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Metod 

GHG-protokollet 
Tricoronas beräkningar och rapportering sker enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) 

riktlinjer. GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden och används 

av regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera 

utsläppen av växthusgaser.  

GHG-protokollet bygger på fem principer vilka utgör utgångspunkten för ramverket; 

- Relevans (relevance): rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla Göhlins utsläpp så att den 

kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt. 

- Fullständighet (completeness): rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna 

systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras. 

- Jämförbarhet (consistency): metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser 

kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras. 

- Transparens (transparency): all bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska 

dokumenteras.  

- Noggrannhet (accuracy): de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som 

möjligt. 

Scope 
GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope, nämligen: 

Scope 1, som omfattar direkta utsläpp. Detta är utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över, 

så som utsläpp från tjänstefordon. 

Scope 2, som omfattar indirekta utsläpp från köpt energi, så som el och fjärrvärme. 

Scope 3, som omfattar övriga indirekta utsläpp. Detta omfattar utsläpp från samtliga övriga aktiviteter, 

så som produktion, logistik, flygresor etc. 

I de fall aktiviteter inom scope 1 och 2 har klimatpåverkan som uppstår i livscykeln men inte är direkt 

avhängig aktiviteten faller även denna inom scope 3. Exempel på sådana fall är produktion och 

transport av de drivmedel som förbränns i verksamhetens tjänstebilar eller produktion och underhåll 

av kraftverk som levererar energi. 
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Konsolideringsmetod 
Konsolideringsmetoden som används för Göhlins klimatrapportering är operationell kontroll, vilket 

innebär att avgränsningen av utsläpp som tillskrivs Göhlins baseras på dess rådighet över respektive 

verksamhetsaktiviteter. 

Systemgränser 
I beräkningen av klimatpåverkan ingår energiförbrukningen i lokaler, tjänsteresor med flyg, bil och tåg 

samt det pappersmaterial som förbrukas i verksamheten. I rapporten ingår även klimatpåverkan från 

leverantörers transporter baserat på de utsläpp som dessa har redovisat. Nedan redovisas vilka 

utsläppskällor som ingår i respektive scope inom ramen för Göhlins systemgränser.   

Scope 1 

- Förbränning av bränsle vid drift av egenägda fordon. 

Scope 2 

- Inköpt energi. 

Scope 3 

- Bilresor gjorda med fordon som ej ägs av verksamheten, anställdas pendling, logistik och 

avfall.  

Antaganden 
De värden som använts i klimatberäkningen är angivna av Göhlins. Tricorona har i sin tur tagit fram 

emissionsfaktorer och schabloner som används i klimatberäkningen.  
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Klimatpåverkan 
Göhlins klimatpåverkan från de givna systemgränserna uppgick till 79 ton CO2e verksamhetsåret 

2020. Hädanefter i rapporten refereras de som de totala utsläppen. Störst klimatpåverkan har Logistik 

som står för 64 % av utsläppen följt av Anställdas pendling, 26 %. Läs mer under respektive rubrik för 

mer information. 

 

Figur 1. Verksamhetens klimatpåverkan 2020 

Verksamhetens nyckeltal redovisas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Nyckeltal 2020 

Nyckeltal Ton CO2e Enhet 

Klimatpåverkan per 

omsatt krona 
1,2 Ton CO2e/ MSEK 

Klimatpåverkan per 

heltidsanställd 
4,1 Ton CO2e/FTE 
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Figur 2 nedan visar klimatpåverkan fördelat på scope. Scope 1 är direkta utsläpp och består av de 

utsläpp som ägs av verksamheten, budbilar. Scope 2 består av inköpt energi och scope 3 är alla 

övriga indirekta utsläpp så som tjänsteresor och logistik bl.a.  

 

Figur 2. Klimatpåverkan per scope 2020. 
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Lokaler 
Göhlins använder sig av luftvärmepumpar för uppvärmning av lokalerna. Då Göhlins köper in 

förnyelsebar elektricitet är klimatpåverkan förhållandevis låg. Klimatpåverkan uppgick till 2,3 ton CO2e. 

 

Figur 3. Klimatpåverkan (ton CO2e) från energi per lokal.  

Tabell 2. Lokalers energiförbrukning och dess klimatpåverkan 2020. 

Lokal 

Klimatpåverkan 

(ton CO2e) 

Energiförbrukning 

(kWh) 

Annexet 0,8 68 215 

Huvudbyggnad 1,5 118 764 
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Logistik 
Göhlins klimatpåverkan från logistik uppgick till 50 ton CO2e, 64 % av den totala klimatpåverkan. 

Klimatpåverkan fördelas på budbil och lastbil enligt figur 4 nedan. För lastbilar har vissa 

schabloniseringar gjorts gällande vikt på det fraktade godset baserat på tidigare fraktat gods.  

 

Figur 4. Logistisk klimatpåverkan (ton CO2e) 2020. 

 

  

29,63

59%

20,23

41%

Klimatpåverkan (ton CO2e) logistik

Lastbil Budbil



 

Göhlins AB 8 Färdigställd: 2021-06-16 

 

Tjänsteresor 
Tjänsteresor uppgick till totalt 5,5 ton CO2e vilket motsvarar 7 % av den totala klimatpåverkan. 

Tjänsteresorna bestod av bilresor där klimatpåverkan fördelas efter bränsletyp enligt figur 5 nedan. 

Dieselbilarna står för 86 % av klimatpåverkan inom tjänsteresorna. Göhlins uppmanas att i så stor 

utsträckning som möjligt göra resor med elbil istället för med fossilbil då det har avsevärt lägre 

klimatpåverkan och inte heller bidrar till hälsoskadliga partiklar i närmiljön vilket fossilbilar gör.  

 

Figur 5. Klimatpåverkan (ton CO2e) tjänsteresor. 
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Anställdas pendling 
Klimatpåverkan från anställdas pendlingsresor uppgick till 21 ton CO2e vilket motsvarar 26 % av den 

totala klimatpåverkan. 

Tabell 3. Pendlingsresors klimatpåverkan (ton CO2e) och distans (km). 

Pendling Ton CO2e Distans km 

Bil 20,57             225 900  

Bensin 2,54               13 500  

Diesel 16,01             111 150  

Elektricitet 2,03             101 250  

Cykel 0,00                   450  

Totalt 20,57             226 350  

 

Trots att distanserna är liknande mellan diesel- och elektricitetsbilarna, har dieselbilarna avsevärt 

högre klimatpåverkan vilket visas tydligt i figur 6 nedan. Göhlins rekommenderas att förenkla för 

cyklingpendling och i den mån det är möjligt styra till klimatvänligare pendlingsmetoder.  
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Figur 6. Anställdas pendling, klimatpåverkan och distanser 2020. 
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Avfall 
Klimatpåverkan från verksamhetens avfall uppgick till 0,3 ton CO2e, där papper och kartong stod för 

den största delen, 59 %.  

 

Figur 7. Klimatpåverkan (ton CO2e) avfall. 
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Tillförlitlighet 
Tillförlitlighetsanalysen klassificerar resultatet i tre kategorier (1, 2 och 3) baserat på dataunderlagets 

tillförlitlighet. Syftet är att utvärdera dataunderlaget och visa huruvida datainsamlingen kan förbättras. 

Analysen baseras på dataunderlagets kvalitet, dvs. om data är uppmätt eller uppskattat. 

Generaliseringar och genomsnittsvärden för emissionsfaktorer utvärderas också för en transparent 

redovisning.  

Data som klassificeras i kategori 1 är baserade på mätta, i motsats till uppskattade värden. 

Ingångsdata klassificeras i kategori 2 när inmatningsdata eller emissionsfaktor anses vara tillförlitlig, 

men vissa antaganden eller medelvärden har använts, antingen för indata eller emissionsfaktorn. 

Aktivitetsdata för kategori 3 saknar flera parametrar och/eller bygger på flera uppskattningar, 

antaganden eller medelvärden både för indata och den använda emissionsfaktorn. 

Göhlins data består av majoriteten uppskattad data. 

 

Figur 8. Tillförlitlighetsanalys 
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