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SAMMANFATTNING 
 
Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att analysera potentiell miljöpåverkan från en produkts 
livscykel. I studien undersöks vilka som är de mest betydande processerna och de mest utmär-
kande potentiella miljöpåverkanskategorierna i livscykeln för Kinnarps kontorsstol 6110, samt 
vilka potentiella förbättringsåtgärder som kan utföras för förbättrad miljöprestanda. Analysen 
syftar även till att ge rekommendationer hur verktyget LCA kan implementeras i Kinnarps håll-
barhetsarbete. Programvaran SimaPro från PRé, data från Ecoinvent och företagsspecifika 
uppgifter används i analysen. De huvudsakliga resultaten visar att störst miljöpåverkan åter-
finns inom kategorierna ekotoxicitet, övergödning och naturlig landtransformation. 
Stolsmekanismen är den komponent på kontorsstolen som får störst genomslag i analysen till 
följd av sin stora massa och sitt höga stålinnehåll. Även ullklädseln får stort genomslag, vilket 
beror på produktionen av råull. I verkligheten bör denna påverkan vara större eftersom pro-
duktionen av tyg från råull inte varit möjlig att inkludera. Vilket material som väljs för olika 
komponenter visar sig ha stor betydelse för livscykeln och LCA kan användas redan i konstrukt-
ionsfasen för att rådgöra vilka val som ger lägst påverkan. En fördel med att bygga upp 
kompetens internt inom Kinnarps är att ökad kunskap om såväl metodiken LCA som produkt-
sortimentet erhålls. Om Kinnarps väljer att implementera verktyget inom företaget har det även 
fördelar ur ett marknadsföringsperspektiv eftersom de då kan uppvisa detaljkännedom om sina 
produkters miljöprestanda.  
 
Nyckelord: LCA, Kinnarps, kontorsstol, ekologisk hållbarhet, potentiell miljöpåverkan 
 

 

  



ABSTRACT 
Life Cycle Assessment (LCA) is a tool to analyze potential environmental impacts of a product's 
lifecycle. The aim of the study is to determine the most important processes and the most signif-
icant potential environmental impact categories in the lifecycle of Kinnarps’ office chair 6110, 
and what potential improvements that can be made. The analysis also gives advice whether the 
tool LCA can be implemented in Kinnarps’ work with sustainability issues. The software SimaPro 
from PRé, data from Ecoinvent and company-specific data were used in the analysis. The main 
results show that the greatest impact can be found in the categories of ecotoxicity, eutrophica-
tion and natural land transformation. As a result of its large mass and its high steel content the 
chair mechanism is the component in the office chair with the greatest impact. The wool uphol-
stery fabric also has a major impact, which solely depends on the production of greasy wool. The 
impact is most likely larger in reality, since there is a lack of data regarding wool fabrics. What 
type of material that is chosen for different components turns out to be of great importance. LCA 
can be used as early as in the design phase to consult what material that gives the lowest impact. 
One advantage of establishing expertise in LCA within the company is that competence about 
LCA, as well as the product system, remains within Kinnarps. If Kinnarps choose to implement 
the tool within the company, there are also marketing benefits since they may present detailed 
knowledge of the environmental performance of their products.    
 
Keywords: LCA, Kinnarps, office chair, environmental sustainability, potential environmental 

impact.  
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 INTRODUKTION 1
Företag möter idag en allt hårdare konkurrens och samtidigt ställs högre krav på att de kan leve-
rera etiska och miljömässigt bra produkter som passar in i ett samhälle som strävar mot en mer 
hållbar utveckling (Ammenberg, 2012). För att ytterligare kunna förbättra sina produkter krävs 
ofta ett helhetsperspektiv, vilket kan vara svårt att uppnå utan att göra en djupanalys av det sy-
stem som produkterna är en del av (Gröndahl & Svanström, 2010). Strävan mot en mer hållbar 
utveckling är möjlig att implementera redan i designsteget av en produkt. Verktyget livscykela-
nalys (LCA) kan bidra till att belysa miljöprestandan under en produkts livscykel och därmed 
skapa gynnsammare förutsättningar för en mer hållbar utveckling (Glavič & Lukman, 2007). 
 
Det finns många tolkningar gällande hållbar 
utveckling och ett flertal definitioner av be-
greppet. En vanligt förekommande 
begreppsförklaring är att hållbar utveckling 
är uppbyggd utifrån tre pelare: social, eko-
nomisk och ekologisk hållbarhet (United 
Nations, 2002). Dessa tre områden samver-
kar och förstärker varandra. Hållbar 
utveckling (HU), som vanligen illustreras 
som området i mitten av tre överlappande 
cirklar som i Figur 1, uppnås först när ut-
vecklingen inom respektive område sker på 
ett sådant sätt så att framtida generationers 
behov säkerställs (Gröndahl & Svanström, 
2010). Livscykelanalyser bidrar till att den 
ekologiska aspekten uppmärksammas och är 
i dagsläget ett redskap som används för att analysera produkter och tjänster inom olika 
branscher. Verktyget används för att undersöka potentiell miljöpåverkan från en produkt eller 
tjänst från vagga till grav, det vill säga under hela livscykeln (ISO 14040, 2006). Fördelen med 
detta helhetsgrepp är att det inte enbart är ett fåtal förbestämda miljöpåverkanskategorier som 
uppmärksammas. Genom att analysera alla faser separat förskjuts inte heller miljöproblem mel-
lan olika stadier i livscykeln (Finnveden, et al., 2009). 
 
LCA används inte i stor utsträckning inom den samtida svenska möbelbranschen. I takt med 
ökande krav från såväl konsumenter som från regelverk kan dock verktyget komma att bli ett 
allt vanligare inslag i möbelföretagens miljö- och hållbarhetsarbete. Det finns idag förslag från 
Europeiska kommissionen att det ska införas ett gemensamt miljömärkningssystem i syfte att 
underlätta för konsumenter och skapa gynnsammare förutsättningar för att välja miljömässigt 
hållbara produkter. Detta system är tänkt att grundas på just miljöprestanda under en hel 
livscykel hos produkten (European Commission, 2014). Något som idag förekommer i viss ut-
sträckning inom möbelbranschen är så kallade miljövarudeklarationer (EPD), vilket är en 
redovisningsform som bygger på ett livscykelperspektiv (ISO, 2012).  
 
Kinnarps AB är ett av Europas ledande företag för tillverkning av kontorsmöbler. Studien är ett 
samarbete mellan författarna och företaget, som ett led i att förbättra företagets miljöprestanda. 
Genom att utföra en LCA görs en djupgående analys av en av företagets produkter. Resultatet 
kan företaget sedan använda internt för att vidta miljöförbättringsåtgärder. Eftersom företaget 
har arbetat aktivt med miljörelaterade frågor under en längre tid finns idag ett behov av att vi-
dareutveckla miljöverksamheten så att ytterligare förbättringar kan erhållas. Analysen kan 
därför vara rådgivande för företaget gällande hur verktyget LCA kan användas i Kinnarps fort-
satta miljö- och hållbarhetsarbete. 

  

Figur 1: Illustration över de tre hållbarhetspelarna. 
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1.1 SYFTE 
Syftet är att undersöka vilka som är de mest betydande potentiella miljöpåverkanskategorierna 
och de mest utmärkande processerna i livscykeln hos Kinnarps kontorsstol modell 6110. Kate-
gorin klimatförändring undersöks oavsett dess betydelse för kontorsstolens livscykel, detta på 
grund av att den är av allmänt intresse för Kinnarps. Vidare är syftet att identifiera potentiella 
förbättringsåtgärder för modell 6110, samt att ge råd för hur LCA kan användas som verktyg i 
Kinnarps fortsatta miljö- och hållbarhetsarbete. På grund av att EPD är en vanlig metod för re-
dovisning av möblers miljöpåverkan används samma systemgränser vid utförandet av 
livscykelanalysen. Förhoppningen är att ge Kinnarps större förståelse för verktyget LCA. Syftet 
grundas i Kinnarps strävan att utveckla sitt miljöarbete och kan ses som en introduktion av 
verktyget inom företaget. 
 
Följande frågor ska besvaras: 

 Vilka processer sker vid tillverkningen av modell 6110? 
 Vilka energi- och materialflöden ingår i systemet? 
 Vilka miljöpåverkanskategorier utöver kategorin klimatförändring är mest utmärkande 

för modell 6110? 
 Vilka processer är mest betydande för den potentiella miljöpåverkan från modell 6110? 
 Hur kan resultaten användas för att förbättra miljöprestandan för modell 6110? 
 Är LCA ett lämpligt verktyg för Kinnarps att använda i sitt fortsatta miljö- och hållbar-

hetsarbete? På vilket sätt kan det i så fall implementeras? 
 
Målgruppen för studien är främst företaget Kinnarps, men även övriga företag och organisation-
er inom samma bransch. Läsaren ombeds uppmärksamma att studien utförs som en del av 
kusen ”Examensarbete för Energi- och Miljö, grundnivå” och att studien inte kommer att grans-
kas av en oberoende tredje part. Därför bör inte heller Kinnarps presentera studien eller dess 
resultat som en fackmannamässigt utförd LCA eller som ett av deras utvecklingsdokument. Sna-
rare bör Kinnarps använda rapporten som underlag för intern utveckling av sina möbler och 
arbetssätt.  
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 BAKGRUND 2
Avsnittet syftar till att ge en bakgrund och en kontext till livscykelanalysens plats inom såväl 
möbelbranschen som området hållbar utveckling. Avsnitt 2.1 beskriver det nuvarande miljö- och 
hållbarhetsarbetet på Kinnarps. Avsnitt 2.2 redogör för livscykelanalysens utveckling och de för- 
och nackdelar som påtalas då verktyget utvärderas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

2.1 MILJÖ, HÅLLBARHET OCH LCA INOM MÖBELBRANSCHEN OCH PÅ KINNARPS 
Miljö- och hållbarhetsarbete är en viktig del inom Kinnarps-koncernen, precis som för bran-
schen i övrigt. I Kinnarps uppförandekod (Kinnarps AB, 2012) specificeras bland annat att 
företaget kräver att underleverantörer ska acceptera och följa Kinnarps uppförandekod, även 
om det innebär att kraven är högre än de lagar som gäller i det land där underleverantören ver-
kar. Gällande miljökrav är följande fyra punkter specificerade, tagna från Det Naturliga Stegets 
hållbarhetsprinciper (Kinnarps AB, 2012; Avalonas & Nassos, 2013): 
 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:  
1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.  
2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.  
3. undanträngning med fysiska metoder. Och i det samhället…  
4. hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

 
I uppförandekoden anges också att företaget ska främja återvinning och återanvändning av 
material, samt att ta hand om uttjänta produkter när så är möjligt. Dokumentet innehåller inte 
enbart krav gällande ekologisk hållbarhet utan specificerar även krav gällande mänskliga rättig-
heter och arbetsvillkor (Kinnarps AB, 2012). Kinnarps miljöledningssystem har certifieras enligt 
ISO14001 och Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (Kinnarps AB, 2013a). Certifiering-
arna säger ingenting om hur bra Kinnarps miljöarbete är, utan endast att de arbetar 
systematiskt med miljöfrågor.   
 
Kinnarps har, precis som den övriga svenska möbelbranschen, hittills inte arbetat med LCA. I 
grannlandet Norge ingår dock sedan ett antal år möbelföretagen Helland AS, Håg ASA, Ekornes 
ASA och Jensen AS i ett program som syftar till att hjälpa möbelindustrin att ta fram och doku-
mentera miljöinformation om sina produkter enligt ISO 14025 (standardiseringen för 
miljövarudeklarationer, EPD). Projektet har delvis varit inriktat på att ta fram en databas med 
specifika material som används inom möbelproduktion. Databasen kan fungera som hjälp för 
företagen när de tar fram miljövarudeklarationer (Fet, et al., 2013).  

2.2 LIVSCYKELANALYSENS PLATS INOM HÅLLBAR UTVECKLING 
Livscykelanalys behandlar en av de tre hållbarhetspelarna som nämnts i inledningen. Verktyget 
syftar till att beräkna den potentiella miljöpåverkan från en vara eller tjänst under hela dess 
livscykel. Genom att ha ett helhetstänk kan suboptimering av system undvikas och miljöpåver-
kan förskjuts inte mellan olika faser i livscykeln samt mellan påverkanskategorier (Finnveden, et 
al., 2009). Livscykelanalys kan användas för olika syften och bör anpassas efter den situation det 
är tänkt att användas i. Inom industrin och vid snabba beslutsprocesser kan det vara tillräckligt 
med ett livscykeltänk som underlag istället för en fullständig LCA (Rebitzer, et al., 2004).  
 
Verktyget LCA skapades av Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) under 
början på 90-talet (Klöpffer, 2006). Redan på 70-talet gjordes det dock liknande analyser i form 
av energi- och materialbalanser. Behovet av att betrakta energi- och materialflöden handlade 
inledningsvis om att komma till rätta med problemet med den ökande mängden förpackningar 
och avfall från produkter. År 1990 gav SETAC ut det första dokumentet där ordet Life Cycle As-
sessment förekom och där det generella ramverket presenterades. Under decenniet som följde 
utvecklades sedan LCA främst under ISO:s huvudmannaskap (Klöpffer, 2006). Den första ISO-
standarden för LCA var ISO 14040 och kom ut år 1997 (ISO 14040, 2006).  
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LCA kritiseras stundtals för att inte integrera alla tre hållbarhetsaspekter (Jeswani, et al., 2009). 
Sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer kan dock alla inkluderas i beslutsunderlag genom 
att undersökningar utförs med hjälp av flera olika miljösystemanalytiska verktyg (Finnveden, et 
al., 2009). En möjlighet är att använda alla tre livscykelmetoderna: traditionell livscykelanalys 
med fokus på miljö, livscykelkostnadsanalys (LCC) och social LCA (SLCA). Fördelen med LCC och 
SLCA är att dessa har samma metodologiska uppbyggnad som LCA och att dessa lätt kan integre-
ras om datainsamlingen och uppsättning av mål sker enhetligt (Jeswani, et al., 2009). Nackdelen 
är att resultaten kan upplevas än mer svårtolkade och att analysen blir svårare att genomföra ju 
fler parametrar som integreras inom LCA (Jeswani, et al., 2009). 
 
Det finns ett antal nackdelar med metoden och det är bland annat att den inte är lokalspecifik 
eller tidsbegränsad, det vill säga ingen hänsyn tas till var och när miljöpåverkan sker 
(Finnveden, et al., 2009). En anledning till detta är att produktion och konsumtion av varor och 
tjänster inte är begränsad till ett specifikt område, samt att emissioner kan spridas över stora 
regioner. Idag summeras exempelvis all försurningspåverkan till en klump oavsett var den är 
geografiskt lokaliserad (Jeswani, et al., 2009). Risk är också något som LCA inte tar hänsyn till. 
Det kan till exempel handla om att ingen information ges om bakgrundskoncentration av ett 
visst toxiskt ämne. Därför kan det i vissa situationer vara rimligt att använda riskbedömnings-
verktyg tillsammans med LCA (Finnveden, et al., 2009). 
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 METODER 3
Metodavsnittet syftar till att beskriva de verktyg och tillvägagångssätt som använts för att ge-
nomföra studien. I avsnitt 3.1 beskrivs vilka personer som har kontaktats, samt hur intervjuer 
och studiebesök har gått till. Verktyget LCA och dess fyra huvudsteg behandlas i avsnitt 3.2, till-
sammans med en kort introduktion av miljövarudeklarationer (EPD). Syftet är att avsnittet ska 
göra det lättare för läsaren att förstå studiens arbetsgång och resultat. I de fall då det saknas en 
smidig översättning till svenska av vissa livscykelrelaterade termer har engelska uttryck an-
vänts. En kortfattad ordlista med de viktigaste termerna som förekommer i rapporten finns 
tillgänglig i Appendix 1: Ordlista. 

3.1 INTERVJUER, STUDIEBESÖK OCH DATAINSAMLING FRÅN UNDERLEVERANTÖRER 
Ett fåtal korta, kvalitativa intervjuer med öppna frågor har genomförts, vilka används som un-
derlag för att skapa en bild över hur dagens miljö- och hållbarhetsarbete inom möbelbranschen. 
Dessa intervjuer utfördes under Möbelmässan 2014-02-05. Utöver detta har Hanna Nilsson 
(Manager, Environmental Labellings, Kinnarps AB), intervjuats vid ett flertal tillfällen för såväl 
process- och produktspecifik information som miljö- och hållbarhetsarbete inom Kinnarps och 
branschen i övrigt. Mailkorrenspondens i syfte att kartlägga processer, material och energiåt-
gång för stolen har utförts löpande med områdeskunniga personer inom Kinnarps AB: Ion Folea 
(Technical manager metallic materials), Johanna Ljuggren (Corporate Environment Manager), 
Rolf Johansson (Customer Quality Manager), Ove Claesson (Technical Manager Wood Materials), 
Daniel Landberg (tillträdande Manager, Environmental Labellings). 
 
Frågor angående material och hur dessa kan korrelera till dataset i SimaPro har även behandlats 
med hjälp av personer verksamma inom KTH: Anna Björklund (lektor, fms, KTH), Anders Elias-
son (Materialvetenskap, KTH). 
 
Kinnarps fabriker har besökts för att kartlägga tillverkningsprocessen för modell 6110. Fabriken 
i Kinnarps besöktes 2014-01-07 och fabrikerna i Jönköping och Skillingaryd besöktes 2014-02-
18. 
 
För att bilda en uppfattning om avstånd till underleverantörer, transportsätt och spillgrad vid 
produktionen hos underleverantörerna har frågor angående detta skickats till leverantörer av 
komponenter till stolen. Ställda frågor, svar och anmärkningar på detta beskrivs utförligt i Ap-
pendix 2: Underleverantörer. 

3.2 LIVSCYKELANALYS 
Livscykelanalys är ett verktyg för att undersöka potentiell miljöpåverkan från en produkt eller 
tjänst under hela dess livscykel. Begreppet vagga till grav används ofta för att beskriva att ana-
lysen har sin början vid råvaruutvinning och sitt slut efter avfallshantering, inkluderat såväl 
återvinning som deponi. En fördel med verktyget är att helhetsperspektivet gör att så kallad 
problemförskjutning kan undvikas, det vill säga att miljöproblem förflyttas mellan olika faser i 
livscykeln samt mellan olika påverkanskategorier (Finnveden, et al., 2009). Inom möbelbran-
schen förekommer som tidigare nämnt miljövarudeklarationer (EPD) i viss utsträckning, 
metodiken introduceras i avsnitt 3.2.2 eftersom systemgränserna för EPD appliceras i denna 
analys. 
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3.2.1 LCA ENLIGT ISO 14040 
En LCA består enligt ISO 14040 (2006) av fyra faser vilka alla sammanlänkas i Figur 2 och besk-
rivs nedan.  

I. Goal and scope definition/definition av mål och omfattning. 
 
 Målet och syftet med studien fastställs, samt vem eller vilka som är den tänkta målgrup-

pen.  
 Studiens omfattning kartläggs genom att produktsystemet och dess funktioner definie-

ras.   
 En funktionell enhet bestäms, vilken har till syfte att beskriva vilka funktioner som en 

produkt eller tjänst har och till vad systemets in- och utflöden ska kopplas.  
 Systemgränser fastställs. 
 Principer för hur allokering ska gå till bestäms. Det innebär att miljöpåverkan från in- 

och utflöden fördelas mellan det produktsystem som studeras och andra produktsystem. 
Allokering hanteras enligt följande ordning när det finns in- och utflöden som är gemen-
samma för flera produktsystem: 

o Allokering undviks genom att enhetsprocessen delas upp i två eller flera delpro-
cesser och in- och utflöden till dessa processer undersöks.  

o Produktsystemet utvidgas så att fler funktioner relaterade till biprodukter inklu-
deras.  

o Om allokering inte kan undvikas ska allokeringen spegla hur in- och utflöden för-
ändras beroende på hur stor kvantitet produkt som levereras av respektive 
system. Om det inte finns en fysisk relation, eller om den inte kan bestämmas, 
ska allokeringen fastställas utifrån andra relationer mellan produkterna (ISO 140 
44, 2006). 

 Miljöpåverkanskategorier, beräknings- och tolkningsmetoder beskrivs.  
 Krav på data, antaganden, avgränsningar och om någon extern granskning ska utföras 

redovisas (ISO 14040, 2006). 
 

II. Life Cycle Inventory analysis (LCI)/inventeringsanalys 
I denna fas sammanställs och kvantifieras in- och utflöden till systemet (ISO 14040, 2006).  
 

III. Life Cycle Impact Assessment (LCIA)/påverkansbedömning 
Inom påverkansbedömningen är målet att undersöka och beräkna storleken och betydelsen 
av olika former av potentiell miljöpåverkan för produkten eller tjänsten under olika faser i 
livscykeln. ISO 14040 (2006) anger tre obligatoriska moment, samt två frivilliga moment.  
 
De obligatoriska momenten i LCIA: 

1. Val av påverkanskategorier, kategoriindikatorer och karaktäriseringsmodeller. 
2. Klassificering: miljöpåverkan delas in i olika påverkanskategorier. 

T
o

lk
n

in
g 

LCI - inventeringsfasen 

LCIA - miljöpåverkan 

Mål & Omfattning 

Figur 2: Faserna i en livscykelanalys enligt ISO 14040 (2006).  
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3. Karaktärisering: miljöpåverkan översätts från klassificering till gemensamma enhet-
er med hjälp av karaktäriseringsfaktorer. Exempelvis får alla emissioner som bidrar 
till klimatförändringar enheten kilogram koldioxidekvivalenter (ISO 140 44, 2006).  
 

Frivilliga steg i LCIA: 
1. Normalisering 
2. Gruppering 
3. Viktning 

 
Normalisering innebär att karaktäriseringsresultaten relateras till övrig påverkan inom samma 
påverkanskategori genom att de delas med ett referensvärde (ISO 140 44, 2006). Detta görs 
bland annat för att relatera påverkansbedömningen till ett större sammanhang (Pennington, et 
al., 2004). Referensvärdet grundas ofta på samhällets totala påverkan inom var och en av påver-
kanskategorierna (Finnveden, et al., 2009), och väljs med bakgrund i bland annat; ett specifikt 
år, vilket geografiskt område som avses och hur många som lever i området. Normaliseringen är 
alltså ett geografiskt och tidsbegränsat värde per capita 
(Pennington, et al., 2004).  I Figur 3 illustreras hur norma-
liseringsvärdet kan tolkas; det normaliserade värdet står 
för en liten del av den totala påverkan från en person un-
der ett år. Normaliseringen gör att det är möjligt att jäm-
jämföra relativ påverkan mellan kategorier eftersom de 
normaliserade värdena har en gemensam skala 
(Finnveden, et al., 2009). 
 
Gruppering betyder att miljöpåverkan grupperas och 
eventuellt rangordnas. Viktning går ut på att indikatorre-
sultat konverteras och eventuellt aggregeras över 
påverkanskategorier genom att resultaten multipliceras 
med en numerisk faktor som baseras på olika värdegrun-
der (ISO 140 44, 2006).  
 

IV. Life Cycle Interpretation/Tolkningsfasen 
Slutfasen, eller tolkningsfasen, har till syfte att relatera den beräknade miljöpåverkan till 
studiens mål och syfte och dra slutsatser, samt att skapa rekommendationer (ISO 14040, 
2006).  

3.2.2 MILJÖVARUDEKLARATIONER (EPD) 
En miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) är en redovisningsform för 
potentiell miljöpåverkan som blivit allt vanligare idag. Det finns tre olika klassificeringar av mil-
jövarudeklarationer, vilka särskiljs av olika kriterier definierade för de olika typerna (ISO, 2012). 
Den mest relevanta typen för just detta sammanhang är den så kallade typ III-deklarationen, där 
miljövarudeklarationen grundas på en livscykelanalys över en specifik produkt. Livscykelana-
lysen utförs i enlighet med ISO-standardserien 14000, vilket är samma serie som behandlas 
tidigare i detta avsnitt (3.2). En EPD behandlar förbestämda påverkanskategorier och ska ge 
kvantifierad miljöinformation som kan ligga till grund för objektiva jämförelser mellan miljöpre-
standan hos produkter som fyller samma funktion (ISO, 2012). För att produkter med samma 
funktion ska kunna jämföras måste samma metodik användas. Detta har gett upphov till pro-
duktspecifika regler (PCR) som måste följas vid utförandet av en EPD (Fet, et al., 2009). Eftersom 
systemgränserna för EPD inte innefattar sluthanteringsfasen (Environdec, 2103) kan inga slut-
satser dras kring vilka förbättringar i miljöprestanda som kan göras i denna fas av livscykeln för 
en produkt. 

  

 
Total påverkan 

från samhället per 
kategori och år 

Andelen 
påverkan från 

en enskild 
person per 

kategori och 
år 

Figur 3: Illustration av normalisering. 
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 LIVSCYKELANALYS AV KINNARPS KONTORSSTOL 6110 4
Följande avsnitt innehåller utförandet av livcykelanalysen över 
Kinnarps kontorsstol. Information som rör generella antaganden, 
avgränsningar, systemgränser redovisas här tillsammans med 
valda beräkningsmetoder och allokeringsmetoder. Innehållet i 
detta kapitel följer så långt det är möjligt ISO 14040:2006, ISO 
14044:2006 och ISO 14048:2002, vilket kräver en enskild definit-
ion av livscykelanalysens mål och syfte som är skilt från 
rapportens övergripande syfte. 
 
Avsnitt 4.1 ger en kort bakgrund till bland annat de ingående kom-
ponenterna i modell 6110. Avsnitt 4.2 behandlar definitionen av 
mål och omfattning, vilket inkluderar beskrivning av tillvägagångs-
sätt i form av systemgränser, val av allokering etc. Avsnitt 4.3 
beskriver inventeringsfasen med bland annat de ingående proces-
serna och använda data.  

4.1 BAKGRUND MODELL 6110 
Modell 6110, som syns i sin helhet i Figur 4, består förenklat av 14 komponenter som beskrivs i 
Tabell 1 nedan. Kinnarps har tre fabriker där montering och tillverkning av komponenter sker. I 
fabriken i Skillingaryd tillverkas komponenter till stolar och soffor, där sker även montering av 
vissa enklare stolsmodeller. Ryggstödet och sitsen för kontorsstolen 6110 tillverkas i denna fa-
brik.  Tillverkningen av respektive enhet sker i två parallella processer: tillverkning av 
stolsklädsel och tillverkning av fyllnad till sits och ryggstöd. De färdiga enheterna lastas på ställ-
ningar för transport till Kinnarp. I Jönköpingsfabriken tillverkas metallkomponenter till alla 
Kinnarps möbler, det vill säga såväl bordsben som stolsmekanismer. För kontorsstolen 6110 
tillverkas stolsmekanismen, sitsplåt och stålramen till ryggstödet i fabriken. Stålramen till rygg-
stödet transporteras till fabriken i Skillingaryd för att gjutas in i skummet som utgör stolsryggen. 
Stolsmekanismen och sitsplåten transporteras till fabriken i Kinnarp. Hopmontering av stolens 
komponenter sker i Kinnarp.  
 
Tabell 1: De 14 komponenterna som ingår i modell 6110. 

Komponent Kommentar (funktion, plats) 
Ryggstöd Består av en metallram och en träplatta som gjutits in i polyuretanskum. 
Tryckknapp rygg Plastknapp med Kinnarps logga på som är fäst på ryggstödets framsida. 
Klammer Används för att fästa klädseln på ryggstödet och sitsen. 
Ryggstolpe Den del som fäster vid stolsmekanismen och ryggstödet. 
Ryggkåpa Omsluter ryggstolpen. 
Sits Består av en träplatta som gjutits in i polyuretanskum. 
Sitsplåt Den plåt som fästs i sitsen för att kunna fästa bland annat stolsmekanismen 

där. 
Skruv Alla skruvar som används i stolen.  
Hjul Fem stycken som fästs vid stolskrysset. 
Gasfjäder Möjliggör att stolen innehar en höj- och sänkbar funktion. 
Ändavslut konsol Två plastplattor som fästs fast där det annars är möjligt att montera armstöd. 
Stolsmekanism Möjliggör inställningsfunktioner som bland annat reglerar komfort och läge.   
Stolskryss Det kryss som gasfjädern och hjulen är fästa i.  
Klädsel Klädsel till rygg och sits.  

  

Figur 4: Modell 6110 
(Kinnarps AB, 2014). 
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4.2 DEFINITION AV MÅL OCH OMFATTNING FÖR LIVSCYKELANALYSEN 
I detta avsnitt specificeras målet och omfattningen av livscykelanalysen.  

4.2.1 DEFINITION AV MÅL 
Livscykelanalysen utförs i syfte att inventera vilka processer i livscykeln som ger den största 
potentiella miljöpåverkan för Kinnarps kontorsstol. Målet är att resultatet ska kunna användas 
internt i utvecklings- och förbättringssyfte för företaget. Målgruppen för studien är främst före-
taget Kinnarps, men även övriga företag och organisationer inom samma bransch. Eftersom 
studien inte granskas externt av en oberoende part kan inte Kinnarps publicera den offentligt. 
Studien utförs inte i jämförande syfte, det vill säga den är främst avsedd för den specifika mo-
dellen och för internt utvecklingsarbete. Därför ombeds läsaren att inte dra allmängiltiga 
slutsatser kring kontorsstolars potentiella miljöpåverkan. 

4.2.2 STUDIENS OMFATTNING 
Studien omfattar i princip hela livscykeln för kontorsstolen 6110; råvaruutvinning, tillverkning, 
användning och transporter till återvinningscentral. Sluthanteringsfasen har utelämnats för att 
analysen ska utföras i enlighet med reglerna för EPD där miljönyttan från återvinning räknas till 
nästkommande system (Environdec, 2103). Detta val har gjorts på grund av att EPD används i 
viss utsträckning i möbelbranschen. Livscykelanalysen är fristående och av redovisande typ, 
vilket innebär att fokus är att beskriva de fysiska flödena till och från systemet som är relevanta 
ur miljösynpunkt. Alternativet är en konsekvensorienterad LCA som ämnar beskriva hur olika 
beslut påverkar de miljömässigt relevanta flödena in och ut från systemet. Eftersom att analysen 
är redovisande används medeldata. Medeldata syftar till att data ska vara representativt för att 
producera en enhet i systemet som åsyftas (Finnveden, et al., 2009).  
 
Den funktionella enheten för studien är ett exemplar av kontorsstolen 6110, tillverkad av Kin-
narps 2012, med en förväntad livslängd på 15 år. För utförlig beskrivning av stolen och ingående 
material se Appendix 8: Ingående material och data. 

4.2.3 SYSTEMGRÄNSER 
En översiktlig systembild för Kinnarps kontorsstol 6110 visas i Figur 5. Studien omfattar faserna 
råvaruutvinning, tillverkning och användning och i varje fas tillförs energi, råmaterial och natur-
resurser. Mellan varje fas sker transporter. Generellt gäller att alla processer från vagga till grav 
ska inkluderas i en livscykelanalys. Systemgränserna inom EPD är dock satta enligt principen 
förorenaren betalar (polluter pays principle, PPP), vilket kortfattat går ut på att miljöbördan för 
en aktivitet tillskrivs det system som utför aktiviteten. Sluthanteringsfasen är därför inte heller 
inkluderad i detta system (utanför den röda systemgränsen) eftersom vinsterna från återvinning 
tillgodoräknas nästkommande system. PPP beskrivs mer utförligt i samband med redogörelsen 
för allokeringsprocedurer under rubrik 4.2.5. Analysen utgår från att användningen och sluthan-
teringen sker i Sverige. 
 

 
Figur 5: Översiktlig systembild för Kinnarps kontorsstol 6110 för användning och sluthantering i Sverige.  
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Det översiktliga systemet som visas i Figur 5 kan delas in i ytterligare två delar; ett förgrunds- 
och bakgrundssystem, vilket åskådliggörs i Tabell 2. Förgrundssystemet består av de delproces-
ser som Kinnarps har direkt inflytande över. Bakgrundssystemet innefattar de underprocesser 
som kan associeras med till exempel underleverantörers tillverkning av komponenter, landets 
elmix, samt materialutvinning. Vidare är skillnaden mellan förgrunds- och bakgrundssystem att 
specifik information och data erhållits för processer i förgrundssystemet, medan medeldata an-
vänts för de processer som sker i bakgrundssystemet.  
 
Tabell 2: Förgrundssystem och bakgrundssystem. 

Delsystem Anmärkning (omfattning och Kinnarps inflytande över 
systemet) 

Förgrundssystem 

Tillverkningsprocesser på Kinnarps Logistik, samordning, interntransporter, lagring, energianvändning. 
Transporter till och från Kinnarps Transportslag, transportavstånd, förbrukning av bränsle, förpack-

ningar.  
Elanvändning Förbrukning i Kinnarps fabriker. 
Kemikalieanvändning Kemikalieanvändning i tillverkningsprocesser hos Kinnarps och 

underleverantörer. 
Materialanvändning Kinnarps Spillgrad, val av material, design, återvinningsmöjlighet. 

Bakgrundssystem  

Tillverkningsprocesser hos underleverantörer Materialval hos underleverantör, energianvändning. 
Kan dock påverka valet av underleverantör. 

Produktion av svensk elmix Kan ej påverka processerna i kraftverken, men kan välja att köpa el 
av ett visst energislag. 

Tillverkning av kemikalier Kan ej påverka tillverkningsprocesser, men vilka kemikalier som 
köps in. 

Materialanvändning underleverantör Ingen direkt påverkan men möjlighet till val av underleverantör. 

Användning Verklig livstid utöver garantitid. 
Sluthantering  Enbart transporter till insamlingscentral inkluderade. 

Uttag av naturresurser Representerat av teknikmedelvärden bestämda efter geografisk 
utvinningsplats. 

 
Det finns inga allmängiltiga geografiska avgränsningar för stolen eftersom ingen av faserna en-
bart är begränsad till Sverige. Den huvudsakliga produktionen av kontorsstolen sker i de 
svenska orterna Kinnarp, Skillingaryd och Jönköping. Dock är underleverantörer av råmaterial 
och komponenter spridda över Sverige och världen. Beräkningsmetoder och valda påverkans-
kategorier med beskrivning av använda tidsperspektiv går att finna i avsnitten 4.2.7 och 4.2.8.  
 
Sluthanteringsfas 

Principen PPP används av EPD vilket gör att sluthanteringsfasen ligger utanför analysens 
systemgränser. Enligt PPP sker ingen analys av emissioner, undvikna emissioner eller liknande 
under sluthanteringsfasen som kan relateras till efterföljande produktsystem. Detta kan exemp-
lifieras genom fallet då återvinning av metall sker. Endast transporten av metallskrot räknas i 
analysen för den aktuella stolen, medan det produktsystem som använder metallskrot som rå-
vara inkluderar återvinningsprocessen i dess produktsystem. Då blir vinsten i form av till 
exempel mindre energiåtgång en fördel för det nya produktsystemet. Återvinningen ger alltså 
ingen positiv inverkan på den ursprungliga produkten i form av avräkning från de processer 
som krävts, utan snarare en källa till resurser där det efterföljande produktsystemets livscykel 
startar. Detta gäller även för förbränning - miljöbördan allokeras på nästkommande system ef-
tersom förbränningen genererar såväl elektricitet som värme.  
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4.2.4 AVGRÄNSNINGAR 
I denna del presenteras de avgränsningar som gäller livscykelanalysen.  
 
 Material 
Följande punkter bortses från i livscykelanalysen: 

 Förpackningsmaterial 
 Klisteretiketter och instruktionsmanualer för stolen 
 Material som angivits väga 0 g 
 Släppmedel som används vid tillverkningen av stoppningen på Kinnarps 
 Förbrukning av lösningsmedel inom fabrikerna 
 Installerad mängd köldmedia i form av HFC bortses från eftersom kylsystemet bör vara 

ett slutet system 
 
Tillverkning inom Kinnarps 

Ingen hänsyn tas till specifika processer för modellen 6110 inom Kinnarps fabriker, istället har 
energiåtgång och förbrukningsmaterial för fabrikerna fördelats med hjälp av allokering, se av-
snitt 4.2.5. Infrastrukturen i Kinnarps fabriker bortses från, det vill säga att resurserna som 
krävs för tillverkning av maskinerna som används i processerna för stolsmodellen inte ingår i 
analysen.  
 
Underleverantörer 

En avgränsning har gjorts gällande vilka processer som inkluderas hos underleverantörer. Det 
som inkluderas är underleverantörens lokalisering och stad där komponenterna tillverkas i eller 
distribueras från, samt hur mycket materialspill som genereras. Information om råvarans ur-
sprung och hur transporter sker av råvaran har kunnat erhållas från vissa leverantörer, men inte 
alla. Dock är det svårt att bedöma tillförlitligheten i de uppgifter som erhållits och därför ses alla 
underleverantörerna som ”svarta lådor” där ingen information finns specificerat för processer, 
energitillgång etc. Det vill säga, generella processer som relaterar till tillverkning av de aktuella 
materialen är inkluderade i de dataset från Ecoinvent som används för bakgrundssystemet.  

4.2.5 ALLOKERINGSMETODER FÖR STOLSMODELL 6110 
Genom att förbrukning av energi och förbrukningsmaterial i Kinnarps fabriker fördelats på mo-
dell 6110 med hjälp av allokering inkluderas alla aktiviteter som sker i fabrikerna som till 
exempel personalens kaffekokande och transporten av förbrukningsvaror. För fabrikerna i Skil-
lingaryd och Jönköping är energi och förbrukningsmaterial för år 2012 allokerade efter massa. 
Miljöpåverkan från tillverkningen i dessa fabriker fördelas alltså efter massförhållandet mellan 
stolsmodell 6110 och de andra produkterna som tillverkas i fabrikerna. För fabriken i Kinnarp 
sker allokering efter volymförhållandet mellan ett exemplar av modell 6110 och den totala vo-
lym möbler som tillverkades och såldes under år 2013. Det antas vara en rimlig bedömning att 
volymen möbler inte fluktuerar nämnvärt från år till år. Allokeringsproceduren i sin helhet be-
skrivs i Appendix 4: Allokeringsprocedur. 
 
Allokeringar i syfte att avgöra vilken process som ska tillskrivas den totala miljöbördan vid ett 
visst produktionssteg utförs i enlighet med principen PPP, detta gäller exempelvis vid uppkoms-
ten av spill.  Denna allokeringsmetod tillämpas exempelvis i fråga om delar av uppvärmningen 
av Kinnarps fabriker. Träspill från tillverkningen av bord energiåtervinns inom fabrikerna. Mil-
jöbördan för utvinningen av träprodukter tillskrivs alltså i detta fall tillverkningen av bord, 
medan modell 6110 fortfarande tillskrivs en proportionell andel av den potentiella miljöpåver-
kan som härrör från själva förbränningen av träbriketterna. Allokeringsmetoden tillskriver 
miljöbördan till den produkt som genererar avfallet ända till den punkt i livscykeln då avfallet 
bearbetas för att eventuellt ingå i en annan typ av produkt. Den nya produkten ska således inte 
bära den potentiella miljöpåverkan som förekommit i tidigare faser (Environdec, 2103). Princi-
pen PPP används även i Ecoinvent, vilket är den organisation som står för den största andelen 
data som används i analysen. Ecoinvent beskrivs ytterligare i avsnitt 4.2.9. 
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4.2.6 ANTAGANDEN 
För att beräkna potentiell miljöpåverkan görs ett antal allmänna antaganden för energi, trans-
porter och tillverkningsprocess. Dessa antaganden sammanställs i Tabell 3. 
 
 
Tabell 3: Sammanställning av antaganden gjorda för energi, transporter och tillverkningsprocess. 

Antagande - energi Precisering och kommentarer- energi 
Sveriges elmix. Kinnarps köper kärnkraftsel1 men den svenska elmixen anses vara ett godtagbart 

antagande.  
Gasol som används i Jönköping 
antas vara ”refinery gas”. 

Kolsammansättningen i raffinaderigas beror på vilken råolja den utvinns av. Gasol 
tillverkas från raffinaderigas och innehåller enbart butan och/eller propan (Speight 
& Arjoon, 2012 ). 

Antagande - transporter Precisering och kommentar - transporter 
Alla transporter till och från 
Kinnarps sker med lastbil. 

Euro klass 4, diesel. Vanligaste transportmedlet idag. 2 

Om information angående 
avstånd till underleverantör 
saknas antas avsändare vara 
närmsta filial. 

Avstånd anges från närmsta fabrik i aktuell koncern. Kinnarps beställer de flesta 
varor från svenska filialer.3 

Användandet av emballage är 
försumbart. 

Miljöpåverkan från filtar och kartong som används som emballage vid transport 
bortses från. På Kinnarps återanvänds filtar tio gånger och kartonger fem.4 

Underleverantörer anses vara 
”at plant” i SimaPro. 

Alla transportavstånd till underleverantörerna anses vara inkluderade i valda bak-
grundsdata. Endast avstånden från underleverantör till Kinnarps läggs till. 

Antagande - tillverkning Precisering och kommentarer- tillverkning 
Bortser från produktionsfel. Alla komponenter tillverkas och monteras felfritt. 
Spillgrader hos underleveran-
törer.  

Plast: 1 %, Metall: 5 %, Kemikalier: 0 %, Textil: 3 %, Trä: 15 % 
Ett medelvärde har beräknats utifrån uppgifter från underleverantörer, se 
Appendix 5: Materialspill. 

Metall- och textilspill från egen 
tillverkning på Kinnarps. 

Metall: 23 %, Textil: 20 % 
Anpassas och beräknas efter uppgifter som erhållits från Kinnarps, se  
Appendix 5: Materialspill. 

Materialspill noteras enbart. Noteras enbart på grund av PPP och även på grund av att information om underle-
verantörernas avfallshantering inte finns tillgänglig. 

Antagande - material Precisering och kommentarer - material 
Stål antas vara en mix av åter-
vunnet och jungfruligt 
material. 

Tillverkat dataset i SimaPro består av 60 % primärstål och 40 % sekundärstål 
enligt de förhållanden som råder på världsmarknaden (Jernkontoret, 2003). 

Stålsorter kategoriseras i kol-
stål, låglegerat stål och 
höglegerat stål.  

Kategorier som är tillgängliga i SimaPro, se Appendix 3: Indelning av stål. 

Aluminium antas vara en mix 
av återvunnet och jungfruligt 
material. 

Befintligt dataset i SimaPro som bygger på de förhållanden som råder på världs-
marknaden.  

Polyamid antas i vissa fall vara 
förstärkt med glasfiber. 

Massor för plast respektive glasfiber är i Tabell 22 i Appendix 8: Ingående material 
och data sammanlagda eftersom hårda plaster ofta har en andel glasfiber. I den 
ursprungliga listan från Kinnarps är dessa material separerade. 

Polyoximetylen antas vara 
polyeten med hög densitet 

Liknande egenskaper.5 

Stolsklädseln tillverkas av 100 
% ull. 

Modellen utförs med många typer av klädsel, men ull är det tyg som offereras i 
grundutförandet.6 

Skruv och klammer antas vara 
av samma stålkvalitet och 
komma från samma underleve-
rantör. 

Antas vara olegerat stål. Antaget avstånd är medelavståndet för de två verkliga 
leverantörerna. Den totala massan antas gå direkt till fabriken i Kinnarp. Antagan-
det görs för att kunna inkludera alla smådelar i analysen. 

                                                             

1 Johanna Ljunggren, Corporate Environment Manager, Kinnarps AB, mailkorrespondens, feb-mars 2014 
2 Hanna Nilsson, ansvarig för miljömärkning, Kinnarps AB, intervjuer och mailkorrespondens feb-april 2014. 
3 ibid 
4 ibid 
5 Anders Eliasson, studierektor vid Materialvetenskap, KTH, möte 2014-02-28, 
6 Hanna Nilsson, ansvarig för miljömärkning, Kinnarps AB, intervjuer och mailkorrespondens feb-april 2014. 
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4.2.7 VAL AV BERÄKNINGSMETOD 
I analysen av kontorsstolen används beräkningsmetoden ReCiPe Midpoints med tidsperspektiv 
H (Hierarchist) för att beräkna potentiell miljöpåverkan. Midpoints indikerar att miljöpåverkan 
beräknas för 18 påverkanskategorier, som exempelvis kategorin klimatförändring. Alternativet 
är så kallade endpoints, vilka står för ”skyddsvärda områden”. I ReCiPe är dessa Human health, 
Ecosystems och Resource surplus costs. Endpoint innefattar större osäkerheter än midpoints ef-
tersom aggregeringsgraden ökar ju längre fram i påverkanskedjan som resultaten presenteras 
(Finnveden, et al., 2009). Tidsperspektivet H bygger på antaganden som stödjs av de mest före-
kommande politiska principerna. ReCiPe kommer även med två andra tidsperspektiv som 
grundas på andra antaganden (Goedkoop, et al., 2013). Beräkningar utförs med programvaran 
SimaPro 8 från PRé. 
 
Vid valet av beräkningsmetoder har rekommendationer beaktats från bland annat Institutet för 
miljö och hållbarhet i EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC). JCR har tagit fram en 
handbok, ILCD handbook, som ger rekommendationer för 14 miljöpåverkanskategorier. Även 
rekommendationerna från EPD har studerats, men eftersom dessa enbart täcker in fyra miljöpå-
verkanskategorier har ingen hänsyn tagits till dem. Rekommendationerna från JCR stämmer till 
stor del överens med de beräkningsmetoder som används av metoden ReCiPe, vilket gör att me-
toden anses som ett passande val. ReCiPe bygger på metoderna Eco-indicator 99-systemen och 
CML 2002 midpoint och har utvecklats av tre holländska universitet, samt av PRé Consultants 
som också ligger bakom programvaran SimaPro. 
 
Miljöproblemen försurning, övergödning, marknära ozon, toxicitet, samt mark- och vattenan-
vändning beror alla på lokala variationer. ReCiPe använder sig av skalmodeller för dessa 
påverkanskategorier som främst är anpassade för europeiska förhållanden, men som även bör 
kunna användas på andra tempererade klimat. Fokuseringen på tempererade klimat gör att ing-
en hänsyn tas till problem kopplade till markanvändning som erosion, försaltning och 
jordutarmning (Goedkoop, et al., 2013). 
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4.2.8 PÅVERKANSKATEGORIER  
Analysen avser att undersöka vilka av de 18 kategorierna i ReCiPe, utöver kategorin klimatför-
ändring, som har störst potentiell miljöpåverkan i livscykeln för stolsmodellen. Det 
normaliserade resultatet används som sorteringsverktyg för att hitta de dominerande kategori-
erna. Resultatet för alla 18 kategorier presenteras översiktligt och djupare fokus läggs på de 
kategorier som konstaterats vara mest betydande. Därför beskrivs här alla de påverkanskatego-
rier som ingår i ReCiPe Midpoint (H), samt vilka källor och metoder som ligger till grund för 
karaktärisering och normalisering enligt metoden. Tabell 4 visar vilka påverkanskategorier som 
ingår i beräkningsmetoden, vilka miljöproblem de uppmärksammar, samt vilken enhet som 
varje karaktäriseringsfaktor mäts i och vilket tidsperspektiv varje kategori har. Tidsperspektiv 
är relevant eftersom utsläpp påverkar under en viss tid. Parametrar som ämnens uppehållstid, 
nedbrytningshastighet och -förlopp, samt hur mycket som ackumuleras avgör i vilken koncent-
ration ett ämne återfinns i ekosystemet. Det kan även finnas en viss fördröjning i de biologiska 
systemen, vilket gör att vissa effekter kanske ses först långt i framtiden. Alla dessa faktorer på-
verkar över vilken tid ett utsläpp har effekt. Tidsperspektiven baseras på riskanalyser och 
politiska scenarion. 
 
Tabell 4: Påverkanskategorier med svensk översättning, samt beskrivning av miljöproblem och indikatorer 
för ReCiPe Midpoint 2008 (Goedkoop, et al., 2013). 

Engelskt namn  Svensk  
översättning 

Indikator Enhet karaktäriseringsfak-
torer [ekvivalenter] 

Tid H-
perspektiv 

Climate change Klimatförändring Mätning av infraröd strål-
ning 

kg CO2 till luft 100 år 

Ozone depletion Uttunning av 
ozonskiktet 

Koncentration av strato-
sfäriskt ozon 

kg CFC-115 (klorflorväte) till 
luft 

- 

Terrestrial acidificat-
ion 

Markförsurning Basmättnadsgrad kg SO2 till luft 100 år 

Freshwater eutrophi-
cation 

Övergödning söt-
vatten 

Fosforkoncentration kg P till sötvatten - 

Marine eutrophication Övergödning havs-
vatten 

Kvävekoncentration kg N till havsvatten - 

Human toxicity Humantoxicitet Risk-dos bedömning kg 14-DCB till stadsluft oändligt 
Photochemical oxi-
dant formation 

Bildning marknära 
ozon 

Koncentration av fotoke-
miskt ozon 

kg NMVOC67 till luft - 

Particulate matter 
formation 

Partikelbildning Partikelintag kg PM10 till luft - 

Terrestrial ecotoxicity Ekotoxicitet mark Risk-dos bedömning kg 14-DCB till mark oändligt 
Freshwater ecotoxi-
city 

Ekotoxicitet sjöar Risk-dos bedömning kg 14-DCB till sötvatten oändligt 

Marine ecotoxicity Ekotoxicitet hav Risk-dos bedömning kg 14-DCB till havsvatten oändligt 
Ionising radiation  Joniserande strål-

ning 
Absorberad dos kg U235 till luft 100 000 år 

Agricultural land 
occupation 

Utnyttjande av 
jordbruksmark 

Landutnyttjande m2 jordbruksmark×år - 

Urban land occupat-
ion 

Utnyttjande av 
stadsyta 

Landutnyttjande m2 stadsyta×år - 

Natural land trans-
formation 

Naturlig landtrans-
formation 

Transformation m2 naturligt land×år - 

Water depletion  Vattenutnyttjande  Volym m3 vatten - 
Mineral resource 
depletion 

Utnyttjande av 
mineraltillgångar 

Minskningsgrad (kg-1) kg Fe - 

Fossil fuel depletion Utnyttjande av 
fossila bränslen 

Lägre värmevärde kg råolja (råvara 42 MJ per kg 
i mark) 

- 

 
Som tidigare beskrivet görs normalisering för att avgöra vilka miljöpåverkanskategorier som är 
mest betydande för kontorsstolens livscykel. Normaliseringsfaktorer i ReCiPe är satta per invå-
nare, antingen med ett europeiskt eller globalt perspektiv. I denna LCA används 

                                                             

7 NMVOC6: Non Methane Volatile Organic Carbon compound 
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normaliseringsfaktorerna för Europa. För de nuvarande 28 medlemsländerna i EU antas i Re-
CiPe ett invånarantal på 464 036 294 personer, vilket alltså är en av de faktorer som det 
normaliserade resultatet grundas på.  
 
Alla miljöpåverkanskategorierna i ReCiPe utom två bygger på källan Sleeswijk et al. (2007). Ka-
tegorin utnyttjande av mineraltillgångar bygger på faktorer och statistik från U.S. Geological 
Survey (2000) och kategorin landtransformation stödjs på fakta från FN:s Food and Agriculture 
Organization (FAO) över landförändringar mellan åren 2000 och 2005 (PRé, 2013b).  

4.2.9 DATA 
I denna del återfinns information om de databaser som används, samt om vilka osäkerheter i 
data som påträffas i analysen av kontorsstolen.  
 
Databaser 

Följande avsnitt innehåller beskrivningar över de databaser som används för bakgrundsdata 
som redovisats i 4.2.3. Förgrundsdata beskrivet i 4.2.3 är produktspecifika värden som erhållits 
från Kinnarps för året 2012, en komplett lista återfinns i Appendix 8: Ingående material och data. 
Bakgrundsdata varierar mellan datauppsättningar och väljs i första hand med hänsyn till pro-
duktionsmetod för processer och i andra hand med hänsyn till geografisk lokalisering. I analysen 
används två databaser: Ecoinvent v.3 och Industry Data v. 2. Ecoinvent är en icke-vinstdrivande 
organisation som grundats av ett antal schweiziska universitet och institutioner (Ecoinvent 
Centre, 2014). Databasen innehåller mer än 10 000 processer inom energi, transport, bygg-
material, kemikalier etc. Data kan antingen användas som system processes eller unit processes. 
För ”unit processes” är det möjligt att spåra alla processflöden, medan miljöpåverkan uppströms 
för ”system processes” redan är beräknade och presenteras som ett aggregerat resultat. I Indu-
stry Data v.2 finns 74 processer inkluderade från välkända industrier (PRé, 2013a).  

 
Osäkerheter i data och dataluckor 

I Tabell 5 presenteras osäkerheter i data och dataluckor som förekommer i analysen, utöver de 
ursprungliga antaganden som finns redovisade i avsnitt 4.2.6. 
 
Tabell 5: Osäkerheter i antaganden, data och modeller. 

Osäkerheter i antaganden, data och modeller 

Undertyget på stolsmodellen antas vara fleecetyg.  
Fleecetyg tillverkas av polyeten (PET), vilket antas approximera polyestertyg. Inget polyestertyg finns tillgängligt i 
SimaPro. 
Datalucka för ulltyg. 
Endast data för tillverkning av råull och spillgrad av råull vid tvätt är inkluderad. Alltför osäker information gällande 
efterföljande processer gör att dessa har utelämnats. Se Appendix 6: Data för ulltyg. 
Förbrukning av gasol i Jönköping antas ske i förbränningssyfte för att alstra värme. 
Gasolen används i verkligheten både för uppvärmning och för svetsning. 
Reservvärmepannor i Skillingaryd och Kinnarp antas ha effekten 1 MW. 
Effekten är i verkligheten 5 MW. Dataset med högst tillgänglig effekt i SimaPro. 
För underleverantörer antas att data för energiåtgång etc. är inkluderat i bakgrundsdata.  
Detta gäller för underleverantörer som är kopplade till 82 % av stolens massa vilket är de fall då material bearbetas 
hos Kinnarps till färdig komponent. Ingen specifik data för underleverantörers energiåtgång har kunnat erhållas. 
Därför har i övriga fall (18 % av stolens vikt) generell data för energiåtgång vid tillverkningsprocesser adderats för 
att representera steget mellan materialtillverkning och tillverkning av den färdiga produkt som levereras till Kin-
narps. I programvaran är approximationen synlig som approximerade processtillägg och utförandet beskrivs i  
Appendix 7: Data för approximerade processtillägg. 
Användning av databasen Industry Data. 
Databasen Industry Data innefattar inte lika många påverkanskategorier som Ecoinvent, vilket medför en viss risk 
för snedvridning. Används i enstaka förekommande fall då annat dataset inte kunnat användas. 
I stort sett alla transporter antas ske med tung lastbil (16-32 ton). 
Transportmedel och storlek på transporter skiljer sig åt i verkligheten, men som ett genomsnitt antas detta vara ett 
acceptabelt antagande. Transportslag har ej erhållits från alla underleverantörer. 
Massan zink i modell 6110 representeras enbart av primärt zink. 
Det finns ingen tillgång till dataset som innefattar sekundärt zink i SimaPro. 
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4.3 LCI: INVENTERINGSFASEN 
I följande kapitel beskrivs hur livscykeln för Kinnarps kontorsstol 6110 ser ut, inkluderat inven-
teringsdata. Data har främst erhållits direkt från, eller med hjälp av, Kinnarps. Under analysens 
gång har Kinnarps till viss del bytt underleverantörer. De uppgifter som använts i analysen refe-
rerar dock enbart till de uppgifter som gällde innan förändringen. En förteckning över alla 16 
underleverantörer som levererar material och färdiga komponenter till Kinnarps finns i Appen-
dix 2: Underleverantörer. På grund av sekretess gentemot Kinnarps anges underleverantörerna 
enbart med nummer. 
 
Det system som relaterar till tillverkningen av kontorsstolen 6110 illustreras i Figur 7. Den inre 
streckade linjen står för det som tidigare beskrivits som förgrundssystem och den yttre 
streckade linjen innehåller det som räknas till bakgrundssystemet. Observera att enbart 
transporten för avfall är inkluderad i analysen, avfallsbehandlingen ligger utanför systemets 
gränser. De avstånd som står angivna tillsammans med underleverantörernas namn i figuren 
står för avståndet mellan respektive underleverantör och den Kinnarpsfabrik som materialet 
eller komponenten levereras till. Som beskrivet tidigare har specifika uppgifter från Kinnarps 
erhållits för energikonsumtion och förbrukningsmaterial. Tillverkningsprocesserna på Kinnarps 
beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.3.2. Eftersom figuren enbart beskriver tillverkningsfasen för 
kontorsstol 6110 finns det en pil ut ur systemet som indikerar att modell 6110 transporteras till 
kund.  

 
 
Figur 7: Systemet över processer som relaterar till tillverkningen av kontorsstol 6110. 

  



 

21 
 

4.3.1 RÅVARUUTVINNING 
Råvaror används inom alla faser, men främst i tillverkningsfasen. De råvaror som finns repre-
senterade i övriga faser kan framförallt kopplas till transporter och fordonsbränsle. Vid 
råvaruutvinning åtgår råvaror som diesel och andra förbrukningsmaterial, vilka är represente-
rade i de bakgrundsdataset som används. Vid tillverkningen förbrukas råvaror för tillverkning 
av komponenter och delkomponenter hos såväl Kinnarps som hos underleverantörer. Kinnarps 
underleverantörer är mångt och mycket bolag som verkar på en global marknad, vilket gör det 
komplicerat att spåra råvarornas ursprung. De bakgrundsdata som används för råvaror tar hän-
syn till produktion och distribution på en europeisk marknad. De material som ingår för 
tillverkningen av stolen återfinns i Appendix 8: Ingående material och data.  

4.3.2 TILLVERKNINGSFAS 
Kinnarps jobbar enligt konceptet just-in-time vilket för företagets del innebär att en produkt ska 
köras ut till kund den sjätte dagen efter att beställningen gjorts. Detta betyder att lagringsytorna 
hos Kinnarps är försumbara. Komponenterna som tillverkas på fabrikerna i Skillingaryd och i 
Jönköping transporteras till fabriken i Kinnarp med lastbil. Nedan följer förenklade processer 
som även förklarar visst material och förbrukningsmaterial, samt antaganden kring dessa. Speci-
fikationer av material och valda dataset för beräkningar kan som redan nämnts läsas i Appendix 
8: Ingående material och data. Underleverantörer beskrivs översiktligt i Appendix 2: Underleve-
rantörer tillsammans med transportavstånden mellan underleverantören och Kinnarps.  
 
Energiförbrukning i Kinnarps fabriker 

För att beräkna energin som åtgår vid tillverkningen av en kontorsstol av modellen 6110 har 
den totala energiåtgången i Skillingaryd och Jönköping allokerats efter massa. I fabriken i Kin-
narp har allokering skett efter antal producerade stolar. Lokalerna i Kinnarp och Skillingaryd 
värms huvudsakligen upp av bränslebriketter som producerats av träspill från övrig möbeltill-
verkning i Kinnarp. Dock finns även förbrukning av olja i form som förbränns i en 
reservvärmepanna. I Jönköping förekommer ingen förbränning av olja eller bränslebriketter, 
energin kommer i detta fall från gasol. Total förbrukning av energi och resurser, samt avfall 
hämtas från Kinnarps miljödeklaration som behandlar år 2012 (Kinnarps AB, 2013b). Energiåt-
gång för specifika tillverkningsprocesser framträder inte enskilt i analysen utan finns 
representerade i den del av den totala energin som allokerats på kontorsstolen 6110. I Appendix 
4: Allokeringsprocedur redovisas allokering och sammanställning av tillgänglig data över ener-
giåtgång och förbrukningsvaror för alla Kinnarps fabriker.  
 
Skillingaryd: tillverkning av ryggstöd och sits 

Vid tillverkningsmomenten för stolsklädseln uppkommer förbrukning av en resurs i form av 
plast, samt ett spill av det tyg som används. Plasten antas gå till materialåtervinning, vilket inne-
bär att energi för transport och förberedelsen av avfallet allokeras på modell 6110 enligt PPP. 
Det genererade tygspillet skickas till en underleverantör för att bli en komponent i ljudabsor-
benter, i detta fall inkluderas inte transporten från Kinnarps till nästa industri. Kinnarps, utan 
mellanliggande avfallscentral, anses vara den källa till råmaterial som krävs för nästa produkt-
system (ljudabsorbenter).  
 
Tillverkningen av fyllnad till sits och ryggstöd består förenklat av följande processer: manuellt 
arbete, visst mekaniskt arbete i form av förflyttning, samt en kemisk reaktion mellan två ämnen i 
en formgjutningsprocess. De stålkomponenter som ingår i ryggen tillverkas i fabriken i Jönkö-
ping och körs till Skillingaryd med lastbil. Träkomponenterna består av MDF, respektive 
formpressat trä. De två reagerande kemikalierna för att bilda stoppningen är isocyanat och po-
lyol. Tillsammans bildar de polyuretan (PUR). 
 
Den tillverkade stolsklädseln, sitsen och ryggstödet transporteras med eltruckar till påklädnads-
steget. Påklädnad sker manuellt och ändarna på klädseln häftas fast med stålklammer, och ett 
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polyestertyg med Kinnarps logotyp häftas fast på undersidan av sisten för att dölja det skum 
som inte täcks av klädseln. De färdiga enheterna lastas på ställningar för transport till Kinnarp.  
 
Jönköping: tillverkning av metallkomponenter 

Generellt sker följande processer i Jönköping: stansning, bockning, svetsning, tvättning, manuell 
hopmontering med hjälp av tryckluftsverktyg, samt lackning. Verkstadsspillet av metall i Jönkö-
ping har beräknats uppgå till 23 procent, se Appendix 5: Materialspill. Spillet materialåtervinns i 
nya produktsystem. Det innebär att endast transporten till återvinningscentral inkluderas i ana-
lysen för modell 6110. Det sker inget plastspill inom fabriken då alla plastkomponenter 
levereras färdiga till fabriken från underleverantörer. 
 
Kinnarp: hopmontering av kontorsstolen 

Huvudmomentet i fabriken består av manuell hopmontering med hjälp av tryckluftsdrivna verk-
tyg för alla komponenter som ingår i kontorsstolen. De färdiga stolarna körs med eldrivna 
truckar för lastning och transport till kund. Den andel persontransporter som sker inom Kin-
narps AB har allokeras på modell 6110 i detta steg.  

4.3.3 ANVÄNDARFAS OCH SLUTHANTERINGSFAS 
I analysen antas att kunden finns i Stockholmsområdet, vilket leder till att det antagna trans-
portavståndet mellan fabriken i Kinnarp och Stockholm är 400 km. Under själva 
användningsfasen sker ingen betydande potentiell miljöpåverkan. Garantitiden för modell 6110 
är fem år8, men stolen har i analysen en förväntad livslängd på femton år. Då deponering gene-
rellt inte sker i Sverige antas att hela stolen material- eller energiåtervinns. 
 
Vid avfallshanteringen antas att modell 6110 fraktas totalt 40 km. Den totala sträckan för trans-
port i sluthanteringen innefattar även eventuell transport av separerade material med olika 
destinationer. Den hantering som möjligen sker under sluthanteringsfasen, som till exempel 
separering av vissa material, är troligen manuell. Eftersom PPP gäller sker ingen ytterligare han-
tering i steget. De dataset som används för analys och beräkningar i SimaPro för 
sluthanteringssteget är därför tomma. Den potentiella miljöpåverkan som fasen ger upphov till 
blir således transportsträckan multiplicerat med stolens vikt. Oavsett om stolen antas gå till 
material- eller energiåtervinning tillskrivs nästkommande produktsystem den potentiella miljö-
påverkan som uppstår i samband med hanteringen av stolens beståndsdelar, enligt PPP vilket 
tidigare beskrivits i 4.2.5. På grund av detta antagande kan inga slutsatser fattas gällande miljö-
påverkan från sluthanteringsfasen, samt vilka förbättringsåtgärder som är möjliga att utföra 
inom denna fas. Sannolikt är att stolen i verkligheten enbart energiåtervinns eftersom det krävs 
manuellt arbete för att separera stolens material. 
 
Sluthanteringsfasen för spill som uppkommer inom Kinnarps AB inkluderar endast transporten 
till återvinningscentralen. I likhet med sluthanteringen för stolen är avståndet satt till 40 km. 
Materialspill som uppkommer hos underleverantörer noteras enbart. 
 
  

                                                             

8 Rolf Johansson, Customer Quality Manager, Kinnarps AB, mailkorrespondens feb 2014. 



 

23 
 

 RESULTAT OCH TOLKNING AV LCA 5
Resultatet av den utförda livscykelanalysen presenteras i två avsnitt. I avsnitt 5.1 redovisas re-
sultatet av miljöpåverkansbedömningen (LCIA) och i avsnitt 5.2 diskuteras ett antal osäkerheter 
kvalitativt och kvantitativt.  

5.1 MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING (LCIA) 
Med beräkningsmetoden ReCiPe ges resultatet för 18 påverkanskategorier. Tabell 6 visar de 
erhållna värdena för karaktärisering samt vilka komponenter som är mest betydande inom re-
spektive kategori med hänsyn till det totala karaktäriseringsresultatet för kontorsstol 6110.   
 
Tabell 6: Påverkanskategorier med angivna totala karaktäriseringsvärden, samt de tre mest betydande kom-
ponenterna för varje påverkanskategori angivna med karaktäriseringsmängd och andel av total mängd (%). 

Svensk översätt-
ning/kategori 

Total mängd, 
karaktärisering 

Tre mest betydande komponenter enl. karaktärisering 

1 2 3 
Klimatförändring  
[kg CO2-ekv] 

69,1 Stolsmekanism  

15,1 (22 %) 

Stolskryss 

13,7 (20 %) 

Klädsel 

10 (14 %) 

Uttunning av ozonskiktet  
[kg CFC-11-ekv] 

5,05×10-6 Stolskryss  

1,35×10-6 (27 %) 

Stolsmekanism 

1,14×10-6 (23 %) 

Skruv och klammer 

3,24×10-8 (1 %) 

Markförsurning  
[kg SO2-ekv] 

0,478 Klädsel 

0,263 (55 %) 

Stolsmekanism 

0,0577 (12 %) 

Stolskryss 

0,0446 (9 %) 

Övergödning sötvatten 
[kg P-ekv] 

0,0244 Stolsmekanism 

0,00739 (30 %) 

Klädsel  

0,00352 (14 %) 

Sitsplåt 

0,00274 (11 %) 

Övergödning havsvatten  
[kg N-ekv] 

0,136 Klädsel 

0,0646 (48 % ) 

Stolskryss  

0,0184 (14 %) 

Stolsmekanism  

0,0144 (11 %) 

Humantoxicitet  
[kg 1,4 DB-ekv] 

27,9 Stolsmekanism  

10,5 (38 %) 

Sitsplåt 

3,84 (14 %) 

Ryggstöd 

2,01 (7 %) 

Bildning marknära ozon  
[kg NMVOC] 

0,200 Stolsmekanism 

0,0455 (23 %) 

Stolskryss  

0,0325 (16 %) 

Ryggstöd 

0,0189 (9 %) 

Partikelbildning  
[kg PM10-ekv] 

0,163 Stolsmekanism 

0,0398 (24 %) 

Klädsel 

0,037 (23 %) 

Stolskryss 

0,0157 (9 %) 

Ekotoxicitet mark  
[kg 1,4 DB-ekv] 

0,0265 Klädsel 

0,00801 (30 %) 

Stolsmekanism 

0,00274 (10 %) 

Sits 

0,00223 (8 %) 

Ekotoxicitet sötvatten  
[kg 1,4 DB-ekv] 

0,824 Stolsmekanism 

0,283 (34 %) 

Klädsel 

0,191 (23 %) 

Sitsplåt 

0,066 (8 %) 

Ekotoxicitet havsvatten  
[kg 1,4 DB-ekv] 

0,629 Stolsmekanism 

0,298 (47 %) 

Sitsplåt 

0,069 (11 %) 

Ryggstöd 

0,0373 (6 %) 

Joniserande strålning  
[kg U235-ekv] 

21,4 Stolsmekanism  

4,55 (21 %) 

Sitsplåt 

1,72 (8 %) 

Skruv och klammer 

0,138 (1 %) 

Utnyttjande av jordbruks-
mark [m2a] 

30,3 Klädsel 

28,5 (94 %) 

Sits 

0,463 (2 %) 

Stolsmekanism  

0,339 (1 %) 

Utnyttjande av stadsyta 
[m2a] 

0,576 Klädsel 

0,196 (34 %) 

Stolsmekanism 

0,115 (20 %) 

Sitsplåt 

0,0426 (7 %) 

Naturlig landtransformation 
[m2] 

0,00826 Stolsmekanism 

0,00261 (32 %) 

Sitsplåt  

0,000943 (11 %) 

Ryggstöd  

0,000509 (6 %) 

Vattenutnyttjande  
[m3] 

0,872 Stolskryss 

0,184 (21 %) 

Stolsmekanism  

0,13 (15 %) 

Ryggstöd 

0,114 (13 %) 

Utnyttjande av metalltill-
gångar [kg Fe-ekv] 

21,3 Stolsmekanism  

12,2 (57 %) 

Sitsplåt 

3,03 (14 %) 

Ryggstöd 

1,25 (6 %) 

Utnyttjande av fossila 
bränslen [kg oljeekv.] 

20,9 Stolsmekanism  

4,93 (24 %) 

Stolskryss 

4,68 (22 %) 

Ryggstöd 

2,25 (11 %) 
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Mest betydande komponenter 

De mest frekvent förekommande komponenterna för modell 6110, vad gäller störst potentiell 
miljöpåverkan per kategori, är stolsmekanismen (11 av 18), klädseln (5 av 18) och stolskrysset 
(2 av 18). För stolsmekanismen ger det primära stålet upphov till störst potentiell miljöpåver-
kan inom de flesta kategorier eftersom att stål utgör en stor andel av komponentens massa. Om 
Kinnarps skulle vilja minska sin miljöpåverkan från stolsmekanismen är en potentiell åtgärd att 
de, i samråd med de aktuella underleverantörerna, kan undersöka möjligheten till högre in-
blandning av sekundärt stål. Det näst största bidraget för stolsmekanismen härrör från en 
aluminiumkomponent vars potentiella miljöpåverkan härstammar direkt gjutningen av alumi-
nium. Om materialen stål och aluminium jämförs per kilogram i programvaran SimaPro kan 
konstateras att aluminium har en högre potentiell miljöpåverkan än stål inom de flesta påver-
kanskategorier. Därför kan det vara lämpligt att undersöka möjligheten till materialbyte, under 
förutsättning att det nya materialet ger samma funktion som det ursprungliga.  
 
Klädseln, som innefattar både undertyget och det synliga tyget, förekommer relativt frekvent 
bland komponenter med störst potentiell miljöpåverkan. Detta trots att datasetet för komponen-
ten innehåller stora dataluckor, vilket kan läsas om i Appendix 6: Data för ulltyg. Den potentiella 
miljöpåverkan som inkluderas för det synliga tyget baseras i stort sett enbart på produktionen 
av råull och detta material är den faktor som ligger bakom klädselns höga bidrag till miljöpåver-
kanskategorierna. Beroende på vilken påverkanskategori som undersöks påträffas olika orsaker 
till klädselns potentiella miljöpåverkan. För klimatpåverkan kommer de största utsläppen direkt 
från fåruppfödningen, från fårens idisslande. Fåren har även direkt påverkan på övergödning, 
försurning, samt toxicitet för mark och vatten.  Tillverkningen av fårens föda (de antas till viss 
del utfodras med soja och majs) ger också upphov till utsläpp, om än inte lika stora som de di-
rekta utsläppen från fåren. På grund av att ullklädseln innehar så stor potentiell miljöpåverkan 
borde Kinnarps ytterligare utvärdera för- och nackdelar med detta material. En ytterligare dis-
kussion om ullklädselns betydelse finns att läsa i avsnitt 5.2.1. Påverkan från undertyget i 
klädseln är jämförelsevis mycket liten. 
 
Stolskrysset visar sig vara den komponent som har störst betydelse i enbart två av arton möjliga 
påverkanskategorier. Dock har den även näst störst och tredje störst påverkan i fyra respektive 
två kategorier. Komponenten består av endast formsprutad plast varför potentiell miljöpåver-
kan i detta fall direkt härrör från valet av detta material och de ingående 
tillverkningsprocesserna. En möjlighet är alltså att se över om det är möjligt att minska mängden 
formsprutad plast, alternativt använda ett annat material. Den senare möjligheten diskuteras i 
avsnitt 5.2.3. 
 
Ryggstödet är, som visat i Tabell 6, det tredje största bidraget enligt de karaktäriserade värdena i 
sju av arton kategorier. Anledningen är att ryggstödet innehåller en betydande massa stål i form 
av en metallram, samt stoppning som är gjord av härdplasten polyuretan. Den stora massan stål, 
och främst den andel som består av primärt stål, syns inom påverkanskategorier som toxicitet 
havsvatten, humantoxicitet och metallanvändning. Inom påverkanskategorin naturlig landtrans-
formation har både stålet och gasolen som används i Jönköpingsfabriken betydelse eftersom 
stora arealer påverkas vid råvaruutvinningen av dessa material. Stoppningen i ryggstödet har 
stor påverkan inom kategorierna för fossila bränslen och vattenanvändning på grund av att 
materialet är tillverkat av kol och olja, samt att det går åt mycket vatten vid plasttillverkning. För 
kategorin ozon ger både metalltillverkningen och stoppningen upphov till ungefär lika mycket 
ozonnedbrytande ämnen. Potentiella förbättringar gällande ryggstödets miljöprestanda måste 
spegla företagets värderingar, eftersom att en förbättring inom ett miljöområde kan leda till en 
försämring inom ett annat. Detta samband gäller alltid vid förbättringsåtgärder, men det blir 
extra påtagligt i fallet om ryggstödet eftersom dess komponenter ger resultat som visar på po-
tentiell påverkan inom skilda kategorier. 
 
Att det är viktigt att inte exkludera smådelar som skruv och klammer vid analysen av en kon-
torsstol syns inom kategorierna joniserande strålning och uttunning av ozonskiktet där skruv 
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och klammer tillsammans är den tredje mest betydande komponenten. Anledningen är att den 
sammanlagda massan metall från skruv och klammer utgör en betydande del av stolens totala 
massa (4,5 %), samt en betydande del av den totala massan metall som används (6,5 %). I bak-
grundsdata för produktionsmixen av stål används kärnkraftsel för tillverkningen av den 
återvunna metallen, vilket förklarar varför skruv och klammer har en påverkan inom jonise-
rande strålning.  
 
Övriga kommentarer kring erhållet karaktäriseringsresultat 

Påverkan inom kategorin joniserande strålning kan spåras till användningen av el i Kinnarps 
fabriker. Komponenter med relativt stor påverkan inom kategorin får huvudsakligen utsläpps-
bidraget från den el som Kinnarps köper in för tillverkningen. Detta antas bero på en relativt hög 
inblandning av kärnkraft i den svenska elmixen, vilket är det dataset som används i analysen. 
Det är rimligt att anta att denna påverkan i verkligheten är större eftersom Kinnarps köper 
kärnkraftsel från sin elleverantör och därmed har tagit ställning för att motsvarande mängd 
kärnkraft ska produceras. Dock är den faktiska elen som nyttjas från det regionala nätet en mix 
av alla energislag som förekommer i Sverige. 
 
Det approximerade processtillägget (det antagna tillägg som kompenserar för bortfall av energi-
behov hos underleverantörer) syns bland de mest bidragande processerna i programvaran. 
Detta redovisas inte i Tabell 6 ovan då denna aspekt är inlagd i SimaPro som en klumpsumma. 
Denna ingår i verkligheten i olika stora delar för de 18 viktprocent av stolen som kommer från 
underleverantörer som levererar färdiga produkter till Kinnarps. Därför borde denna klump-
summa inte vara synlig som en egen post i analysen. Vidareutveckling av processtilläggens 
påverkan på resultatet från livscykeln ses under rubrik 5.2.2. 
 
Gällande ekotoxitet för mark utgör förbränningen av bränslebriketter i Kinnarp den största mil-
jöpåverkan vilket beror på den aska som fås vid förbränning. I det dataset som används 
(schweiziska förhållanden) är det antaget att denna aska sprids ut som gödsel på åkrar10. Askan 
innehåller mestadels fosfor, men även tungmetaller som exempelvis koppar och zink vilka kan 
vara toxiska beroende på i vilken koncentration de förekommer och vilken bakgrundskoncent-
ration som råder i området (Gustafsson, et al., 2010). Även elanvändningen i Kinnarps fabriker 
är betydande för marktoxiciteten. Att elanvändningen har betydelse beror på samma anledning 
som för bränslebriketterna. I den svenska elmixen kommer en viss del från biobränsle som ger 
upphov till aska som användas som gödsel. Påverkan inom marktoxicitet borde alltså vara något 
mindre med tanke på att Kinnarps väljer att köpa kärnkraftsel. Det är dock möjligt att påverkan 
inom kategorin även kan vara större, eftersom data som används för klädseln är underskattade. 
Det bör påpekas att den toxiska påverkan på mark från klädseln är lika stor som förbränningen 
av bränslebriketter. Tillverkningen av råull ger upphov till utsläpp av fosfor och tungmetaller, 
som i likhet med förbränningen av bränslebriketter, ger toxisk påverkan. 
 

  

                                                             

10 Då det preliminära resultatet presenterades för Kinnarps framkom det att askan från förbränning inte används som 
gödsel utan läggs på en godkänd deponi. 
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5.1.1 NORMALISERINGSRESULTAT, DOMINERANDE PÅVERKANSKATEGORI 
Vid normalisering kan en uppfattning bildas angående vilka påverkanskategorier som har störst 
potentiell miljöpåverkan i förhållande till en enskild persons totala påverkan under ett år, som 
kortfattat är beskrivet i avsnitt 3.2. Normaliseringen ger en möjlighet att se var det är möjligt att 
få störst utdelning på en åtgärd eftersom resultatet visar hur stor andel av den totala påverkan 
per kategori som utgörs av stolsmodellen. Exempelvis kan en förhållandevis liten ekonomisk 
insats ge ett stort genomslag i förbättrad miljöprestanda om den aktuella kategorin har stor för-
bättringspotential, det vill säga stort normaliserat värde. Analysen av modell 6110 pekar på att 
de mest dominerande kategorierna är, i fallande ordning: ekotoxicitet av sötvatten och havsvat-
ten, övergödning av sötvatten, naturlig landstranformation, samt humantoxicitet, vilket 
illustreras i Figur 8.  
 

 
Figur 8: Totala normaliseringsvärden per påverkanskategori. 

Komponenter som är av stor vikt för de toxiska kategorierna, enligt resultat presenterade i Ta-
bell 6, är främst stolsmekanismen följt av sitsplåten, klädseln och ryggstödet. Dessa 
komponenter innehåller tillsammans en stor andel av den totala massan stål. Det finns vissa 
osäkerheter relaterade till de påverkanskategorier som behandlar toxicitet. Detta kan exempli-
fieras i att riskbedömningarna för toxicitet inte tar hänsyn till tänkbara cocktaileffekter som kan 
förvärra den toxiska situationen (Pennington, et al., 2004). För att erhålla normaliserade värden 
delas summan för påverkanskategorin med ett referensvärde. Det normaliserade värdet är alltså 
direkt beroende av vad som innefattas av referensvärdet, det vill säga referensvärdets storlek 
(Pennington, et al., 2004). För de toxiska kategorierna inom LCA förekommer stora dataluckor, 
vilket speglar problematiken och ovissheten kring brukandet och avfallshanteringen av kemika-
lier i samhället i allmänhet. Enligt utförda fallstudier kan signifikanta skillnader uppkomma i 
resultatet då dessa strävat efter att inkludera ett större antal emissioner med toxiska egenskap-
er (Finnveden, et al., 2009). 
 
Övergödning av sötvatten är tredje största påverkanskategori enligt normaliseringen. Stolsmek-
anismen, klädseln och sitsplåten är de komponenter som är mest relevanta inom kategorin, 
vilket ses i Tabell 6. I tabellen kan även observeras att naturlig landtransformation erhåller på-
verkansbidrag främst från stolsmekanismen, sitsplåten och ryggstödet. De sistnämnda 
komponenterna bidrar också mest till utnyttjande av resurser, som metalltillgångar och fossila 
bränslen. För fossila bränslen är det dock stolskrysset och inte sitsplåten som ger det näst 
största bidraget.   
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5.1.2 PROCESSBIDRAG 
Utifrån de normaliserade värdena erhålls, som beskrivet i avsnitt 5.1.1, de dominerande påver-
kanskategorierna. Utifrån dessa kategorier kan en djupare analys göras genom att processbidra-
gen för dessa kategorier studeras. Data som erhålls är de aggregerade värdena för ingående 
material och processer i modell 6110, det vill säga data är inte uppdelat per komponent. Pro-
cessbidragen undersöks för de påverkanskategorierna i Figur 8 med större potentiell påverkan 
än en procent. Ett avsteg från denna avgränsning görs dock för påverkanskategorin klimatför-
ändring då denna anses vara av allmänt intresse för Kinnarps. De sju största bidragande 
processerna presenteras inom varje kategori.  
 
Toxicitet; ekotoxicitet av söt- och havsvatten, samt humantoxicitet 

Kategorier som behandlar toxicitet har slagits samman; de utgör tre av de fyra största normali-
serade kategorierna. De mest betydande processbidragen för deras totala karaktäriserade 
värden visas i Figur 9. Störst påverkan inom toxiska aspekter har sekundärt olegerat och lågle-
gerat stål. Detta processbidrag är i kategorin överlägset störst med nästan dubbelt så stort värde 
som primärt olegerat stål som återfinns som näst största processbidrag. Tredje största process-
bidrag för toxicitet ges av formgjutet aluminium som har motsvarande inblandning av primärt 
och sekundärt aluminium enligt vad som finns tillgängligt på världsmarknaden. Vill Kinnarps 
minska sin toxiska påverkan är det således lämpligt att se över materialsammansättningen. Dock 
kan ett byte av material ge negativa utslag inom andra påverkanskategorier.  
 

 

Figur 9: De sju mest betydande processbidragen för ekotoxicitet av söt- och havsvatten, samt humantoxicitet, 
karaktäriserade värden. 

Övergödning av sötvatten 

Övergödning av sötvatten representerar den näst största påverkanskategorin efter de tre sam-
manslagna toxicitetkategorierna. Processbidragen som bidrar mest inom denna kategori är 
primärt olegerat stål. I likhet med föregående kategori är det största processbidraget ungefär 
dubbelt så stort som efterföljande processbidrag, vilket i detta fall är den potentiella övergöd-
ningen från produktionen av råull. På grund av osäkerheter i data och en datalucka vad gäller 
råull och ulltyg, finns utrymme för fluktuationer i det verkliga värdet. Tredje största bidrag ges 
av samma typ av formgjutet aluminium som även ger den tredje största påverkan i föregående 
påverkanskategori (toxicitet). De sju största processbidragen syns i sin helhet i Figur 10. 
 

 
Figur 10: De sju mest betydande processbidragen för övergödning av sötvatten, karaktäriserade värden. 
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Naturlig landtransformation 

Skillnaderna mellan processbidragen i påverkanskategorin naturlig landtransformation är inte 
markanta, vilket kan utläsas av Figur 11. Raffinanderigas, som i analysen approximerar gasol och 
förbrukas i fabriken i Jönköping, står för det största processbidraget. Påverkan beror främst på 
utvinningsprocesserna av olja i form av schakt för prospektering och produktion. Även om ap-
proximationen raffinanderigas inte är helt korrekt är det rimligt att anta att samma 
bakomliggande naturliga landtrasformationer krävs även för gasol.  Näst största processbidrag 
representeras av transporter med tung lastbil driven av diesel. Tredje största bidrag ges av pri-
märt olegerat stål. Värt att nämna är de två efterföljande processbidragen som är tillverkning av 
stålprodukter samt formgjutet aluminium. Dessa står för marginellt mindre potentiell miljöpå-
verkan än de föregående tre. Alla de sju största processbidragen i kategorin kan härledas till 
prospektering och produktion av olja. Eftersom biodiversitet är en kärnfråga för Kinnarps12 och 
eftersom naturlig landtransformation direkt påverkar denna ekosystemtjänst, finns incitament 
för att minska påverkan inom kategorin. Företaget har direkt inflytande över de två största pro-
cessbidragen, vilket borde underlätta för eventuella åtgärder. 
 

 

Figur 11: De sju mest betydande processbidragen för naturlig landtransformation, karaktäriserade värden. 

Utnyttjande av resurser: metalltillgångar och fossila bränslen 

Utnyttjande av resurser, metall och fossila bränslen, har sammanställts och visas i Figur 12. Fi-
guren representerar de sju största processbidragen för vardera påverkanskategori presenterat i 
kilogram järnekvivalenter, respektive kilogram oljeekvivalenter. Det största totala bidraget 
kommer från primärt olegerat stål, vilket härleds främst till järnmalm vid gruvbrytningen. Detta 
är även det enskilt största processbidraget för utnyttjande av metall, vilket följs av de övriga två 
typerna av primärt stål. Det största bidraget från utnyttjande av fossila bränslen fås från materi-
alet glasfiberförstärkt, formgjuten polyamid, vilket är den typ av plast som påträffas exempelvis i 
plastkrysset i stolsmodellen. De två efterföljande processbidragen är materialen polyuretan och 
låglegerat primärstål. Figuren visar även att utnyttjandet av metall är något större än utnyttjan-
det av fossila bränslen.  
 
  

                                                             

12 Hanna Nilsson, ansvarig för miljömärkning, Kinnarps AB, intervjuer och mailkorrespondens feb-april 2014. 
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Om åtgärder görs för att minska användningen av fossila bränslen kommer det också ge utslag 
inom kategorin klimatförändring, eftersom det finns ett starkt samband mellan dessa kategorier. 
Analysen visar att materialen står för större bidrag än transporterna, vilket indikerar att byte av 
material har större miljöförbättringspotential i aktuell påverkanskategori än transportavståndet 
till kund och underleverantörer.  
 

 

Figur 12: De sju mest betydande processbidragen för utnyttjande av fossila bränslen och metall, karaktärise-
rade värden. 

Markförsurning 

I Figur 13 beskrivs de tio största processbidragen för markförsurning. Den enskilt största posten 
är produktionen av råull, vilket syftar till processer som sker i anslutning till lantbruket. Efterföl-
jande processbidrag är glasfiberförstärkt, formgjuten polyamid, denna post står för endast en 
femtedel så stor potentiell påverkan som det största bidraget. Eftersom att Kinnarps ull produ-
ceras i Nya Zeeland är det troligt att företagets påverkan inom markförsurning främst kommer 
drabba produktionslandet. 
 

 

Figur 13: De sju mest betydande processbidragen för markförsurning, karaktäriserade värden. 
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Partikelbildning 

De processer som bidrar mest till partikelbildning är olegerat stål, produktion av råull och glas-
fiberförstärkt formgjuten polyamid, vilket kan utläsas i Figur 14. De två största bidragen beror 
främst på produktionen av järnmalm, respektive produktion av majskorn där den främsta orsa-
ken till partikelbildning är ammoniak som frigörs till luft från jordbruket.  
 

 

Figur 14: De sju mest betydande processbidragen för partikelbildning, karaktäriserade värden. 

Klimatförändring 

Klimatförändring står för ett bidrag enligt normaliserade värden som är mindre än en procent. 
Påverkanskategorin inkluderas trots detta på grund av att denna är av allmänt intresse för Kin-
narps. I Figur 15 kan utläsas att den tidigare nämnda formgjutna polyamiden står för det största 
processbidraget gällande klimatförändring, det karaktäriserade värdet ligger i detta fall dubbelt 
så högt som efterföljande processbidrag som är olegerat primärt stål. I dessa processbidrag står 
fossil koldioxid för 87 procent respektive 91 procent av utsläppen av koldioxidekvivalenter till 
luft. Som tredje största processbidrag återfinns produktionen av råull i vilken den största poten-
tiella påverkan (57 procent av utsläppen av koldioxidekvivalenter till luft) kommer från biogen 
metan, det vill säga metan som bildas vid fårens matsmältning. 
 

 

Figur 15: De sju mest betydande processbidragen för klimatförändring, karaktäriserade värden. 

Ytterligare anmärkningar på analyserade processbidrag 

De redovisade processbidragen indikerar att Kinnarps bör inventera de material de använder i 
produkten för att utvärdera om det är möjligt att byta ut dessa mot andra material med likvärdig 
nytta men med bättre miljöprestanda. Stolsmodellens potentiella miljöpåverkan härrör till stor 
del från produktion av primärt stål, produktion av råull och glasfiberförstärkt formgjuten poly-
amid. En större inblandning av sekundärt stål kunna sänka potentiell miljöpåverkan inom vissa 
kategorier, medan påverkan skulle öka inom andra kategorier som ekotoxicitet då denna kate-
gori domineras av bidraget från produktionen av sekundärt stål. En ytterligare utvärdering av 
ulltygets för- och nackdelar är lämpligt att genomföra eftersom att den dominerar ett antal kate-
gorier, vidare diskussion kring ullens betydelse för livscykeln kan läsas i avsnitt 5.2.1. 
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5.2 KÄNSLIGHETSANALYS AV LCA 
I följande del presenteras känslighetsanalyser som genomförts för livscykeln av stolsmodell 
6110, samt övriga osäkerheter i det beräknade resultatet. De parametrar som betraktats i käns-
lighetsanalysen är de processer och material som anses innehålla stora osäkerheter i data. En 
jämförelse har även gjorts för stolskrysset gällande dess materialinnehåll. Övriga osäkerheter 
som tas upp i analysen diskuteras kvalitativt i avslutande avsnitt.  

5.2.1 KÄNSLIGHETSANALYS FÖR KLÄDSELN 
Den komponent som innehåller störst datalucka är klädseln, eftersom att ulltyget i analysen en-
bart utgörs av råullen och dess spillgrad. En känslighetsanalys har därför utförts gällande den 
antagna spillgraden. Känslighetsanalysen visar vilken förändring som fås i livscykeln om spillet 
av råull ökar respektive minskar med tio procent. Förändringen av spillgrad får störst genom-
slag i de kategorier där klädseln är dominerande. Speciellt kan märkas att förändringen av 
spillgrad nästintill är proportionell med utnyttjandet av jordbruksmark. Resultatet från känslig-
hetsberäkningen gäller för hela livscykeln och kan ses i Figur 16.  
 

 

Figur 16: Känslighetsanalys för förändrad spillgrad av råull med 10 %. Resultaten bygger på karaktäriserade 
värden och förändringen gäller för hela livscykeln för modell 6110. Förhållandet gäller både om spillgraden 
ökar och  minskar. 

Om Kinnarps skulle vilja genomföra en förändring i kontorsstolens miljöpåverkan skulle de 
kunna rekommendera sina kunder att välja ett annat material i klädseln. Skillnaden mellan 
råbomull och råull åskådliggörs i Figur 17. Inget spill och inga tillverkningsprocesser är inklude-
rade i jämförelsen, vilket gör att resultatet bör betraktas med viss försiktighet. Läsaren bör 
också ha i beaktning att data för ull bygger på att cirka 22,8 procent av påverkan allokeras på ull 
och resterande mängd på kött, samt att uppfödningen av får sker i USA. Förhållandena kan gi-
vetvis se annorlunda ut i andra länder och regioner. Resultatet visar dock att råullen dominerar 
över råbomullen i 13 av 18 miljöpåverkanskategorier. När det gäller klimatpåverkan från råull 
utgörs 57 procent av biogen metan. Dessa typer av utsläpp uppkommer inte vid produktionen av 
råbomull, vilket är den största förklaringen till att råbomull endast utgör 22 procent av råullens 
klimatpåverkan. Något som ofta nämns gällande bomullsproduktion är den höga vattenanvänd-
ningen. Detta bekräftar också resultatet från jämförelsen; för att tillverka ett kilogram råbomull 
krävs drygt 2000 liter vatten, medan det krävs knappt 300 liter för motsvarande mängd ull. Bo-
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mullstyget är också värre beträffande ekotoxitet för mark. Ullen utgör knappt en tiondels så stor 
påverkan som bomullen inom kategorin.  
 

 

Figur 17: Jämförelse av karaktäriseringsresultat för ett kg av materialen råbomull och råull i procent.  

5.2.2 KÄNSLIGHETSANALYS FÖR APPROXIMERADE PROCESSTILLÄGG 
Som tidigare nämnts (se Tabell 5) har en approximation gjorts gällande processtillägg hos un-
derleverantörer. Processtilläggen har lagts till då komponenter tillverkas helt hos 
underleverantörer, samt då bakgrundsdata inte innefattar hela tillverkningen av komponenter-
na. Detta gäller exempelvis för tillverkningen och hopmonteringen av delarna till hjulen. 
Känslighetsanalysen visar, som syns i Figur 18, att en ändring av processtilläggen med 10 pro-
cent inte påverkar livscykeln i speciellt stor utsträckning. Det är möjligt att materialmängden 
har en större påverkan än materialbearbetningen. Dock bör poängteras att processtilläggen är 
mycket grovt uppskattade och endast refererar till 18 procent av stolens massa. De resterande 
82 procenten av materialbearbetningen antas finnas representerat i inventeringen av Kinnarps 
fabriker.  
 

 

Figur 18: Förändring [%] vid ändrade processtillägg i livscykeln för modell 6110. Karaktäriserade värden. 
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5.2.3 JÄMFÖRELSE AV MATERIAL I STOLSKRYSS 
Den analyserade kontorsstolen 6110 har ett stolskryss av plast i standardutförandet, men det är 
också möjligt att välja ett stolskryss av aluminium. Därför har en jämförelse gjorts mellan form-
gjuten plast och formgjuten aluminium13, vilket kan ses i Figur 19.  
 

 

Figur 19: Jämförelse av karaktäriserade värden för 1 kg stolskryss i aluminium med 1 kg stolskryss i plast. 
Visas i procent av total påverkan. 

I Figur 20 syns förändringen i livscykeln som ett aluminiumkryss ger istället för ett kryss i plast. 
Den totala massan med ett aluminiumkryss ökar till 18,23 kg jämfört med ett plastkryss där den 
totala massan uppgår till 17,5 kg. Förbättringar respektive försämringar med ett stolskryss i 
aluminium, jämfört med ett i plast, beror på vilken påverkanskategori som studeras. Om exem-
pelvis kategorin klimat är den viktigaste för Kinnarps del, skulle de kunna välja att 
rekommendera ett kryss i aluminium framför ett kryss i plast. Dock bör observeras att ökningar 
sker i redan dominerande påverkanskategorier, som exempelvis toxicitet.  
 

 

Figur 20: Förändring [%] för livscykeln för modell 6110 med stolskryss i aluminium istället för i plast. 

                                                             

13 Använt dataset är “Aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER S” från Ecoinvent. Ett aluminiumkryss väger 
2,27 kg. 
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5.2.4 JÄMFÖRELSE MELLAN STÅLGRUPPERINGAR 
Olika stålsorter som ingår i stolsmodellen har grupperats ihop efter legeringstyp som tidigare 
redovisats i Tabell 3, eller beskrivs mer utförligt i Appendix 3: Indelning av stål. Detta gör att det 
inte är möjligt att urskilja särskilda stålnummer från resultatet, utan enbart grader av legering 
kan observeras. Den totala siffran utan grupperingen bör inte bli speciellt avvikande från nuva-
rande resultat. Det som kan påverka är om grupperingen inte är korrekt. Exempelvis kan ett 
visst stålnummer blivit inlagt i fel legeringskategori. Skillnad i miljöpåverkan mellan de olika 
stålkategorierna syns i Figur 21. 
 

 

Figur 21: Jämförelse mellan hög-, låg- och olegerat stål med andelen 60 % primärt och 40 % sekundär metall. 

Inblandning av återvunnet stål antas vara 60 procent primärt stål och 40 procent sekundärt stål 
för alla legeringsgrader. Andelarna kan dock variera beroende på underleverantör, tänkt an-
vändningsområde av stålet etc. I Figur 22 illustreras de skillnader i potentiell miljöpåverkan som 
uppkommer beroende på om enbart primärt stål eller rent sekundärt stål används.  
 

 
Figur 22: Jämförelse mellan primärt och sekundärt stål för låglegerat och olegerat stål. 
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5.2.5 ÖVRIGA OSÄKERHETER I RESULTAT  
Bortsett från de osäkerheter i data som analyserats kvantitativt finns även en del osäkerheter 
som bör lyftas fram i en kvalitativ diskussion.  
 
Det dataset som beskriver pulverlackering kommer från databasen Industry Data vilken inte 
innehåller underlag för vissa påverkanskategorier som beräknas med ReCiPe. Den påverkan som 
härrör från pulverlackeringen borde alltså vara i minsta laget. Dock utgör massan pulverlack 
endast en halv procent av stolens totala massa, därför skulle den troligen inte få ett markant 
genomslag för hela livscykeln om ett mer omfattande dataset skulle erhållas. Dock ska påpekas 
att även små mängder av ett ämne är viktiga att inkludera i de fall då dessa är mycket toxiska. En 
annan osäkerhet i resultatet är att vissa plasttyper approximerats med andra plastmaterial. Un-
dertyget till klädseln approximeras att vara fleece (PET) istället för polypropen och 
polyoximetylen (POM) som används i bland annat gasfjädern antas vara polyeten med hög den-
sitet. Detta bedöms ha minimal effekt på miljöpåverkan från den totala livscykeln eftersom 
tillverkningsmetoderna mellan dessa plaster inte nämnvärt skiljer sig åt14. 
 
Eftersom data för gasol saknas i modelleringsprogrammet har gasol approximerats till att vara 
förbränning av ”refinery gas”. Raffinaderigas skapas vid raffinering av råolja och dess innehåll 
varierar beroende på råoljans komposition. Av raffinaderigas är det möjligt att göra gasol, som 
oftast består av propan eller butan, alternativt en blandning av dem två (Speight & Arjoon, 2012 ). 
Den största skillnaden mellan gaserna är alltså att gasol genomgått fler förädlingsprocesser än 
raffinaderigas. Detta skulle kunna innebära att miljöpåverkan för gasol kan vara både större och 
mindre jämfört med raffinaderigas. Miljöpåverkan beror på hur mycket energi som använts vid 
förädlingen till gasol samt vilka kolväten som exkluderats från raffinaderigasen.  
 
Inga förpackningsmaterial är inkluderade i analysen, vilket innebär att den potentiella miljöpå-
verkan som beräknats är underskattad. Det är svårt att approximera hur mycket förpackningar 
som används hos underleverantörer. De förpackningar och emballage som används inom Kin-
narps för transport av möbler återanvänds fem till tio gånger, vilket gör att miljöpåverkan från 
tillverkning av emballaget måste fördelas på mellan fem och tio produkter. Hur stor påverkan 
emballaget i slutändan ger beror på vad det tillverkas av, samt hur mycket som används.  
 
De spillgrader som tagits fram utifrån svar från underleverantörer innehåller vissa osäkerheter, 
speciellt på grund av att svar inte erhållits från alla underleverantörer. Det är dessutom möjligt 
att det skett en dubbelräkning av spill i anknytning till redovisningen av ett fåtal komponenter 
eftersom spill redan är inkluderat i bakgrundsdata. Dock utgör den felaktigt tillagda massan en 
förhållandevis liten del av stolens totala massa, vilket gör att denna felkälla bedöms vara margi-
nell. Gällande spillet och förbrukningsmaterialet på Kinnarps varierar mängden beroende på 
allokeringsmetod. I analysen har allokering efter massa skett för att beräkna metallspill i Jönkö-
ping. Om allokering istället hade skett efter andra förhållanden kanske spillgraden blivit 
annorlunda. För textilspill inom Kinnarps har värdet från Kinnarps miljöredovisning avvänts. 
Detta är lägre än det som beräknas med allokering efter massa. Dock anses att det angivna vär-
det från miljöredovisningen är att föredra, eftersom ett antagande gjorts vid allokeringen 
gällande densitet hos total inköpt massa textil. 
 
Slutligen är det möjligt att andra processer och delsteg skulle synliggjorts i resultatet av livscy-
keln om de ingående materialen inte grupperats ihop i samma utsträckning. Hopslagningar som 
gjorts är att glasfiber har grupperats med polyamid, stål har grupperats i tre kategorier och stål 
och klammer ses som en komponent. Dessutom skulle analysen kunna göras om med data för 
”unit processes” så att det är enklare att få en överblick kring vilken fas för de olika materialen 
som är dominant. Om resultatet inte presenterats komponentvis skulle kanske även tolkningen 
av resultatet blivit annorlunda.  
                                                             

14 Anders Eliasson, Materialvetenskap, KTH, möte 2014-02-28. 
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 MILJÖARBETE INOM MÖBELBRANSCHEN 6
Det finns många miljö- och etikrelaterade märkningar av möbler som används inom möbelbran-
schen i Sverige idag. Av intervjuer15 framgår att en frekvent använd märkning är bland annat 
Svanen, vilket är en miljömärkning som kräver att en rad kriterier ska uppfyllas. De kriterier 
som ligger till grund för märkningen baseras på ett livscykelperspektiv för den varugrupp 
märkningen gäller (Nordisk Miljömärkning, 2013). Denna märkning är vanligt förekommande 
inom möbelbranschen och används i både marknadsföringssyfte som kvalitets- och miljöarbete. 
Enligt Marina Jackler16, miljöansvarig på Blå Station, har Svanen de hårdaste miljökraven av be-
fintliga märkningar och är därför den märkning som företaget valt att införa. Hon påpekar även 
att dessa miljökrav uppfyller en av tre delar i märkningen Möbelfakta17, vilket underlättar miljö-
arbetet då även denna märkning är utbredd i branschen. 
 
Vid en intervju med Tomas Reibring18, kvalitets- och miljösamordnare på NC Nordic Care AB, tar 
han upp problematik i fråga om miljövänliga produkter gentemot produkter med god kvalitet 
och lång hållbarhet. Miljövänliga lack har ofta sämre skydd mot slitage, vilket medför att lack 
som är mer skadliga för miljön i vissa fall måste användas i produktionen. Samtidigt är en kvali-
tetsmöbel som håller länge bra ur miljösynpunkt. Hans tankar bekräftades även av andra företag 
under Möbelmässan. Ett utvecklingsområde för miljöarbete inom möbelbranschen anser 
Reibring vara ett perspektiv hos producenterna som innefattar hela livscykeln av en möbel, 
vagga till vagga. En möjlig framtidsvision är att företagen hyr ut möblerna istället för att sälja 
dem för att på sådant sätt förlänga livstiden för möbeln, vilket skulle ha potential att inverka 
positivt på såväl miljö som ekonomin (NC, 2014b). 
 
Livscykelanalyser tycks inte vara ett utbrett verktyg inom möbelbranschen i dagsläget. Maria 
Ragnarsson19 menar att detta till viss del är en kostnadsfråga, men framhäver samtidigt att det 
kontinuerliga arbetet med att välja material, optimering av tillverkningsprocesser och använ-
dandet av kemikalier är noga övervakat och under konstant utveckling. Kunskaperna om 
varorna och de ingående komponenterna anser hon vara stor och att därmed livscykelanalyser 
idag inte är största prioritet. Robin Ljungar20, verksam inom Trä- och Möbelföretagen, spår dock 
att användandet av livscykelanalyser kommer att öka i framtiden, delvis beroende på nya direk-
tiv från Europeiska Kommissionen och delvis på att han tror att kunder kommer att efterfråga 
detta i allt större utsträckning.  
 

  

                                                             

15 Sju intervjuer med företag på Möbelmässan i Stockholm 2014-02-05. 
16 Marina Jackler, digital marknadsföring, kommunikation och miljö på Blå Station, intervju 2014-02-05. 
17 Möbelfakta är utvecklat av bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) och samman-
ställer kriterier från Miljöstyrrådet, CEN (europeiska standardiseringsorganisationen) ISO (internationella 
standardiseringsorganisationen) och etiska principer antagna av FN. Förenklat fokuserar märkningen på tre huvud-
områden: kvalitet, miljö och socialt ansvar.  (Möbelfakta, u.d) 
18 Tomas Reibring, kvalitets- och miljösamordnare på NC Nordic Care AB, intervju 2014-02-05 
19 Maria Ragnarsson, ansvarig för kvalitet och miljö på Offecct, intervju 2014-02-05. 
20 Robin Ljungar, Branchutveckling TMF, intervju 2014-02-05. 
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 DISKUSSION 7
Avsnittet 7.1 behandlar, utifrån författarnas perspektiv, Kinnarps möjligheter att implementera 
verktyget LCA inom företaget. Avsnitt 7.2 innehåller en avslutande diskussion om analysens me-
tod och resultat. 

7.1 IMPLEMENTERING AV LCA PÅ KINNARPS KONTORSMÖBLER  
Hur Kinnarps väljer att använda sig av LCA beror helt på vad de önskar få ut av analysen. Som 
tidigare beskrivet ses LCA ofta som ett dyrt och komplicerat verktyg. Det kan antingen användas 
i jämförande syfte eller som ett verktyg för att förbättra de egna tillverkningsprocesserna. Att 
använda LCA i jämförande syfte för möbler kan dock vara problematiskt eftersom alla möbler 
har olika funktion. En kontorsstol kan till synes ha samma funktion (höj- och sänkbar, hjul etc.), 
men i själva verket skiljer sig ofta parametrar som komfort, design och tänkt användningsom-
råde avsevärt. Jämförelsen blir extra svår om kunden inte är insatt i exempelvis hur många 
koldioxidekvivalenter som är acceptabelt. Det skulle därför vara möjligt att presentera karaktä-
riseringsresultatet som referens till hur mycket individen kan konsumera under ett år och ändå 
hålla sig inom ramen för vad planeten klarar av per person. Alternativt kan Kinnarps presentera 
normaliseringsresultaten, som dock innehåller en högre grad av aggregering än karaktärisering-
en. Oavsett vilket alternativ som väljs, får individen en möjlighet att ta ställning till hur den vill 
fördela sin miljöpåverkan. Kanske är miljöpåverkan något som kunden är villig att väga in i valet 
av kontorsstol, det vill säga, den är villig att avstå från vissa funktioner till fördel för lägre miljö-
påverkan. Om Kinnarps väljer att utföra livscykelanalyser skulle det således kunna ha fördelar 
ur marknadsföringssynpunkt eftersom de då kan påvisa detaljkännedom om sina produkters 
miljöprestanda.   
 
En annan möjlighet är att LCA enbart används för att optimera tillverkningsprocesserna inom 
företaget. Genom att utföra en LCA kan till exempel vissa miljömässigt avgörande komponenter 
utskiljas och vidare undersökningar kan utföras för att klargöra hur dessa komponenter kan 
förbättras. Ett exempel är hur den här analysen har jämfört miljöprestandan från ett stolskryss i 
aluminium med ett stolskryss i plast. Sådana frågeställningar är mycket enklare att besvara än 
att genomföra en fullständig LCA eftersom det inte är nödvändigt att kartlägga energi- och 
materialflöden för hela stolen. Det skulle även vara möjligt för Kinnarps att använda LCA-
programvara för att analysera underleverantörerna utifrån egenskaper så som länders energi-
mix, transportavstånd, materialval och processer.  
 
För varje livscykelanalys som utförs får företagen erfarenhet, speciellt om den utförs internt. Att 
utföra en livscykelanalys handlar inte enbart om att få information om en specifik produkt, utan 
också om att få ett livscykeltänk. Den största utmaningen med LCA är att kartlägga energi- och 
materialflöden och ju mer företaget jobbar med LCA desto lättare kommer denna del bli. Företa-
get kommer också upptäcka vilken typ av dokumentation som är användbar att lägga till på 
materialspecifikationslistor och hur dessa bör utformas. Ett mål skulle kunna vara att utföra 
några livscykelanalyser för ett antal produktgrupper och att resultatet sammanställas till en 
guide för produktutvecklare och konstruktörer.  
 
Det finns även programvaror och verktyg för att utföra förenklade livscykelanalyser, så kallade 
Simplified Life Cycle Assessments (SLCA). Dessa syftar till att underlätta livscykelperspektiv 
redan under konstruktionsfasen. Bland annat finns det programvaror som kan kopplas till kon-
struktionsprogram vilket kan vara användbart för produktutvecklare (Morbidoni, et al., 2011).  
 
Som nämnts i avsnitt 2.1, följer Kinnarps Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper. Att utföra 
livcykelanalyser kan vara ett bra sätt till återkoppling genom att det erhållna kvantitativa resul-
tatet kan relateras till dessa hållbarhetsprinciper istället för till kvalitativa bedömningar. 
Eftersom att produkten inventeras noggrant inom ramen för en livscykelanalys finns även pot-
ential att exempelvis utvärdera huruvida produkten uppfyller Kinnarps mål om att främja 
återanvändning av material, samt hur detta kan vidareutvecklas. Det är möjligt att bedöma inom 
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vilka materialkategorier en miljöprestanda kan erhållas för den aktuella produkten. Inga sociala 
aspekter inkluderas, vilket gör att enbart LCA inte kan användas för bedömning av alla tre håll-
barhetsaspekter. En fördel med att börja arbeta med verktyget är att det även underlättar en 
introduktion inom Kinnarps av LCC, som används för att utvärdera ekonomiska aspekter, och 
social-LCA. Kombinationen möjliggörs genom att metodiken överensstämmer.  

7.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Efter genomförd studie kan konstateras att verktyget LCA är lämpligt för att analysera potentiell 
miljöpåverkan på produktnivå. Dock bör upprepas att metoden enbart behandlar en av tre håll-
barhetsaspekter. För att göra en fullständig hållbarhetsbedömning behöver även verktyg som 
inkluderar ekonomiska och sociala aspekter tillämpas. LCA är speciellt användbart eftersom det 
belyser vilka faser och processer som Kinnarps behöver fokusera på att förbättra. Verktyget har 
potential att ta miljöledningsarbetet ett steg längre eftersom resultaten kan belysa andra fokus-
områden som behöver tas i beaktning utöver de utsläpp som syns i miljöredovisningen. 
Utvärdering av ett antal utförda livscykelanalyser kan till exempel visa att de av företaget valda 
miljöfokusområdena kanske inte är de mest betydande. Om LCA är en integrerad del av miljö-
ledningssystemet kan förhoppningsvis ytterligare förbättringar i total miljöprestanda 
observeras varje år. Det ska dock tilläggas att verktyget kräver mycket resurser i form av tid och 
kunskap, speciellt i uppstartsskedet. Om resurserna används internt borde processen med tiden 
bli allt mer lätthanterlig i och med att en kunskapsbank och rutiner byggs upp inom företaget. 
 
Som resultatet och känslighetsanalyserna pekar på är andelen återvunnet material betydelse-
fullt för stolens miljöprestanda. I analysen har en skillnad främst observerats för stål. Därför är 
det av stor vikt att företaget vet exakt vilken inblandning av återvunnet material som ingår för 
att få ett relevant resultat. I teorin är det möjligt att återvinna stål oändligt många gånger, i prak-
tiken förekommer dock en viss mängd föroreningar i återvinningsprocesserna vilket gör att 
stålets kvalité minskar för varje återvinningscykel (Jernkontoret, 2003). Det behövs alltså en 
avvägning i fråga om vad som anses relevant för företaget. Det är möjligt att en något lägre kvali-
tet erhålls om en högre inblandning återvunnet stål används, men beroende av vad som 
efterfrågas av kunderna kanske detta spelar mindre roll. I dagens samhälle är design ofta en 
viktig aspekt, om kunden väljer att byta ut sin möbel innan den anses vara trasig har alltså en 
lägre stålkvalitet ingen inverkan på dess funktion. Däremot har till exempel en mindre mängd 
jungfrulig råvara stor betydelse för möbelns miljöprestanda eftersom de återvunna materialen i 
allmänhet har lägre påverkan. Om Kinnarps skapar förutsättningar för återvinning av deras pro-
dukter finns potential att det uppstår en miljöprestandaförbättring för samhället i stort. Dock är 
detta något som inte kommer Kinnarps till gagn i beräkningar för potentiell miljöpåverkan enligt 
ramverken för EPD, så länge de inte själva tar hand om och återanvänder materialet i deras egen 
produktion.  
 
Enligt vad som framkom under intervjuer med personer inom möbelbranschen finns en stor 
vilja hos företagen att arbeta mot miljömässigt och socialt hållbara produkter enligt befintliga 
märkningar. Eftersom företagen ofta jobbar enligt samma principer ligger också fokus på lik-
nande miljöproblem. Detta medför att vissa kategorier får mindre uppmärksamhet än vad de 
kräver, vilken typ av kategori som är viktigast bör variera mellan möbeltyp. Det finns en poäng i 
att branschen strävar i samma riktning med hjälp av till exempel miljömärkningar, det finns 
dock ett bredare perspektiv som LCA kan bidra till att belysa. Kinnarps har gjort ett aktivt val att 
använda en stor andel ull istället för andra textilier i sitt möbelsortiment på grund av att mäng-
den flamskyddsmedel då kan minskas21. Som resultatet av analysen pekar på utgör ullen en 
betydande post inom många påverkanskategorier och därför finns förbättringspotential i frågan 
om klädseln.  
 

                                                             

21 Hanna Nilsson, ansvarig för miljömärkning, Kinnarps AB, intervjuer och mailkorrespondens feb-april 2014. 
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Analysens resultat visar att det finns fem betydande påverkanskategorier för vilka utsläppen 
fördelas över den förväntade livslängden 15 år. I verkligheten är det svårt att avgöra vilka effek-
ter som utsläppen ger upphov till. Lokala variationer och bakgrundskoncentrationer spelar stor 
roll för den faktiska påverkan. Det är även möjligt att beräkningsmetoden under- och överesti-
merar betydelsen inom olika kategorier, vilket gör att normaliserade värden kan vara missvi-
missvisande. Dock antas att resultaten vilar på en faktabaserad grund och att de organisationer 
som arbetar inom området ständigt utvecklar data och metodik.  Vilken miljöpåverkan som an-
ses ha störst betydelse är också till stor del beroende på individuella värderingar. Exempelvis 
finns det i samhället generellt en stor fokusering på klimatförändringar.  
 
Rapporten innehåller en betydande mängd metodikförklaring på grund av att analysen ska vara 
lätt att följa, samt möjlig att utvärdera för Kinnarps. Resultatet för livcykelanalysen grundas på 
analyser av specifika produktsystem. I takt med att dessa förändras måste också nya livscykela-
nalyser utföras. Denna analys bygger på information från pålitliga källor som referentgranskade 
artiklar inom ämnesområdet livscykelanalyser och hållbar utveckling, samt ISO-manualer och 
rapporter från organisationer versamma inom området. Data som erhållits från Kinnarps är 
framförallt de som återfinns i miljöredovisningen, som är ett offentligt dokument. De största 
osäkerheterna beror på brist på data vilket gjort att vissa antaganden varit nödvändiga. Mer 
specifika data skulle möjligtvis kunnat erhållas om frågor till underleverantörer utformats på 
annat sätt, i analysen har istället bakgrundsdata använts för alla underleverantörer. 
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 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 8
Den största potentiella miljöpåverkan fås från stolsmekanismen samt ullklädseln. Stolsmekan-
ismen är den komponent som ger störst utslag inom flest kategorier. Detta beror på dess stora 
massa och höga innehåll av stål. Ullklädseln ger mycket stort utslag, men inom färre kategorier. 
Påverkan härrör direkt från produktionen av råull. 
 
Enligt normaliseringen är de största relativa bidragen för potentiell miljöpåverkan per påver-
kanskategori; toxicitet, övergödning av sötvatten, samt naturlig landtransformation. Hur stor 
den reella miljöpåverkan blir beror på geografiska variationer och redan ackumulerade utsläpp 
inom området.  
 
Osäkerheter i resultatet kan främst kopplas till en datalucka för ulltyg, samt till eventuella fel i 
kategorisering av legeringsgraden av ingående stål. Ulltyget borde ha större potentiell påverkan 
än vad som beräknats på grund av att processteg saknas. Mängden stål utgör en stor andel av 
stolens totala massa, vilket gör att små förändringar får stort genomslag.  
 
Val av material har betydelse för slutresultatet vilket visas i jämförelsen mellan stolkryss i plast 
respektive aluminium. Potentiell miljöförbättring kan även erhållas genom att välja ett annat tyg 
än ulltyg. Dock bör påpekas att det är Kinnarps som avgör inom vilka av kategorierna som det 
bör ske en förbättring; resultaten pekar inte enhälligt i samma riktning för alla påverkanskate-
gorier.  
 
LCA kan användas för att belysa miljöaspekten inom hållbar utveckling och är ett lämpligt verk-
tyg på produktnivå. Resurser bör tillsättas internt inom företaget för att lärdomar om det egna 
produktsystemet och metodiken ska behållas inom Kinnarps AB. Beroende på hur företaget vill 
använda LCA bör verktyget implementeras inom lämpliga avdelningar. Exempelvis kan det an-
vändas i designstadiet för att konstruera framtida miljövänliga produkter, alternativt vara en 
integrerad del av miljöledningssystemet för att årligen undersöka miljöprestanda hos befintliga 
produkter. 
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APPENDIX 1: ORDLISTA 
Allokering 
Fördelning av miljöpåverkan för in- och utflöden mellan det produktsystemet som studeras och 
andra produktsystem. 
 
Endpoint 
Grupperar ihop påverkanskategorier och utsläpp till ett fåtal skyddsvärda områden som exem-
pelvis human health, ecosystems och resource surplus costs.  
 
EPD: environmental product declaration (miljövarudeklaration) 
En redovisningsform för miljöpåverkan som ofta ligger till grund för miljömärkningar. Bygger på 
LCA men behandlar endast ett fåtal förbestämda påverkanskategorier. Ska ge kvantifierad miljö-
information som kan ligga till grund för objektiva jämförelser mellan miljöprestandan hos 
produkter som fyller samma funktion. 
 
Funktionell enhet 
Beskriver vilka funktioner som en produkt eller tjänst har och till vad systemets in- och utflöden 
ska kopplas.  
 
Gruppering 
Frivilligt steg inom LCIA där miljöpåverkan grupperas och eventuellt rangordnas. 
 
Karaktärisering 
Obligatorisk del av LCIA där miljöpåverkan översätts från klassificeringssteget till gemensamma 
enheter med hjälp av karaktäriseringsfaktorer. 
 
Klassificering 
Obligatorisk del av LCIA där miljöpåverkan delas in i olika påverkanskategorier. 
 
Konsekvensorienterad LCA 
På engelska nämnd som consequential LCA. Typ av LCA som fokuserar på att beskriva hur de 
miljömässigt relevanta flöden ändras då systemet utsätts för en förändring. 
 
LCA 
Ett verktyg för att undersöka potentiell miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela 
dess livscykel, dvs. från råvaruutvinning till dess att produkten är förbrukad och materialet om-
händertaget. 
 
LCI: Life Cycle Inventory analysis (inventeringsanalys) 
Fas av LCA där in- och utflöden till systemet sammanställs och kvantifieras.  
 
LCIA: Life Cycle Impact Assessment (påverkansbedömning) 
Fas inom LCA där syftet är att undersöka och beräkna storleken och betydelsen av olika former 
av potentiell miljöpåverkan för produkten eller tjänsten under olika faser i livscykeln.  
 
Midpoint 
Avser påverkan någonstans mellan utsläpp och endpoint/skyddsvärda områden. Innefattar på-
verkanskategorier som klimatförändring, försurning, toxisk påverkan etc.  
 
Normalisering 
Frivilligt steg inom LCIA där karaktäriseringsresultaten relateras till övrig påverkan inom 
samma påverkanskategori genom att de delas med ett referensvärde. 
 
 



 

II 
 

 
 
PCR: product category rules (produktkategoriregler) 
För olika produktgrupper finns olika regler för hur en EPD bör utföras. 
 
PPP: polluter pays principle (förorenaren betalar) 
Inom analysen innebär principen för PPP att miljöbördan tillskrivs den produkt som genererar 
avfallet ända till den punkt i livscykeln då avfallet bearbetas för att eventuellt ingå i ett efterföl-
jande produktsystem. 
 
Påverkanskategori 
Relaterar till faktiska miljöproblem. Exempel på kategorier är klimatpåverkan, övergödning, 
försurning och toxiska effekter.  
 
Redovisande LCA 
På engelska nämnd som accounting LCA. En typ av LCA som beskriver de miljömässigt relevanta 
fysiska flödena till och från en livscykel och dess delsystem. 
 
Vagga till vagga (cradle-to-cradle) 
Enligt ett cradle-to-cradle-perspektiv flödar material i en cyklisk process där material används 
om och om igen till nya syften. 
 
Vagga till grav (cradle-to-grave) 
Begreppet används ofta för att beskriva att livscykelanalysen har sin början vid råvaruutvinning 
och sitt slut efter avfallshantering, inkluderat såväl återvinning som deponi.  
 
Vagga till grind (cradle-to-gate) 
Begrepp som indikerar att LCA:n slutar efter tillverkningsfasen, dvs. vid fabriken, på gården, etc.  
 
Viktning 
Frivilligt steg inom LCIA där indikatorresultat konverteras och eventuellt aggregeras över på-
verkanskategorier genom att resultaten multipliceras med en numerisk faktor som baseras på 
olika värdegrunder. 
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APPENDIX 2: UNDERLEVERANTÖRER 
I följande tabell beskrivs de underleverantörer som levererar material eller färdiga komponen-
ter till Kinnarps och som inkluderas i studien. På grund av sekretess anges underleverantörerna 
enbart med nummer. Uppgifterna är dels hämtade från leverantörernas hemsidor, dels erhållna 
direkt från företagen genom att dessa svarat på ett antal frågor som skickats ut. De frågor som 
sänts ut är: 
 

1. I vilken stad/land tillverkas de komponenter som ni levererar till Kinnarps?  
2. Varifrån tar ni råmaterialet till komponenterna från? 
3. Hur mycket spill blir det av tillverkningsprocesserna? 
4. Hur sker oftast transporter till och från ert företag? 
5. Har ni någon uppgift på total energiåtgång (el, värme) för de fabriker där komponenter 

till Kinnarps tillverkas? 
6. Skulle ni vilja dela med er av hur stor mängd (i ton) som ni producerar i de fabriker där 

komponenter till Kinnarps tillverkas? 
 
Gällande svaren på fråga fem och fråga sex har de svaren som erhållits bedömts vara svårtol-
kade. Detta beror bland annat på att frågorna formulerats otydligt. Eftersom ingen skillnad 
gjorts på energi och värme är inte dessa uppgifter användbara och har därför utelämnats. Råva-
rans ursprung inkluderas inte heller i analysen eftersom dessa är inkluderade i bakgrundsdata. 
Avstånd är avrundade till närmsta 10-tal. I Tabell 7 sammanfattas erhållen information om un-
derleverantörerna. Fakta som behandlar råvarornas geografiska ursprung är inte inkluderat i 
analysen, men redovisas ändå i tabellen i den mån informationen erhållits. 
 
Tabell 7: Beskrivning av underleverantörer till Kinnarps. 

Underleverantör Fakta (typ av tillverkning, tillverkningsland, stad) Transportavstånd till 
Kinnarpsfabrik [km] 

Underleverantör 1 Leverantör av pulverlack. Globalt företag med tillverkning i 
bland annat södra Sverige. Transport med lastbil. 

Jönköping: 170 

Underleverantör 2 Leverantör av stål till stolsmekanismen. Globalt företag med 
filial för produktion och distribution i mellersta Sverige. 
Transport med lastbil. 

Jönköping: 240  

Underleverantör 3 
(svar erhållet) 

Leverantör av stål till sitsplåt, metallram rygg och färdig 
ryggstolpe. Tillverkning i mellersta Sverige. Material tas från 
ett antal företag, vilkas lokalisering bortses ifrån. Angivet 
spill: metall 15 %, plast 2 %. Transport med lastbil. 

Kinnarp: 70  
Jönköping: 70  
Skillingaryd: 110  

Underleverantör 4 Leverantör av skruv och småkomponenter till stol och stols-
mekanism. Globalt företag med centrallager i södra Sverige. 
Transport med lastbil. 

Kinnarp: 140  
Jönköping: 70  

Underleverantör 5 
(svar erhållet) 

Levererar stålfjädrar till stolsmekanismen. Tillverkas i södra 
Sverige. Råmaterial kommer från Tyskland. Inget spill i till-
verkningen (endast ”ställskrot”). Transport med lastbil.  

Jönköping: 120  

Underleverantör 6 Leverantör av ulltyg till klädseln. Består av 100 % ny ull.   
Miljömärkningar: EU Ecolabel, 100 % free of heavy metals, 
Oeko-Tex 100 certified. Produktion av ull sker i Nya Zeeland. 
Transporter sker med båt till Danmark och med lastbil/båt 
från Danmark till Skillingaryd. 

Totalt fraktfartyg: 22 000 
Totalt lastbil, Skillingaryd: 
240  
 

Underleverantör 7 Levererar färdigtillverkade hjul. Tillverkning i Tyskland. 
Transport med lastbil. 

Kinnarp: 1380  

Underleverantör 8 Leverantör av metall till stolsmekanismen. Tillverkning i Jönköping: 360  
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(svar erhållet) södra Sverige. Material från Holland och Belgien. Generellt 
spill: 1-3 %. Transport med lastbilar. 

Underleverantör 9 Leverantör av färdigt träilägg till sits och ryggstöd. Tillverkas 
i södra Sverige. Transport med lastbil. 

Skillingaryd: 50  

Underleverantör 10 Leverantör av stoppningsmaterial/skum till sits och ryggstöd. 
Globalt företag med lokalisering i bland annat södra Sverige. 
Transport med lastbil. 

Skillingaryd: 180  

Underleverantör 11 Leverantör av Kinnarpstyg till underrede. Tillverkning antas 
ske i Italien. 

Skillingaryd: 1910  

Underleverantör 12 
(svar erhållet) 

Leverantör av metallklammer för fästning av klädsel. Spill 
metall: 2,5 %. Transport med lastbil från södra Sverige. 

Kinnarp: 70  

Underleverantör 13 
(svar erhållet) 

Leverantör av plastkomponenter och färdigtillverkat stols-
kryss. Materialet tas från västra Europa. Företaget är 
lokaliserat i södra Sverige. Transport med lastbil.  

Kinnarp: 80  
Jönköping: 110  
Skillingaryd: 40  

Underleverantör 14 
(svar erhållet) 

Leverantör av färdigtillverkad gasfjäder. Globalt företag, 
tillverkning i Rumänien. Angivet spill: metall 8 %, plast 0,5 %. 
Transport från Rumänien sker via lager i Tyskland med last-
bilar av klass EURO IV.  

Totalt lastbil,  Kinnarp: 
3040  

Underleverantör 15 
(svar erhållet) 

Leverantör av snöre till sitsen. Tillverkning i flera industrier i 
Sverige, en ort i södra Sverige antas stå för tillverkningen i 
detta fall. 
Råmaterial från Nederländerna. Har generellt 3 % spill. 
Transport med lastbil. 

Skillingaryd: 100  

Underleverantör 16 
(svar erhållet) 

Leverantör av pressgjutet aluminium till stolsmekanismen. 
Inget spill angivet. Transport med Kinnarps lastbilar. 

Jönköping:90  
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APPENDIX 3: INDELNING AV STÅL 
Tabell 8 visar hur de olika stålsorterna delats in efter legeringsgrad. De färgade raderna indike-
rar vilka data som antas vara rimliga att använda för varje kategori, data är utförligare beskrivet 
efter tabellen.  
 
Tabell 8: Indelning av stålsorter som ingår i modell 6110. Valt dataset i SimaPro angivet. Utöver angivna käl-
lor har även Anders Eliasson bidragit med lämpliga utgångspunkter i kategoriseringen. 22 

Givet stålnamn Källa 
Klassificering: Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt) 
Dataset i SimaPro för primärt stål: Steel, converter, unalloyed, at plant/RER S 
Dataset i SimaPro för sekundärt stål: Steel, electric, un- and low-alloyed, at plant/RER S 
Steel Ion Folea23 
Steel AISI 1008 
 

Steel Grades - World Steel Grades Daqo, 2011. AISI 1008. [Online]  
Tillgänglig via: http://www.steel-grades.com/Steel-grades/Carbon-steel/aisi-1008.html 
[Använd 25 02 2014]. 

Steel DC01 
 

European Steel and Alloy Grades, 2011-2014. DC01 (1.0330). [Online]  
Tillgänglig via: http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=199 
[Använd 25 02 2014]. 

Steel S235JRG2 European Steel and Alloy Grades, 2011-2014. S235JRG2  (1.0038) [Online]  
Tillgänglig via: 

http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=848#1 
[Använd 25 02 2014]. 
GS Material, u.d. Materialöversättning [Online]  
Tillgänglig via: http://www.gsmaterial.se/Material2.htm 
[Använd 25 02 2014].  

Steel St 34-2  
 

European Steel and Alloy Grades, 2011-2014. E195 (1.0034). [Online]  
Tillgänglig via: http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=564 
[Använd 25 02 2014]. 

Steel ST37-2 
 
 

European Steel and Alloy Grades, 2011-2014. S235JR (1.0038(dubl)). [Online]  
Tillgänglig via: http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=4 
[Använd 25 02 2014]. 
Ruukki Metals, 2011. ruukki.com. [Online]  
Tillgänglig via: http://www.ruukki.com/~/media/Files/Steel-products/Hot-rolled-standard-
steels/Ruukki-Hot-rolled-steels-Standard-steel-grades-comparison-designation-and-codes1.pdf 
[Använd 25 02 2014]. 

Undefined steel 
alloy 

Ion Folea24 

Steel Form 400 Ion Folea25 

Metallskruv Ion Folea26 
Klassificiering: Låglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt) 
Dataset i SimaPro för primärt stål: Steel, converter, low-alloyed, at plant/RER S 
Dataset i SimaPro för sekundärt stål: Steel, electric, un- and low-alloyed, at plant/RER S 
Steel S460MC 
 

European Steel and Alloy Grades, 2011-2014. S460MC (1.0982). [Online]  
Tillgänglig via: http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=208 
[Använd 25 02 2014]. 

Steel S500MC 
 

European Steel and Alloy Grades, 2011-2014. S500MC (1.0984). [Online]  
Tillgänglig via: http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=209 
[Använd 25 02 2014]. 

Klassificering: Höglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt) 
Dataset i SimaPro för primärt stål: Steel, converter, chromium steel 18/8, at plant/RER S 
Dataset I SimaPro för sekundärt stål:  Steel, electric, chromium steel 18/8, at plant/RER S 
Untempered 
Steel HRC 67 

Ion Folea 27 

                                                             

22 Anders Eliasson, studierektor vid Materialvetenskap, KTH, möte 2014-02-28, 
23 Ion Folea, Technical manager metallic materials, Kinnarps AB, mailkorrespondens 2014-03-04. 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
27 ibid 

http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=848#1
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APPENDIX 4: ALLOKERINGSPROCEDUR  
Allokering har gjorts för att fördela elanvändning, värmeförbrukning, vattenförbrukning, avfall, 
etc. för Kinnarps tre fabriker. Följande del beskriver hur de värden som använts i analysen har 
beräknats.  
 
För fabrikerna i Skillingaryd och Jönköping har allokering skett efter massa. Det innebär att to-
tala förbrukningsvärden har delats med total mängd råvaror som går in i fabriken och sedan 
multiplicerats med den massa som ingår i respektive komponent, se Ekvation 1. 
 
                                           

                      

         
 [        ]  

                        [        ]

                             [  ]
 (                [  ]) 

Skillingaryd 

De råvaror som enligt Kinnarps miljöredovisning går in i fabriken i Skillingaryd återfinns i Tabell 
9.  
 
Tabell 9: Råvaror in i Skillingaryd år 2012 (Kinnarps AB, 2013b). 

Råvaror in i Jönköping Massa [kg] Kommentar 
Trä 763 000 * Tyg in anges i löpmeter. Totalt köps 845 878 löpmeter in. 76 

procent av tygerna in består av ulltyg med antagen densitet 0,56 
kg/löpmeter (baseras på värden från underleverantör). Denna 
densitet antas för all textil som köps in, varpå siffran 448 315 
kan beräknas fram. 

Stål  1 922 000 
Aluminium 96 000 
Plast 69 000 
Stoppning 1 018 000 
Tyg* 448 315 
Läder  8 316 Läder in anges i m2. Totalt inköp av läder är 19 801 m2. Antagen 

densitet 0,42 kg/m2. 
Ackrylatlack (fria från VOC) 13 790 Anges i liter i miljöredovisningen. Antagen densitet 1,00 kg/l. 
Vattenbaserat lack  469 Anges i liter i miljöredovisningen. Antagen densitet 1,05 kg/l. 
VOC-lösningsmedelbaserade lacker  1 717 Anges i liter i miljöredovisningen. Antagen densitet 0,90 kg/l. 
Vattenbaserat lim  1 205  
Smältlim  19 060  
Summa råvaror totalt 4 360 872  

 
Tabell 10 visar de förbrukningsvaror från fabriken i Skillingaryd som inkluderas i livscykeln för 
kontorsstolen 6110. Värdena ”… per kg” har beräknats genom att det totala värdet av förbruk-
ningsvaran har delats med den totala massan råvaror som går in i fabriken. Observera att 
förbrukningsvaran mjukplast har beräknats med den totala massan tyg in som referensvärde 
eftersom mjukplast åtgår vid tillskärning av tyg till klädseln.  
 
Tabell 10: Förbrukningsvaror år 2012 för fabriken i Skillingaryd (Kinnarps AB, 2013b). 

Förbrukningsvara Totalt …        Kommentar 
El totalt [kWh] 4 300 000 0,9860 Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 
Olja reservpanna [MJ] 892 250 0,2046 25 m3 enligt Kinnarps miljöredovisning. Densiteten är 

830 kg/m3 och det effektiva värmevärdet 43 MJ/kg 
enligt uppgifter från underleverantör. 
Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 

Bränslebriketter för uppvärm-
ning [kWh] 

5 599 322 1,2840 Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 

Vatten totalt [l] 1 066 000 0,2444 Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 
Mjukplast [kg] 7400 0,0165 Beräknas för total massa tyg in i fabriken. Anges som 

”mjukplast till återvinning” i miljöredovisningen. 

 
Tabell 11 visar massan för de komponenter som tillverkas i Skillingaryd. Dessa massor används i 
ekvation 1 för att beräkna hur mycket av de olika förbrukningsvarorna som ska fördelas på re-
spektive komponent.  
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Tabell 11: Massa för komponenter i stolen som tillverkas i Skillingaryd 

Komponent Massa totalt [kg] Kommentar 

Rygg exkl. metallram 0,8500 Metallramen är inräknad för processerna i Jönköping eftersom den 
tillverkas där. Övriga komponenter i ryggen som räknas in är trä och 
stoppning. 

Sits 1,3150 Består av träilägg, stoppning och snöre. 

Klädsel 0,3333 Klädsel och undertyg som fästs under sitsen. 

 
De värden som beräknats fram för de olika komponenterna återfinns i Tabell 12. Ett antagande 
har gjorts att allt mjukplastavfall som bildas i Skillingaryd härrör från tillskärningen. Den beräk-
nade mängden mjukplastavfall har enbart inkluderats i delprocessen för klädseln. 
 
Tabell 12: Mängd förbrukningsvara per komponent i Skillingaryd. 

Förbrukningsvara Rygg  Sits Klädsel Dataset Databas 

El [kWh] 0,8381 1,2966 0,3287 Electricity, medium voltage, production 
SE, at grid/SE S 

Ecoinvent 

Olja reservpanna [MJ] 0,1739 0,2691 0,0682 Heat, light fuel oil, at industrial furnace 
1MW/CH S 

Ecoinvent 

Bränslebriketter för upp-
värmning [kWh] 

1,0914 1,6884 0,4280 Förbränning bränslebriketter, burned in 
furnace 1000kW/CH U* 

Ecoinvent 

Vatten totalt [l] 0,2078 0,3214 0,0815 Tap water, at user/CH S Ecoinvent 

Mjukplast [kg] - - 0,0055 Packaging film, LDPE, at plant/RER S Ecoinvent 

*Dataset i analysen baseras på: Wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 1000kW/CH U. Det modifierade 
datasetet exkluderar inflödet av bricketter och tar endast hänsyn till förbränning enligt PPP. 
 

Jönköping  

De råvaror som går in i fabriken återfinns i Tabell 13. Summan metall anges separat för att 
kunna användas för beräkning av åtgång av metalltvättmedel och graden av metallspill.  
 
Tabell 13: Råvaror in i Jönköping år 2012 (Kinnarps AB, 2013b). 

Råvaror in i Jönköping Massa [kg] 

Stål  5 280 000 

Aluminium 466 000 

Plast 122 000 

Pulverfärg 30 000 

Summa råvaror totalt 5 898 000 

Varav summa metall 5 746 000 

 
Tabell 14 visar de förbrukningsvaror som inkluderas i livscykeln för kontorsstolen 6110. Vär-
dena ”… per kg” har beräknats genom att det totala värdet av förbrukningsvaran har delats med 
den totala massan råvaror som går in i fabriken. Observera att förbrukningsvaran metalltvätt-
medel har beräknats med den totala massan metall in som referensvärde. 
 
Tabell 14: Förbrukningsvaror år 2012 som inkluderas för fabriken i Jönköping (Kinnarps AB, 2013b). 

Förbrukningsvara Totalt …        Kommentar 
El [kWh] 3 500 000 0,5934 Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 
Gasol [kg] 341 000 0,0578 Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 
Vatten [l] 9 614 000 1,6300 Beräknas för total massa råvaror in i fabriken. 
Metalltvättmedel [kg] 4 140 0,0007 Beräknas för total massa metall in i fabriken. Antagen 

densitet är 1035 g/l.  

 
Tabell 15 visar massan för de komponenter som tillverkas i Jönköping. Dessa massor används i 
ekvation 1 för att beräkna hur mycket av de olika förbrukningsvarorna som ska fördelas på re-
spektive komponent.  
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Tabell 15: Massa för komponenter i stolen som tillverkas i Jönköping 

Komponent Massa totalt [kg] Massa metall [kg] 
Stolsmekanism  6,1120 5,6770 
Sitsplåt 2,9410 2,9000 
Metallram rygg 1,4000 1,4000 

 
Slutligen återfinns de värden av förbrukningsvaror som beräknats fram för de olika komponen-
terna i Tabell 16.  
 
Tabell 16: Mängd förbrukningsvara per komponent. 

Förbrukningsvara Stolsmekanism Sitsplåt Metallram rygg Dataset Databas 
El [kWh] 3,6270 1,7453 0,8308 Electricity, medium voltage, 

production SE, at grid/SE S 
Ecoinvent 

Gasol [kg] 0,3534 0,1700 0,0809 Refinery gas, burned in 
furnace/kg/RER S 

Ecoinvent 

Vatten [l] 9,9628 4,7940 2,2821 Tap water, at user/CH S Ecoinvent 
Metalltvättmedel [kg] 0,0040 0,0020 0,0010 Soap, at plant/RER S Ecoinvent 

 
Kinnarp 

I Kinnarp sker enbart montering av kontorsstolen. Allokering för Kinnarpsfabriken har skett 
efter m3 möbler ut från fabriken eftersom denna enhet är given i miljöredovisningen (Kinnarps 
AB, 2013b).  
 
Tabell 17: Volym möbler ut från fabriken i Kinnarp år 2012 (Kinnarps AB, 2013b). 

Volym Kommentar 
Total volym möbler ut från fabrik [m3] 229 426 Volymen för 6110 har beräknats enligt följande mått [m]: 

Bredd: 0,45; djup: 0,41; höjd: 0,41+0,55=0,96 m 
 

Volym 6110 [m3] 0,1771 
Varpå en kontorsstol utgör [%] 0,0001 

 
Förbrukningsvaror för fabriken i Kinnarp har fördelats på hela stolen och återfinns i Tabell 18.  
 
Tabell 18: Förbrukningsvaror år 2012 för fabriken i Kinnarp som inkluderas i analysen (Kinnarps AB, 
2013b). 

Förbrukningsvara Totalt Per stol Dataset Databas 
Vatten (m3)   21900 0,0169 Tap water, at user/CH S Ecoinvent 
Olja reservpanna* (MJ) 1 320 530 1,0195 Heat, light fuel oil, at industrial 

furnace 1MW/CH S 
Ecoinvent 

El (MWh)   14 900 0,0115 Electricity, medium voltage, pro-
duction SE, at grid/SE S 

Ecoinvent 

Bränslebriketter för uppvärmning [kWh] 15 410 979 11,8975 Förbränning bränslebriketter, 
burned in furnace 1000kW/CH 
U** 

Ecoinvent 

Personbilstransport Kinnarps (km) 1 615 800 1,2474 Transport, passenger car, diesel, 
EURO4/CH S 

Ecoinvent 

* 37 m3 enligt Kinnarps miljöredovisning. Densiteten är 830 kg/m3 och det effektiva värmevärdet 43 MJ/kg enligt 
uppgifter från underleverantör. 
** Dataset i analysen baseras på: Wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 1000kW/CH U. Det modifierade 
datasetet exkluderar inflödet av bricketter och tar endast hänsyn till förbränning enligt PPP. 
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APPENDIX 5: MATERIALSPILL 
Andelen spill har beräknats för Kinnarps fabriker och för underleverantörerna. Spill hos under-
leverantörer har tagits fram som ett medelvärde efter de uppgifter om materialspill som 
redovisats av företagen. De procentandelar som använts återfinns i Tabell 19. 
 
Tabell 19: Beräknade mängder materialspill hos underleverantörer. 

Material Andel [%] Kommentar 
Metall 5 Baserat på svar från 7/10 metalleverantörer.  
Plast 1 Baserat på svar från 2/3 plastleverantörer. 

Kemikalier  0 Baserat på svar från 2/4 kemikalieleverantörer. 
Tyg/snöre 3 Baserat på svar från 1/4 tygleverantörer. 
Träspill 15 Inga uppgifter från underleverantör så värdena baseras på Kinnarps miljöredo-

visning (Kinnarps AB, 2013b). 

 
Det materialspill som förekommer från tillverkningen i Kinnarps fabriker härrör från behand-
ling av metall i Jönköping och sömnad av stolsklädsel i Skillingaryd. Det beräknade metallspillet 
åskådliggörs i Tabell 20. 
 
Tabell 20: Beräknad andel metallspill i Jönköping (Kinnarps AB, 2013b). 

Spillmaterial Mängd spill [kg] Råvara metall in [kg] Andel (spill/råvara metall) Fabrik 
Metallspill totalt 1 295 000 5 749 000 23 % Jönköping 

 
Andelen textilspill som bildas vid produktionen i Skillingaryd och som används i analysen är 20 

procent (Kinnarps AB, 2013b).   

 

 

  



 

X 
 

APPENDIX 6: DATA FÖR ULLTYG 
I programvaran SimaPro finns enbart bakgrundsdata för råull och inget färdigt dataset för ulltyg. 
Därför har ett eget dataset skapats som bygger på det dataset för råull som finns tillgängligt i 
programvaran. Följande del beskriver hur datasetet byggts upp.  
 

Tillverkning av ulltyg 

Uppfödning av får sker i två syften; få fram både kött och ull. Får klipps oftast två gånger per år 
och det sker manuellt. När fåren klippts sorteras ullen för hand efter dess kvalité. Därefter sker 
ett antal processteg beroende på vad ullen ska användas till. För tillverkning av ulltyg ingår ge-
nerellt följande delsteg; tvättning, kardning, kamning, spinning till garn, färgning och vävning till 
tyg (The University of Waikato, 2010). Till alla dessa processer krävs kemikalier och förbruk-
ningsvaror, samt el för att driva maskiner. Det blir även ett visst materialspill i varje steg. 
Råullen innehåller 40-50 % fett (lanolin), svett och smuts som rester av bekämpningsmedel, 
sand etc. (Furuvik, 2014; The University of Waikato, 2010).  
 
Uppbyggnad av dataset i SimaPro 

Det specifika datasetet som skapats bygger på datasetet ” Wool, sheep, at farm/US U” från Ecoin-
vent. Datasetet gäller för de processer som sker på gården, vilket innebär att ex. transport till 
slakteri etc. exkluderas. Produkterna ut från systemet är ull och ”får vid levande vikt”. Invente-
ringen bakom datasetet inkluderar får uppfödda på betesmark i USA. Processer som ingår är: 
infrastruktur och förvaring för maskiner, lokal för fårklippning, tillförsel av gödsel, foder, be-
kämpningsmedel, bevattning, samt transporter till gården. Även direkta utsläpp på gården 
beaktas, som metanutsläpp från fårens matsmältning (Kägi & Nemecek, 2007). 
Allokering har skett mellan ”wool, at farm (4.2kg/head and year)” och "sheep live weight, at 
farm (62.8 kg/head and year)” efter massa och livslängd för får som går till slakt respektive föds 
upp för ullproduktion. 22,8 % av miljöpåverkan har allokerats på ullen och resterande mängd på 
köttet (Kägi & Nemecek, 2007). 
 
Eftersom det befintliga datasetet i SimaPro endast innefattar de aktiviteter som sker på gården 
har antaganden gjorts angående råullens sammansättning baserat på informationen om till-
verkning av ulltyg som beskrivits ovan. Endast det första spillet som sker från gården har 
inkluderats och detta antas vara 40 procent. De efterkommande processerna, som behandlings-
processer, färgning, vävning och transporter, har exkluderats på grund av svårigheten att hitta 
tillförlitlig information om dessa steg. De flesta befintliga livscykelanalyser som gjorts inklude-
rar endast processer fram till att ullen lämnar gården (International Wool Textile Organization, 
2014).  
 
Några osäkerheter som bör nämnas 

 Tillförlitligheten i allokeringen som gjorts av Ecoinvent för uppbyggnaden av bak-
grundsdata. 

 Procentandelen råull som försvinner vid tvätt på grund av exempelvis smuts.  
 Exkludering av behandlingsprocesser som sker efter att ullen tvättats. 
 Hur representativa amerikanska värden är för uppfödning i Nya Zealand. 
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APPENDIX 7: DATA FÖR APPROXIMERADE PROCESSTILLÄGG 
Tillverkning av komponenter sker både på Kinnarps och hos underleverantörer. I de flesta fall 
(82 % av stolens massa) antas Kinnarps bearbeta materialen till färdig komponent. Detta inne-
bär att data för energiåtgång etc. hos underleverantörer antas vara inkluderat i bakgrundsdata. I 
resterande fall (18 % av stolens massa) antas att komponenterna tillverkas helt hos underleve-
rantörer. Dessa komponenter är gasfjädern, hjulen, ryggkåpan, ryggstolpen, skruv och klammer, 
samt plastdetaljer i stolsmekanismen. I Tabell 21 visas data för de approximerade processtilläg-
gen, vilka material och massan material som de refererar till, samt vilka komponenter som 
materialen ingår i. 
 
Tabell 21: Data för approximerade processtillägg. 

Material Massa [kg] Ingår i: Processdata 
Plast 0,699 Gasfjädern, hjulen, ryggkåpan,  

stolsmekanismen 
Injection moulding/RER S 

Stål 1,914 Gasfjädern, hjulen, ryggstolpen, skruv 
och klammer 

Steel product manufacturing, average metal 
working/RER S 

Aluminium 0,335 Gasfjädern, ryggstolpen Aluminium product manufacturing, average 
metal working/RER S 

Zink,  0,212 Gasfjädern, ryggstolpen Metal product manufacturing, average metal 
working/RER S 

Summa 3,160 



 

 
 

APPENDIX 8: INGÅENDE MATERIAL OCH DATA 
I detta appendix presenteras material och andra processer som ingår i analysen över kontorsstolen modell 6110. De ingående materialen i varje 
komponent och vilka dataset som använts för att representera dem finns listade i Tabell 22.  
 
Tabell 22: Ingående material i kontorsstol 6110.  

Komponent Leverantör 
material 

Ingående material Vikt exkl. 
spill (kg) 

Dataset Databas 

Gasfjäder 

Möjliggör att stolen innehar en 
höj- och sänkbar funktion. Köps 
in färdig och levereras till Kin-
narp. 

Underleverantör 14 Pulverlack (Powder Coating, 
Epoxy/Poly) 

0,003 Liquid epoxy resins E Industry 
Data 

Underleverantör 14 Aluminium 0,035 Aluminium, production mix, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 14 Kolstål 1,008 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 14 Undefined Zinc Alloy 0,035 Zinc, from combined metal production, at refinery/SE S Ecoinvent 

Underleverantör 14 Polyoxymethylene (POM) 0,092 Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER S Ecoinvent 

Hjul 

Köps in färdig. Levereras till 
Kinnarp. 

Underleverantör 7 Kolstål 0,100 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 7 Zinklegering (Undefined Zinc Alloy) 0,177 Zinc, from combined metal production, at refinery/SE S Ecoinvent 

Underleverantör 7 Plast, polypropen (PP) 0,249 Polypropylene, granulate, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 7 Plast, Polyurethane resin (PU) 0,082 Polyurethane, rigid foam, at plant/RER S Ecoinvent 

Klädsel 

Klädsel till rygg och sits. Tyg 
köps in, klädseln sys och monte-
ras på Kinnarps i Skillingaryd. 
Undertyget fästs under sitsen 
för att täcka PUR-skummet.  

Underleverantör 6 Yttre klädsel, ulltyg 0,307 Byggt en egen modell, se Appendix 6: Data för ulltyg  

Underleverantör 11 Undertyg klädsel (Polypropelen) 0,02633 Fleece, polyethylene, at plant/RER S Ecoinvent 

Ryggstöd 

Består av en metallram och en 
träskiva som gjutits in i polyu-
retanskum. Träskivan köps in. 
Metallramen och skummet 
tillverkas på Kinnarps i Jönkö-
ping resp. Skillingaryd.  

Underleverantör 3 Metallram rygg (Kolstål) 1,400 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 9 Träskiva rygg (Spånskiva) 0,100 Particle board, indoor use, at plant/m3/RER Ecoinvent 

Underleverantör 10 Stoppning rygg (Polyuretan) 0,750 Polyurethane, flexible foam, at plant/RER S Ecoinvent 

Ryggkåpa 

Plastdetalj som skyddar stols-
mekanismen. Köps in färdig och 

Underleverantör 13 Polypropen (PP) 0,100 Polypropylene, granulate, at plant/RER S Ecoinvent 



 

 
 

levereras till Kinnarp. 

Ryggstolpe 

Köps in färdig. Levereras till 
Kinnarp. 

Underleverantör 3 Aluminium alloy ENAW 0,300 Aluminium alloy, AlMg3, at plant/kg/RER Ecoinvent 

 Underleverantör 3 Kolstål, Steel S235JRG2 0,004 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Sits 

Består av en träskiva som gju-
tits in i polyuretanskum. 
Träplattan och snöret köps in.  
Skummet tillverkas på Kinnarps 
i Skillingaryd. 

Underleverantör 9 Träskiva sits (MDF) 0,600 Medium density fibreboard, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 10 Stoppning sits (Polyuretan) 0,700 Polyurethane, flexible foam, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 15 Snöre av polyamid (PA) 0,015 Nylon 6, at plant/RER S Ecoinvent 

Sitsplåt 

Den plåt som fästs i sitsen för 
fästning av bland annat stols-
mekanism. Tillverkas på 
Kinnarps i Jönköping.  

Underleverantör 3 Powder Coating,Epoxy/Poly 0,041 Liquid epoxy resins E Industry 
Data 

Underleverantör 3 Kolstål, Steel S235JRG2 2,900 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Skruv och klammer 

Klammer används för att fästa 
klädseln på ryggstödet och 
sitsen. Både skruv och klammer 
köps in och antas levereras till 
Kinnarp. 

Underleverantör 4 
& 12 

Kolstål 0,802 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Stolskryss 

Det kryss som gasfjädern och 
hjulen är fästa i. Köps in färdigt 
och levereras till Kinnarp. 

Underleverantör 13 polyamid (PA) + glasfiber 1,540 Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulding, 
at plant/RER S 

Ecoinvent 

Stolsmekanism 

Möjliggör inställningsfunktion-
er som bland annat reglerar 
komfort och läge. Tillverkas på 
Kinnarps i Jönköping. Metallde-
lar tillverkas och monteras ihop 
med vissa färdiga plastdelar. 

Underleverantör 1 Powder coating 0,045 Liquid epoxy resins E Industry 
Data 

Underleverantör 2 Kolstål 0,563 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 2 Låglegerat stål 0,067 Låglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt)** Ecoinvent 

Underleverantör 4 Kolstål 0,056 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 4 Undefined brass alloy 0,025 Brass, at plant/CH S Ecoinvent 

Underleverantör 5 Kolstål 0,093 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 8 Höglegerat stål, Untempered Steel 
HRC 67 

0,207 Höglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt)*** Ecoinvent 

Underleverantör 8 Kolstål 1,303 Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt)* Ecoinvent 

Underleverantör 8 Låglegerat stål 2,088 Låglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt)** Ecoinvent 



 

 
 

Underleverantör 13 EPDM-rubber 0,004 Synthetic rubber, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 13 Polyamid (PA)+ glasfiber 0,214 Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulding, 
at plant/RER S 

Ecoinvent 

Underleverantör 13 Polyoxymethylene (POM) 0,092 Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 13 Polypropen (PP) 0,077 Polypropylene, granulate, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 13 SEBS-TPE 0,003 Polystyrene, general purpose, GPPS, at plant/RER S Ecoinvent 

Underleverantör 16 Aluminium ENAC-AlSi9Cu3(Fe)(Zn) 1,275 Aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER S Ecoinvent 

Tryckknapp rygg 

Plastknapp med Kinnarps logga 
på som är fäst på ryggstödets 
framsida. Köps in färdig och 
levereras till Kinnarp.  

Underleverantör 13 Polyamid (PA) 0,007 Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulding, 
at plant/RER S 

Ecoinvent 

Ändavslut konsol 

Två plastplattor som fästs fast 
där det annars är möjligt att 
montera armstöd. Köps in 
färdig och levereras till Kin-
narp. 

Underleverantör 13 Polypropylene (PP) + glasfiber 0,011 Polypropylene, granulate, at plant/RER S Ecoinvent 

SUMMA     17,496     

* Kolstål (60 % primärt, 40 % sekundärt): 
Primärt: Steel, converter, unalloyed, at plant/RER 
Sekundärt: Steel, electric, un- and low-alloyed, at plant/RER S 

** Låglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt) 
Primärt: Steel, converter, low-alloyed, at plant/RER S 
Sekundärt: Steel, electric, un- and low-alloyed, at plant/RER S 

***Höglegerat stål (60 % primärt, 40 % sekundärt) 
Primärt: Steel, converter, chromium steel 18/8, at plant/RER S 
Sekundärt: Steel, electric, chromium steel 18/8, at plant/RER S  



 

 
 

Tabell 23: De transportavstånd som ingår i analysen och hur de realaterar till olika komponenter. 

Komponent Leverantör av 
material 

Avstånd 
[km] 

Transportsätt Dataset (alla från databasen Ecoinvent) 

Gasfjäder 
Alla ingående material Underleverantör 14 3040 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Hjul 
Alla ingående material Underleverantör 7 1380 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Klädsel 
Yttre klädsel Underleverantör 6 240 Tung lastbil  Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

22 000 Transoceaniskt fraktfartyg Transport, transoceanic freight ship/OCE S 
Undertyg klädsel Underleverantör 11 1910 Tung lastbil  Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Ryggstöd 
Metallram rygg Underleverantör 3 70 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Träskiva rygg Underleverantör 9 50 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Stoppning rygg Underleverantör 10 180 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Ryggkåpa 
Alla ingående material Underleverantör 13 80 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Ryggstolpe 
Alla ingående material Underleverantör 3 70 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Sits 
Träskiva sits Underleverantör 9 50 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Stoppning sits Underleverantör 10 180 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Snöre av polyamid Underleverantör 15 100 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Sitsplåt 
Alla ingående material Underleverantör 3 70 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Skruv och klammer 
Kolstål Underleverantör 4 140 105* Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Underleverantör 12 70 Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Stolskryss 
Alla ingående material Underleverantör 13 80 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Stolsmekanism 
Powder coating Underleverantör 1 170 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Kolstål  
Låglegerat stål 

Underleverantör 2 240 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Kolstål  
Undefined brass alloy 

Underleverantör 4 70 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Kolstål  
Låglegerat stål 
Höglegerat stål 

Underleverantör 8 360 Tung lastbil 
 

Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 



 

 
 

EPDM-rubber 
Polyamid (PA)+ glasfiber 
Polyoxymethylene (POM) 
Polypropen (PP) 
SEBS-TPE 

Underleverantör 13 110 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Aluminium ENAC-AlSi9Cu3(Fe)(Zn) Underleverantör 16 90 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Tryckknapp i rygg 
Polyamid (PA) Underleverantör 13 80 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Ändavslut konsol 
Polypropylene (PP) + glasfiber Underleverantör 13 110 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Övriga transporter 
Transport mellan Skillingaryd- Kinnarp Intern transport 110 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Transport mellan Jönköping- Kinnarp Intern transport 60 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Transport mellan Jönköping- Skillingaryd Intern transport 40 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Hantering av spill inom Kinnarps AB Intern transport 40 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Distribution av färdig möbel till kund Intern transport 400 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
Sluthantering förbrukad möbel Sophanteringsföretag 40 Tung lastbil Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 
*Skruv och klammer ingår i analysen som en enhet. Avstånden mellan Kinnarp och de två underleverantörerna används för att erhålla ett medelavstånd 

  



 

 
 

 


