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BioInnovation är ett innovationsprogram som 
har miljönytta som ett av sina effektmål

Ger våra innovationer miljönytta? Vad säger 
forskningen?

Många nya tekniker är bra för miljön. Men, det finns 
också exempel på när ny teknik  visar sig leda till 
mycket mindre miljönytta än tänkt. Exempelvis kan 
kundens transport till och från ett klädbibliotek ge 
större miljöpåverkan än den besparing som en  
ökad livslängd på plaggen ger [1].

Historien visar några skräckexempel på när goda 
idéer visar sig ha dolda miljöfaror. Exempelvis sågs 
bilar som en lösning på problemet med ”exkrement” 
från hästar på gatorna. Men bilarna medförde i sin tur 
helt nya problem: avgaser och klimatpåverkan. 

För att undvika otrevliga överraskningar används LCA för att redan i 
tidiga skeden av produktutvecklingen beräkna miljöeffekter.

[1] http://mistrafuturefashion.com/life-cycle-assessment-gives-new-understanding-
of-fashions-environmental-impact/

Känner du igen den klassiska frågan: Vad är bäst 
för miljön – keramikmuggen som man diskar eller 
engångsmuggen?

Frågan har faktiskt inte ett enda svar utan det beror 
på situationen som muggarna används i. Materialet, 
antal användningar och hur man diskar bestämmer 
miljöpåverkan. Med LCA kan man ta reda på hur 
det ser ut i det aktuella fallet.

Under vilka förutsättningar är en teknik miljövänlig? 



Vad ska vi använda skog och mark till för 
att maximera miljönytta?

Ger vissa användningar av biomaterial en 
betydligt högre miljönytta än andra? Eller kan 
det vara så att det är i stort sett alltid lika bra 
att ersätta fossila råvaror med biomaterial? 

Frågan är lika komplicerad som för valet av 
kaffekopp, och behöver besvaras under de 
lokala förutsättningarna inom BioInnovation.

Varför behövs LCA?

Genom LCA kan man säkerställa att:

• Miljönytta i ett led i livscykeln inte byts  
mot miljökostnad i ett annat led  
(produktion vs. användning)

• Ett miljöproblem inte byts mot ett annat 
(hästtransport vs. bil)

• Det går att skilja på stort och smått  
– kvantifiering

• Globala samt relevanta lokala miljöproblem  
tas med.

LCA är inte kommersiellt driven (open-source) och är en  ISO-standardiserad metod.

Helhetsperspektiv

Helhetsperspektivet i LCA ger en tydlig bild av produktens 
hela livscykel, som börjar med utvinning av råvaror, 
framställning av material, användning av produkten och 
slutar med resthantering.



Välkommen att kontakta våra experter!
Från Swerea IVF och SP medverkar i BioInnovation erfarna LCA-
experter. Vi har kompetens inom de särskilda frågeställningar och 
utmaningar som LCA av biobaserade produkter innebär.
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