
Livcykelperspektiv i organisationer: 

Både lätt och svårt!
Emma Rex, RISE





6*(3+4) 
CO2 eqv

…





Livscykelperspektiv 
i miljölednings-
system



Livscykelperspektiv inom ISO 14001

Miljöpolicy

Miljöaspekter

Miljömål

Ett klart och tydligt ställningstagande till organisationens målsättning  med 
särskild hänvisning att styra eller påverka hur organisationens  produkter 
och tjänster konstrueras, tillverkas, distribueras, konsumeras och hanteras 
som avfall genom tillämpning av ett livscykelperspektiv som kan förebygga 
att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till någon annan del av livscykeln;

Inom miljöledningssystemets omfattning ska organisationen fastställa 
miljöaspekterna för sådana aktiviteter, produkter och tjänster som den kan 
styra och sådana som den kan påverka, samt deras miljöpåverkan, under 
beaktande av ett livscykelperspektiv.

Organisationen ska upprätta miljömål för relevanta funktioner och nivåer, 
med hänsyn tagen till organisationens betydande miljöaspekter som utgått 
från identifieringen av betydande miljöaspekter som gjorts utifrån att 
livscykelperspektiv

Rex et al 2018, bild av Sven Olof Ryding, IVL baserad på ISO 14001:2015



Planering, 
genomförande och 

styrning av 
verksamheten   

Utvärdering av 
miljöprestanda 

Uppföljning

I överensstämmelse med ett livscykelperspektiv ska 
organisationen:

a) upprätta styrning, i lämplig omfattning, för att 
säkerställa att miljökraven hanteras under konstruktions-
och utvecklingsprocessen för produkten eller tjänsten, 
under beaktande av varje del av dess livscykel;

b) fastställa lämpliga miljökrav för upphandling av 
produkter och tjänster;

Organisationen ska såväl internt som externt kommunicera 
information som är relevant för miljöledningssystemet, på 
sätt som fastställts i organisationens 
kommunikationsprocesser och som krävs av de bindande 
kraven.

Kommunikation

Organisationen ska övervaka, mäta, analysera och 
utvärdera sin prestanda
Organisationen ska, för att förbättra miljöprestandan, 
ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och
verkan av sitt miljöledningssystem.

Rex et al 2018, bild av Sven Olof Ryding, IVL baserad på ISO 14001:2015



Krav i ISO 14001:2015

VID BEDÖMNING AV 
MILJÖASPEKTERNA

I KONSTRUKTIONS-
OCH UTVECKLINGS-
PROCESSEN

I ANSKAFFNINGS-
PROCESSEN



Enkelt och 
kraftfullt
perspektiv



Innebär 
utmaningar
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Berlin J. Environmental life cycle assessment (LCA) of Swedish semi-hard 
cheese. International Dairy Journal 12 (2002) 939-953.

Livscykler är 
komplexa



Livscykler är globala



En process är del av flera livscykler



Många behöver 
med på tåget!



LCT utmanar tankar och vanor

• Vilket system som ska optimeras

• Vilka mål man strävar efter

• Vilka som ska involveras i arbetet

• Vad man som organisation/ funktion har 
möjlighet att styra och vad man har 
möjlighet att påverka

• Hur man delar på vinster mellan aktörer i 
kedjan



Vägar framåt



Goda förutsättningar

• Ledningens stöd

• Tillgång på (egna) experter, verktyg och data

• Livscykeltänkande i strategier, rutiner och mål

… är viktigt men inte alltid tillräckligt.



Möjliggör
förståelse och 
översättning



Möjliggör
förståelse och 
översättning



Samstämmiga 
mål och 

prioriteringar



Samstämmiga 
mål och 

prioriteringar
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Extra material



Stötta förändring

(Rex et al 2018)



Stötta förändring

Är EN del, 
men inte allt
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• Öka kunskap och medvetenhet hos 

måltidsgäster och personal 

• Prioritera rätt förbättringar i recepten

• Underlätta klimatsmartare val för den 

medvetna konsumenten 

OFFENTLIGA OCH 
PRIVATA MÅLTIDER
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KLIMATBERÄKNADE MÅLTIDER DEL I 
KOSTDATASYSTEM



6

KLIMATNYCKELTAL FRÅN KOMMUNERS 
INKÖP AV LIVSMEDEL-
Underlag för klimatmål

Underlag är DKAB-gruppen och verktyget 

Hantera Livs samt RISE klimatdatabas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kommun X
2017

Kommun X
2016

Kommun X
mål

2030

Medelvärde
andra

offentliga
organisationer

to
n

 C
O

2
e

/t
o

n
 in

kö
p

ta
 

liv
sm

e
d

e
l



Exempel: 

Tvättmedel

• Vilken funktion?

• Viktiga aspekter: mängd 

tvättmedel och temperatur

• Doseringsråd på förpackning

• Samarbete i kedjan – ny produkt



Exempel: 

Lastbil

Global warming potential, Env prod information, Renault



Exempel: 

Lastbil

• Utveckling av tjänst/affär

• Beteendeförändring

• ”Gamification”


