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Certifiering som drivkraft för hållbarhet – teori och 
praktisk erfarenhet 
 
 

Seminarium Torsdag 2 nov 2017 på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm 

Moderator Katarina Eckerberg, professor i offentlig förvaltning, Umeå universitet och  

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi 

 

Föredragshållare Johanna Johansson, lektor i miljövetenskap Södertörns högskola 

Maria Gustafsson, SIS, avd miljö och hållbar utveckling 

Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige 

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör Preem 

Robert Paulsson - hållbarhetsstrateg på Lantmännen Agroetanol 

Noak Westerberg - program manager, analysenheten på Energimyndigheten 

Författare Carina Gunnarsson 

Webb Seminariet kan ses i efterhand via denna länk eller  www.ksla.se 

 Seminariet finansierades med stöd av Stiftelsen A W Bergstens Donation 

 

Seminariet, som var ett samarrangemang mellan Energikommittén och kommittén för 

Klimat och markanvändning mot 2030, fokuserade på förmiddagen på vad vi som 

medborgare, konsumenter, myndigheter och företag kan göra medan eftermiddagen bjöd på 

praktiska exempel. Moderatorer var Katarina Eckerberg (förmiddag) och Alarik Sandrup 

(eftermiddag). Nedan följer ett referat av de föredrag som hölls. 

 
 

Johanna Johansson, lektor i miljövetenskap Södertörns högskola – Drivkrafter bakom och 

effekterna för skogscertifiering 

 

Johanna utgick från ett statsvetenskapligt perspektiv och satte certifiering i ett större sammanhang 

och belyste särskilt statens roll i certifieringsarbetet. Statens sätt att styra har förändrats från ett 

auktoritärt sådant via målstyrning till behov och problemlösning och att fungera som arenor för 

samverkan. Idag finns krav på inflytande från olika delar av samhället, och det finns nu fler 

möjligheter för medborgare och konsumenter att vara aktiva i politiken. Även om certifiering i 

princip är tänkt som marknadsstyrning, har det visat sig att staten samtidigt driver på certifiering 

på olika sätt, inte minst genom sina upphandlingskrav. 

 

Vid marknadsstyrning kan olika typer av certifiering existera parallellt, kopplat till olika typer av 

produkter och processer. Det är då inte staten som bestämmer målen och hur de ska nås. 

FSCs skogscertifiering kombinerar samverkan mellan olika aktörer med standardiseringsarbete. 

Initialt var miljöorganisationer drivkraft. Forskning om skogscertifiering har ökad explosionsartat 

sedan 1900-talet 

 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/aktivitet/certifiering-som-drivkraft-for-hallbarhet/
http://www.ksla.se/
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Ecolabel är ett annat exempel på certifiering som har en starkare koppling till marknadsföring.  

Slutsatser: 

 

 

 Det finns inga givna mallar för att mäta effekter av olika certifieringssystem 

 Fokus i certifiering ligger generellt på förbättring över tid 

 Stora skillnader i miljökrav mellan olika system, stor förvirring för konsumenter 

 Marknad och konsumenter utgör drivkrafter för förändring 

 Certifiering ersätter inte traditionella styrmedel utan kompletterar dem 

 Behov av tvärvetenskaplig forskning om certifiering 

 Utmaning för forskningen är att sammanlänka olika perspektiv och krav 

Följande ämnen diskuterades utifrån kommentarer o frågor i publiken: 

 Finns konflikter mellan certifieringssystem och tillstånd? Hur ser processen ut för att 

hantera dem? Problematiskt och svårt att ge konkret svar på hur det ska hanteras. 

Miljöbalken går före. 

 Det finns bra kriterier för vad hållbarhet innebär, kan inte olika certifieringssystem 

användas för att utvärdera certifieringssystem. Nej det görs inte, svårighet att kunna spåra 

certifieringens påverkan på beteende. Mycket fältarbete behövs och inte bara modeller. 

 Finns risk att certifiering motverkar syftet med certifieringssystemen den positiva effekten 

man eftersträvar? Ja, kan förhindra olika perspektiv och kan upplevas mer reglerande än 

vad som var tänkt.  

 Inom EU-lagstiftning eller på nationellnivå börjar lagstiftningen luta sig mot certifieringen, 

går på tvärs mot vad som var tänkte från början då tanken var att staten ska hålla sig borta. 

Vid offentlig upphandling kan idag certifieringssystem skrivas in i upphandlingskrav. 

 

Maria Gustafsson, SIS, avd miljö och hållbar utveckling - Så ser det formella 

standardiseringsarbetet kring hållbarhet  

 

Maria arbetar med standardisering och inte certifiering, där standardisering är en gemensam 

lösning på ett återkommande problem. SIS är en ideell medlemsägd förening. ”Det är inte pengar 

som får världen att fungera det är standarder, ex kontokortsbetalning och containersystem för 

båtfrakter.” 

ISO (global), CEN (Europa), SIS (Sverige) 

Standardisering bygger på konsensus, frivillighet, öppenhet, intressentstyrt. Inom EU mandaterat 

arbete. En standard är inte ett certifieringssystem, men det går att certifiera mot en standard och 

certifieringssystem kan använda standarder som bas.  

Ett exempel på en global standard är ISO 13065 för bioenergi och biomassa, som omfattar hela 

värdekedjan och är baserad på vetenskap och best practice och inte politiska beslut. 

 

Följande ämnen diskuterades utifrån kommentarer o frågor i publiken: 

 Hur hanteras variationer i biologiska system i standarder? Man identifierar de risker som 

finns. 

 Politiska standarder och vetenskapliga standarder - kan man få göra en standard baserad på 

politiska beslut som bryter mot vetenskap? Ja, men grundtanken är att man ska förhålla sig 

till vetenskap och best practice. 
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 Internationell handel med biobränsle: skillnad mellan ASME och SIS. Finns arbete som 

pågår för att överbrygga problemet och försöka förhandla in i den internationella 

standarden? Känner inte till något konkret som pågår. 

 

Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige - Certifiering och standarder 

som stöd för fossilfritt Sverige  

 

Idag har Fossilfritt Sverige 274 aktörer och jobbar med rundabordssamtal, samverkansgrupper och 

utmaningar, t ex sol, transport, tjänstebil. Idag handlar det om vem som ska ta fördelen av att 

springa först, det har Kina fattat men inte Trump. 

Certifiering = marknadskommunikation. Varumärken kan vara lika starka som certifieringssystem, 

olika aktörer har olika behov av externa bedömare. Kunden ska kunna lita på det som levereras, 

samt bakåt veta vad som händer i produktionen. Trovärdighet är viktigt. Tredjepartscertifiering- 

auktoriserad part - transparens och öppenhet är viktigt. 

EU får inte bestraffa dem som vill gå förväg och vara bättre än krav. Politiken åker snålskjuts på 

certifieringen, exv jordbruket. 

Om certifiering ställs som krav vid upphandlingar och skatterabatter innebär det enorma muskler 

om certifieringen säger att det ena är bättre än det andra. 

Är det objektnytta eller systemnytta vi verifierar? Förnybar el är ett exempel där det är smart om vi 

kan certifiera system istället för objekt.  

Biodrivmedel- bioraffinaderier är viktiga att få till i Sverige. Kommer vi klara av att hålla igång en 

svensk biodrivmedelsproduktion som har högre priser än import? För livsmedel är det tydligt att vi 

ska ha inhemsk produktion trots dyrare än importerade livsmedel. Detsamma bör vi tänka för 

biodrivmedel, men vad krävs för detta? I de pågående förhandlingarna om förnybartdirektivet i 

Bryssel; ”Vi ligger under med två mål i Bryssel!!” Ett exempel på att det gått snett är att tallolja 

inte är ok!! Som holländare ser man ingen potential i biodrivmedel  => vi måste gå vidare med 

spårbarhet för att hitta en konkurrensfördel för Sverige. 

 

Det behövs stabilare spelregler för svensk biodrivmedelsproduktion, Svantes förslag är: 

1. Kravet på spårbarhet är viktigt, det ska vara absolut och generellt, och det blir ett handelshinder 

för dem som inte kan visa detta. 

2. Överkompensationsfrågan 

3. Reduktionsplikten - bra styrmedel för bränslebyte, visar klimatnyttan. Kvalitetsaspekten bör 

gälla även vid höginblandning för att få skatterabatt.  

Vi behöver jobba hårt med regleringar och styrmedel i skogsbruk så att mervärden lyfts fram. 

Skapa regelverk så att skogsproduktionen i Sverige är konkurrenskraftig. 

 

Följande ämnen diskuterades utifrån kommentarer o frågor i publiken: 

 Hur tänker ni i Bonus-malus och tjänstebilssidan när ni så tydligt gynnar ett biodrivmedel? 

Från början endast el- och laddhybrid - genom lobby nu även biogas vilket är en politisk 

anpassning eftersom biogas är en del av kommunal politik, pga bussflottor och taxi samt 

bra ut luftpartikelsynpunkt. Jag tror i framtiden på laddhybrid och elbil för personbilar samt 

ändå biodrivmedelsbrist för att klara flyg, fartyg, lastbilstransporter. 

 Hur får vi absolut spårbarhet på alla biobränslen? El relativt enkelt med systembedömning, 

det gäller att kvaliteten är generell i den region man producerar i, svårt med trovärdighet 

för global certifiering svårt pga regionala variationer och systemcertifiering.  

 Certifieringssystem som förändringskraft. Stålhistorien och vindkraften visar på inbyggda 

hinder i certifieringssystem, t ex biodrivmedel där inte får tillgodoräkna sig egen el utan 

använda EU-mix. Svårt om man inte får förändringskraft med certifiering. Hur ska vi 
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kunna förändra så systemen blir drivande och inte bara kontrollerande? Kommunicera ett 

mervärde. Forrunners måste skyddas och få schyssta spelregler. 

 Det är en enorm utmaning att gå till fossilfritt samhälle, hur tänker ni? Förändra världen 

steg för steg, just nu finns några viktiga steg för att få ner utsläppen vilket just nu är det 

viktigaste att göra fastän dessa inte är optimala i all evighet. 

 Hur ska vi skapa incitament för övriga sektorer för att gå över till biobaserade produkter 

eftersom de ofta är dyrare och inga styrmedel finns? Tror mer och mer på att gå från 

avgifter till regleringar och kvoter. Tvångskonsumtion har fungerat, t ex elbilar i 

Kalifornien, måste ha ett visst antal elbilar för att få sälja ”vanliga” bilar. I Sverige har vi 

på motsvarande sätt elcertifikat och nu bränslebyteslagen. Skulle kunna ha textilkvoter, 

plastkvoter, t ex 10-20 % bio i produktionen. EU accepterar kvotplikter men inte 

skatterabatter, det är fördelningspolitiskt och trovärdigast och snabbaste sättet med kvoter, 

regler och förbud. 

 Varför ger statens så mycket subventioner för solel när det är så billigt redan. Tack vare 

icke kostnadseffektiv politik, måste ha dyra subventioner i början för att få upp volym. Nu 

kan solcellerna snart sluta subventioneras. Omfördelar konsumtion från Thailandsresor till 

solceller. Kan ge elbilsköp längre fram. 

 

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör Preem - Certifiering inom biodrivmedel 

 

Preem har 80 % av raffineringskapaciteten i Sverige och 30 % i Skandinavien. 

Förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet styr vilka drivmedel som finns idag. Nationella 

system där den rapporteringsskyldige ansvara för att hela kedjan uppfyller kraven. Frivilliga 

system där måste varje aktör i kedjan certifieras separat. Certifiering ger ett marknadsvärde och ger 

tillgång till marknader i Europa och Norge. Varje steg i kedjan måste certifieras 

Förnybartdirektivet tillåter massbalans vilket innebär att behöver inte transportera drivmedlet 

överallt. Massbalans innebär att du måste tillföra lika mycket som du tar ut, motsvarande som hur 

det fungerar med grön el. Certifiering påverkar inte till ytterligare förbättringar, företaget får sin 

stämpel och sen nöjd.  

 

Nedan följer några kommentarer från Sören: 

 Uppföljning: palmolja, OI Group RSPO förlorade sitt certifikat.  

 Bränslebyte i Sverige driver mot hög GHG-reduktion. 

 Drivmedelsstandarder finns inom EU, nu gäller att få certifieringsorganen att fungera så att 

de visar rätt. 

 ISCC är det största certifieringssystemet i Europa, 14 st frivilliga certifieringssystem 

godkända av EU 

 Diskussion pågår inom EU om hur vi ska räkna avfallsprodukter. 

Följande ämnen diskuterades utifrån kommentarer o frågor i publiken: 

 Land use change: LULUCF referensnivå 40 milj ton, kommer det synas i 

certifieringssystemet för skogsbaserade biodrivmedel? Nej, systemet har inte den typen av 

kriterier, är skiljt från växthusgasberäkningar och kommer inte belasta skogsbaserade 

biodrivmedel. 

 Skillnad mellan nationella (kravet hamnar på enbart producenten att verifiera) och frivilliga 

system (certifieringsorgan): upplever du snedvridning av konkurrens mellan aktör och 
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marknad? Nej. Preem valde frivilliga system för att de ville komma ut på exportmarknaden 

och då är det ett måste.  

 

Robert Paulsson - hållbarhetsstrateg på Lantmännen Agroetanol i Norrköping med ansvar 

för certifieringsfrågor – Lantmännen har nytta av certifiering för sina affärer 

 

Varför hållbarhetscertifiering av biodrivmedel? 

 Säkerställa klimatnytta 

 Underlätta handel länken mellan mervärde och betalningsvilja 

 Garantera effekten av politiska beslut 

Ingen mark med högt biologisk värde eller stora kollager får användas för att producera 

biodrivmedel, reduktion av växthusgaser jämfört med fossilt alternativt. Hela livscykeln inkluderas 

i beräkningarna. 

Dessutom inkluderas arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, följer lagar och konventioner etc. 

Årlig certifiering av aktörer i hela kedjan. Spårbarhet till råvarans ursprung eller punkten där 

restprodukten uppstår. All data för beräkning av klimatnytta ska verifieras. Massbalans är tillåten, 

utleverans kopplad till inleverans 

Robert tycker det skulle vara positivt om kravställning för spårbarhet utöver drivmedel även 

omfattade livsmedel, material, energi samt även icke-förnybara produkter. Detta skulle ge jämna 

bördor och visa på skillnader i t ex sociala villkor såsom arbetsförhållanden, markrättigheter etc. 

Det finns skillnader även bland det fossila och skulle kunna driva förbättringar även där. 

 

Följande ämnen diskuterades utifrån kommentarer o frågor i publiken: 

 Driver certifiering förbättringar eller är man bara nöjd? Bevis att vi är hållbara driver 

Lantmännen till förbättringar, driver absolut till att förbättra och det kan öka kommersiella 

värdet och marknadsincitament. 

 Gällande den totala klimatbelastningen, hur mycket energi går det år för att ta fram 

produkten om man gör en LCA-analys? Energibalans ingår inte i certifiering utan utgår 

från klimatpåverkan, men har nytta av att vara energieffektiv. Hur verifierar man siffrorna i 

klimatberäkningarna? Nationella standardvärden från jordbruket är grunden t ex producera 

ett ton vete i Östergötland + transport + kemikalieinsatser + energiinsatser + transport ut. 

 Alla sektorer borde ha samma krav på certifiering. När ni driver den frågan i EU, vilka 

reaktioner får ni? Detta är en smal liten sektor som står för ett litet flöde och kringgärdas av 

gigantiska kontrollsystem medan andra gigantiska flöden inte kontrolleras, detta är inte till 

biodrivmedlens fördel. 

 Borde finnas liknade system på material och livsmedel, energi. Har ni förklaring till varför 

inte på fossila bränslen?  Svårt att se stort och smått när bara krav på de 2-4% av 

spannmålsarealen som används för biodrivmedel. Kommentar från Marianne Pettersson 

som jobbar med bränslekvalitetsdirektivet på Energimyndigheten. De tar upp 

spårbarhetsfrågan på fossila bränslen, första steget är att ställa krav på spårbarhet i alla fall. 

Förslag finns för att oljebranschen ska kunna rapportera vilken källa oljan kommer ifrån, 

men förslaget är att bara rapportera detta direkt till kommissionen. 
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Noak Westerberg - program manager, analysenheten på Energimyndigheten - Certifiering 

som verktyg i kontakt med myndigheter 

 

Några punkter från Noak: 

 Frivilliga system är utformade efter förnybartdirektivets hållbarhetskriterier men behöver 

inte följa helt. 

 36 % av drivmedel som levererades i Sverige omfattades inte av certifikat, ISCC vanligast, 

därefter RBSA 

 EU-kommissionen godkänner, omfattningen kan variera: växthusgaskriterier, markkriterier, 

restprodukter avfall, hela eller del av produktionskedjan. Medlemsstater kan inte ställa 

ytterligare krav. 

 I Sverige ger certifieringen underlag för att få skattebefrielse, utsläppsrättshandel, 

elcertifikat. 

 Ömsesidig acceptans, vissa certifieringsorganen accepterar varandras certifikat tex 2BS och 

ISCC 

Följande ämnen diskuterades utifrån kommentarer o frågor i publiken: 

 Hur kommer ni se till att certifieringen av fasta biobränslen blir effektiv och hållbar? 

Genom att utnyttja erfarenheter från biodrivmedelscertifieringen. 

Paneldebatt med Sören, Maria, Robert, Noak, Johanna 

Förmiddagen avslutades med bikupediskussioner där deltagarna skulle lämna in lappar med frågor 

att ta upp i paneldiskussionen. 

Direktiv för produkter 

Robert: Man måste inte överföra exakt samma krav men ofta samlas samma data in och en 

certifiering av tex foder kan fås på samma gång. Sören: komplext, bättre att hålla isär, trots fördel 

av att utnyttja samma system.  

Om man håller sig till råvaruproduktion i skogen finns gemensam kravprofil och producenten kan 

vända sig till flera slutmarknader. Är komplext men det får vi acceptera, det finns mekanismer för 

samordning. 

Trovärdigheten 

Frågor kring kriterierna i sig: Trovärdigheten jämfört med forskningen, vad ligger till grund? 

Johanna: FSC. Hur ska lobbygrupper förhindras att få för mycket inflytande på certifieringen? 

Noak: företag har tagit fram sina egna certifieringssystem och fått det godkänt av EU. En viktig 

aspekt är transparens i godkännande och uppföljning.  

Inom bilprovningen minskar kraven pga ingen vill förlora kunder. Finns samma tendens bland 

dessa certifieringsorgan, att några är snällare och ställer lägre krav? Noak: Det finns skillnader 

mellan hur certifieringssystem räknar på massbalans. IPCC: Robert upplever att det bara 

tillkommer fler kontrollpunkter och uppföljning och de är det största organet. Sören instämmer, t 

ex Svanen ökar hela tiden kraven för att få behålla certifikatet.  

Hur kan man kontrollera att certifieringsorganen gör det de är syftade till och inte något annat? 

Swedac ska tillse att de ackrediterade organen sköter på samma sätt.  

Fallgropar och problem med certifiering 

Standardisering: Olikheter kan vara bra, sätta funktionskrav istället för materialkrav. Vissa system 

är mer öppna så kan ta hänsyn till vetenskapliga bevis. Robert: certifiering kan ge hämningar, 

suboptimeringar stelheter, en nackdel är t ex att man inte får räkna den förnybara el man köper in 

utan beräkningen baseras på europeisk basmix. Detta skapar inte optimal utveckling. 

Kan certifiering vara snabbare än lagstiftning och runda politiken? 
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Johanna: ja eftersom kanske inte samma tröghet i systemen, men kan finnas behov av regelverk. 

Ibland behövs att staten pekar med hela handen för att få förändring. 

Skogscertifiering- hinder och flaskhalsar 

Johanna: för att utvärdera effekten av certifiering av skogsmark, få en samlad bild av vad som är 

effekten av certifiering och av annat, hur ska det göras vetenskapligt? Finns motstridiga argument 

om det går eller inte? Effekt och samband är svåra att kartlägga, men det viktiga att se på trender 

och förändringar. 

En uppfattning när det gäller uppföljning på skogssidan är att det är svårt att utvärdera men det 

brukar inte hindra forskare. Resultatet från de utvärderingar som nu finns är tyvärr inte så tydliga, 

Å ena sidan å andra sidan.. så säger de flesta forskningsstudier som gjorts av effekten av 

skogscertifiering. Norge och Finland certifierade på annat sätt så det borde gå att utvärdera 

skillnader mellan de olika systemen. 

Studier pågår som tittar på effekterna av certifiering, hur ser denna skog som är FSC-certifierad ut 

om 300-400 år? Hur kommunicerar vi resultaten av certifieringssystemen?  Sören: idag nöjer sig 

kunderna med att det är FSC certifieras skog/talloljan, var t ex ligninet och sågspån kommer ifrån 

är enfråga som är på väg att bli viktig. 

Vem ligger bakom certifiering för biodrivmedel? 

Det är ett krav från myndigheterna och politiker, då skapas drag. 

Var ligger skillnaden mellan hållbarhetsstandarer och certifieringssystem?  

I standardisering behöver inte slutprodukten vara utåt kund, kan vara för intern orsak. Standard kan 

vara ett lagkrav. 

Kan certifiering vara ett hinder? 

Inom IEAs bioenergiprogram kan certifiering ligga bakom motstånd. Allmänhetens har upplevt att 

bioenergi är riskfyllt. Certifieringen kan vara en orsak till detta, eller kan ha bidragit, fast man vill 

att det ska vara tvärtom. Uppfattningarna om risker beror på att debatten food vs fuel har tagit 

orimliga proportioner. 

Vissa certifieringssystem leder till ökad hållbarhet men inte alla system. Det kan finnas en tendens 

att certifieringssystem driver vår syn på hållbarhet med tanke på andra dimensioner i andra delar 

av världen. 

 


