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Sammanfattning  

För svenska företag blir hållbarhetsfrågor, sustainability, allt viktigare. Idag är det inte längre 
en fråga om företag ska arbeta med det utan hur. Ett av de viktigaste verktygen för att kunna 
bedöma ett företags miljöpåverkan är livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA). Det är 
en metod där man studerar miljöpåverkan av en produkt eller process genom hela dess 
livscykel.  

Om ett företag gör förbättring hos en produkt eller process med hjälp av LCA finns det ett 
stort intresse i att kunna kommunicera det till marknaden. Tyvärr är LCA idag inte en helt 
objektiv metod och företag kan välja att kommunicera sina produkters och processers 
LCA-resultat på ett godtyckligt sätt. Med ett ökat krav från samhället och marknaden borde vi 
vara på väg mot ett mer standardiserat sätt att utföra LCA-analyser. Något som skulle göra 
LCA till ett konkurrensverktyg för företag. Det mest rättvisande sättet att kommunicera  
LCA-resultat är genom en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD). 
Ett system som inte används i så stor uträckning. 

Syftet med detta arbete är att hitta potentialer för hur tillverkande företag kan använda sig av 
LCA för att stärka sin konkurrenskraft. Frågeställningen som arbetet strävar efter att besvara 
är: Var finns de störta potentialerna för ett tillverkningsföretag att använda LCA som ett 
konkurrensverktyg?  

Arbetet består av både teoretiskt och empiriskt material. Det empiriska materialet har hämtats 
från intervjuer och ett studiebesök på en fackmässa. För att få olika synvinklar har både ett 
företag och en forskare intervjuats. Teorin jämförs med intervjumaterialet för att kunna 
besvara frågeställningen.   

Arbetet visar att den största potentialen finns i att aktivt arbeta med LCA och höja 
kunskapsnivån inom företaget. Detta uppfylls bäst genom att utföra seriösa LCA på sina 
produkter, gärna med oberoende expertis, och göra resultatet förståeligt och kommunicerbart 
för sina säljare så att slutkundens medvetandegrad ökar och därmed drivkraften att välja 
hållbara produkter. För att kunna öka trovärdigheten i resultaten bör EPD-systemet användas 
när man vill kommunicera det till marknaden. Därmed skapas en konkurrensfördel gentemot 
de företag vars organisation och produkter inte når samma nivå ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Att ligga i framkant inom detta område kommer ge en konkurrensfördel då marknaden ställer 
allt högre krav. 

 

  

  



 

 

Abstract 

The importance of sustainability among Swedish companies is growing. There is no longer a 
question of if companies will do it but how. One of the most important tools to estimate the 
environmental impacts of a company is Life Cycle Assessment, LCA. It’s a method where the 
whole life cycle of a product is examined by its environmental effects.    

There is an increased interest for the companies that work with LCA within a product or 
process to communicate the results to the market. LCA is unfortunately not a complete 
objective method and companies can choose to communicate their products and processes in 
an arbitrarily way. An increased demand from society and the market should lead to a more 
standardized way of carrying out LCA. Consequently it could make it more accessible for 
companies to use LCA as a tool to achieve competitive advantage. The most reliable approach 
to communicate results from LCA is by using Environmental Product Declaration, EPD. A 
system not used to its full extent among companies today.  

The purpose of this project is to identify the potentials of how companies can use LCA to 
strengthen their competitive advantage. The main question the project aims to answer is: What 
are the greatest potentials for a manufacturing company to use LCA as a tool to strengthen 
their competitive advantages? 

The project consists of theoretical and empirical material where the empiric material has been 
collected from interviews and study visit at a trade fair. One company and a scientist have 
been interviewed to attain different perspectives. A comparison between the theoretical- and 
empirical material is the foundation to answer the question.  

This project shows that the greatest potential is achieved by actively working with LCA and 
increase the level of knowledge within the company. This can be attained by performing 
serious LCA on their products, preferably with an objective expert, and create understandable 
and communicable results for salespeople and henceforth increase customers incentive to 
make sustainable choices. Using the EPD-system will contribute to reliable market 
communication. A company in a front position within this area will gain competitive 
advantages, compared to competing companies, when the demand from the market is 
increased.    

 

  



 

 

Förord 

Detta kandidatexamensarbete syftar till att hitta potentialer för ett tillverkande företag att 
använda livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) för att stärka sin konkurrenskraft. 
Arbetet genomfördes våren 2014 på Kungliga Tekniska Högskolan av Linnea Carlsson. 
Kandidatexamensarbetet har utförts inom utbildningsprogrammet Design- och 
Produktframtagning med inriktning Industriell Produktion.  

Först vill jag tacka Mats Bejhem som varit min handledare under arbetet. Du har varit en 
mycket bra bollplank och bidragit med intressanta vinklar och kunnat hänvisa mig till 
relevanta personer att kontakta.  

Vidare vill jag tacka Åsa Lidström som kvalitéts- och miljöchef på Camfil Svenska AB som 
varit det företag jag fått möjligheten att titta närmre på deras arbete med LCA. Intervjun gav 
många intressanta synvinklar och inspirerade mig personligen till ett engagemang i ämnet.  

Sen vill jag tacka Mats Zackrisson från Swerea IVF. En mycket intressant intervju som redde 
ut många frågetecken. Extra tack för att du skickade din tekniska licentiatavhandling, 
”Product orientation of environmental work- barriers & incentives” 2009, som har varit till 
stor hjälp.  

Jag vill också ge ett tack till min pappa för det fantastiska stöd han alltid varit under mina år i 
skolan. Tack för att du finns! 

 

Stockholm, Maj 2014 

Linnea Carlsson 
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1. Introduktion 
Krav från kunder och lagstiftningar kring hållbarhet ökar idag vilket gör att många företag 
inser vikten av att ta hänsyn till miljöaspekter i utveckling av produkter och processer 
(Uppfinnaren & Konstruktören 3/2010). En studie bland 100 svenska företag visar att 69 % av 
företagen anser att hållbarhetsfrågor är viktigare idag än för fem år sedan (Teknik & Tillväxt, 
Nr 3 2013). En av de viktigaste metoderna för att kunna bedöma produkter och processers 
miljöprestanda är livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) (IVL Rapport 2121). 
Livscykelanalys innebär att mätning en produkts miljöpåverkan genom att följa den från 
vagga till graven.  

Om ett företag gör förbättring hos en produkt eller process med hjälp av LCA finns det ett 
stort intresse i att kunna kommunicera det till kunder och konkurrenter. Detta göras genom 
energi- eller miljödeklarationer (Uppfinnaren & Konstruktören 3/2010). Men generellt sett är 
LCA idag inte en entydig metod och företag kan idag själva välja att kommunicera deras 
produkters och processers miljöpåverkan på ett godtyckligt sätt. Det finns internationella 
standarder om hur detta ska presenteras men dessa är fortfarande under utveckling och 
fungerar mest som riktlinjer och rekommendationer.  

Med ett ökat krav från samhället och marknaden att redovisa företagets miljöpåverkan. Borde 
vi inte vara på väg mot att använda LCA på ett mer entydigt sätt som i och med det gör det till 
ett konkurrensverktyg?  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att hitta potentialer för hur tillverkande företag kan använda sig av det 
systemanalytiska verktyget livscykelanalys (LCA) för att stärka sin konkurrenskraft. 
Frågeställningen som arbetet har som mål att svara på är: 

 
Var finns de största potentialerna för ett tillverkningsföretag att använda LCA som ett 
konkurrensverktyg? 

Underfrågor till huvudfrågan är: 

1. Vad är livscykelanalys (LCA) och hur används metoden idag? 
2. Vilka brister har livscykelanalys (LCA) i nuläget som hindrar företag från att 

kommunicera trovärdig information om miljöpåverkan? 
3. Hur presenteras LCA för kunder? 

Målet med arbetet är också att studera företag inom ett branschområde för att se exempel på 
hur den praktiska tillämpningen av LCA ser ut. De verkliga exemplen ska tillsammans med 
teorin besvara frågeställningen. 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet kommer att studera hela LCA på en övergripande nivå men sedan fokusera på 
analysens resultat. För att avgränsa resultatens tillämpningsområde behandlar projektet LCA 
på produkter. Det huvudsakliga området som kommer studeras är hur LCA-resultat 
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marknadsförs och kommuniceras till marknaden. Olika standarder kartläggs men 
branschspecifika miljömärkningar beaktas inte. Arbetet avgränsas genom att enbart studera 
Business-to-business (B2B). Endast svenska tillverkningsföretags potentialer på den svenska 
marknaden kommer att studeras.  

1.3 Metod 
Detta arbete byggs upp av en teoretisk- och en empirisk del som syftar till att besvara 
frågeställningen. Arbetsgången kan illustreras med hjälp av ett flödesdiagram, se Figur 1. 
Först genomfördes en litteraturstudie som ska ge en bakgrund till LCA och hur metoden 
används idag. Det teoretiska materialet är hämtat från böcker och vetenskapliga artiklar, se 
referenser kap 8. Den empiriska delen byggs upp av en intervju med en forskare, ett 
studiebesök på fackmässan Nordbygg och kontakt med företaget Camfil Svenska AB. 
Frågeställningen besvaras genom att jämföra teori och empiri.  

  

Figur 1. Flödesdiagram som illustrerar arbetsgången.  

Forskaren som intervjuades var Mats Zackrisson som är teknisk licentiat på Swerea IVF. 
Swerea IVF är ett oberoende forskningsinstitut som bland annat utför LCA åt företag. Mats 
Zackrisson har även skrivit sin licentiatavhandling om metoder företag kan använda för att 
kartlägga miljöarbete på produkter. För att få reda på hur ett företag i praktiken arbetar med   
LCA hölls en intervju med Åsa Lidström, kvalitets- och miljöchef på Camfil Svenska AB. En 
intervju hölls även med en av deras säljare för att ta reda på hur miljöaspekter förmedlas till 
kunden. För att få bredd och förståelse för ventilationsbranschen som helhet gjordes ett besök 
på fackmässan Nordbygg 2014 där konkurrenter till Camfil Svenska AB besöktes i deras 
montrar.  

  

Litteratur
-‐studie	  

Informations-‐
samling	  	   Intervjuer	   Besök	  på	  

mässa	   Analys	   Resultat	  
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2. Livscykelanalys LCA 
Livscykelanalys är en metod för att skapa en helhetsbild av den totala miljöpåverkan en 
produkt orsakar under en livscykel. Det betyder att en produkt studeras från ”vaggan” då 
råmaterialet utvinns från naturresurser, genom produktion och användning och hela vägen 
fram till ”graven” då produkten blir till avfall (H. Baumann et al., 2004). Se Figur 1. En 
produkt kan även vara en service. När en LCA utförs gör man det i syfte att ta reda på hur 
mycket av resurserna, utsläppen, och avfallen som kan kopplas till produkten som analyserar 
(R. Carlsson et al., 2011). Fördelen med en LCA är att hela produktsystem studeras vilket 
undviker punktförbättringar och att helheten inte beaktas (H. Baumann et al., 2004). 
Nackdelen är att en omfattande analys kan göra det svår att få en konkret bild av 
miljöpåverkan. I de fall då analysen utförs med avseende på funktionen hos en produkt tillåter 
den även jämförelse med alternativa produkter med samma funktion (H. Baumann et al., 
2004).  

 

Figur 2. I en livscykelanalys studeras en produkts miljöpåverkan från utvinning av 
råvarumaterial till hantering av avfall. Produktens resursanvändning och utsläpp samt dess 
koppling till olika miljöpåverkan dokumenteras. För bildreferens se kapitel 8.  
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2.1 Livscykelanalysens fyra faser  
En LCA består av fyra delar; mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbeskrivning 
och resultattolkning (IVF, 2002). Faserna kan inte helt följas i kronologisk ordning utan i 
många fall får man gå tillbaka och ändra förutsättningar utefter arbetes gång (R. Carlsson et 
al., 2011). Se Figur 2. Ett vanligt problem är svårigheter vid insamling av data som inte möter 
de krav som ställts vid början av en LCA.  

2.1.1 Mål och omfattning 
Det första steget är att definiera målet med att utföra en LCA. Enligt ISO standard (ISO 
14040 2006) ska anledningen definieras, identifiera vem som är mottagare av resultatet (H. 
Baumann et al., 2004). Ett exempel på frågeställning skulle kunna vara ”Var i den studerade 
produktens livscykel sker den största miljöpåverkan?”  

I detta steg bestäms också avgränsningar med avseende på storleken av produktsystem, 
miljöproblem och vilken kvalitetsnivå som ska uppfyllas (R. Carlsson et al., 2011). En viktig 
del för att kunna jämföra två produkter är att bestämma en funktionell enhet. En funktionell 
enhet fungerar som en referens produktens funktionella nytta bedöms istället för produkten. 
Detta hjälper då en rättvis jämförelse mellan olika produktsystem vill uppnås (IVF, 2002). 
Exempel på funktionella enheter är en lampas förmåga att sprida ljus, en telefons förmåga att 
förmedla samtal och ett hus användbara ytor (R. Carlsson et al., 2011). 

2.1.2 Inventeringsanalysen 
Inventeringsanalysen är den fas då man samlar in data av in- och utströmmar som krävs, i 
form av material och energi, under en produkts livscykel (IVF, 2002). Ofta skapas en 
flödesmodell för att visa på de flöden som är relevanta ur ett miljöperspektiv (H. Baumann et 
al., 2004). Det betyder alltså att utsläpp av t.ex. vattenånga vid en process inte kommer att 
visas då det inte bedöms ha en negativ påverkan på miljön. Aktiviteterna som inkluderas är 
produktion, processer, användning och avfallshantering. Sedan beräknas resursåtgången och 
utsläpp per vald funktionell enhet (H. Baumann et al., 2004).  

2.1.3 Miljöpåverkansbedömning 
Miljöpåverkansbedömning (Life Cycle Impact, LCIA) beskriver eller indikera vilken 
påverkan produkten har på miljön (H. Baumann et al., 2004). Det innebär att 
inventeringsanalysen utförs och utifrån den bedöms den faktiska miljöpåverkan (R. Carlsson 
et al., 2011). Bedömningen sker i två steg; klassificering och karakterisering. Klassificeringen 
går ut på att sortera parametrarna från inventeringen efter vilken typ av påverkan de har på 
miljön. Karakterisering är då alla relativa bidrag inom samma miljöpåverkan samlas ihop, 
t.ex. växthusgaser till en gemensam påverkan på växthuseffekten (H. Baumann et al., 2004).  

2.1.4 Tolkningen 
Vid sista fasen tolkas resultaten och en sammanställning skapas av analysen (R. Carlsson et 
al., 2011). Det är i detta slutsteg som resultatet från en LCA ger något användbart. Ofta 
presenteras en tolkning genom att skriva en rapport som innehåller en aktiv tolkning på ett 
kritiskt sätt och även lyfter fram rekommendationer (R. Carlsson et al., 2011). I vissa fall kan 
resultatet behöva tolkas ytterligare. Detta kan ske genom olika viktningsmetoder eller verbal 
argumentering (H. Baumann et al., 2004). Det som däremot är gemensamt med alla metoder 
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är att värderingar om vilka miljöaspekter som bör prioriteras alltid har en roll. För att kunna 
garantera kvalitén på en LCA bör den granskas av en eller flera LCA-experter (R. Carlsson et 
al., 2011).  

 

Figur 3. Livscykelanalysens fyra faser. Faserna kan inte helt följas i kronologisk ordning 
utan i många fall får man gå tillbaka och ändra förutsättningar utefter arbetes gång. För 
bildreferens se kapitel 8.  

2.2 ISO 14040-familjen  
ISO (International Organizations of Standardization) är en organisation som utvecklar och 
publicerar internationella standarder för att kunna hjälpa till med en objektiv bedömning inom 
områden som t.ex. kvalité, säkerhet och ekologi. ISO-standarden 14040 skapades för att 
fungera som ett praktiskt verktyg för att hjälpa organisationen att genomföra förbättringar mot 
hållbar utveckling (ISO, 2009). Standarden kallas även för ISO 14040-familjen. Idag finns det 
två standarder för LCA; ISO 14040 och ISO 14044 (R. Carlsson et al., 2011).  ISO 14040 
består av övergripande principer och strukturer för LCA medan ISO 140 44 innehåller 
rekommendationer och detaljerade krav på genomförandet (R. Carlsson et al., 2011). 

2.3 Användningsområden 
Det finns inga självständiga resultat från en LCA-studie utan enbart resultat kopplade till en 
visst specifikt definition av mål och syfte (H. Baumann et al., 2004). Resultatet av en LCA 
kommer svara på frågan som ställdes i fas 1: Mål och omfattning. Den internationella 
standarden för LCA tar upp användningsområden som identifiering av förbättringar, 
beslutsfattande, val av kriterier för miljövänlighet och marknadsnischer (ISO 14040 1997). 
För att kunna garantera en kvalité på LCA brukar en LCA-expert som inte varit med och tagit 
fram rapporten göra en kritisk granskning (R. Carlsson et al., 2011).  
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LCA är en bra metod för få en helhetsbild av en produkts livscykel och kunna identifiera var 
förbättringar för miljön ger mest nytta (R. Carlsson et al., 2011). Genom detta undviker man 
att utföra suboptimeringar. En suboptimering är när en förbättring utförs på ett ställe i 
livscykeln men i och med det försämrar en annan del. Det är ett bra verktyg vid såväl 
produktframtagning som produktutveckling. Ofta leder förbättring utifrån LCA-resultat även 
till lägre produktionskostnader genom att t.ex. minska spill eller energianvändning. Vidare 
kan en LCA också hjälpa till att bearbeta in miljöaspekter i styrande dokument eller rutiner. 

Det blir allt vanligare idag att företag använder LCA för att kommunicera en produkts 
miljöfördelar till kunden (R. Carlsson et al., 2011). Detta eftersom marknaden ställer allt 
högre krav på företags ansvar för miljön. Det är därför bra att företag visar upp sin 
miljöpolicy och att LCA-resultat finns tillgängliga för marknaden. Mer om detta 
användningsområde finns att läsa i kapitel 3. 
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3. Att marknadsföra LCA 
I många fall krävs det att en produkt kan utskilja sig från konkurrenternas produkt för att 
kunna marknadsföra sig på ett lyckat sätt (H. Baumann et al., 2004). Trovärdigheten är dock 
ett problem som uppstår då miljöinformation används i marknadsföringssyfte (H. Baumann et 
al., 2004). Om resultat från en LCA ska användas i marknadsföring är dokumentationskraven 
mycket högre (IVF, 2002). Företag använder sig också LCA i sin marknadsföring generellt 
genom att kommunicera ett ansvarstagande i miljöfrågan (H. Baumann et al., 2004).  

3.1 Miljövarudeklaration 
En miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) är ett verifierat dokument 
som presenterar resultat från en LCA enligt ISO standarden ISO 14025 (Typ 3 
miljövarudeklaration). En viktig aspekt med EPD är att kommunicera LCA på ett jämförbart 
sätt (Miljöstyrningsrådet 2014). Idag finns en ökad efterfrågan på marknaden av att kunna 
fastställa kvalitéten av miljöinformation (Miljöstyrningsrådet 2014). Idén med EPD är att 
bedömning och jämförelsen av konkurrerande produkter ska avgöras av kunden (H. Baumann 
et al., 2004). En sak man bör ta hänsyn till är att EPD är en deklaration som inte säger något 
om huruvida en produkt är miljömässigt fördelaktig (H. Baumann et al., 2004). ISO 
standarden för Miljövarudeklaration typ 3 (ISO/TR 14025) är därför inget normativt 
dokument utan en ”technical report setting”.  

3.2 Projektet Robust LCA 
Robust LCA är ett projekt med syfte att ge förlag på hur LCA kan utvecklas och beskrivas för 
att göras mer entydig inom byggbranschen (IVL rapport C19). IVL Svenska Miljöinstitutet är 
ett icke-vinstdrivande institut som arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för att främja 
en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart tillväxt inom såväl samhället och övriga 
samhället.  

Man ser ett tydligt behov att ta fram ett verktyg som visar på produkters och byggnadsverks 
miljöprestanda genom LCA på ett tillförlitligt och materialneutralt sätt. Idag är LCA en av de 
viktigaste metoderna för att bedöma en produkts miljöpåverkan. Generellt är dock inte 
LCA en tillräckligt entydig metod som den beskrivs i den internationella standarden ISO 
14044 och kan ge skiftande svar beroende på metodval och målbild som har gjorts  
(IVL rapport C19).  

De viktiga stegen för att ”styra upp” LCA är att identifiera de mest betydande metodvalen och 
reglera hur de ska följas. Vidare måste livscykelanalysutövarens möjligheter att göra sina 
egna val ersättas av allmänt accepterade regelverk (IVL rapport C19). Utifrån detta utvecklas 
idag så kallade produktspecifika regler (Product Catogory Rule, PCR) för 
miljövarudeklarationer. Mer entydiga livscykelanalysresultat kan alltså uppnås genom 
produktspecifika regler som kompletterar de redan befintliga standarderna för LCA som 
sedan kan presenteras i en miljövarudeklaration. ISO standarden ISO 14025 kräver att det 
finns produkt specifika regler som styr hur en LCA ska utföras och sedan presenteras som en 
EPD (Environmental Product Declaration). Inom byggsektorn i EU har man tagit fram 
produktspecifika regler för alla byggprodukter (EN 15804). Detta möjliggör jämförelse med 



 

8 
 

LCA. Europastandarden EN 15804 kom januari 2012 och är idag en uttalad guide för 
miljövarudeklarationer inom byggsektorn. 

4. Praktisk tillämpning av LCA  
Den empiriska delen byggs upp av en intervju med två forskare, ett studiebesök på 
fackmässan Nordbygg 2014 och kontakt med företaget Camfil Svenska AB. Fackmässan 
Nordbygg 2014 besöktes för att prata med ytterligare tre företag som också tillverkar luftfilter 
och höra deras åsikter om att använda LCA i marknadsföring. För att få ett annat perspektiv 
kontaktades Mats Zackrisson som är forskare, teknisk licentiat, på forskningsinstitutet Swerea 
IVF.    

4.1 Företaget Camfil Svenska AB 
Camfil Svenska AB är ett luftfilterföretag med affärsidén att leverera värde till kunder över 
hela världen och samtidigt bidra till något viktigt för alla – ren luft. Camfil koncernen är ett 
svenskt familjeägt företag som startades 1963 i Sverige och Camfil är idag världens ledande 
luftfilterföretag med en omsättning på 5 miljarder SEK och 24 fabriker i världen. Företaget 
tillverkar filter inom områdena komfortventilation, rena processer, transport, säkerhet och 
skydd. Deras filter renar luften i allt från skolor till sjukhusmiljöer, samt är ensam leverantör 
till Nordens alla kärnkraftverk. Deras vision är; 

”Ren luft- en mänsklig rättighet” 

Camfil Svenska AB har Sverige som marknad med huvudkontor i Trosa. Runt om i landet 
finns säljkontor och i bolaget ingår också två fabriker som framförallt förser Norden med 
luftfilter. Kunderna består i första hand av ledande aggregattillverkare, servicebolag, 
kommuner och fastighetsägare.  

4.1.1 Luftfiltrering  
Luftföroreningar är ämnen som finns i atmosfären utan att vara naturliga beståndsdelar. Dessa 
ämnen som finns i luften, speciellt inomhusluften, kan ha en skadlig inverkan på människor 
och material. Relativt harmlösa partiklar kan vara bärare av skadliga ämnen för hälsan och vi 
människor andas omkring 20-30 kg luft per dygn. Luftfilter skyddar oss människor genom att 
rena inomhusluft. Luftfilter skyddar också i mer speciella fall som i en operationssal där det 
behövs en steril miljö.  

Luftfilter är fysikaliskt okomplicerad produkt med som kan innehålla många olika tekniska 
lösningar. Ett filter består normalt av en ram som har plats för ett visst antal filterpåsar. Själva 
filtret sitter sedan monterat i ett ventilationsaggregat där en fläkt skapar själva luftflödet. Se 
Figur 3. De viktigaste faktorerna för att bedöma ett filters prestanda är tryckfall och 
avskiljningsgrad. Tryckfall skapas av det motstånd som uppstår av filtret när luften passerar. 
Före filtret byggs ett tryck upp på grund av filtret som sedan faller när luften passerat. Ju mer 
stoft som fastnar i filtret genom dess livstid desto högre tryckfall kommer att uppstå. När ett 
visst tryckfall uppnås rekommenderas man att byta filter för att energikostnaden inte ska bli 
för hög. Ju mer stoft som fastnar i filtret desto mer energi krävs för att luften ska strömma 
genom filtret. Avskiljningsgrad är ett mått på ett filters förmåga att avskilja stoft och partiklar.  
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Figur 4. Till vänster ett luftfilter och till höger ett ventilationsaggregat. Ett filter består 
normalt av en ram som har plats för ett visst antal filterpåsar. Själva filtret sitter sedan 
monterat i ett ventilationssystem där en fläkt skapar själva luftflödet. 

4.1.2 Intervju med kvalitets- och miljöchef  
Åsa Lidström arbetar idag som kvalitets- och miljöchef på Camfil Svenska AB. Åsa har lång 
erfarenhet av branschen och har varit ansvarig för företagets ISO-certifieringar. Hon arbetar 
även internationellt med uppdrag och samordning inom Camfil koncernen och sitter med i 
ledningsgruppen.  

Camfil har jobbat med LCA sedan mitten av 90-talet då de gjorde en första LCA på ett utav 
sina filter. Åsa berättar att man då kunde se att 90 % av filtrets miljöpåverkan skedde vid 
användning. För att uppmärksamma kunder på att det påbörjade hållbarhetsarbetet bjöds 
kunder in till en miljökonferens år 1998. Idag är de certifierade enligt ISO 14001. 

Camfils arbete med LCA har under de senaste två åren intensifierats. Deras största 
användningsområden just nu är att kunna jämföra luftfiltrens miljöpåverkan vid olika 
materialval. Det stora valet de står inför är valet mellan att producera luftfilter med plast- eller 
stålram. Deras största konkurrent väljer idag att satsa på stålram medan Camfil satsar mer på 
plast. Fördelningen idag hos Camfil är 70 % platsramar och 30 % stålramar.  Skillnaden i 
miljöpåverkan är starkt kopplad till hur avfallshanteringen går till. Önskvärt tänkande är att 
ramarna ska gå att återvinna, men tyvärr är det komplicerat då förbrukade filter ofta innehåller 
cancerogena partiklar som bör undvika nära kontakt med. Vidare studeras även valet av 
material för filterpåsar.  

Nyligen utförde SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, en LCA på ett luftfilter på uppdrag 
av Camfil Svenska AB. Syftet var att granska och utveckla det tidigare interna LCA-arbetet 
som Camfil utfört på filtret, men även att jämföra miljöpåverkan från ett filter med plastram 
respektive ett filter med stålram. Se Figur 4. ISO 14040 standarder har tillämpats under den 
LCA som utfördes men materialet har inte granskats av en tredje part än och är inte offentlig.  
En rekommendation från SP är däremot att branschen börjar samarbete kring metoderna för 
LCA för att undvika att resultat från LCA tas fram som inte är jämförbara. En 
rekommendation är att använda sig av EPD-systemet.  
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Figur 5. Figuren visar det system som omfattades då SP utförde en LCA-analys åt Camfil 
Svenska AB.    

Från kunder dyker det ofta upp allmänna frågor om hur företaget ”belastar” miljön och hur 
arbetet med miljöfrågor går till. Det kunder ofta ber om är att produkterna ska finns i olika 
deklarationsregister, t.ex. Byggvarudeklaration och Sunda hus. Dessa visar då en uppfylld 
kvalitetsstandard. Idag finns det ingen LCA rapport att visa upp då det råder delade meningar 
inom koncernen hur man vill belysa arbetet med LCA. I Sverige finns en stark drivkraft att 
kommunicera LCA till marknaden då det är väldigt aktuellt med grön marknadsföring. 

I framtiden ser Åsa att Camfil Svenska AB fortsätter arbeta internt med LCA för att 
identifiera förbättringsmöjligheter. Det är redan idag till stor nytta. Leverantörerna är en 
viktig del för att kunna förbättra LCA som gör på deras produkter. Det skulle vara enklare om 
tydliga gemensamma standarder förekom. EPD-systemet finns ju idag som ett mer konkret 
verktyg som borde användas i större uträckning. Inom branschen för luftfiltertillverkning så är 
företagen oeniga om hur dessa standarder skulle se ut eftersom alla lyfter fram olika aspekter 
och perspektiv. Ett problem är också att en LCA i nuläget visar att om kvalitén på filtret 
försämras minskar energiförbrukningen- vilket ger ett ”bättre LCA-resultat”. För Camfil 
Svenska AB är det viktigt att kvalitén på deras filter behålls samtidigt som arbetet mot att 
minska miljöpåverkan pågår.   

4.1.3 Intervju med säljare 
För att ta reda på hur LCA rent praktiskt används som underlag vid diskussion med kund 
intervjuades en säljare på Camfil. Vid försäljning upplever säljaren att kunden ofta inte är så 
kunnig när det handlar om LCA. Det som lyfts fram är att den största miljöpåverkan hos ett 
filter sker vid användning och man lyfter då fram specifika värden som t.ex. tryckfall. 
Då resultat från en LCA presenteras för kunden sker det genom stapeldiagram i Powerpoint. 
En intressant och viktig sak säljaren lyfter fram är den subjektiva delen av sälj, dvs. att 
mycket handlar om befintliga och uppbyggda relationer mellan säljare och köpare. 
Långsiktiga kunder har ett förtroende hos deras säljare som byggts upp under lång tid. Han 
ställer sig däremot positiv till om det fanns mer struktur i användandet av LCA i 
marknadsföring och tror att det skulle kunna göra det tydligare vid marknadsföringen.   
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4.2 Intervju med forskare 
För att få en mer objektiv bild av dagens situation när det kommer till LCA användning har en 
forskare intervjuats.  Mats Zackrisson arbetar på Swerea IVF som forskare. Swerea IVF är ett 
icke vinstdrivande forskningsinstitut som erbjuder forsknings- och konsulttjänster till 
industrin så att ny teknik kan tillämpas. Deras främsta fokus är produkt-, process- och 
produktionsutveckling. Extra kompetensnivå finns inom materialegenskaper och applikationer 
för keramiska, polymera och textila material.  

Mats har lång erfarenhet inom området livscykelanalys på Swerea IVF och har publicerat 
flertalet vetenskapliga artiklar inom området. Framförallt utredde hans licentiatavhandling, 
”Product orientation of environmental work- barriers & incentives” 2009, vilka metoder 
företag kan använda för att kartlägga miljöarbete på produkter. Resultatet består av ett antal 
rekommendationer till mindre företag som inte har så mycket tidigare erfarenhet av att arbeta 
med miljöfrågor. Första rekommendationen handlar om att fokusera sitt miljöarbete på 
produkter då det ger störst förbättring miljömässigt och chansen att även ge ekonomiska 
förbättringar vilket kan motivera personal. Att genomföra LCA på en strategisk utvald 
produkt kan vara ett bra första steg för att lära sig mer om företagets miljöpåverkan. Det har 
också visats sig vara kostnadseffektivt för företag att ta in en konsulthjälp vid utförandet av 
LCA. Det har också visat sig att bra resultat kan uppnås då en LCA-expert och representanter 
från olika avdelningar på ett företag tillsammans genererar förslag på förbättringar. 
Ytterligare en viktig aspekt som tas upp är den låga efterfrågan på ”gröna produkter” som 
existerar bland kunder. Nyckeln till framgång ligger i att skapa en dialog med stamkunder för 
att på så sätt skapa en efterfrågan.  

Under intervjun berättar Mats Zackrisson om hur han upplever LCA-användning hos företag 
idag och vad han tror att LCA har potential att vara om 10 år. Generellt sätt anser Mats att 
företag bör använda LCA för att lära sig om miljöpåverkan och identifiera var i livscykeln 
förbättringsarbete kan göra mest nytta. Genom att internt arbeta med LCA och jämföra 
förbättringar inom företaget över tid kan mycket uppnås.  

EPD är det verktyg som används för att uppnå ett så rättvisande LCA-resultat som möjligt. 
Genom en EPD kan jämförelser utföras men tyvärr har användandet inte riktigt tagit fart än. 
Mats upplever att man sällan ser EPD:er från olika företag som har snarlika produkter. Det 
skulle kunna bero på att valet att inte publicera en EPD om en konkurrent redan publicerat en 
bättre. LCA bör användas som ett verktyg för att rikta sina miljöförbättringar där de mest 
behövs och sedan marknadsföra sina interna förbättringar mot kund. Ett företag bör vara 
försiktiga med att de marknadsför sina LCA-resultat på rätt sätt så att de inte bryter mot 
marknadsföringslagen. Det förekommer idag att företag marknadsför LCA-resultat på ett 
vilseledande sätt.  

Om 10 år tror Mats att vi använder LCA på ungefär samma sätt som idag. Det finns en 
möjlighet att LCA har blivit mer kundanpassat för enklare produkter. Detta skulle kunna vara 
genom att ett företag har utfört LCA på deras eget sortiment och då kunden står och väljer 
mellan produkter är miljöpåverkan en aspekt som kan vägas in. På europeisk nivå arbetar man 
med att ta fram PEF (Product Environmental Footprint), ett EPD-system som skulle kunna 
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gälla för hela världen. I framtiden kommer vi kanske se att varje företag måste ta fram minst 
en EPD eller PEF på en utvald produkt. Mycket har hänt med LCA de senaste 10 åren som 
t.ex. att metoden börjar bli billigare och få ett tydligare syfte. Från början ställde sig industrin 
skeptiska till LCA men idag blir det en allt viktigare del för företag att se över.  

4.3 Ett besök på fackmässan Nordbygg 2014 
Nordbygg är en fackmässa för samhällsbyggarsektorn som arrangeras av Stockholmsmässan i 
Älvsjö. Samhällsbyggarsektorn inkluderar VVS-, bygg-, ventilation- och fastighetsbranschen. 
Årets mässa hölls 1-4 april och ungefär 900 utställare från 30 olika länder fanns på plats för 
att visa upp sina senaste produkter bland ungefär 52 500 besökare (Nordbygg 2014). 
Studiebesöket på mässan gjorde det möjligt att hålla kortare intervjuer med tre andra företag 
som verkar inom ventilationsbranschen.   

Den generella uppfattningen var att företagen ställde sig positiva till ett mera entydigt 
LCA-användande. Vanligt förekommande är att företag selektivt väljer ut vilka delar av sitt 
miljöarbete som är fördelaktigt att använda i marknadsföring. Den viktiga faktorn idag är 
tryckfall och att LCA-resultaten är svåra att marknadsföra. Säljarna upplevde att kunderna 
ofta inte har så mycket kunskap om LCA utan att andra faktorer har större inverkan på 
kundföretagens val av leverantör.   

En nyhet på årets mässa var ”Sustainability Days-featuring Germany”. Det var en separat del 
av mässan som bestod av utställare och seminarier med fokus på hur företag internationellt 
kan lära sig av varandras framsteg inom hållbarhet. Vid besöket var hallen nästan tom på 
besökare medan den resterade delen av mässan hade ett högt besökarantal.   Camfil Svenska 
AB hade en monter på plats både i den ordinarie utställningslokalen och i ”Sustainability 
Days-featuring Germany” och upplevde ett lågt intresse för hållbarhetsfrågor från besökarna 
på mässan.   
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5. Analys 
Projektet Robust LCA inom byggbranschen som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet visar 
på hur en bransch kan nå framsteg genom att tillsammans arbeta för ett mer entydigt LCA-
användande. En generell rekommendation från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut till 
branscher är just ett branschöverskridande samarbete genom att t.ex. alla använda EPD-
systemet.  Detta för att kunna uppnå jämförbara resultat som i sin tur kanske kan leda till en 
konkurrens mellan företagen. Efterfrågan för ett mer entydigt LCA inom luftfilterbranschen 
upplevdes vid besöket på Nordbygg 2014 som ett faktum. Detta måste vara en 
grundförutsättning för att kunna göra objektiva jämförelser. 

ISO-standarden 14040 finns för att ge riktlinjer och regler för hur företag ska arbeta med 
LCA. Men i praktiken finns det stora brister i begreppens innehåll och hur väl dessa 
standarder följs. LCA kan utföras med olika syften vilket direkt kommer påverka resultatet. 
Den negativa effekten av den otydlighet som råder är just svårigheten i att belysa och 
kommunicera resultat av förbättringar från LCA. Tydliga regler finns om hur resultatet från 
en LCA får användas i marknadsföring men den generella uppfattningen är att detta inte alltid 
efterföljs i praktiken. Åsa Lidström på Camfil Svenska AB beskriver användandet av LCA i 
marknadsföring som ett aktuellt och svårhanterat område inom ventilationsbranschen. 
Konkurrenters marknadsföring som baseras på LCA är svårt att granska utan offentligt 
publicerade deklarationer. Trots att det framarbetade systemet EPD finns idag verkar det inte 
användas i någon större utsträckning. Mats Zackrisson utrycker det som att användandet inte 
tagit fart än. Vilket känns märkligt då efterfrågan på ett objektivt och entydigt LCA finns. Det 
pratas mycket om hållbarhet men vid besöket på fackmässan Nordbygg 2014 var 
”Sustainability Days- featuring Germany” väldigt tom på besökare, vilket bekräftar att 
användandet inte riktigt tagit fart än.  

LCA är en omfattande analys att genomföra då det innebär att kartlägger en hel livscykel av 
en produkt. Svårigheterna finns i allt från att formulera målet med analysen till hur olika 
miljöpåverkan ska värderas. Mycket har hänt under de åren som LCA har funnits och man bör 
ta i beaktning att det är en metod under utveckling. En aspekt som är återkommande är 
kundföretaget som marknadsföringen av LCA riktar sig mot. En utveckling bör leda till en 
ökad kunskap hos kundföretagen som gör att deras beslut av leverantör ställer krav på 
förbättringar av LCA-resultat. Ett annat problem är att objektiviteten kan ifrågasättas eftersom 
företagen arbetar internt med LCA. Det är lätt att uppskattningar blir subjektiva för att öka 
attraktionsgraden hos just sina produkter. För att göra det mer trovärdigt och förbättra det 
interna LCA-arbetet kan ett företag ta hjälp av en LCA-expert från ett forskningsinstitut som 
kan bidra med kunskap inom området och förstärka resultatens objektivitet.  

Det känns uppenbart att LCA är ett område som kommer få en allt större roll vid 
bedömningen av ett företags hållbarhetsarbete. Ju mer uppmärksamhet LCA kommer att få 
desto viktigare blir det att kunna jämföra resultat och även ställa konkurrerande företags 
produkter mot varandra. Satsningarna inom LCA kräver mycket arbete och sannolikt stora 
kostnader för företag med de som redan nu väljer att arbeta på en hög nivå kan genom detta få 
ett stort försprång mot konkurrenter när kundernas efterfrågan tar fart.  
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6. Diskussion och slutsats 
Detta arbete har syftat till att besvara en frågeställning tillsammans med tillhörande 
följdfrågor. Nedan besvaras dessa: 
 
Var finns de störta potentialerna för ett tillverkningsföretag att använda LCA som ett 
konkurrensverktyg? 

Den största potentialen är att aktivt arbeta med LCA och höja kunskapsnivån inom företaget. 
Detta gör man bäst genom att utföra seriösa LCA på sina produkter, gärna med oberoende 
expertis. En utomstående person med hög kunskap och erfarenhet inom området kan granska 
och utveckla det LCA-arbete som utförts internt. För att kunna öka trovärdigheten i resultaten 
bör det tidigare nämnda EPD-systemet användas när man vill kommunicera det till 
marknaden. Det medför en större trygghet för kundföretagen i sitt val av leverantör och en 
ökad motivation för företag att se det som ett konkurrensverktyg och lägga ner tid och 
resurser på ökad hållbarhet hos sina produkter.  

Ytterligare en stor potential är att utnyttja den upparbetade kundrelation som i många fall 
existerar mellan kunden och säljaren. Resultatet från en LCA- bör vara förståeligt och 
kommunicerbart för säljare så att slutkundens medvetandegrad om LCA ökar och därmed 
drivkraften att välja produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta bör även ge en stärkt 
kundrelation då resultat av förbättringar vid en LCA tydligt visar ett företags 
ställningstagande gällande hållbarhetsfrågor. Att ”ligga i framkant” inom detta område 
kommer sannolikt ge en ökad konkurrensfördel inom en snar framtid. 

Vidare borde företag inom tillverkningsindustrin gå ihop branschvis för att arbeta mot en 
standardisering av LCA. Om branschen kan enas hur LCA ska definieras och kommuniceras 
till marknaden skapas ett incitament att göra förbättringar. De företag som arbetar aktivt med 
LCA får konkurrensfördel med en objektiv jämförelse som då blir möjlig mellan företagens 
produkter istället för den godtycklighet som nu råder.  

Vad är livscykelanalys (LCA) och hur används metoden idag? 

LCA är idag en av de viktigaste metoderna för att arbeta med miljöfrågor och kunna 
identifiera produkters miljöpåverkan utmed hela dess livscykel, dvs. från ”vagga” till ”grav”. 
Metoden används framförallt idag av tillverkande företag för att identifiera var i en livscykel 
en produkt har störts miljöpåverkan och kunna koncentrera sitt miljöarbete. Detta utan att 
göra sub-optimeringar. Väldigt ofta används LCA för att göra jämförelser av olika val runt en 
produkt. Exempel på detta är materialval, tillverkningsmetoder och hur man hanterar avfallet. 
I delvis utsträckning används resultatet i marknadsföring men det huvudsakliga syftet idag 
upplevs som det arbetet miljöförbättringar som sker internt.  

Vilka brister har livscykelanalys (LCA) i nuläget som hindrar företag från att kommunicera 
trovärdig information om miljöpåverkan? 

Eftersom metoden LCA fortfarande är under utveckling behövs fler standarder arbetas fram 
för att bli mer entydigt. Kostnaden för att utföra en LCA kan i dagsläget fortfarande vara en 
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betydande faktor till varför företag inte utför mer omfattande LCA. Framförallt riktar sig 
metoden LCA till experter inom området och en person utan djupare kunskap inom området 
kan ha svårt att ta del av resultaten.  

Hur presenteras LCA för kunder? 

Presentationen sker ofta via en miljörapport eller miljövarudeklaration (EPD). Det kan också 
ske via enklare stapeldiagram för att visualisera LCA-resultat. Mer vanligt är kanske 
marknadsföring om hur företaget arbetar med hållbarhetsperspektiv och LCA på en generell 
nivå.  Okunskapen hos både säljare och kundföretagen kan vara anledningen till varför arbetet 
med LCA inte presenteras mer detaljerat. Det kan också vara en resurs- och kostnadsfråga då 
man för att kunna kommunicera LCA-resultat till marknaden behöver en hög standard på 
genomförandet.  

6.2 Egna reflektioner 
Det är väldigt intressant hur det ligger i tiden att vi måste skapa ett hållbart samhälle och att 
LCA inte upplevs som en entydig metod. Rent intuitivt känns det som två produkter med 
samma funktionella nytta borde gå att jämföra via en LCA. Förklaringen till varför det inte 
fungerar idag är komplexiteten och omfattningen av att samla in data från en hel livscykel. 
Men borde inte en oberoende part kunna utföra en standard-LCA på två likadana produkter 
från två olika företag?  

Ett återkommande ämne under arbetet var kundens okunskap om LCA. Det hade varit 
intressant att undersöka LCA ur kundens perspektiv och vad valen av leverantör baseras på. 
Mats Zackrisson nämnde under intervjun att han inte varit med om att en kund kontaktat 
Swerea IVF för att få hjälp att välja mellan olika företags produkter, vilket måste anses som 
anmärkningsvärt.   

Användarvänligheten av LCA är en annan tänkvärd aspekt. Bör LCA göras mer tillgängligt 
att kunna tolkas av personer som inte är experter på området?  Hur resultatet från en LCA 
presenteras idag känns som ett område som har stor utvecklingspotential. Att en säljare 
presenterar resultat i stapeldiagram Powerpoint skulle eventuellt kunna utföras på ett mer 
illustrativt och kreativt sätt.   
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Figurer 
 
Figur 2. Bilden är hämtad från http://sustainable-graphic-design.blogspot.se , 2014-05-02 

Figur 3-5. Bilderna är hämtat ur material från Camfil Svenska AB 

 

 

 

 


