att det inte 

innehåller svårnedbrytbara ämnen. 

 

Figur 28: Kvoten mellan BOD och COD för Lidköpings avloppsvatten 

Kvävehalterna i mg/l för Lidköpings avloppsvatten jämfört med riktvärdet för 2010 till 2018 är 

lite högt. Maxvärdet har varit över riktvärdet sedan mätningens början. Medelvärdet sträcker 

sig över riktvärdet från 2013 och framåt. Trenden visar på att kvävehalterna ökar i 

avloppsvattnet. 
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Figur 29: Totala kvävemängden mätt i mg/l för Lidköpings avloppsvatten 

Lidköping mäter även avloppsvattnets suspenderade produkter i mg/l för samma tidsperiod. 

Här finns ett riktvärde och en värdegräns som Eurofins arbetar mot. De suspenderade ämnen 

ligger under värdegränsen men över riktvärdet. Det finns därför utrymme för att minska de 

suspenderade ämnena i avloppsvattnet. Trenderna visar på att de suspenderade ämnena 

minskade från 2010 till 2012 de har sedan legat på samma nivå tills 2015 då ökningen av 

suspenderat material återigen upptogs. 

 

Figur 30: Suspenderat material i mg/l för Lidköpings avloppsvatten 

Halterna av kadmium i mg/l mäts i avloppsvattnet för samma tidsperiod i Lidköping. Figuren 

nedan visar att kadmiumhalterna har varit väldigt låga, under värdegränsen fram till 2015. 

Halterna av kadmium ökade då kraftigt och orsak till detta utreds. Vid senaste mätningen 2018 

så har halterna sjunkit drastiskt igen. 
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Figur 31: Kadmiumhalterna i mg/l för Lidköpings avloppsvatten 

Kopparhalterna för Lidköpings avloppsvatten har mätts i mg/l för tidsperiod 2010 till 2018. 

Mätningarna visar på en stadig ökning från år till år. Minimumvärdet för kopparhalten började 

överstiga begränsningsvärdet från 2015. Dessa ökade värden kan bero på ökade provflöden från 

en analysmetod som kräver kopparanvändning. Begränsningsvärdet ligger på 0,20 mg/l. 

 

Figur 32: Kopparhalterna mätt i mg/l för Lidköpings avloppsvatten 

Förutom aspekterna ovan finns gränsvärden för etanol, metanol och aceton. 

Vattenförbrukningen mäts i samband med provtagningen av avloppsvattnet. 

Vattenförbrukningen ligger ungefär på 15 000 m3/år. 

4.12 Indirekta miljöaspekter 

Eurofins skriver på sin hemsida att deras analysverksamhet hjälper kunderna att fatta beslut 

som bidrar till en positiv utveckling för miljön, hälsan och säkerheten. Dessa beslut leder i det 

långa loppet till ett hållbart samhälle genom ett kretsloppstänk (Eurofins, 2020). Analyssvaren 

och rådgivningen till kunderna är därför en viktig indirekt miljöaspekt. Denna positiva indirekta 

miljöaspekt ökar då verksamheten utför fler analyser varje år. 
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En annan aspekt är hur Eurofins kunder hanterar/använder sig av analysutrustningen. Att skicka 

tillbaka analysutrustningen till Eurofins är ett bra alternativ eller att källsortera 

analysutrustningen på rätt sätt. 

I det dagliga arbetet förs miljö-, hälso-, och kvalitetsaspekter in och de är väl integrerade i 

verksamheten. Kunderna ska alltid vara försäkrade om att dessa aspekter prioriteras.  Eurofins 

tror också på att deras arbete som genomsyras av respekt, ärlighet och lojalitet bidrar till 

samhällsnytta och en hållbar värld (Eurofins, 2020).  

”Eurofins Food & Feed” jobbar bland annat med analyser av livsmedel som undersöker 

livsmedelskvalitén, livsmedelssäkerheten och redligheten. EU har uppmärksammat att det 

fuskas mer och mer med livsmedelsinnehållet vilket även innefattar användningen av 

miljögifter och pesticider. Eurofins ser till att de alltmer komplexa och bearbetade livsmedlen 

analyseras och kontrolleras så att dagligvaruhandeln kan leva upp till konsumenternas 

förväntningar (Eurofins, 2020). Detta leder också indirekt till att livsmedelsproducenterna följer 

de lagar och riktlinjer som finns gällande miljö-, och kvalitet för produkten. 

Eurofins är mycket beroende av sina leverantörer för att kunna utföra sin egen verksamhet. 

Därför påverkas Eurofins indirekt av leverantörernas miljöarbete. Hur leverantörerna tillverkar 

sina produkter kan negativt påverka miljön och människor i området. Leverantörerna av 

lösningsmedel och andra kemiska produkter som inte bör hamna i naturen har alltid en risk för 

läckage vilket också ger negativa effekter på naturen. 

4.13 Livscykelperspektiv 

Standarden ISO 14001:2015 kräver att företag tar med ett livscykelperspektiv in i sitt 

miljöledningssystem. Detta är en del av ”göra” delen i PDCA-cykeln. Det gäller att titta på 

miljöpåverkan från sina produkter och tjänster och lägga till detta perspektiv i värderingen av 

miljöaspekterna (Cornell, 2017). 

Livscykelperspektivet tittar på alla steg för respektive produkt eller tjänst och detta kan delas 

in i tre olika steg: 

1. Vad händer med materialet och resurserna innan företaget får tillgång till det? 

- Produktens design 

- Val av råvaror, utvinningen av material, bearbetning, transporter och framställning. 

2. Vad gör företaget med själva produkten? Vad gör kunderna? 

- Bearbetning, paketering och framställning 

- Lagring av produkten och användning av kontorsmaterial 

- Andra företag som utför vissa tjänster för företaget 

- Transporter av varor till och från kunder 

- Lagring och användning av produkterna 

3. Vad händer med produkten när den inte används längre? 

- Avfall från produkten/tjänsten, återvinning, deponi osv (Cornell, 2017). 

Eurofins största leverantör av kemikalier är VWR som inte har någon data på vilken 

miljöpåverkan deras produkter har. De svarar att deras största miljöpåverkan kommer från 

transporter. Detta gör det svårt för Eurofins att utvärdera kemikalieanvändningen utifrån ett 

livscykelperspektiv. I Lidköping finns ett lager av kemikalier från VWR vilket innebär att 

transporterna till och från företaget minskar när alla kemikalier fylls på samtidigt. Generellt är 
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det svårt att få fram data från miljöaspekterna utifrån ett livscykelperspektiv eftersom Eurofins 

leverantörer inte har denna information tillgänglig. 

Förutom att kontakta VWR har Eurofins kontaktat alla avfallsbolag för att få en bättre förståelse 

av avfallets klimatpåverkan. Data över Uppsalas CO2-utsläpp finns samt beräknade CO2-

utsläpp för alla bolagen baserat på att avfallet har samma fördelning som Uppsalas. 

Förhoppningsvis kommer avfallsbolagen att kunna ge mer data i framtiden. 

Eurofins arbetar aktivt med att göra bedömningar och utvärderingar av sina leverantörer med 

ett fokus på deras miljö-, och kvalitetsarbete. Eurofins prioriterar även miljövänliga produkter 

där de bland annat tar hänsyn till val av material, energiförbrukning och transporter till och från 

företaget. Se mer information om detta vid 4.9 Inköp. Det gör att även om Eurofins inte kan ta 

reda på hur stor miljöpåverkan deras inköpta varor och tjänster har så tar de aktiva val för att 

minska påverkan. De väljer leverantörer som prioriterar miljö och kvalitetsarbete och kan 

erbjuda miljövänliga produkter. 

En bra taktik som Eurofins kan använda sig av för att implementera ett livscykelperspektiv in i 

deras verksamhet är att samla anställda från olika delar av verksamheten till exempel sälj och 

marknadsföring, HR, ekonomi och logistik. Därefter hålla i ett möte där livscykelperspektivet 

diskuteras och de olika perspektiven lyfts fram för att få en helhetsbild av hur det ligger till idag 

(Cornell, 2017). 

Här kommer några förslag på vad Eurofins kan undersöka för att föra in mer av 

livscykelperspektivet i miljöledningssystemet: 

1. Fundera över vilka material som används i verksamheten tex analysutrustning, 

analysmaterial och förbrukningsvaror för kontorsverksamheten. Finns det möjlighet att 

byta ut material till mer miljövänliga? Ett exempel kan vara att byta ut ”vanligt” 

kopieringspapper till Svanenmärkt. 

2. Ställ krav på leverantörer att de ska börja mäta deras miljöpåverkan från deras 

produkter. 

3. Köp in en större andel miljömärkta produkter eftersom de på olika sätt bevisar att 

miljöpåverkan från dessa produkter är mindre. 

4. Välj leverantörer som ligger nära Eurofins kontor för att minska transporterna. Revidera 

leverantörerna regelbundet för att se om det finns andra alternativa leverantörer som 

ligger närmare och erbjuder samma produkter. 

5. Fortsätt att arbeta med avfallsbolagen och se till att mer av avfallet återanvänds eller 

återvinns. 

6. Undersök vad kunderna gör med sina analysresultat, vilka beslut tas/vilka förändringar 

sker? Undersök också vad kunderna gör med sin analysutrustning. 

Det kan vara svårt att påverka leverantörerna och få de att ändra på sina redan fungerande 

system speciellt om Eurofins köper små kvantiteter eller om leverantören är betydligt större än 

Eurofins (Cornell, 2017). Det är dock alltid värt ett försök eftersom frågan kan få leverantören 

att börja fundera på dessa frågor och så småningom utreda sina produkters miljöpåverkan i 

framtiden. 

En aspekt som hänger ihop med val av material och avfall är att det är mycket lättare att 

återvinna produkter som består av ett och samma material. Produkter med en mix av olika 



   
 

40 
 
 

material som exempelvis vissa kartonger gör att återvinningsgraden minskar drastiskt (Cornell, 

2017). 

4.14 Signifikanta miljöaspekter 

Tabellen nedan visar en bedömning och jämförelser mellan de olika miljöaspekterna. Detta är 

en del av planeringsstadiet för PDCA-cykeln. Aspekterna mäts utifrån omfattning till betydelse 

på en skala från 1 (lågt) till 5 (högt). Resultatet multipliceras sedan för att få fram signifikansen. 

Möjligheten att påverka miljöaspekten mäts också på en skala från ett till fem. 

Tabell 16: Värdering av miljöaspekterna 

Aspekter Beskrivning Mäng

d 

Omfatt

ning 

(1–5) 

Betyda

nde 

(1–5) 

Signifi

kant 

Möjli

ghet 

att 

påver

ka (1–

5) 

Kommentarer 

Energi Elanvändning 

och 

uppvärmning 

5112 

000 

kWh 

5 4 20 4 Laboratorium 

kräver mycket 

energi för 

dragskåp, 

analysinstrume

nt och kylrum. 

Dock finns det 

möjlighet 
genom 

värmeåtervinni

ng och andra 

åtgärder att 

minska 

förbrukningen 

drastiskt.  

Kemikalier Kemikalier till 

analyser 

Ingen 

data 

4 3 12 2 Verksamheten 

består till stor 

del av 

laboratorium 

vilket ger en 
central 

kemikalieanvän

dning.  

Lösningsme

del 

Lösningsmedel 

till analyser 

18 80

5 liter 

3 4 12 2 Många 

analysmetoder 

innefattar 

lösningsmedel. 

Köldmedier Kylrum och 

kylskåp 

205 

kg 

3 2 6 2 - 

Förbrukning

svaror 

Papper och 

plast 

8095 

kg 

(papp

er) 

4 3 12 4 Pappersanvänd

ning för 

kontorsverksam

heten och 

engångsplast 
används i 

laboratorium. 

Transporter Transportörer 

till och från 

företaget samt 

tjänsteresor 

85 20

0 mil 

(tjänst

e-, 

5 3 15 5 Inhämtningen 

av prover 

kräver mycket 

transporter. 
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och 

poolbi

lar) 

Finns ingen 

dokumenterad 

data för 

flygtransporter

na.  

Inköp Rutiner och 

leverantörsbedö

mningar 

Ingen 

data 

2 2 4 3 Eurofins kan 

satsa mer på att 

köpa in 

miljövänliga 

produkter.  

Avfall Avfallsfördelni

ng och farligt 

avfall 

463 2

00 kg 

4 4 16 3 Producerar 

mycket avfall 

från de olika 

kontoren. 

Genom bättre 

kontakt med 

leverantörerna 

kan CO2-

utsläppen 

mätas och mer 

avfall gå till 

återvinning.  

Vatten Avloppsvatten 
och 

vattenförbrukni

ng 

15000
m3 

2 3 6 3 Förbättringsmö
jligheter för 

avloppsvattnet 

för exempelvis 

koppar, kväve 

och 

kadmiumhalter

na.  

Indirekta 

miljöaspekt

er 

Analysverksam

het och 

leverantörer 

Ingen 

data 

2 2 4 2 Genom att 

arbeta med 

livscykelperspe

ktivet finns det 

potential att 
minska de 

negativa 

indirekta 

miljöaspekterna

. 

 

Tabell 17: Miljöaspekterna i CO2-utsläpp och CO2-ekvivalenter baserat på data från 

2018 

Aspekter Kg CO2 Kg CO2 ekvivalenter 

Energi 394 500 kg - 

Kemikalier - - 

Lösningsmedel - 90 kg 

Köldmedier - 438 000 kg 

Förbrukningsvaror - 1619 kg  

Transporter 129 845 kg 139 558 kg 

Inköp - - 

Avfall 11 024 kg 811 369 kg 

Vatten 654 kg 654 kg 

Indirekta miljöaspekter - - 
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Beräkningar för ovanstående tabell finns i bilaga 6. Från tabell 16 räknas sex av 

miljöaspekterna som signifikanta. Alla aspekter som har en signifikans på större eller 

lika med 12 räknas som signifikanta. De signifikanta miljöaspekterna listas här nedan: 

1. Energi 

2. Kemikalier 

3. Lösningsmedel 

4. Förbrukningsvaror 

5. Transporter 

6. Avfall 

4.15 Miljömål 

Eurofins miljömål och handlingsplanerna för att uppnå de strävar Eurofins att följa upp varje 

kvartal. Det är något som fungerar mer eller mindre bra i olika avdelningar på Eurofins. En ny 

satsning på en arbetsgrupp per kontor som ska utreda miljömålen varje kvartal ska testas. Att 

skapa miljömål är en del av planeringsstadiet i PDCA-cykeln. 

Förslag på nya miljömål: 

1. Minska energiförbrukningen med 10% till 2022-01-01, ansvarig: Miljöchef 

2. Öka mängden urfasade kemikalier med 50% till 2022-05-01, ansvarig: 

Kemikalieansvarig 

3. Minska lösningsmedelsförbrukningen per prov till 0,058 kg till 2022-05-01, ansvarig: 

Kemikalieansvarig 

4. Byt ut engångsplasten i laboratorium mot glas, bionedbrytbara material eller liknande 

till 2025-01-01, ansvarig: Inköpschef 

5. Börja föra statistik för flygtransporterna i antal mil flugna och CO2-utsläppen till 2021-

01-01, ansvarig: Transportchef 

6. Minska avfallsmängderna med 10% till år 2022-01-01, ansvarig: Miljöchef 

5 Diskussion 

5.1 Eurofins strävan mot nollutsläpp av växthusgaser 

Utifrån de presenterade miljöaspekterna i tabell 16 och 17 så kan bedömningen göras att 

Eurofins har en lång väg kvar för att nå nollutsläpp av växthusgaser. De signifikanta 

miljöaspekterna; Energi, kemikalier, lösningsmedel, förbrukningsvaror, transporter och avfall 

är de tuffaste delarna utifrån ett miljöledningssystem just nu. Men det betyder inte att problemet 

ligger i CO2-utsläppen. Här nedan presenteras de olika miljöaspekterna och diskuteras utifrån 

ett klimatneutralt perspektiv. 

För energisektorn så är det fjärrvärmen som ger upphov till den stora delen av CO2-utsläppen. 

Att bli klimatneutral måste innebära att Eurofins finner andra sätt att värma upp sina lokaler. 

En del av kontorslokalerna skulle kunna värmas upp av överskottsenergin från 

analysmaskinerna exempelvis. 

Kemikalieanvändningen i sig generar inte till några CO2-utsläpp men tillverkningen av 

kemikalierna och transporterna till företaget genererar utsläpp av växthusgaser. En lösning på 

detta är att ha leverantörer som kör med 100% förnyelsebart bränsle och tillverkar sina 

produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 
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Lösningsmedel hänger ihop med kemikalieanvändningen. Många lösningsmedel är dock 

flyktiga (”Lösningsmedel”, 2020) vilket gör att de reagerar med luften och orsakar problem på 

detta sätt. Annars så är det tillverkningen, transporterna till och från företaget samt avfallet som 

uppstår som bidrar till mest CO2-utsläpp. 

Köldmedieanvändningen måste helt upphöra för att företaget ska lyckas bli klimatneutralt. I 

dagsläget skulle det inte vara möjligt att sluta med kylning av prover och samtidigt säkerställa 

resultaten. Men i framtiden kanske andra klimatneutrala alternativa köldmedier finns på 

marknaden eller möjligtvis så behövs det ingen kylning. 

Av förbrukningsvarorna så har pappers-, och plastanvändningen tagits upp. Om inga 

växthusgaser får släppas ut så blir det total förbud för allt papper och plast (Laurijssen, Marsidi 

& Faail, 2010) (Naturvårdsverket, 2020). En första tanke kan vara att byta ut pappret mot 

datorer och mobiler men detta kräver i sin tur många steg som släpper ut CO2. Plasten kan bytas 

ut mot ett material som kräver betydligt mindre energi vid tillverkning samt som har en längre 

hållbarhet än plast. 

Transportsektorn skulle behöva övergå helt till förnybara bränslen vilket inte är en omöjlighet 

ens för lastbilar. Problemet är dock med flygtransporterna. Det räcker inte med att minska 

flygresorna utan alla resor behöver köras på 100% biobränsle. Vem vet om några år kanske 

detta är verkligenheten? 

Inköpsavdelningen i företaget får i samband med målet en stor utmaning. Det handlar inte bara 

om att köpa miljövänliga produkter och att leverantörerna arbetar med miljöfrågor. Nu ska helst 

produkterna i sig vara klimatneutrala. Svårigheten är att Eurofins som har ett så pass stort utbud 

av analysmetoder som kräver specifika kemikalier och andra produkter, som kanske inte går att 

tillverka klimatneutralt. 

För att avfallet inte ska släppa ut några CO2-utsläpp behöver allt avfall återanvändas. 

Analysmaskiner som går sönder lagas och laboratorieutrustning återanvänds osv. På detta sätt 

minskas avfallet drastiskt vilket även gör att utsläppen följer samma spår. 

Vattenförbrukningens CO2-utsläpp bör vara en av de lättaste att eliminera. Vattnet i sig självt 

släpper inte ut någon koldioxid utan det är transporterna till och från företaget som kan kräva 

el och själva reningsprocessen släpper ut en del växthusgaser (Molínos-Senante & Guzmán, 

2016).  

De indirekta miljöaspekterna kan vara extra knepiga eftersom de sträcker sig utanför företagets 

kontroll. Alla leverantörer behöver vara klimatneutrala eftersom företaget inte får bidra till 

några utsläpp av växthusgaser varken direkt eller indirekt. Eurofins kan ställa krav på 

leverantörer och kunder till viss del men det är inte många verksamheter idag som skulle gå 

med på att satsa allt på att bli klimatneutrala om det inte är deras egen idé. 

Troligtvis är det omöjligt att vara helt klimatneutral på egen hand men med hjälp av 

klimatkompensationer genom att exempelvis plantera nya träd så skulle det i praktiken gå.  

Det finns flera gemensamma drag för många av miljöaspekterna som förnyelsebara transporter, 

klimatneutrala produkter och minimerat avfall. Om dessa tre aspekter uppfylls så kommer de 

andra aspekterna att följa med, därför anser jag att transporter, inköp och avfall är de viktigaste 

frågorna att jobba med för att Eurofins ska kunna bli ett klimatneutralt företag. 
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5.2 Signifikanta miljöaspekter 

Eurofins signifikanta miljöaspekter är 

1. Energi 

2. Kemikalier 

3. Lösningsmedel 

4. Förbrukningsvaror 

5. Transporter 

6. Avfall 

För Eurofins innebär detta att dessa aspekter ger störst påverkan på miljön och därför bör 

Eurofins satsa på dessa aspekter tills en ny bedömning görs. Ett miljöledningssystem är 

föränderligt och utvecklas konstant i och med företagets nya förbättringsinsatser. 

Bedömningen av miljöaspekterna är gjord utifrån all miljödata från Eurofins. Det finns dock 

inte data tillgänglig för allt, exempelvis hur stora mängder kemikalier som används eller hur 

mycket engångsplast som köpt in årligen. Detta har gjort att förutom data från företaget har en 

uppfattning fåtts genom Skype möten, inläsning på hemsidan och mejlkonversationer med 

anställda på Eurofins. På grund av detta kan det vara svårt som läsare att hänga med i tabell 16. 

Här kommer därför en förklaring för de sex olika miljöaspekterna. 

Energi: De utförliga energideklarationerna för Lidköping och Jönköping visade upp många 

olika perspektiv och tog upp flertalet förslag för hur energiförbrukningen kan minska. I dessa 

rapporter beskrevs även förutsättningarna som behövs för att analyserna ska fungera 

exempelvis en inomhustemperatur på 21–23 grader Celsius, att analysmaskinerna kräver 

mycket energi och dragskåpen behöver god ventilation. Detta gör att bedömningen gjordes att 

energin är en signifikant miljöaspekt. 

Kemikalier: Eurofins verksamhet består till största del av analyser på laboratorium. I dessa 

laboratorium används 1566 olika kemikalier. Detta gör att jag gissar att kemikalieanvändningen 

är stor vilket avspeglar sig på en negativ miljöpåverkan. Eurofins använder sig även av en del 

skadliga kemikalier som CMR-ämnen och kemikalier som finns på REACH begräningslista 

eller som PRIO-utfasningsämnen. Detta gör att bedömningen gjordes att kemikalier är en 

signifikant miljöaspekt. 

Lösningsmedel: Allt lösningsmedel behandlas som farligt avfall, detta avfall är inte särskilt bra 

för miljön. Dessutom ökar lösningsmedelsanvändningen på grund av ökade antal prov. Detta 

gör att bedömningen gjordes att lösningsmedel är en signifikant miljöaspekt. 

Förbrukningsvaror: Pappersanvändningen har legat stabilt under flera år och här finns potential 

att minska mängden. Det finns ingen data på mängden inköpt plast men eftersom Eurofins 

använder sig av engångsplast i sitt laboratorium så måste det vara en hel del. All denna plast 

skapar stora mängder CO2 samt ger upphov till en stor del av avfallet för företaget. Dessutom 

kan det vara svårt att återvinna plast som är kontaminerat med farliga kemiska blandningar som 

då behöver behandlas som farligt avfall istället. Detta gör att bedömningen gjordes att 

förbrukningsvaror är en signifikant miljöaspekt. 

Transporter: Att Eurofins inte räknar in sina flygresor i miljöledningssystemet ger en orättvis 

bild av transporternas miljöpåverkan. Eurofins bör också räkna och hålla koll på antal mil körda 

med deras poolbilar, data finns idag endast för Lidköping och Jönköping. Transporterna ökar 
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för fler prover som utförs vilket gör att de miljö-, och ekonomiska intressena krockar. Detta gör 

att bedömningen gjordes att transporterna är en signifikant miljöaspekt. 

Avfall: Att avfallsmängden ökar istället för att minska är ingen bra trend. Det verkar som att 

det är svårt att ha koll på avfallsfrågorna då de olika kontoren använder sig av olika avfallsbolag. 

När arbetet med avfallsbolagen diskuteras mer kan förhoppningsvis mer avfall återvinnas och 

CO2-utsläppen börja mätas. Detta gör att bedömningen gjordes att avfallet är en signifikant 

miljöaspekt. 

5.3 Indirekta miljöaspekter 

Eurofins indirekta miljöaspekter handlar om att hjälpa sina kunder att fatta beslut som 

bidrar till en positiv utvecklig för miljön och bidrar till en hållbar värld. Hur deras 

kunder hanterar analysutrustningen är en annan aspekt. Eurofins vill att de skickar 

tillbaka använd utrustning så att den kan återanvändas eller att utrustningen återvinns. 

 

Genom att Eurofins utför livskvalitétsanalyser, kontrollerar redligheten och 

livsmedelssäkerheten så bidrar det till att lagar och regler relaterade till miljön följs. Det 

kan exempelvis innebära att miljögifter och pesticider begränsas i livsmedel. 

 

En sista indirekt miljöaspekt för Eurofins är deras leverantörer. Hur leverantörernas 

miljöarbete ser ut påverkar i sin tur deras produkter som Eurofins använder sig av. 

Leverantörerna kan ha en negativ påverkan på miljön och människor. Hur närområdet 

påverkas beror på vilken verksamhet leverantören utför. 

 

Det är nyttigt för Eurofins att hålla koll på sina bra och mindre bra indirekta 

miljöaspekter för att kunna lyfta de bra till sina kunder och medarbetare. Samtidigt så 

ger en ökad förståelse ofta ett ökat engagemang att förändra det som är mindre bra. 

 

5.4 Livscykelperspektiv 

Eurofins gör redan en del som räknas in till livscykelperspektivet som att fråga VWR deras 

största leverantör om vilken miljöpåverkan deras produkter har. Detta hade tyvärr inte 

leverantören någon koll på. Alla avfallsbolag har även kontaktas för att ta reda på vilka CO2-

utsläpp som avfallet ger upphov till. Data för detta finns idag för Uppsala samt en bedömning 

av alla kontor baserat på Uppsalas avfallsfördelning. 

Bedömningar och utvärderingar utförs på alla leverantörer för att se till att de arbetar aktivt med 

miljö-, och kvalitetsfrågor. Eurofins jobbar även på att köpa in miljövänliga produkter där de 

bland annat tar hänsyn till val av material, energiförbrukning och transporter till och från 

företaget. På det sättet försöker Eurofins att minska sin miljöpåverkan. 

För att fortsätta på arbetet kan det vara bra att ha ett gemensamt möte med olika avdelningar i 

verksamheten där livscykelperspektivet diskuteras. Förhoppningsvis kan detta möte göra att 

alla perspektiv uppmärksammas och att ett helhetsperspektiv ges som kan leda vidare arbetet. 

Här nedan kommer förslag på vad Eurofins kan fortsätta att jobba vidare med: 
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1. Fundera över vilka material som används i verksamheten tex analysutrustning, 

analysmaterial och förbrukningsvaror för kontorsverksamheten. Finns det möjlighet 

att byta ut material till ett mer miljövänligt? Ett exempel kan vara att byta ut ”vanligt” 

kopieringspapper till Svanenmärkt. 

2. Ställa krav på leverantörer att de ska börja mäta deras miljöpåverkan från deras 

produkter. 

3. Köp in en större andel miljömärkta produkter eftersom de på olika sätt bevisar att 

miljöpåverkan från dessa produkter är mindre. 

4. Välj leverantörer som ligger nära Eurofins kontor för att minska transporterna. 

Revidera leverantörerna regelbundet för att se om det finns andra alternativa 

leverantörer som ligger närmare och erbjuder samma produkter. 

5. Fortsätta arbeta med avfallsbolagen och se till att mer av avfallet återanvänds eller 

återvinns. 

6. Undersök vad kunderna gör med sina analysresultat, vilka beslut tas/vilka 

förändringar sker? Undersök också vad kunderna gör med sin analysutrustning. 

 

5.5 Fortsatt arbete 

Tabell 1 ”Möjligheter och risker för Eurofins” ger upphov till sju stycken möjligheter och 

risker. Om mer tid skulle lagts på denna del skulle det säkerligen kommit upp fler möjligheter 

och risker. Oftast finns det väldigt många olika aspekter men tid och resurser räcker inte till för 

att upptäcka alla. 

De signifikanta och indirekta miljöaspekterna är specifika just för Eurofins. Endast efter en 

miljöutredning av miljöaspekterna kan de signifikanta miljöaspekterna bestämmas. De skiljer 

sig då ofta från företag till företag eftersom deras verksamhet ser olika ut. Ibland kan de 

signifikanta miljöaspekterna vara liknande men det betyder fortfarande inte att arbetet med de 

enskilda aspekterna kommer se likadant ut för de olika företagen. Samma resonemang gäller 

för de indirekta miljöaspekterna. 

På grund av Covid-19 har arbetet bedrivits på distans hemifrån vilket har bidragit till att val av 

metoder har omvärderats. Detta gjorde bland annat att besöket på Eurofins huvudkontor i 

Lidköping ställdes in. Hade det varit möjligt att tillbringa tid på företaget hade troligtvis andra 

aspekter av miljöledningssystemet och verksamheten uppmärksammats genom kontakt med 

fler människor och observationer vid rundvandring. Det hade även varit lättare att få överblick 

över verksamheten vid ett besök och troligtvis hade en närmare kontakt med företaget 

genomförts. 

Eurofins har med denna rapport fått med sig en utvärdering av deras miljöaspekter med nya 

miljömål. Förslag på hur ett livscykelperspektiv kan implementeras in i miljöledningssystemet 

och de indirekta miljöaspekterna har presenterats. Slutligen har ett perspektiv presenterats där 

Eurofin har nollutsläpp av växthusgaser. Förhoppningen är att Eurofins kan använda sig av 

denna information, värdera vad som är viktigt för de och utveckla sitt miljöledningssystem till 

det bättre. 
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6 Slutsatser 
Eurofins har ett välfungerande och strukturerat miljöledningssystem. Det är väl integrerat i 

organisationen och precis som för alla andra finns det alltid förbättringspotential. Eurofins 

signifikanta miljöaspekter är energi, kemikalier, lösningsmedel, förbrukningsvaror, transporter 

och avfall. Dessa togs fram genom en värdering av de olika miljöaspekterna. 

De indirekta miljöaspekterna sträcker sig utanför själva verksamheten. Här kan vi se att 

analysarbetet ger positiva miljöeffekter genom att kunderna får korrekt data och kan ta beslut 

som gynnar miljön. I längden kan det bidra till ett hållbart samhälle. All utrustning som 

kunderna får behöver hanteras på rätt sätt för att minska miljöpåverkan. Ett alternativ är att 

skicka de tillbaka till Eurofins så att det kan återvändas, alternativt att kunderna själva 

återvinner utrustningen. 

Eurofins arbetar bland annat med att säkerställa livsmedelssäkerheten, livsmedelskvaliten och 

redligheten för olika typer livsmedel. Detta leder till att kunder i livsmedelsbutiker och 

dagligvaruhandeln får bättre koll på sina produkter och kan köpa in de varor som lever upp till 

den kvalité som de vill ha. Indirekt leder detta också till att fusket bland matproducenter minskar 

vilket gör att regler och riktlinjer följs. Det kan innefatta användningen av miljögifter och andra 

miljöregleringar. 

Vilka leverantörer som Eurofins använder sig av påverkar indirekt Eurofins miljöarbete och 

dess utsläpp av växthusgaser. Leverantörerna använder sig av vissa material som har utvunnits, 

bearbetats och framställs för att sedan fraktas till Eurofins. Alla dessa steg gör att produkterna 

har ett klimatavtryck. Leverantörerna kan också påverka sin närliggande miljö och människorna 

som bor där negativt genom exempelvis läckage av kemiska produkter. 

För att utveckla Eurofins livscykelperspektiv in i deras miljöledningssystem har sex olika 

förslag tagits fram: 

1. Fundera över vilka material som används i verksamheten tex analysutrustning, 

analysmaterial och förbrukningsvaror för kontorsverksamheten. Finns det möjlighet att 

byta ut material till ett mer miljövänligt? Ett exempel kan vara att byta ut ”vanligt” 

kopieringspapper till Svanenmärkt. 

2. Ställ krav på leverantörerna att de ska börja mäta sin miljöpåverkan från deras 

produkter. 

3. Köp in en större andel miljömärkta produkter eftersom de på olika sätt bevisar att 

miljöpåverkan från dessa produkter är mindre. 

4. Välj leverantörer som ligger nära Eurofins kontor för att minska transporterna. Revidera 

leverantörerna regelbundet för att se om det finns andra alternativa leverantörer som 

ligger närmare och erbjuder samma produkter. 

5. Fortsätt att arbeta med avfallsbolagen och se till att mer av avfallet återanvänds eller 

återvinns. 

6. Undersök vad kunderna gör med sina analysresultat, vilka beslut tas/vilka förändringar 

sker? Undersök också vad kunderna gör med sin analysutrustning. 

 

För att Eurofins ska bli ett klimatneutralt företag så är det en lång väg att gå. Men med 

hjälp av framtidens teknik, klimatkompensationer och hårt arbete med miljöaspekterna 

så skulle Eurofins komma en bra bit på vägen. 
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I dagsläget är de största utmaningarna transporterna, inköp av produkter samt avfallsfrågor. 

Alla transporter behöver drivas av förnyelsebart bränsle även flygtransporterna vilket idag är 

svårt att få till. Inköpsavdelningen kan bara köpa in produkter som är klimatneutrala och där 

leverantörerna kan transportera produkterna till företaget med förnyelsebart bränsle. För vissa 

produkter kanske ovanstående punkter fungerar men eftersom Eurofins köper in så pass många 

olika produkter från många olika leverantörer så blir det svårt. Allt som ska gå till avfall behöver 

istället återvinnas exempelvis laboratorieutrustning. Detta är svårt eftersom mycket av avfallet 

inte går att återanvända, det är förbrukat som exempelvis farligt avfall i form av lösningsmedel. 

Om Eurofins strävar efter att ha nollutsläpp av växthusgaser så kommer de att minska sina 

kunders indirekta miljöaspekter. Detta på grund utav att kundernas kontakt med Eurofins inte 

kommer påverka miljön negativt i avseende på växthusgaser. 

7 Slutord 
Jag vill först och främst tacka Eurofins som gav mig möjligheten att få skriva detta arbete. 

Redan från start har jag känt att Eurofins har trott på min potential och har fått mig att känna 

mig uppskattad. Anna Hasselberg, kvalitets och miljöchef på Eurofins som även varit min 

handledare och kontaktperson från företag har gett mig mycket data och visat interna system 

för att öka min förståelse för deras miljöledningssystem. Jag har verkligen uppskattat hennes 

snabba mejlsvar och engagemang under hela arbetet. Det har gjort att detta arbete har känts 

meningsfullt och prioriterat hela vägen. 

Lina Sauer, kemikalieansvarig på Eurofins har gett mig en rundtur i datasystemet KLARA och 

gett annan viktig information om kemikalierna. Tack till Jörgen Andersson som bidragit med 

transportdata och tack till Karin Edvardsen för bilden till framsidan av denna rapport. 

Jag vill också tacka min handledare Dan Strömberg för att han har hjälpt mig att alltid komma 

vidare med mitt arbete. Gett nya perspektiv, hjälpt till med CO2-uträkningar och kommenterat 

på själva arbetet vilket har varit uppskattat. 

Slutligen vill jag tacka mina fantastiska kurskamrater Mikaela Concha Velasquez, Astrid 

Schleeh och Emilia Andersson som gett mig många kloka råd under arbetets gång och alltid 

funnits där som stöd. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Kemikalielagstiftning 

 

Lagstiftning Beskrivning  

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker: Krav på bland annat 
kemikalieförteckning över kemiska riskkällor 
samt riskbedömning för dessa, märkning av 
kemikalier och register över tillståndspliktiga 
ämnen.  

ASF 2018:1 Hygieniska gränsvärden: Krav på 
luftföroreningar av olika ämnen. 

LVFS 2011:9 Om kontroll av narkotika: Krav på tillstånd för 
innehav och hantering av 
narkotikaklassade ämnen. 

KIFS 2017:7 Om kemiska produkter och biotekniska 
organismer: Krav på bland annat förvaring av 
farliga 
kemiska produkter. 

CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) Krav på klassificering och märkning av kemiska 
produkter 

REACH-förordningen (EG nr 1907/2006) Övergripande EU gemensamma regler för 
kemikaliehantering. 

SFS 2008:245 Om kemiska produkter och biotekniska 
organismer 

Miljöbalk 1998:808 t.o.m. SFS 2018:1427 Kemikaliehantering, substitutionsprincipen, 
avfallshantering osv.  

9.2 Bilaga 2: Leverantörer  

 

Leverantörer - Förbrukningsvaror Leverantörer - Transportörer 

AB Ninolab DHL Freight 

Ahlsell Sverige AB Schenker 

Antpac Production AB PostNord 

Artekno Oy Crown 

BergmanLabora AB Frödinge 

Edgemo A/S Taxibudsgruppen 

Edgemo it instinct - BRUK 507066 Philipsåkeri 

Emballator Mellerud Plast AB Mejeritransporter 

Eurofins Miljö A/S – EUR Jonsson & Jonsson 

Gammadata Instrument AB DHL Express 

Gerdmans Inredningar AB UPS 

Göran Rydén FSG AB Jetpak 

Hach Lange AB Bring 

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH TNT 

JanData Consulting AB  

Kinnarps AB  

LabService AB  



   
 

 
 
 

LESS UK Ltd  

LGC Standards GmbH  

Lundaproduktioner  

Lyreco Sverige AB  

Metrohm Nordic AB  

Nordic Pack Förpackningar AB  

OmniProcess AB  

Packoplock Scandinavia AB  

Pac-Production Sweden AB  

PerkinElmer Sverige AB  

Procurator AB  

Saveen & Werner AB  

Sigma-Aldrich Sweden AB  

Skalar Analytical BV  

Skandinaviska Genetec AB  

Solveco AB  

Teknolab Sorbent AB  

Th. Geyer Skandinavien AB  

Thermo Electron Sweden AB  

Thermo Fisher Scientific Oy  

Tingstad Papper AB  

TM-Autolab AS  

Walter Sarstedt AB  

VWR International AB  

 

9.3 Bilaga 3: Beräkningar av CO2-utsläpp och CO2-ekvivalenter från transporter 

 

Liter per år = 0,6 liter/mil x 56 000 mil/år = 33 600 liter/år. 

Kg CO2 per år = 33 600 liter/år x 2,54 kg CO2/liter = 85 344 kg CO2/år (Svenska Petroleum & 

Biodrivmedel Institutet, 2019); (Svenska Petroleum & Biodrivmedel institutet, 2018). 

Kg CO2 ekvivalenter = 33 600 liter/år x 2,73 kg CO2 ekv/liter= 91 728 kg CO2-ekvivalenter 

(Energimyndigheten, 2019). 

Om poolbilarna läggs till och det tas för givet att de också är Volkswagen Passat med samma 

bränsleförbrukning så skulle det se ut såhär: 

Totalt antal mil körda = 56 000 + 28 000 + 1200 = 85 200 mil. 

Liter per år = 0,6 liter/mil x 85 200 mil/år = 51 120 liter/år. 

Kg CO2 per år = 51 120 liter/år x 2,54 kg CO2/liter = 129 845 kg CO2/år. 

Kg CO2 ekvivalenter = 51 120 liter/år x 2,73 kg CO2 ekv/liter = 139 557,6 kg CO2-ekvivalenter 

 

 



   
 

 
 
 

9.4 Bilaga 4: Köldmedier – Lidköping  

 

 

9.5 Bilaga 5: Köldmedier - Uppsala 

 

 

9.6 Bilaga 6: Beräkningar för figur 17 

 

CO2-ekvivalenter förkortas hädanefter till CO2 ekv. 

Luleå avfall: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019).  

Brännbart: 2,3x 2040 kg = 4692 kg CO2 ekv 

Matavfall: 0,03 x 1840 kg = 55,2 kg CO2 ekv 



   
 

 
 
 

Wellpapp: 0,3 x 2040 kg = 612 kg CO2 ekv 

Plastförpackningar: 1,5 x 960 kg = 1440 kg CO2 ekv 

Returpapper: 0,4 x 70 kg = 28 kg CO2 ekv 

Glasförpackningar: 0,45 x 60 kg = 27 kg CO2 ekv 

Metallförpackningar: 0,4 x 20 kg = 8 kg CO2 ekv 

Småkemikalier: 1,2 x 5kg = 6 kg CO2 ekv 

Totalt: 4692 + 55,2 + 612 + 1440 + 28 + 27 + 8 + 6 kg CO2 ekv = 6868 kg CO2 ekv 

 

Uppsala avfall: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019). 

Plastförpackningar: 1,5 x 3274 kg = 4911 kg CO2 ekv 

Brännbart: 2,3 x 13 050 kg = 30 015 kg CO2 ekv 

Wellpapp: 0,3 x 2003 kg = 601 kg CO2 ekv 

Småkemikalier: 1,2 x 115 kg = 138 kg CO2 ekv 

Glasförpackningar: 0,45 x (1322+661) kg= 892 kg CO2 ekv 

Pappersförpackningar: 0,3 x 410 kg = 123 kg CO2 ekv 

Returpapper: 0,4 x (40 + 195) kg = 94 kg CO2 ekv 

Elektronik: 36,5 x 198 kg = 7227 kg CO2 ekv 

Metallförpackningar: 0,4 x 6 kg = 2 kg CO2 ekv 

Restavfall: 2,1 x 35 kg = 73,5 kg CO2 ekv 

Totalt: 4911 + 30 015 + 601 + 138 + 892 + 123 + 94 + 7227 + 2 + 73,5 kg CO2 ekv = 

44 077 CO2-ekv 

 

Lidköping avfall: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019). 

Brännbart: 2,3 x 170 160 kg = 391 368 kg CO2 ekv 

Wellpapp: 0,3 x 8975 kg = 2693 kg CO2 ekv 

Träavfall: -0,2 x 3320 kg = -664 kg CO2 ekv 

Returpapper: 0,4 x 1240 kg = 496 kg CO2 ekv 

Metallförpackningar: 0,4 x 192 kg = 77 kg CO2 ekv 

Elektronik: 36,5 x 140 kg = 5110 kg CO2 ekv 

Plastförpackningar: 1,5 x 88 kg = 132 kg CO2 ekv 



   
 

 
 
 

Totalt: 391 368 + 2693 - 664 + 496 + 77 + 5110 + 132 kg CO2 ekv = 399 212 kg CO2 

ekv 

 

Jönköping avfall: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019). 

Brännbart: 2,3 x 70 170 kg = 161 391 kg CO2 ekv 

Wellpapp: 0,3 x 7360 kg = 2208 kg CO2 ekv 

Glasförpackningar: 0,45 x (2640 + 120) kg = 1242 kg CO2 ekv 

Returpapper: 0,4 x 2104 kg = 842 kg CO2 ekv 

Pappersförpackningar: 0,3 x 376 kg = 113 kg CO2 ekv 

Plastförpackningar: 1,5 x 347 kg = 520 kg CO2 ekv 

Träavfall: -0,2 x 200 kg = -40 kg CO2 ekv 

Totalt: 161 391 + 2208 + 1242 + 842 + 113 + 520 - 40 kg CO2 ekv = 166 276 kg CO2 

ekv 

 

Kristianstad avfall: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019). 

Brännbart: 2,3 x 41 650 kg = 95 795 kg CO2 ekv 

Wellpapp: 0,3 x 5600 kg = 1680 kg CO2 ekv 

Elektronik: 36,5 x 2646 kg = 96 579 kg CO2 ekv 

Kontorspapper: 0,2 x 1600 kg = 320 kg CO2 ekv 

Småkemikalier: 1,2 x 468 kg = 562 kg CO2 ekv 

Totalt: 95 795 + 1680 + 96 579 + 320 + 562 kg CO2 ekv = 194 936 kg CO2 ekv 

 

Totalt avfall: 6868 + 44 077 + 399 212 + 166 276 + 194 936 kg CO2 ekv = 811 369 

kg CO2 ekv 

 

Vatten: 43,63 g CO2e/m3 x 15 000 m3/år = 654 450 g CO2 ekv = 654 kg CO2 ekv 

4,363×10–2 kg CO2/m3 x 15 000 m3/år = 654 kg CO2 (Jutterström, 2015). 

Papper: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019).   

0,2 x 8095 kg = 1619 kg CO2 ekv 

Lösningsmedel: (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019).   

Antal liter lösningsmedel: 16 500 + 1300 + 55 + 475 + 180 + 295 liter = 18 805 liter  



   
 

 
 
 

18 805 liter = 18,805 m3 = 19 m3 

19 m3 x 7,89 kg/m3 = 150 kg 

0,6 x 150 kg = 90 kg CO2 ekv 

 

 

 


