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Förord  

Detta examensarbete har startat som en konsekvens av att Nordisk Miljömärkning kommer att 

utveckla sina miljökriterier för golvmaterial i vilken denna rapport kan användas som 

underlag. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och bildades 1989 av Nordiska 

Ministerrådet. Miljömärkning Sverige AB driver i Sverige både Svanen och EU:s 

motsvarighet, EU Ecolabel, på regeringens uppdrag.    

Jag kom till Ecoloop som student, van att kunna luta mig tillbaka mot ett facit. Under 

projektets gång har jag insett att det för denna studie inte finns något facit utan det är jag som 

skriver det. Därför har en personlig utveckling också skett efter att jag nått insikten att faktiskt 

ingen annan än jag själv kan hjälpa mig och att ingen annan kan detta så bra som jag kan. När 

jag snart lämnar Ecoloop tar jag med mig alla mina nyvunna kunskaper, mycket starkare 

självförtroende och känner att jag har lämnat student-tänket och nu är redo att bege mig ut i 

arbetslivet. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Ecoloop, Susanna Toller. Hon har varit 

fantastisk stöttepelare och förebild. Varje möte har varit inspirerande och jag har lämnat varje 

träff med sprudlande energi och ett stort leende. Jag vill också tacka min handledare från 

KTH Björn Frostell samt från SU Tanja Pelz-Wall för god handledning och utvecklande 

möten. Dessutom vill jag tacka Kosta Wallin på Industriell ekologi för att han alltid ställt upp 

och hjälpt till.  

Sist men inte minst, vill jag tacka min familj som stöttat mig under hela resans gång. Tack för 

att ni finns! 
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Sammanfattning 
Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur 

ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs 

genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara 

till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan 

detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera 

möjligheter att förbättra produkten i olika delar av livscykeln ur miljösynpunkt men också för 

att jämföra olika system. 

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för hur förbättringar ur miljösynpunkt kan 

åstadkommas i produktionskedjan för de tre golvmaterialen parkett, linoleum och vinylgolv 

samt undersöka om och på vilket sätt LCA metoden kan bidra till detta. 

Metoden som har använts är att använda livscykelperspektiv samt mjukvaruprogrammet GaBi 

med databasen Ecoinvent. 

 Miljömärkning Sverige AB ska uppdatera sina golvkriterier och efterfrågar därför 

information om utsläppen av CO2, NOx, SOx och VOC samt energiåtgången hos de tre 

golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett ur ett livscykelperspektiv. Nordisk Miljömärkning 

tillämpar en metodik som kallas för RPS och kan ses som analysmetod vid val av 

produktgrupper som kan bli aktuella för Svanenmärkning. RPS står för relevans, potential och 

styrbarhet vilka har influerat arbetsprocessen för denna studie.  

Studien visade att det finns en förbättringspotential för vinylgolven vid enhetsprocessen 

förbränning, då VOC-emissionerna var höga. För linoleumgolven samt parkettgolven var 

NOx-emissionerna höga vid transporter. 
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Abstract 
Life Cycle Assesment, LCA, is used to assemble and evaluate inflow and outflow from the 

system and the potential environmental impacts throughout a product's life cycle. The 

calculations are made by looking at the entire product life cycle thinking, ie. from when the 

product is a commodity to be handled as waste. Depending on case definition and system 

boundaries can detail the degree and time frame of the LCA is varied. LCA is used to identify 

opportunities to improve the product in different parts of the life cycle from an environmental 

perspective but also to compare different systems. 

The purpose of this report is to increase understanding of how environmental improvements 

can be achieved in the production chain for the three flooring materials, parquet, linoleum and 

vinyl floors, and examine whether and how the LCA method can contribute to this. 

The method used is life-cycle perspective, and the software program Gabi with the database 

Ecoinvent. 

Ecolabelling Sweden are goingt to update their floors criteria and are requesting information 

on emissions of CO2, NOx, SOx and VOC emissions and energy consumption of the three 

flooring materials vinyl, linoleum and parquet from a lifecycle perspective. Ecolabelling 

applies a methodology known as RPS and can be viewed as analysis in the selection of 

product groups that may be relevant for the Nordic Ecolabel. RPS stands for relevance, 

potential and steerability which have influenced the work for this study. 

The study showed that there is an improvement for vinyl floors in the unit process of 

combustion, the VOC emissions were high. For linoleum floors and parquet floors where 

NOx emissions are high during transport.  
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1 Inledning 
I alla offentliga och privata miljöer finns det golv som det trampas på vardagligen. Beroende 

på vilka råvaror som används vid produktionen erhålls golvmaterial av olika egenskaper.  

Några av de golven som används mest är parkettgolv som består av förnybara råvaror, 

linoleumgolv som är semiförnybara, samt vinylgolv som består av ickeförnybara råvaror. Hur 

länge ett golv håller är beroende av hur väl det skötts men också på hur trender går. Idag byts 

ofta golv ut innan det har slitits ut då man vill ha nytt golv när man flyttar in, eller har tröttnat 

på golvet.  

Olika golvmaterial ger upphov till olika mycket miljöpåverkan, både under produktionen men 

också under hela dess livslängd. Det kan vara miljöpåverkan såsom utsläpp av koldioxid, 

nitrösa gaser samt lättflyktiga organiska föreningar. Ett sätt att mäta denna påverkan ur ett 

miljöperspektiv är att använda metoden LCA - Life Cycle Assessment som på svenska 

översätts till livscykelanalys. Med LCA analyserar man en produkt ur hela dess livscykel. 

Genom att använda LCA kan man beräkna miljöpåverkan, men också se var interna 

processförbättringar kan ske för att förbättra processen ytterligare. LCA används också för att 

förhindra exporten av problem till andra enheter och därigenom kunna hitta lösningar direkt 

till uppkomna svårigheter. Några av de emissioner som kan studeras vid beräkning av 

miljöpåverkan är koldioxidutsläpp CO2, kväveoxider NOx, svaveloxider SOx samt lättflyktiga 

gaser VOC. Man kan använda LCA för att öka kunskapen när man ska certifiera då LCA 

också är metod som kan användas för att främja inlärningen. Genom att genomföra LCA för 

ett visst system, kan potentiell miljöpåverkan fås men framförallt kan också ökad kunskap nås 

om systemet.  

Nordisk Miljömärkning tillämpar en metodik som kallas för RPS och kan ses som 

analysmetod vid val av produktgrupper som kan bli aktuella för Svanenmärkning. RPS står 

för relevans, potential och styrbarhet. Relevans innebär att det ska finnas ett relevant 

miljöproblem med produkten som ska miljömärkas i enhetsprocesserna tillverkning, 

användning eller avfallshantering. Potential innebär att den önskade funktionen/produkten kan 

tillverkas med olika stor miljöpåverkan men också med möjlighet för kommande 

produktutveckling. Med styrbarhet avses det som Nordisk Miljömärkning kan styra över. 

Styrbarheten innebär att man ska undersöka om miljömärkning är rätt instrument för att göra 

något åt miljöproblemen. Här omfattas även marknaden då miljömärkningen ska ses som ett 

verktyg. Verktyget ska fungera mellan producenter/säljare och köpare/konsumenter 

(Svanenmärkta golv, 2010).  

Det finns en tidigare LCA-studie om golvmaterial, skriven av Jönsson et al (1994). Den 

studien är en jämförande livscykelanalys mellan de olika golven parkett, linoleum och 

vinylgolv. Man redovisar i den studien miljöpåverkan över dessa golvs livscykler och man 

kom också fram till att parkettgolvet ur miljösynpunkt är det lämpligaste alternativet bland de 

studerade golven, följt av linoleum. Mycket har hänt sedan dess. Linoleum har slutat att 

tillverkas i Sverige och tillverkas numera i Nederländerna vilket medför att annan elmix 

används men också att transportsträckorna nu är längre. Mjukgöraren som används vid 

produktion av vinylgolv har också bytts ut och golvens vikt/ m
2
 har ökat för alla tre golven. 
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Därför är en uppdatering nödvändig - inte minst när Nordisk Miljömärkning uppdaterar sina 

miljökriterier för golvmaterial. I en sådan uppföljning är det viktigaste när det gäller 

miljömärkningskriterier inte att jämföra golven utan snarare att redovisa miljöpåverkan för 

vart och ett av dem och beskriva var förbättringar kan ske.  

2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att 

 Öka förståelsen för hur förbättringar ur miljösynpunkt kan åstadkommas i 

produktionskedjan för de tre golvmaterialen parkett, linoleum och vinylgolv samt 

undersöka om och på vilket sätt LCA metoden kan bidra till detta. 

3 Mål 
 Undersöka utsläppen av CO2, NOx, SOx och VOC samt energiåtgången hos de tre 

golvmaterialen ur ett livscykelperspektiv  

o Vilken påverkan har transport av råvaror för golvens potentiella 

miljöpåverkan? 

o Hur påverkas miljön av vilket lands elmix som används vid produktion av 

golven? 

o Hur stor del upptas med kärnsystemet (core-system) av ett utvidgat system som 

sträcker sig från vaggan till graven? 

 

 Hur kan LCA bidraga till ökad förståelse? 

o Demonstation av hur användaren av resultaten kan bli delaktig i LCA-

processen 

4 Bakgrund 

4.1 Golvmaterial 

4.1.1 Linoleum 

Namnet linoleum har sitt ursprung från det latinska ordet ”liniloeum”, vilket betyder linfröolja 

som också är en av de största beståndsdelarna i linoleum. Linoleum produceras inte i Sverige, 

utan importeras från Nederländerna, Tyskland och Schweiz. En av de största leverantörerna 

av linoleum i Sverige är Forbo-Forshaga AB som står för över 60 % av den globala 

marknaden (Forbo Flooring, 2012).  

Linoleum består av linfröolja, trämjöl, kalksten, harts samt jute och pigment (Forbo Flooring, 

2011). Linoljan som används vid produktion fungerar som bindemedel i linoleumgolvet. Vid 

tillverkning av linoleum kokas linfröolja ner i en oxidationsprocess till linoxyn, Under denna 

process tillsätts torkmedel. Blandningen pressas sedan ihop till en tråd och skärs i bitar, vilka 

blandas med kork, trämjöl, kalkstensmjöl och titandioxid till en homogen massa. 

Kalkstensmjöl och trämjöl är fyllmedel som används för att öka golvets slitstyrka. Hartsen, 
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som utvinns från barrträd, har som största funktion att få materialet att fastna på juteväven. 

Genom att göra V-formade snitt i barken rinner hartsen ut i vätskeform. Titandioxid används 

för att ge golvet dess vita egenskap för att balansera upp den gulbruna nyansen hos 

linoleumpastan. Doseringsmaskiner häller därefter massan på juteväven och pressar samman 

massan och juteväven. Det hoppressade materialet hängs därefter upp för torkning 

(Armstrong, 2011). 

 

4.1.2 Parkett 

Parkettgolv har länge varit en av favoriterna vid val av golvmaterial. Då den endast består av 

trä, har det varit lätt att tillverka och har därför också använts sedan flera århundraden 

tillbaka. Under 1600-talet blev parkett väldigt vanligt och man lade golvet i stora och 

komplicerade mönster (Parkett, 2012).  

Trädsorterna ask, björk, ek och bok används för parkettgolv i Sverige (kahrs.se, 2012).  När 

träden har avverkats transporteras materialet till sågverk.  Där sker barkning, sågning och 

slutligen torkning för att sedan transporteras till kund för golvläggning. Tjockleken på 

parkettgolvet avgör hur många gånger golvet kan slipas och därigenom också hur länge golvet 

kan hålla. Det finns tjocklekar från 7 mm upptill 30 mm (kahrs.se, 2012). Med åren har 

parkettgolvens vikt ökat per kvadratmeter. En av anledningarna till detta är att man numera 

klistrar fast en undre platta som ska underlätta golvläggningen. Tidigare lades golvet med 

annan teknik som krävde mer förbrukning av spik.  

 

4.1.3 Vinylgolv 

Vinyl är förkortning på polyvinylklorid, PVC. PVC är en termoplast
1
 som bildas genom 

radikalpolymerisation (Polymerteknologi, 2010). Materialen som används vid framställning 

av vinylgolv är framförallt PVC, mjukgörare och fyllmedel. Dessa tre utgör tillsammans ca 95 

% av samtliga ingående material (Tarkett, 2011). Fyllmedel används för att fylla ut materialet. 

Vid produktion av PVC-golv används pulveriserad kalksten som fyllmedel (tarkett.se, 2012). 

PVC tillverkas i Sverige av INEOS i Stenungsund. INEOS har varit verksam sedan 1976 och 

är ett ledande kemiföretag och det enda kemiföretag som producerar PVC i Sverige (ineos.se, 

2011). Produktionen av PVC kan delas in i tre steg (fig. 1):  

1. Kloralkaliprocessen ur vilken klorgas utvinns 

2. Tillverkning av vinylkloridmonomer – VCM, av eten och klorid 

3. Polymerisation för produktion av PVC.  

Från kloralkaliprocessen utvinns lut, NaOH, och klorgas räknas som en biprodukt från denna 

process. PVC är resultatet efter ett behov att avvara klorgasen (Frostell, 2012).  

                                                             
1
 Termoplaster hålls ihop av intermolekylara bindningar och är linjära eller förgrenade polymerer. De mjuknar 

vid smältning utan att den kemiska strukturen förstörs, till skillnad från härdplaster. (Polymerteknologi, 
Hedlund 2010: xx) 
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I första steget utvinns klor ur salt elektrolytiskt antingen genom membranmetoden, 

diafragmametoden eller genom kvicksilvermetoden. INEOS använder idag 

kvicksilvermetoden för att framställa klorgas. De har som mål att innan slutet av 2015 byta ut 

kvicksilvermetoden till membranmetoden. Membranmetoden den nyaste och mest moderna 

metoden vid framställning av klorgas (Ingela Frössler, INEOS, telefonsamtal 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över produktion av PVC i tre delsteg. 

Orsaken till att mjukgörare används är att PVC är ett väldigt styvt material. PVC är en 

termoplast som innehåller starkt polära grupper. Detta medför att de intermolekylära krafterna 

dvs. krafterna som verkar mellan molekylerna, mellan polymerkedjorna blir väldigt starka. De 

intermolekylära krafterna orsakar att flexibilitet i materialet saknas då polymerkedjorna inte 

kan röra på sig i förhållande till varandra. Därför används mjukgörare i PVC-material. Det 

finns olika slags mjukgörare som kan och har använts i PVC för att separera kedjorna från 

varandra när van der Waalsbindningarna minskar. Genom att använda mjukgörare får PVC-

produkten högre flexibilitet och glastransitionstemperaturen, Tg, dvs. den temperatur då 

materialet mjuknar, för produkten sjunker (Polymerteknologi, 2010).  

Mjukgörare behöver i golvmaterialet tillsättas i ganska stor mängd för att erhålla rätt 

flexibilitet i slutprodukten. Med tiden kan vissa mjukgörare diffundera ut ur materialet och 

orsakar då miljöproblem. Detta är en av anledningarna till att PVC historiskt sett har haft 

väldigt dåligt rykte. Vanligaste mjukgöraren som har används vid produktion av vinylgolv är 

ftalater. Ftalater kan delas in i två kategorier; lågmolekylära samt högmolekylära. 

Lågmolekylära ftalater har åtta eller färre kolmolekyler i sidokedjorna. Högmolekylära 

ftalaterna har nio eller fler kolmolekyler i sidokedjorna (plastochkemiforetagen.se, 2011).  

Det har visat sig att de lågmolekylära ftalaterna är väldigt skadliga för miljön och hälsan. 

Därför har användningen av dessa lågmolekylära ftalater begränsats och särskilt tillstånd 

behövs för att kunna använda dem (plastochkemiforetagen.se, 2011). Bland de högmolekylära 

ftalaterna finns DINP, di-isononylftalat, som använts av Tarkett vid produktion av vinylgolv. 

Då DINP är högmolekylär har den inte lika hög skaderisk. Dock är det fortfarande ftalater 

som diffunderar ut ur materialet allteftersom.  

Det har länge pågått forskning kring att hitta en ny och mer miljövänlig mjukgörare. Enligt 

Peter Okmark på Tarkett används sedan första oktober 2011 inga ftalater alls vid produktion 
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av PVC golv i Ronneby (Okmark, 2011). Där har ftalaterna bytts ut mot en mjukgörare som 

kallas DINCH, 1,2, cyklohexandikarboxylsyra. DINCH tillverkas sedan 2002, är patenterad 

och köps in från BASF, kemiföretag (BASF.se, 2011). 

4.2 LCA  
ISO 14 000-serien är resultatet av ett behov att på ett objektivt sätt kunna standardisera och 

jämföra olika produkter som LCA, och verksamheter med varandra. Enligt ISO 14040 och 

ISO 14044 är LCA en sammanställning och utvärdering av in- och utflöden ur ett system samt 

den potentiella miljöpåverkan en produkt har under dess livscykel. Beräkningarna görs genom 

att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att råvaran utvinns till det att 

produkten hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden 

och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att 

förbättra produkten i olika delar av livscykeln ur miljösynpunkt men också för att jämföra 

olika system. En LCA kan ses som en modell som delas in i fyra olika faser (ISO 

14040:1997) (fig. 2). Faserna är 

 Mål och omfattning  

 Inventering 

 Miljöpåverkan 

 Tolkning 

 

 

 

 

 

 

Figur2.  Modell som visar vilka steg som ingår i en LCA för att göra en bedömning av vad för 

miljöpåverkan systemet kan ge upphov till (ISO 14040:1997). 

 

4.2.1 Mål och omfattning av LCA 

Denna punkt syftar till att definiera analysens syfte samt skapa ramar för det system som ska 

studeras. Här skall studiens omfattning identifieras och definieras. LCA är en iterativ process 

vilket innebär att en omdefiniering senare under processen är tillåten. Systemgränserna ska 

också definieras under denna punkt för att visa vad som ska inkluderas och exkluderas från 

systemet. 

I idealt fall skulle livscykeln vara oändlig. Systemgränserna skulle sträcka sig flera steg 

tillbaka och efter användningen skulle återvinningen som kan medföra nya livscyklar, också 

tas med i studien. Dock skulle det vara tidskrävande och i vissa fall omöjligt. Därför satts 

 

 

Tolkning 

Mål och omfattning 

Inventeringsanalys 

Miljöpåverkansbedömning 
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systemgränser som avgör vilka processer som skall inkluderas och exkluderas i studien. 

Systemgränsen markerar vilka flöden som ska gå in i respektive ut från systemet (Rydh et al, 

2002). Studien begränsas till de delar som anses vara relevanta beroende på studiens 

tillämpning, gjorda antaganden och data- och kostnadsberäkningar. Vid systemavgränsning 

dras avgränsning mot natursystem, andra produkters livscyklar, geografiska avgränsningar 

samt tidsmässiga avgränsningar (Rydh et al, 2002:58).  

Om olika system ska jämföras med varandra krävs en gemensam nämnare. Denna kallas inom 

LCA för funktionell enhet och är ett mått på systemets funktion (Rydh et al, 2002:50). Den 

funktionella enheten utgör grunden vid jämförelse mellan olika system och är ett mått på 

systemets prestanda eller funktion (Baumann, 2004: 24).  När det gäller hållbarheten för 

funktionen bör det tas hänsyn till den tekniska livslängden, dvs. hur länge som faktiskt 

funktionen kan hålla, och den faktiska livslängden, som är den livslängd som funktionen 

används innan den byts ut till något mer modernt.  

 

4.2.2 Inventeringsanalys 

Inventeringsanalysen innebär att man inventerar material och energiflöden in respektive ut 

från ett produktsystem. Flödena illustreras ofta genom ett flödesschema som visar på 

aktiviteterna, som också benämns enhetsprocesser, som ingår i produktens livscykel samt 

markerar systemets gränser. In- och utflöden kallas datakategorier. Lämliga datakategorier 

ska motiveras i mål- och omfattningsdelen i studien.  

Det första steget i en inventeringsanalys är en inventering av de material som krävs för att 

uppfylla systemets funktion. Vidare kan ett processträd ritas upp utifrån kunskapen om 

materialsammansättningen. Datainsamlingen som ska ske omfattar beskrivning och insamling 

av data för ingående enhetsprocesser (Rydh et al, 2002:63). Varje enhetsprocess ska beskrivas 

i detalj: Vilka moment ingår? Vilka råvaror åtgår? Var sker enhetsprocessen geografiskt? 

Viktigt är också hur gammal den inventerade indatan är. Vad är den högsta tillåtna åldern? 

Olika processer ändras som leder till att också miljöbelastningen ändras (Tillman, 2003). Att 

ha indata som är så aktuell som möjligt är därför av värde.  

För att beräkna miljöbelastningen som systemet har bör materialbalansen lösas. 

Materialbalansen är in- och utflödena av energi och materia. Först kan materialbalans sättas 

upp för varje enskild processenhet för att sedan summeras ihop för hela livscykeln (Tillmann, 

2003). Slutresultatet för inventeringen består av en lista över mängden av de resurser som har 

använts och av de utsläpp som har frigjorts.  

 

4.2.3 Miljöpåverkansbedömning 

För att bedöma vilka datakategorier och aktiviteter som ger potentiell miljöpåverkan under 

produktens livscykel används olika värderingsmetoder. En miljöpåverkansbedömning består 

av klassificering, karaktärisering och viktning (fig. 3). Klassificering är en sortering av 

datakategorierna i olika miljöeffektskategorier. Några exempel på miljöeffekter är global 
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uppvärmning, försurning, och övergödning av mark och vatten. De olika flödenas bidrag till 

varje miljöeffekt summeras i karaktäriseringen. Detta görs genom att inventeringsdata 

multipliceras med karaktäriseringsfaktorer, som är specifika för varje miljöpåverkanskategori. 

Viktning innebär att inventeringsresultaten summeras till ett tal. Detta möjliggör bedömningen 

av det relativa bidraget från olika kategorier och miljöpåverkanskategorier (Rydh et al, 2002: 

84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Faserna som ingår i miljöpåverkansbedömning: klassificering, karaktärisering samt 

viktning (Rydh et al, 2002).  

 

4.2.4 Tolkning 

Syftet med tolkningsfasen är att analysera studiens resultat. Tre olika analyser kan göras: 

osäkerhetsanalys, känslighetsanalys samt förbättringsanalys. Syftet med osäkerhetsanalysen är 

att fastställa inom vilka intervall som modellens resultat kan variera. Känslighetsanalys görs 

för att bedöma effekterna som valda metoder och data kan ha på studiens slutresultat. 

Förbättringsanalys ingår inte i LCA enligt ISO 14001. Förbättringsanalys genomförs för att 

identifiera hur det studerade systemet kan förbättras ur olika perspektiv (Rydh et al, 2002). 

Förslagsvis kan miljöeffekter vägas mot kostnader för produkten och hur mycket produkten 

presterar (Durairaj et al, 2002). 
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4.3 Mjukvaruprogram 
Vid beräkning av LCA kan program som Excel användas för att underlätta beräkningarna, 

men också mjukvaruprogram såsom GaBi och SimaPro. Fördelen med de sistnämna är att de 

innehåller färdiga beräkningsmoduler och kan kopplas till databaser med färdiga värden för 

de ingående och utgående flödena.  

GaBi är en mjukvara utvecklad av PE International som möjliggör uppbyggning samt 

beräkning av modeller på olika produkters livscykler. LCA-verktyg såsom GaBi underlättar 

beräkningen av miljökategorier när inventeringen är avslutad. Till GaBi kan olika databaser 

kopplas ur vilka man kan få information om olika flöden samt elmixar. I GaBi läggs 

processflödet in i plan, i vilka olika processer med ingående och utgående material och energi 

framgår. Varje process kan innehålla delprocesser. Ett kärnsystem kan bestå av delsystem och 

uppströms produktionsdata. Med hjälp av GaBi kan klassificering, karaktärisering och 

viktning göras.  

 

4.4 Lärandeprocess 
Hur lär sig vuxna att tänka kritiskt och vilka metoder kan underlätta för att öka förståelsen och 

underlätta inlärningen? 

4.4.1 Transformativt lärande 

Utbildning av vuxna skiljer sig från utbildning av barn och ungdomar. När vuxna ska utbilda 

sig har de ett erfarenhetskapital och ett ansvar gentemot sig själva och mot samhället till 

skillnad från barn och ungdomar.  

Teorin om transformativt lärande har Jack Mezirow tillsammans med forskarkollegor vid 

Columbia University i USA utvecklat. Transformativa lärandet är en lärprocess som har i 

uppgift att träna förmågan till kritisk reflektion men också över ämneskunskapen, egna 

förhållningssättet till ämneskunskapen samt sitt eget förhållningssätt (Bron et al, 2004). 

Wilhelmson förklarar ”Teorin ger alltså förståelse för hur vuxnas lärande går till” (Bron et al, 

2004, 60).  

Teoribygget tog sin start under 1960- och 1970-talet i USA, genom att göra utvärderingar av 

introduktionsutbildning för kvinnor i vuxen ålder. Utvärderingarna visade att kvinnornas syn 

på sig själva samt deras roll i relation till andra förändrades under utbildningen. Kulturen och 

framförallt de egna föreställningarna hade orsakat en begränsad självuppfattning för 

kvinnorna. När kvinnorna kom till instinkt om detta blev de vad som kallas ”tranformation 

learners”. Mezirow uttrycker:  

”När föreställningar som tidigare tagits för givna medvetandegörs 

genom kritisk reflektion inser kvinnorna att de varit fångar i sin egen historia” (Ibid, 2004, 

60). 

 

Insikten ger kraft att bryta mönster genom att leta efter nya möjligheter och förebilder som 

stämmer överensstämmer med den vidgade verklighet som de är en del av.  
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Mezirow har delat upp det förändringsinriktade lärandet genom följande steg (fig 4) (Bron, 

2004, 62): 

 

Figur 4. Mezirows steg som beskriver förändringsinriktade lärandet vilka avslutas i att man 

kan agera utifrån nya tankesätt.  

Vidare skriver Mezirow att kommunikationen har en stor påverkan på det transformativa 

lärandet. Med ”rational discourse” menar Mezirow att det transformativa lärandet kan ta form 

genom kommunikativa tillvägagångssätt. Detta kan skapas genom att ha en öppen 

kommunikation med gemensamt sökande efter kunskap utan dominans (Bron et al, 2004).  

Lärande som gemensam process leder till att människor lär genom kommunikativt handlande. 

Detta resulterar till att produkten blir annorlunda än om processen hade fortlöpt utan 

interaktion med andra (Bron et al, 2004).  
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5 Metod  

5.1 Extern och intern LCA 

LCA kan användas både internt och externt. När LCA genomförs internt används den inom 

företaget. Vid externt genomförande riktas informationen från resultaten i LCA:n vidare till 

kunden och används därigenom i kommunikation med omgivningen. Detta ställer väldigt 

höga krav på kvalitet och trovärdighet. LCA-metoderna används idag främst inom företag 

(Rydh et al, 2002). 

 

5.2 På vilket sätt kan LCA bidrag till att förmedla kunskap? 
Med hjälp av livscykelanalys studeras en produkt eller tjänst ur ett livscykelperspektiv. 

Åtgärder för att minska emissioner eller förändra produktionssteg kan vidtas efter att en LCA 

har gjorts. Det är viktigt at kunskaperna som erhålls från dessa analyser når konsumenterna, 

för att förändringar skall uppnås. Integrerad produktpolicy, IPP, handlar om att förbättra 

informationsflödet och kunskapen om produkters livscykel, i vilken LCA kan användas som 

grund. IPP arbetar bland annat genom att lyfta upp konsumenternas efterfrågan på produkter 

och produkters pris mot miljökostnad (Rydh et al, 2002). Certifierade Miljövarudeklarationer 

(EPD) är ett annat område i vilken LCA kan användas. Miljövarudeklarationerna bygger på 

en utförd LCA och dess syfte är att på ett pedagogiskt sätt redovisa produkter med samma 

funktion för att produkterna enklare ska kunna jämföras av konsumenter (Rydh et al, 2002).  

Finnveden menar att syftet med ett systemanalytiskt verktyg, som LCA, är att skapa en 

modell av ett system för att därigenom erhålla ökad förståelse om systemet (Finnveden, 

1998).  

 

5.3 Att få användaren delaktig i LCA  
Man inför många olika val inom LCA. Detta arbete är ett resultat av att välja och anpassa 

olika val samt kundens önskemål om hur LCA kan användas. 

Vid projektstart bestämdes det att under projektets gång ha lärandeprocessmöten. Hela 

projektgruppen träffades: student, handledare från KTH och SU, handledare från Ecoloop 

samt kontaktpersoner från Svanen. Syftet med mötena var dels att uppdatera om status och få 

synpunkter men framförallt att diskutera och utbyta erfarenheter. 

Två workshops har även hållits på KTH där handledare från KTH, handledare från Ecoloop 

samt doktorand från KTH var närvarande. Huvudsyftet med dessa var att demonstrera 

användningen av GaBi 4 men skapade även rum för diskussioner kring de olika systemen 

samt LCA som standard. Vidare har handledarmöten med jämna mellanrum ägt rum på KTH, 

SU samt Ecoloop med respektive handledare. 

Svanens certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet användes vid val av 

systemgränserna (se avsnitt 4.1.3) och demonstreras nedan i punkt P1. Vidare fastställdes 
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även att flöden skall studeras i studien, snarare än miljöpåverkanskategorier. Punkt P2 

symboliserar mindre justeringar som gjordes.  

 

Figur 5. Figur som demonstrerar hur involverandet av användaren av resultaten i LCA-

processen genomfördes. LCA är en iterativ process. Cirklarna symboliserar handledarmötena 

som hölls på Ecoloop, KTH samt SU. Trianglarna symboliserar workshopen som hölls på 

KTH. Punkt P1 och P2 illustrerar när önskemål från användaren trädde i kraft. 

 

5.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Beroende på vilken slags kunskap som skall erhållas kan olika metoder användas. Man kan 

dela tillvägagångssätten i två grupper: att mäta, beskriva samt förklara kunskapsinnehållet och 

att få djupare förståelse och insikt (fig. 5). Detta påverkar formen för de resultat man vill 

komma fram till.  

 

 

 

 

Figur 6. Skiss över hur kunskap kan delas in i två grupper. 

Vid utvärderingar kallas dessa tillvägagångssätt kvantitativ och kvalitativ. Med kvantitativ 

metodik vill man mäta och beskriva kunskap. Det krävs stor förstudie för att bearbeta och 

formulera frågor till en viss grupp av personer. De personer som lämnar information i gruppen 
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får samma frågor i intervjun eller enkäten. Utifrån svaren finns det möjlighet att generalisera 

resultaten och generella slutsatser kan dras. Carlström et al beskriver i Metodik för 

utvecklingsarbete & utvärdering den kvantitativa metodiken genom att ”gå på bredden” och 

menar att som resultat får lite information men från många personer (1992).  Den kvalitativa 

metodiken om att skapa djupare förståelse för bakomliggande orsaker. Flexibiliteten är större 

vilket välkomnar större öppenhet för kunskap och innebär samtidigt att informationen som 

ges inte kan generaliseras (Carlström et al, 1992).  

 

5.4.1 Kvantitativ och kvalitativ LCA 

Att skilja på kvantitativ- och kvalitativ LCA är svårt. I en kvantitativ LCA går inte allt att 

kvantifiera och många gånger måste uppskattningar finnas med. I en kvalitativ LCA kan även 

kvantitativ information tas med (Hochschorner et al, 2002).  

Då inventeringsfasen är den mest tidskrävande fasen i en LCA för behovet riktat mot att 

förminska behovet av datainsamling i en kvantitativ LCA. Vid jämförande LCA, då en 

produkt ska jämföras med en liknande produkt som har samma funktion, är det viktigt att 

tänka på att datakällor, datakvalitet samt systemgränser är lika för att minska risken för dåligt 

resultat (Hochschorner et al, 2002). 

Exempel på steg som kan förenklas vid inventeringen är att använda data från litteratur eller 

databaser istället för data från primär källa, begränsa eller utesluta faktorer som är lika i 

jämförande systemen samt ta bort komponenter som har liten betydelse. Att begränsa 

livscykelstadier, såsom uppströms livscykelfaser är en annan förenkling (Hochschorner et al, 

2002). 

När motivet är att erhålla en snabb överblick över en produkts potentiella miljöpåverkan kan 

en kvalitativ LCA vara användbar. Det kan vara svårt att få begrepp om omfattning av den 

studerade påverkan om man endast förlitar sig på kvalitativ information. När en kvalitativ 

LCA genomförs kan man därför även ta hänsyn till kvantitativ information om det finns 

tillgängligt.  

Denna rapport är en kvantitativ LCA, då databasen Ecoinvent med färdiga indata finns 

tillgängliga samt att livscykelstadier är begränsade. 

 

5.5 LCA 

5.5.1 Funktionell enhet och systemgränser 

Den funktionella enheten bestämdes i denna studie till 1 m
2
 golvyta, oavsett vilket golv som 

studerades. 

Miljömärkning Sveriges RPS-metod har legat till grund vid val av systemgränser.  

Beroende på vad syftet med studien är och vad som efterfrågas kan systemgränsernas 

placering skilja sig åt. Man kan välja att ha med eller utesluta utvinning av råvaror i studien. 
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Om man anser att man inte har rådighet över utvinningen av råvaror kan inte heller 

förändringar göras i dessa steg. Därför är utvinning av råvaror ett giltigt skäl till att exkluderas 

från systemgränserna och därmed också från studien i dessa fall.  

Att studien har avgränsats med dessa systemgränser gör att ” LCA cradle to grave” inte 

uppfylls. Istället kallas denna studie LCA gate to grave eftersom ett begränsat 

livscykelperspektiv används och eftersom analysen börjar från en enhetsprocess och sträcker 

sig till avfallshanteringen (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Olika möjligheter till begränsningar av LCA. Den innersta systemgränsen S1 

beskriver LCA upstream gate-to-downstreamgate, den mittersta systemgränsen S2 LCA 

upstream gate-to-grave och den yttersta systemgränsen S3 LCA cradle-to-grave (full LCA). 

 

Systemgränserna drogs från det att de olika ingående materialen är färdiga för att gå in för 

produktion av golv, användning och underhåll, till att materialen hanteras som avfall (figur 8, 

9 och 10).  Varje blå ruta motsvarar en enhetsprocess och är kopplad till nästkommande steg 

med hjälp av en pil. De enhetsprocesser som befinner sig inom det rödstreckade området 

tillhör kärnsystemet. Detta innebär att utvinning av råvara inte kommer att tas med i studien. 

Denna avgränsning gjordes i samråd med Nordisk Miljömärkning med styrbarhet som motiv 

och därför har odling och utvinning av de ingående råvarorna utelämnats. Detta gäller även 

stenbrytning, utvinning och bearbetning. Alla enhetsprocesser utanför kärnsystemet är 

exkluderade från studien och kallas i denna studie för det utvidgade systemet.  
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Figur 8. Kärnsystem respektive utvidgat system för LCA av vinylgolv. Varje blå ruta är en 

enhetsprocess som sker i flödesschemat. Pilarna anger nästkommande steg. Det rödmarkerade 

streckade området definierar den systemgräns som studeras för vinylgolvet, dvs kärnsystemet. 

Allt utanför det streckade området är exkluderat från studien.  
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Figur 9. Kärnsystem respektive utvidgat system för LCA av linoleum. Varje blå ruta är en 

enhetsprocess som sker i flödesschemat. Pilarna anger nästkommande steg. Det rödmarkerade 

streckade området definierar den systemgräns som studeras för linoleumgolvet, dvs. 

kärnsystemet. Allt utanför det streckade området är exkluderat från studien.  
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Figur 10. Kärnsystem respektive utvidgat system för LCA av parkett. Varje blå ruta är en 

enhetsprocess som sker i flödesschemat. Pilarna anger nästkommande steg. Det rödmarkerade 

streckade området definierar den systemgräns som studeras för parkettgolvet dvs. 

kärnsystemet. Allt utanför det streckade området är exkluderat från studien.  

 

5.5.2 Inventeringsanalys 

Inventeringsanalysen utfördes enligt ISO 14040 och 14044 samt med GaBi 4. 

Inventeringen påbörjades med en litteraturstudie framförallt med hjälp av Jönsson et al 

(1994). För att säkerhetsställa vilka förändringar som skett sedan 1994 kontaktades 

golvföretag för att få reda på hur tillverkningsprocessen ser ut och vilka förändringar som har 

gjorts sedan 1994. De som kontaktades inom ramen för denna inventering var INEOS, Forbo 

flooring, Kährs och Tarkett. Från dessa företag erhölls byggvarudeklarationer samt 

miljörapporter (Miljörapport INEOS 2010, Miljöredovisning Tarkett 2006, Miljöredovisning 

Kährs 2010, Miljörapport Forbo 2010) som förklarade de ingående- och utgående materialen 

samt telefonsamtal (Okmark, 2011, Frössling 2011, Erlandsson 2011, Rönnmark 2011).  

I denna studie kommer GaBi att användas som mjukvara och Ecoinvent 2.0 som databas. 

För att kunna matcha den erhållna inventeringen med flöden i GaBi 4 följdes följande 

tillvägagångssätt:  

1) Namnmatchning samt hur rent ämnet är  

2) Vilken typ av flöde är det? (intermediate, emisson to air osv.)  
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3) Senast uppdaterade årtalet.  

 

5.5.3 Antaganden och avgränsningar 

 Emissioner och resurser i användningsfasen försummades för de tre golven i denna 

studie och därför spelar golvens livslängd ingen roll för resultaten 

 

 Läggningen av golven och deras användning försummades, eftersom data saknades. 

Användningen var också något som ansågs ligga utanför miljömärknings styrbarhet. 

 

 Transporter från butik till konsument är inte inkluderade. 

 

 CO2-utsläppen vid förbränning av linoleum och parkettgolv försummades. Orsaken till 

detta är att de förnybara resurserna; trä, linolja, träflis, under sin uppväxt har tagit upp 

koldioxid i motsvarande mängd som den som släppts ut vid förbränningen. 

 

 Det har inte varit möjligt att hitta värden för linolja. Rapsolja har antagits ha liknande 

värden och Ecoinvent-data för rapsolja användes istället. 

 

 Träråvaran i linoleum, trämjöl, har antagits vara samma som för parkettgolv. 

 

 Förbränningsvärde för linoleumgolvet har inte varit möjligt att finna. Därför har SOx, 

NOx samt VOC-utsläpp från förbränning av linoleumgolv utelämnats. 

 

 Ingen information från mjukgöraren DINCH har kunnat erhållas då mjukgöraren är 

patenterad. Vinylgolvet består av 45 % PVC och 17 % mjukgörare samt 33 % 

fyllmedel. DINCH har antagits bestå av kolkedjor. 

 

 Transportavstånden har antagits varit oförändrade sedan 1994. För transportmedel som 

lastbil har dubbelt avstånd med halvfull last antagits.   

 

 Fyllmedlet kalksten CaCO3 i vinylgolvet antogs efter förbränningen bilda bränd kalk 

och därefter slutligen åter bilda CaCO3 och några emissioner från denna förbränning 

har därför inte tagits med. Reaktionen för återbildning av kalksten sker på följande vis: 

Vid förbränning av kalciumkarbonat bildas bränd kalk (CaO): 

CaCO3 + värme  CaO + CO2   (1) 

Därefter sker uppsamling i vatten och släckt kalk bildas (Ca(OH)2): 

 CaO + H2O Ca(OH)2   (2) 

Slutligen bubblas koldioxidhaltig luft genom uppsamlingen och kalciumkarbonat faller åter 

ut: 
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Ca(OH)2 +CO2  CaCO3 + H2O   (3) 

 

5.5.4 Miljöpåverkansbedömning 

Datakategorierna ingår i miljöpåverkanskategorier. De datakategorier som studerades är 

energiåtgång, CO2-, NOX-, SOX- samt VOC-utsläpp (tabell 1).  

Tabell 1. Datakategorier som studeras samt vilka miljöpåverkanskategorier de tillhör. 

Datakategorier Miljöpåverkanskategorier 

Energiåtgång Energiåtgång 

CO2 (koldioxid) Växthuseffekt 

VOC (lättflyktiga organiska föreningar) Luftkvalitet 

NOx (kväveoxider) Försurning, övergödning 

SOx (svaveloxider) Försurning 

 

Genom att använda datakategorier och inte miljöpåverkanskategorier som bas i 

miljöpåverkansbedömningen erhålls en större säkerhet eftersom emissionerna ligger tidigare 

än miljöpåverkan i orsak-verkan-kedjan (fig. 11). 

 

 

Figur 11. Orsak-verkan-kedjan som följer efter produktion. 

 

5.5.5 Tolkning 

Under studiens gång togs det beslut i samråd med projektgruppen att följande 

känslighetsanalyser skulle genomföras (figur 5, punkt 2):  

 Elmix 

Hur stor blir skillnaden i utsläpp då europeisk elmix används istället för svensk 

elmix? 

 PVC 

Vad är skillnaden mellan värdet för PVC i Ecoinvent samt det inventerade 

värdet för PVC? 

 

 Core system/LCA cradle-to-grave 

Hur mycket av det utvidgade systemet omfattas kärnsystemet av? 

 

produktion emissioner miljöpåverkan konsekvens 



Examensarbete  Secil Yilmaz 
  Sida 25 av 41 
 

6 Resultat 

6.1 Vinylgolv 

Energianvändningen för vinylgolv visade sig utgöras av framförallt elförbrukning. 

Elanvändningen stod för 64 % av den totala användningen och dieselanvändningen för 36 % 

(fig. 12). 

 

Fig. 12. Energianvändningen som åtgår för 1 kvadratmeter vinylgolv. 

 

För vinylgolvet visade det sig att förbränning var den enhetsprocess som hade störst betydelse 

för utsläpp av koldioxid (fig. 13). De totala utsläppen av koldioxid från vinylgolvet uppgick 

till 5,8 kg (golvproduktion, PVC framställning, förbränning och transport). Förbränningen 

bidrog till 62 % av det totala utsläppet. När det gäller golvproduktion, PVC framställning och 

transport låg utsläppen från dessa i ungefär samma storleksordning.  
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Figur 13. Koldioxidutsläpp från framställning, golvproduktion, transport samt förbränning av 

en kvadratmeter vinylgolv.  

 

Den största emissionen från vinylgolv är efter koldioxid VOC och även här är förbränningen 

den enhetsprocess som har störst betydelse. För NOx är det istället transporterna som är 

dominerande.  De övriga emissionerna SOx och VOC utgör endast en bråkdel av NOx vid 

transporterna. Emissionerna från PVC-framställningen och golvproduktionen är relativt små 

(fig. 14).  

 

 

Figur 14. Emissioner från PVC-framställning, golvproduktion, transport samt förbränning av 

en kvadratmeter vinylgolv.  
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6.2 Parkettgolv 
Energianvändningen för parkettgolv visade sig utgöras av framförallt dieselanvändning. 

Elanvändningen stod för 28 % och dieselanvändningen för 72 % (fig. 15). 

 

Fig. 15. Energianvändningen för 1 kvadratmeter parkettgolv. 

 

För parkettgolvet stod transporterna för mer koldioxidutsläpp än golvproduktionen (fig. 16).  

 

Figur 16. Koldioxidemissioner från golvproduktion och transport för en kvadratmeter 

parkettgolv. 
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För de övriga emissionerna; NOx, SOx, samt VOC är NOx-utsläppen dominerande och sker 

framförallt vid transport (fig. 17).   

 

Figur 17. Emissioner från golvproduktion, transport samt förbränning av en kvadratmeter 

parkettgolv.  

 

6.3 Linoleumgolv 
Energianvändningen för linoleum visade sig utgöras av framförallt elförbrukning. 

Elanvändningen stod för 59 % och dieselanvändningen för 41 % (fig. 18). 

 

Figur 18. Energianvändningen för 1 kvadratmeter linoleumgolv. 
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För produktion av linoleumgolvet var koldioxidutsläppet större vid golvproduktion än 

transporter (fig. 19).  

 

Figur 19. Koldioxidemissioner från golvproduktion och transport för en kvadratmeter 

linoleumgolv.  

 

För linoleumgolvet visade det sig att transporter har höga utsläpp av NOx (fig. 20). Övriga 

utsläpp från enhetsprocessen transport, SOx samt VOC, är nästan lika stora som utsläppen från 

golvproduktion. 

 

Figur 20. Emissioner från golvproduktion och transport för en kvadratmeter linoleumgolv.  
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6.4 Känslighetsanalys 

6.4.1 PVC 

PVC med underlag från INEOS jämfördes med PVC i Ecoinvent. Det visade sig att skillnaden 

i koldioxidutsläpp var stor (fig. 21). När Ecoinvent användes som underlag för beräkningarna 

blev koldioxidutsläppen 58 % högre än vad INEOS PVC har.  

 

Figur 21. Koldioxidemissioner från produktion av PVC, baserat på underlag från INEOS 

respektive Ecoinvent för en kvadratmeter vinylgolv. 

 

Vid jämförelse av de övriga emissionerna visade det sig att de följer samma mönster (fig. 22). 

VOC utsläppen är 92 % högre för Ecoinvents egna PVC värde än vad INEOS har angett att de 

har.  

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

PVC inventerat  PVC Ecoinvent 

  

co2 

kg 

0 

0,002 

0,004 

0,006 

0,008 

0,01 

0,012 

PVC inventerat  PVC Ecoinvent 

  

NOx 

SOx 

VOC 

kg 



Examensarbete  Secil Yilmaz 
  Sida 31 av 41 
 

Figur 22. Koldioxidemissioner från produktion av PVC, baserat på underlag från INEOS 

respektive Ecoinvent för en kvadratmeter vinylgolv. 

6.4.2 Kärnsystem/ utvidgat system  

Kärnsystemet jämfördes med utvidgade systemgränser som sträckte sig från vaggan till 

graven.  Största skillnaden mellan de olika systemgränserna, med avseende på 

koldioxidutsläpp, var det för linoleumgolvet, följt av vinylgolvet (figur 23).  För parkettgolvet 

visade det sig att en stor del av utsläppen upptagits med valda systemgränser för denna studie.  

 

Figur 23. Koldioxidemissioner från de olika golven jämfört med samma systemgränser 

inklusive uppströms med värden från 1992.  

 

Denna trend höll även i sig när emissionerna NOX, SOX och VOC studerades (tabell 2). 

Tabell 2. Emissioner från de olika golven då olika systemgränser används vid produktion. 

 

6.4.3 Elmix 

 Användningen av svensk och nederländsk (för linoleum) elmix för produktion av golven 

jämfördes med användningen av europeisk elmix. Det visade sig att skillnaden blev betydande 
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elmixarna inte avgörande för linoleumgolvet. Anledningen till detta är att linoleum tillverkas i 

Nederländerna som har en väldigt snarlik elmix till den genomsnittliga europeiska mixen. 

 

 

 

Figur 24. Skillnaden i CO2-utsläpp för de olika golven beroende på vilken elmix som används 

vid beräkningarna. Endast för linoleum har nederländsk elmix använts.  

Det visade sig att trenden höll även då emissionerna NOx, SOx och VOC studerades (tabell 3).  

Tabell 3. Emissioner från de olika golven då olika elmix används vid produktion. 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

vinylgolv linoleum parkett 

  

EU-mix 

SE/NL-mix 

kg 

 Vinylgolv 
Sv 

Vinylgolv 
Eu 

Parkettgolv 
Sv 

Parkettgolv 
Eu 

Linoleumgolv 
Sv/Nl 

Linoleumgolv 
Eu 

enhet 

CO2 8,31 15,3 2,33 6,22 2,48 
 

2,36 
 

kg/m2 

NOx 9,96 
 

8,72 16,5 
 

24,1 
 

18,2 
 

13,2 
 

g/m2 

SOx 3,74 
 

55,5 
 

2,11 
 

25,5 
 

3,79 5,92 
 

g/m2 

VOC 22,9 
 

          21,4 
 

4,87 
 

14,0 
 

4,46 
 

5,18 
 

g/m2 



Examensarbete  Secil Yilmaz 
  Sida 33 av 41 
 

7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Utvärdering av LCA som metod  

Vid användning av en metod är det viktigt att veta vad metoden har för möjligheter och 

begränsningar för att kunna presentera resultaten.  

LCA har i denna studie använts för att upptäcka var processförbättringar kan göras. Detta är 

också en av de största fördelarna med LCA. Genom LCA ökas kunskapen om ett system 

genom att upp- och nedströms material och energi som tidigare hade varit dolda kommer fram 

på ytan. Det blir också mer tydligt var förbättringar kan göras för att reducera 

miljöbelastningen. Man kan efter genomförd LCA få idéer på hur man skulle kunna skapa 

samma produkt eller funktion men med reducerad miljöbelastning.  

Metoden har även nackdelar. Viktigt att tänka på när man erhållit resultat från en LCA-studie 

är att resultatet inte kan användas och representera studien på egen hand. Det är viktigt att 

poängtera bakgrundsinformation såsom vilka systemgränser som har använts, övriga 

begränsningar osv. då detta är faktorer som påverkar slutresultatet. Med andra systemgränser 

skulle också andra resultat erhållas för samma produkt. Datakvaliteten på indatan är inte alltid 

hög och en liten skillnad kan ha stor påverkan på slutgiltiga resultatet.  

Sammanfattningsvis är LCA en bra metod för att identifiera och upptäcka var insatser för att 

reducera miljöbelastningen skall läggas, men dock bör den inte som enda metod stå för 

beslutsunderlag. Med en komplettering av andra metoder såsom riskhantering, miljörevision 

osv. blir analysens reliabilitet högre.  

 

7.2 Har LCA ökat förståelsen? På vilket sätt? 
Precis som Mezirow belyser är det viktigt att som student inte låsa sig fast vid förutfattade 

meningar. Det är viktigt att vidga vyerna och införskaffa ny kunskap och nya förebilder för att 

kunna slutföra ett uppsatt mål och erhålla resultat. 

I detta projekt har LCA som metod inneburit att flödesschema har satts upp för alla tre golven. 

Golvens innehåll har studerats noggrant och beräkningar har kunnat genomföras därefter. För 

vinylgolvet visade det sig till exempel att mjukgöraren har förändrats vilket skapade stora 

förändringar för slutresultaten. Utan LCA hade förståelsen över detta inte ägt rum för mig 

som enskild student.  

 

7.3 Delaktighet i lärande- och LCA-processen 
Mezirow menar att kommunikation har en stor inverkan på det transformativa lärandet. I detta 

projekt har kommunikation haft stor inverkan för genomförandefasen och därigenom även 

resultaten. Kommunikation har varit grunden för arbetet för att uppnå önskemålen från 

användaren och samtidigt uppnå målen för LCA samt för studenten. 
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 Genom samtal och diskussioner vid olika tillfällen kunde delaktighet uppnås. Forumet som 

skapas vid dessa tillfällen leder till kunskapsuppbyggnad och metodutformning. Projektet har 

tillhandahållit plattform för diskussion kring LCA-processen, med kunskapsuppbyggnad som 

resultat. 

Syftet med delaktigheten och interaktionen var att mål och syfte med arbetet skulle klargöras, 

men framförallt att ett erfarenhetsutbyte skulle äga rum. Att lära och lära ut av varandra för 

varandra, vilket har uppnåtts.  

Under projektets gång träffades hela projektgruppen vid två tillfällen, vad som kallas 

lärandeprocessmöten (se fig 5). För projektets utformning vad det nödvändigt och givande att 

träffa användaren i ett tidigt skede i projektet. I detta fall innebar det stora förändringar vid val 

av systemgränser som orsakade att fokus förändrades vid val av insamling av indata.  

I figur 5 illustreras punkt P1 samt P2. Detta är två milstolpar som symboliserar då önskemålen 

från användaren trädde i kraft. Vid P1 definierades de första systemgränserna vilket innebar 

en mindre inventering. Istället från att använda tid för inventering av indata, kunde djupare 

förståelse för kärnsystemet fås. Detta uppnåddes genom investering av att förstå och tolka 

resultat samt känslighetsanalyser utföras i större grad än vad som hade hunnits med i annat 

fall (se fig 6). Detta i sin tur har skapat djupare bredd för diskussionen kring golvmaterialen. 

Detta är ett sätt att uppnå delaktighet för användaren, det finns säkert flera andra metoder.  

 

7.4 Förbättringspotential 
Vilka förbättringar kan ske i produktionskedjan för att minska emissionerna? 

7.4.1 Vinylgolv 

Koldioxidutsläppen är dominerande vid enhetsprocessen förbränning av vinylgolv. Även 

VOC-emissionerna är höga vid denna enhetsprocess, följt av SOx och NOx. NOx utsläppen är 

höga vid transport. Vad kan göras åt detta? En åtgärd kan vara att minska andelen PVC i 

vinylgolvet. Finns det andra sätt att producera PVC? Kan PVC produceras genom 

förnyelsebar råolja? Kompensationsåtgärder i form av utsläppsrätter?  

7.4.2 Linoleum 

Linoleumgolvet har störst förbättringspotential när man studerar enhetsprocessen transporter. 

Vid transporter är emissionen NOx dominerande. Idealet skulle för att minska dessa vara att 

ha en närliggande produktion. Då skulle transporten och emissionerna från dessa minskas 

betydligt. Ett annat sätt att närma sig lägre emissioner är att analysera transportmedel. I denna 

studie har bl. a. halvfulla lastbilar använts. Kan logistiken lösas och lastbilarna färdas fulla? 

Kan sträckorna ersättas med tåg istället? 

7.4.3 Parkett 

Största utsläppen av NOx sker vid transporter av parkettgolv. En orsak att emissionerna är 

höga för detta golv är också att massan/kvadratmeter är hög. Tanken bakom detta är att golvet 

ska kunna slipas och livslängden på så sätt förlängas. Frågan är hur stor efterfrågan är på att 
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köpa golv som går att slipatvå-tre gånger i dagens samhälle. Människor vill ha förändringar 

och även golv går i trender. Många golv byts därför ut innan dess faktiska livslängd är 

uppnådd. Många bor heller inte i samma bostad så länge som parkettgolv kan hålla. Samtidigt 

minskar miljöpåverkan för en produkt ju längre den används och därför skulle det vara mer 

gynnsamt att ha ett tjockt golv som går att slipa och därigenom erhålla längre livslängd. 

 

7.5 Vad skiljer studierna från 1994 och 2012?  
Det är viktigt att urskilja de olika LCA-analyserna. Studien från 1994 är en LCA cradle to 

grave, samtidigt som studien från 2012 är en LCA gate to grave. Därför kan inte resultaten 

jämföras med varandra mellan de olika studierna. Vad gäller analys mellan golven för denna 

studie är detta inte heller möjligt då golven inte har samma systemgränser. 

Mycket har hänt sedan 1994. Alla tre golven har ökat i vikt/m
2
, för att det ska vara lättare att 

lägga golven och inte behöva spik i den mån man behövde tidigare. Linoleumproduktionen 

har flyttat ner till Nederländerna, vilket innebär längre transportsträckor och att annan elmix 

används vid produktion. Vad gäller vinylgolven har mjukgöraren bytts ut, vilket också har 

inneburit en förändring i produktionskedjan, men också vad som gäller emissioner. Dock har 

informationen om mjukgöraren inte varit möjlig att erhålla pga. patent. En annan skillnad 

mellan studierna är att man 1994 studerade miljöpåverkanskategorier, 2012 studerades 

datakategorier.  

 

7.6 Hur mycket utsläpp motsvarar det totalt? 
Enligt Statistiska centralbyråns rapport ”Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012” fanns 

det år 2010 154 miljoner kvadratmeter bostadsyta och 19 miljoner kvadratmeter lokalyta i 

Sverige. Detta motsvarar tillsammans 173 miljoner m
2
. Om man antar att golven produceras, 

används och avfallhanteras under samma tid, hur mycket utsläpp orsakar då golven totalt? 

Tabell 4. Tabellen visar hur mycket emissioner som frigörs vid tillverkning och transport av 1 

kvadratmeter linoleumgolv . 

Emissioner Golvproduktion 

[kg] 

Transport 

[kg] 

Totalt [kg] 

CO2 1,4274 1,05031 2,47771 

NOx 0,001806 1,05E-02 0,012348 

SOx 8,78E-04 2,91E-03 0,003792 

VOC 0,002726 1,73E-03 0,004456 

 

Om alla golven var linoleum skulle utsläppen motsvara 382 miljoner kilo i koldioxidmängd. 
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Bilagor 
 

Produktion av 1 m2 linoleum 
     

         

Golv Aktivitet Resursanvändning Delaktivitet 

Vad 
gåt 
åt? Mängd Enhet färdmedel Källa 

         linoleum produktion  linolja     929 g/m2   Forbo 

      transport diesel 

1500km 
tåg+4350km 
båt     Jönsson 

                  

    trämjöl     818 g/m2   Forbo 

      Transport diesel 600 km   Jönsson 

    titanium dioxid     90 g/m2   Forbo 

      transport diesel 500 km lastbil Jönsson 

    Harts     60 g/m2   Forbo 

      transport diesel 2000 km båt Jönsson 

    Jutväv     290 g/m2   Forbo 

      Transport diesel 12900 km båt Jönsson 

    Kalciumkarbonat     610 g/m2   Forbo 

  transport amsterdam-gbg   diesel 

900 
båt+400 
lastbil km   Jönsson 

  transport     diesel 18 km   Jönsson 

  Energiåtgång Elenergi      2 kWh/m2   Forbo 

    Naturgas     3,5 kWh/m3   Forbo 
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Produktion av 1 m2 parkett 
    

        golv aktivitet Resursanvändning     Mängd Enhet källa 

parkett produktion trä     7,68 kg/m2 Kährs 

    karbamidlim     0,03 kg/m2   

                

      transport lastbil 80 km Jönsson 

                

  transport   lastbil   50+400+18 lastbil Jönsson et al 

                

  energipåtgång     el 32,04 MJ/m2 Kährs 

        värme 34,56 MJ/m2 Kährs 

        biobränsle 205,2 MJ/m2 Kährs 

                

 

 

Produktion av 1 m2 vinylgolv 
  Mängd Enhet Direkta utsläpp mgd enhet källa 

PVC g/m2   1330   Tarkett 

transport km   300 lastbild Jönsson 

Mjukgörare g/m2   500   Tarkett 

transport km   470 lastbil Jönsson 

stabilisatorer g/m2   <60   Tarkett 

Mineraliska fyllmedel g/m2   970   Tarkett 

Transport km   1100 tåg Jönsson 

titandioxid g/m2   60   Tarkett 

Transport km   450 lastbil Jönsson 

PUR g/m2   20   Tarkett 

            

Transport fr prod km   400   Jönsson 

Transport avfallshant. km   18   Jönsson 

Energiåtgång           

elektricitet kWh/m2   2,98   Tarkett 

biobränsle kWh/m2   0,53   Tarkett 

olja kWh/m2   1,05   Tarkett 

    VOC 0,19 g/m2 Tarkett 

    CO2 231,4 g/m2 Tarkett 

    Nox 0,38 g/m2 Tarkett 

    SOX 0,06 g/m2 Tarkett 

 



Examensarbete  Secil Yilmaz 
  Sida 40 av 41 
 

Sammanställning för produktion av 1 kg klor, 1 kg VCM samt 1 kg PVC 

     resursanvändning klor VCM PVC enhet 

  
   

  

NaCl 0,582998 - 
 

kg/kg 

klor - 1,430705 
 

kg/kg 

eten 
 

2,051916 
 

kg/kg 

vcm 
  

0,999385   

Energianvändning         

Elektricitet 13,33885 0,682122 0,970997 MJ/kg 

  
   

  

emissioner till 
luft         

kvicksilver 1,47E-07 
  

kg/kg 

ammoniak 
  

5,92E-05   

vätgas 0,000667 
  

kg/kg 

VOC 
   

  

VCM 
 

8,66E-06 
 

kg/kg 

EDC (dikloretan) 
 

3,57E-05 
 

kg/kg 

Eten 
 

8,52E-05 5,63E-06 kg/kg 

etylklorid 
 

1,17E-05 
 

kg/kg 

etan 
 

5,35E-07 
 

kg/kg 

dikloretenx  
 

3,16E-06 
 

kg/kg 

acetylen 7E-05 
  

kg/kg 

alkoholer 
  

4,04E-05 kg/kg 

aceton     1,32E-06 kg/kg 

 

 

Produktion (INEOS miljörapport 2010, tabell 

6.3) 

Ämen Mängd 2010 [ton] 
   NaCl 183903 
   Eten 74756 
   Klor 107215 
   VCM 212895 153393 sv prod 

 PVC 212764 
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Utsläpp till luft  (INEOS miljörapport, 

2010, tabell 7.1) 

ämne källa 
mängd 2010 
[kg] 

kvicksilver klorfabriken  15,8 

ammoniak PVCfabriken 12600 

vätgas klorfabriken  71500 

VOC     

VCM VCMfabriken 1328 

      

Eten VCMfabriken 13075 

  PVCfabriken 1197 

Etan VCMfabriken 82 

  PVCfabriken 147 

EDC VCMfabriken 5472 

Etylklorid VCMfabriken 1800 

dikloreten VCMfabriken 484 

alkoler PVCfabriken 8600 

aceton PVCfabriken 280 

acetylen klorfabriken  7500 

TOT VOC   39965 

 

Mailkontakt med Frössling, I. 

  Elförbrukning för 2010 
[MWh]   [MWh] MJ MJ/kg 

  
 

inkl. tillägg, se nedan 

klorproduktion 381702 381702 1,43E+09 13,33885 

VCM-produktion 24784 24784 1,45E+08 0,682122 

PVC-prduktion 41832 41832 2,07E+08 0,970997 

 

 


