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Abstract

Sustainable Life Cycle Assessment on Tiles 

Amanda Viklund

In this report two Sustainability Life Cycle Assessments are carried out for two types
of tiles for Riksbyggen, to contribute to a sustainable urban transition. Sustainability
Life Cycle Assessment involves performing a life cycle assessment based on four
principles based on scientific research and presented by the non- governmental,
non-profit organization, The Natural Step. The principles concern raw materials,
chemically produced substances, degeneration of nature and social conditions. 

Origin of products, manufacturing sites and manufacturing procedures were initially
completely unknown and much of the work has consisted of finding the entire cycles,
understand manufacturing processes of ceramic tiles and evaluating what materials
and what type of energy sources that are required for the production. A socially
sustainable perspective has been of high relevance alongside an ecologically sustainable
perspective.

The report begins with the basic underlying facts and the purposes of this
investigation and that the reasons why Sustainability Life Cycle Assessments are
carried out are to provide Riksbyggen and the own workers with documents
presenting Riksbyggens ideas regarding sustainability and to hopefully get the ideas
further down in the supply chain. The methods used to fulfill the investigation are
presented and scientific facts about LCA and ceramic building materials are reviewed.
Furthermore the results for the two products and their life cycles are described. The
production areas in Italy and Czech Republic are described. The areas for extracting
the materials, Ukraine and Czech Republic, and the different types of clay being used
are presented.  The impact on workers and areas are described and analyzed and
hazardous processes such as glazing are investigated. The analysis mainly touches
which processes or materials that have the biggest negative effect on the
environment, such as extracting of raw materials, and also a critical analysis of the
information sources being used, since they mostly consists of interviews and fieldtrips.
The report concludes with an analysis of both the results and the use of Sustainability
Life Cycle Assessments. It is concluded that the different tiles can be used in the
production still meeting Riksbyggen’s sustainability conditions. At last suggestions for
further studies and information dedicated to Riksbyggen are presented. 
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SAMMANFATTNING 
 
Hållbar utveckling är ett relativt nytt definierat begrepp. Att arbeta för en 
hållbar utveckling är primärt om människan ska kunna fortsätta existera på 
jorden och uppfylla sina behov. Idag utarmas ekosystem och människan 
förbrukar mer resurser och energi än vad det finns tillgång till om resurserna 
även skall räcka till i framtiden. Detta gör att företag måste ha ett aktivt 
miljöarbete och ta ansvar i sin verksamhet och produktion. 
 
I denna rapport utförs för Riksbyggen två hållbarhetslivscykelanalyser på en 
kakel- respektive klinkerplatta för att på så vis bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Hållbarhetslivscykelanalys innebär att en livscykelanalys 
utförs utifrån fyra hållbarhetsprinciper som bygger på vetenskaplig forskning 
och som presenteras av den icke statliga, icke vinstdrivande organisationen 
Det Naturliga Steget. Riksbyggen är ett samhällsbyggarföretag som i sitt 
miljöarbete arbetar efter Det Naturliga Stegets metod att hantera 
hållbarhetsfrågor och som därmed valt att utföra en 
hållbarhetslivscykelanalys på produkter som de konsekvent tillhandahåller i 
sin produktion av bostäder.  
 
Produkternas ursprung, tillverkningsorter och tillverkningsmetoder var från 
början helt okända och mycket i arbetet har bestått i att finna hela cykeln, 
förstå tillverkningsmetoder för keramiska plattor och vad som krävs för 
produktionen gällande exempelvis energikälla, råvarumaterial samt 
arbetskraft. Ett stort fokus har legat på att ha ett socialt hållbart perspektiv 
jämsides med ett ekologiskt hållbart perspektiv. De fyra 
hållbarhetsprinciperna berör råvaruutvinning, kemiskt producerade 
substanser, degenerering av naturen samt sociala förhållanden och 
presenteras i ett inledande avsnitt i rapporten. Genom att anamma dessa 
appliceras Det Naturliga Stegets systemtänk i livscykelanalysen och visar hur 
och om de båda produkterna hamnar inom ramen för ett socialt och 
ekologiskt hållbart samhälle.  
 
Rapporten inleds med grundläggande bakomliggande fakta och syften med 
utredningen. Anledningen till att hållbarhetslivscykelanalys används förklaras 
och att utredningen utförs för att i framtiden kunna användas som ett internt 
underlag hos Riksbyggens medarbetare och förhoppningsvis leda till att 
idéerna kring hållbarhet även når ut till underleverantörer. Därefter 
presenteras vad som kommits fram till i litteraturstudie där tidigare 
examensarbeten och annan relevant litteratur granskats samt varför 
kvalitativa intervjuer använts som en metod och stått för en av de viktigaste 
informationskällorna. Efter att metoden presenterats redovisas själva empirin 
med vetenskapliga fakta om livscykelanalyser och keramiska 
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byggnadsmaterial, här presenteras också de fyra hållbarhetsprinciperna, vad 
de står för och hur de applicerats i livscykelanalysens. Vidare presenteras 
resultat för de två produkterna och deras livscykler beskrivs från 
råvaruutvinning i Europa till användande i Uppsala. Resultaten presenterar 
bland annat var produktion går till, bland annat i Italien och Tjeckien. Hur det 
går till, i båda fallen med hjälp av tekniskt metoder som kräver både vatten 
och energi men som använder sig av ett utvecklat återvinningssystem av 
resurserna samt vem som utför vad och att vissa processer, bland annat 
påförandet av glasyr, är mer hälsofarliga än andra. Ingångsämnen, som olika 
typer av lera, och produktionsmetoder har analyserats utifrån ett ekologiskt 
och socialt hållbart perspektiv och rapporten avslutas med en analys av både 
resultat, en jämförande analys av de båda plattorna och tillsist att de anses 
kunna användas i Riksbyggens produktion. Även användandet av 
hållbarhetslivscykelanalys analyseras samt presenteras förslag på fortsatta 
studier och upplysningar riktade till Riksbyggen. Analysen berör framförallt 
vad som anses haft den största negativa miljöpåverkan och en källkritisk del 
berör hur pålitliga informationskällorna varit då den största delen information 
som rapporten bygger på kommer från intervjuer och studiebesök.  
  
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbarhet, Livscykelanalys, Hållbarhetslivscykelanalys, Keramiska 
byggnadsmaterial, Social och ekologisk hållbarhet   
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SLCA – Sustainable Life Cycle Assessment  
 
LCA – Livscykelanalys 
 
TNS – The natural step  
 
PCR – Product Category Rules 
 
EPD – Environmental Product Declaration  
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1 Inledning  
 

 

Jordens ekosystem och dess naturtillgångar förser oss med rent vatten, ren 
luft, mat och övrigt som är absolut nödvändigt för liv på jorden. En stor del av 
dagens befolkning tenderar idag att utnyttja dessa naturtillgångar och 
ekosystem i större utsträckning än vad det finns möjlighet till, om man ser till 
deras förmåga att återhämta sig och fortsätta generera resurser. 
Klimatförändringar, utsläpp av föroreningar, minskandet av den biologiska 
mångfalden samt en större markanvändning är alla sviter av mänskliga 
ingrepp som leder till degeneration och förstörelse av befintliga ekosystem 
och naturtillgångar (Jax, 2010). 
 
Fortsätter detta i samma takt finns ingen garanti för att människans livsviktiga 
behov skall kunna uppfyllas. Forskare stödjer den slutsats att samhället idag 
har en riktning i sin utveckling som är ohållbar och efterfrågan och arbetet 
mot ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle har ökat kraftigt (Robèrt, et 
al., 2012). Idag anses det mer eller mindre vara en självklarhet för ett stort 
företag att i sin verksamhet verka för detta och att ha ett aktivt miljöfokuserat 
arbete oavsett bransch.  
 
Ett sätt att arbeta på är att använda sig av livscykelanalys. Livscykelanalys är 
idag ett vedertaget begrepp och de flesta känner till baskonceptet där det 
handlar om att kartlägga en produkts eller tjänsts livscykel för att därigenom 
kunna se dess påverkan på miljön och var denna är som störst. Man tittar på 
olika ingående faktorer, som krävs för tillverkning, huvudprocesser för 
framtagandet och till sist de resultat som kommer av dessa processer. I och 
med att produktens hela cykel tas i beaktning, från vagga till vagga eller från 
vagga till grav, måste alla beståndsdelar, ingångsmaterial och processer 
granskas och en tydlig bild över varje stegs miljöpåverkan fås och därmed kan 
effektiviseringsarbetet fokusera på rätt områden. 
 
En hållbarhetslivscykelanalys innebär att livscykelanalysen och granskningen 
utgår ifrån fyra hållbarhetsprinciper. Principerna berör de material som tas 
upp från jordskorpan, de ämnen som vi själva producerar, den inverkan vi har 
på ekosystem samt en social bit som i stora drag berör människans 
grundläggande behov. Uppfylls de fyra hållbarhetsprinciperna genom att mer 
eftertänksamt använda markområden, begränsa vad och i vilka mängder 
människan utvinner ämnen från jordskorpan och producerar kemiska 
substanser samt se till att människor inte systematiskt hindras från att uppnå 
sina grundläggande behov, uppnås ett resultat där människan och planeten 
hamnar inom ramen för vad som krävs för att ett socialt och ekologiskt 
hållbart samhälle skall kunna upprätthållas.  
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1.1 Utgångspunkt och frågeställning 
 
Riksbyggen, som i detta fall har varit uppdragsgivaren, är ett 
samhällsutvecklande företag som arbetar långsiktigt för en hållbar utveckling 
på alla plan i sin verksamhet.  
 
I sin produktion strävar Riksbyggen efter att i alla sina beslut alltid välja det 
mest hållbara alternativet. I en stor organisation leder det till att det interna 
arbetet med hållbarhet har hög prioritet och är något som inte får 
försummas. Varje beslutsfattande process kräver att det finns en förståelse 
och ett medvetande för vad hållbarhet är. 
 
Med utgångsläget att denna studie skall presenteras för interna medarbetare 
och ge en förståelse för Riksbyggens hållbarhetsarbete valdes att en 
hållbarhetslivscykelanalys skulle utföras på någon eller några produkter som 
Riksbyggen tillhandahåller i sin bostadsproduktion. Frågeställningen belyser 
därför själva utredningen, nämligen; 
 

 Hur produceras en viss produkt som Riksbyggen använder sig av i sin 
produktion från vagga till grav med utgångspunkt i fyra 
hållbarhetsprinciper? 

 
De fyra principerna har en organisation vid namn Det Naturliga Steget 
formulerat efter vetenskapliga fakta och analyser. Formuleringen resulterade i 
principer som behöver uppfyllas för att uppnå ett hållbart samhälle och 
citeras nedan.  
 
”I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk.... 
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och 
tungmetaller). 
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, 
hormonstörande ämnen). 
undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, 
skogsskövling, överfiske). 
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt… 
från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk 
makt).” (Steget, 2014) 
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Med detta utstakat sattes fyra frågetecken upp som kunde appliceras för att 
besvara om principerna uppfylls och som eftersträvades att besvaras i varje 
steg i inventeringen av livscyklerna: 

 Vem? 

 Var? 

 Hur? 

 Vad? 
Exempelvis vem gör vad, hur görs detta och var? Vad behövs och av vem och 
hur tillses behovet?  Vad blir resultatet och hur används detta? Detta 
underlättade och gjorde att det alltid fanns något att förhålla sig till. 
 

1.2 Studiens syfte och mål 
 
Tidigare har ingen hållbarhetslivscykelanalys i Riksbyggens verksamhet 
utförts. Genom att utföra detta kommer Riksbyggen att ges information om 
detta är ytterligare ett sätt som kan ge dem möjlighet att ta ansvar för en 
hållbar utveckling. Genom att måla upp en hållbarhetsprofil över produkter 
som Riksbyggen tillhandahåller och ge inblick i hur dessa produceras kan det 
förhoppningsvis öppna upp för dialog och väcka ett intresse kring hållbarhet 
hos de interna medarbetarna som i sin tur leder till rätt frågeställning och att 
rätt krav ställs i deras produktion och kontakt med underleverantörer. 
   
Livscykelanalyser kan i regel utföras på både produkter och tjänster. Då 
Riksbyggen är verksamma inom byggsektorn och arbetet är en rapport inom 
byggteknik valdes produkter som kontinuerligt används inom produktionen. 
Rapporten har därför resulterat i en hållbarhetslivscykelanalys på en kakel- 
och en klinkerplatta. Plattorna används idag i produktionen av brf. Solskenet i 
Uppsala.  
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2 Bakgrund 
 

 
Människan har alltid varit i behov av de system och resurser som jorden 
tillhandahåller. Två av de mest relevanta systemen för liv på jorden är de två 
öppna systemen litosfären och biosfären. Biosfären är den bit där liv existerar 
och litosfären kan hittas där jordskorpan tar vid och fortsätter ned till jordens 
övre mantel. Dessa två utför ett konstant utbyte av materia och litosfären 
förser även biosfären med en viss del energi, vilket är det som beskriver 
öppna system, då ett utbyte av energi och materia förekommer (Robèrt, et 
al., 2012). 
 
Människan och samhället har utvecklats sedan liv skapades på jorden. 
Framrusningen som kom av industrialiseringen ledde till, för många, ett 
bekvämare liv med tekniska lösningar och en viss standard. Vaccin uppfanns 
och många obotliga sjukdomar utrotades vilket resulterade i en ökad 
befolkningsmängd. Industrialiseringen och den ökade befolkningsmängden 
har lett till en ökad påfrestning just på våra öppna system som vi är beroende 
av för liv. Många ser bekvämligheter som en självklarhet i vardagen och det är 
inte något de i första hand är beredda på att vara utan. Där det finns en 
konstant efterfrågan kommer också ett utbud som genererar tjänster och 
produkter att existera. Frågan är bara på vems bekostnad och hur länge det är 
möjligt?  
 
Byggbranschen står idag för en ansenlig del när det gäller industriers 
miljöpåverkan eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för 35 procent av 
energianvändningen (Riksbyggen, 2014). All typ av uppförandet av byggnads-
konstruktioner kräver naturtillgångar, energi och genererar avfall. En stor 
andel av energianvändningen går också åt till förvaltning av byggnader. 
Detta resulterar i att ett aktivt miljöarbete i branschen och ett stort ansvar är 
primärt om samhället skall kunna utvecklas hållbart. 

2.1 Begrepp 
 
Studien utgår från och bygger på några väsentliga begrepp. För att ge 
ytterligare förståelse till varför en hållbarhetslivscykelanalys används och vad 
den bygger på beskrivs nedan några inramande koncept. 

2.1.1 Begreppet hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp, FN:s organ World 
Commission on Environment and Development myntade i sin rapport Our 
common Future en definition som löd som följande,  
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Figur 1. Illustration ”Det Ekologiska 
Fotavtrycket” 
Källa: (Nature, 2012)  

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” (Development, 1987) 
 
Ur detta tolkas att alla planetens behov måste kunna uppfyllas och samhället 
måste kunna utvecklas utan att det äventyrar för kommande generationer att 
få sina behov uppfyllda. Kan detta uppnås arbetar man efter principer för en 
hållbar utveckling vilket resulterar i ett ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle. Definitionen är konkret och kan anammas och accepteras av de 
flesta men det finns ett brett utrymme för tolkning vilket gör själva arbetet 
med hållbarhet komplext och komplicerat.  

2.1.2 Det ekologiska fotavtrycket 
 
Det ekologiska fotavtrycket är ett 
mått på människans belastning på 
naturen. Genom att titta på hur stort 
område ett lands konsumtion kräver i 
mark- samt vattenyta, i form av mat, 
bebyggelse, varor och service etc. kan 
den mänskliga belastningen av 
ekosystemtjänster och resurser 
uttryckas, se illustration i Figur 1. Det 
ekologiska fotavtrycket jämförs med 
jordens biokapacitet, det område 
som finns tillgängligt för att 
producera förnybara källor samt 
absorbera koldioxidutsläpp. Värdet 
uttrycks i globala hektar (gh), där en 
global hektar representerar jordens 
biokapacitets medelvärde, då 
biokapaciteten varierar över jorden (Wackernage, et al., 2005). I Figur 2 visas 
hur biokapaciteten minskat över tiden samtidigt som alla länders fotavtryck 
och därmed belastning på jorden ökat. I höginkomstländer utgjorde 
fotavtrycket strax över 5 gha år 2008, medan kapaciteten endast var ca 1,8 
gha per capita. Diagrammet utgör ett tydligt bevis på sambandet mellan det 
ekologiska fotavtrycket och jordens biokapacitet och visar att människan idag 
har ett ohållbart levnadssätt som leder till en minskad kapacitet hos planeten 
att husera hela mänskligheten.  
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2.2 Hållbar utveckling hos Riksbyggen 
 
Riksbyggen är ett kooperativt företag vilket innebär att ägarna samtidigt kan 
vara Riksbyggens kunder. I och med en kooperativ ägandeform är inte en 
direkt avkastning alltid det primära alternativet då vinsten går tillbaka till 
Riksbyggens kunder. Långsiktiga beslut som inte nödvändigtvis genererar 
störst vinster på kortast tid utan istället är det mest hållbara alternativet 
prioriteras därför. 
 
Riksbyggens hållarhetsarbete utgår ifrån den icke statliga, icke vinstdrivande 
organisationen Det Naturliga Stegets (The Natural Step – TNS) idé kring ett 
strategiskt hållbarhetsarbete (Steget, 2014). 
 
Det Naturliga Steget, har återgivit och förtydligat FN:s definition på en hållbar 
utveckling och utvecklat en modell som beskriver vad som krävs för att leva i 
ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.  
 
Med utgångspunkt i det ekologiska fotavtrycket och jordens biokapacitet visar 
resultat på att den mänskliga belastningen överskrider kapaciteten med 
marginal, se figur 2. Paralleller kan här dras till människans efterfrågan och 
det tillgängliga utbudet. Det ekologiska fotavtrycket ökar, efterfrågan på 
konsumtionsvaror och yta som tas i anspråk blir större samtidigt som 
biokapaciteten minskar, möjligheten att producera och reproducera minskar 
och därmed minskar utbudet, se Figur 3. Med dessa fakta kan slutsatsen dras 

Figur 2. Det ekologiska fotavtrycket 
och dess förändringar 1961-2008 i 
olika inkomstländer. Den svarta linjen 
representerar biokapacitetens 
medelvärde  
Källa: (Nature, 2012) 
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att efterfrågan till slut kommer att överskrida utbudet. Exakt vad detta 
innebär vet vi inte men jordens ekosystemtjänster och naturresurser kommer 
troligen inte att räcka till världens befolkning (Step, 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellen som TNS utvecklat, beskriver ett strategiskt tillvägagångssätt där 
världsbefolkningen och konsumtion till slut hamnar inom ramen för vad som 
är möjligt med avseende på utbud och efterfrågan.  Det går ut på att företag 
har möjlighet att lägga upp en strategisk plan över hur deras 
hållbarhetsarbete ska gå till. Företag målar upp sin vision och målbild och 
därefter granskas och analyseras den egna verksamheten med utgångspunkt i 
fyra hållbarhetsprinciper som bygger på vetenskapliga grunder, dessa beskrivs 
i avsnitt 4.2. Därmed kan de se om förändringar behöver göras och i så fall 
vilka typer av förändringar som krävs för att befinna sig inom ramen för ett 
hållbart samhälle. En viktig del i arbetet är att det inte finns någon exakt mall 
på hur målet skall nås, utan med ett systemperspektiv som visar på att allt 
hänger ihop, som exemplet med de båda öppna systemen litosfären och 
biosfären, förstås att beslut och förändringar får konsekvenser men inte exakt 
vilka. De olika konsekvenser som uppkommer beroende på vad som väljs att 
göras har givit utrymme till att ändra på hur något görs eller eventuellt vad 
som skall göras. Det väsentliga i hållbarhetsarbetet är att alla arbetar mot 
samma mål – ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Det som därför skall 
eftersträvas av alla inblandade är att alltid uppfylla de fyra principerna för ett 
hållbart samhälle. Ofta, som i detta fall med livscykelanalys, kan befintliga 
verktyg användas i vars och ens utredning över hur hållbar verksamheten är 
med komplettering av de hållbarhetsprinciper som är utstakade (Robèrt, et 

Figur 3. Symboliserar hur efterfrågan ökar och utbudet minskar och 
hur det leder till att planeten inte längre kan tillhandahålla resurser 
Källa: (Step, 2014) 
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al., 2012). Att utföra en hållbarhetslivscykelanalys är alltså något som fungerar 
som ett kompletteringsdokument i Riksbyggens hållbarhetsarbete. 
 

2.3 Varför keramiska byggnadsmaterial? 
 
Keramiska byggnadsmaterial används i stort sett i all produktion av bostäder, 
framförallt i badrum och kök. Materialet är slitstarkt och enkelt att hålla rent. 
Det är också ett material som har en hög estetisk känsla vilket leder till 
efterfrågan hos de boende. Efterfrågan hos kunder kommer alltid att ha en 
stor inverkan på vad som produceras och hur byggnader uppförs. 
 
Tillverkningen i Sverige av kakel och klinker i den mängd som krävs vid 
uppförandet av bostäder har försvunnit. De nya tekniker som fabriker i andra 
länder satsat på samt deras mer centrala läge i Europa, vilket förenklar deras 
export, konkurrerade ut de verksamheter som fanns i Sverige (Dahl, 2014). I 
och med detta blir import oundviklig.  
 
Världen, som den ser ut idag, är uppbyggd som en gränsöverskridande enhet 
där globaliseringen spelar en stor roll för många av världens länders välfärd. 
Olika länder har olika förutsättningar för att vara de främsta inom vissa 
områden och i många avseenden kan den mest effektiva produktionen vara 
den mest miljövänliga. Import är därför inte nödvändigtvis något som slår 
hårdare på miljön än produktion i det egna landet men en större insyn från 
importerande företag kan vara något som stärker en hållbar utveckling. I fallet 
med utkonkurrerade marknader av just byggkeramiska produkter i Sverige blir 
det ytterst relevant för byggföretag att ta ansvar och ställa rätt krav hos 
leverantörer då det inte nödvändigtvis finns något krav i de länder där 
tillverkning sker på att de lämpligaste lagarna för miljön följs. 
 
Riksbyggen använder sig av underleverantörer som i sig importerar kakel och 
klinker från andra delar av Europa. Med den bristande inblick som fanns 
gällande importen av dessa material och var de producerades ansågs det 
relevant att utföra livscykelanalyser på dessa produkter då det är produkter 
som kommer att fortsätta användas i omfattande mängder.  

2.4 Avgränsningar 
 
Av naturliga skäl förstås att en produkts livscykel är en bred process, och som 
nämnts för kakel och klinker, med leveranser från utlandet. Med anpassning 
till den angivna tidsbegränsningen har en del avgränsningar gjorts redan från 
början. Hela produktionen skall granskas från vagga till grav men en del 
avgränsningar har gjorts kring den. Om det sker ett användande av 
kompletteringsmaterial i form av packmaterial, vissa produkter som 
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eventuellt behövs vid användandet och färgbeläggning etc., skall dessa 
noteras. Eventuellt beskrivs beståndsmaterial, men deras hållbarhetsprofiler 
har inte utretts vidare. Beräkningar har inte utförts och analyser av 
miljöpåverkan har utförts oberoende av mängder. För att resultera i en 
komplett hållbarhetslivscykelanalys har en granskning gjorts på åtgärder 
möjliga att ta till för att uppfylla principerna. Detta har dock endast utförts på 
vissa delar. De fyra hållbarhetsprinciperna, definierade i avsnitt 4.2, som 
bygger på vetenskapliga fakta anammas också utan nämnbart djupare 
granskning då metoden för hållbarhetslivscykelanalysen bygger på dem och 
det just är denna metod som användas.  

2.5 Litteraturstudie 
 
För att genomföra projektet har en litteraturstudie utförts för att undersöka 
vad som tidigare gjorts inom ämnet och för att ge information om nuvarande 
kunskapsläge. Tidigare examensarbeten inom ämnena hållbarhet, 
livscykelanalys och integrering av hållbarhetsaspekter har granskats och visat 
sig vara relevanta för fortsatta studier.  
 
I examensarbetet ”Integrering av hållbarhetsaspekter i Riksbyggens 
ledningssystem med vägledning av ISO 14001, – En fallstudie om Riksbyggens 
miljöledning” av Tünde Julia Fritzson-Bajdor har just riksbyggens integrering 
av sin hållbarhetsprofil i det dagliga arbetet studerats med avseende på en 
miljöprofil enligt ISO 14001 och sitt interna arbete och mål. Tünde skriver ”Att 
leda ett företag eller en organisation mot hållbar utveckling kräver att 
hållbarhetsfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet”. Detta noteras och 
understryker delsyftet och delmålet med arbetet; att utreda och genomföra 
något som i framtiden kan fungera som ett verktyg för att belysa 
hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet.  
 
Tünde skriver också ”Mitt sista och personliga förslag angående Riksbyggens 
Hållbarhetsplan är att omformulera de fyra hållbarhetsprinciperna, så att det 
är lättare att förstå vad de innebär i arbetsprocessnivå för alla medarbetare. 
Inte minst för att lättare kunna hitta kopplingen mellan dem och 
hållbarhetsmålen. En mer praktisk, enklare formulerad definition av principer 
för hållbar utveckling skulle t.o.m. öka medvetenhet om hållbarhetsfrågor i 
organisationen, underlätta deras tolkning och härigenom integrering på 
företagets arbetsprocessnivå också.” (Fritzson-Bajdor, 2012) 
 
Genom att Riksbyggen låter utföra en hållbarhetslivscykelanalys som bygger 
på de fyra hållbarhetsprinciperna och som sedan skall redovisas internt 
implementerar de ovan nämnda förslag och betonar fortsatt 
utvecklingsarbete i sin strävan att alltid arbeta efter de mest hållbara 
alternativen. 
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Vetenskaplig litteratur och rapporter har granskats för att få kunskap om 
materialen. Byggkeramikrådet (Byggkeramikrådet, 2014) och SundaHus 
(SundaHus, 2014) har givit information om tillverkningsprocesser samt om 
material. De vanligare tillverkningsprocesserna och råvarumaterialen har även 
undersökts i annan vetenskaplig litteratur för att i utarbetningen av de 
specifika produktlivscykelanalyserna kunna vara källkritisk och detaljrik i 
insamlandet av information.  
 
Ett dokument med regler om produktkategorisering (Product Category Rules, 
PCR), har fungerat som en bas i kartläggningen av livscykeln av de keramiska 
byggnadsmaterialen. Product Category rules är ett utarbetat dokument som 
finns tillgängligt för allmänheten och som i stora drag beskriver en mer allmän 
produktkedja för den produkt den berör. De anger vilka regler, och vad som 
krävs för att utforma en Environmental Product Declaration (EPD) för specifika 
produkter (Miljöstyrningsrådet, 2014).  PCR-dokument har utvecklats för att 
kunna jämföra olika miljödeklarationer och livscykelanalyser utförda på 
likadana produkter. Systemgränser, beräkningsregler och format är angivna 
och används i analyserna. Ofta är PCR utvecklade efter angivna ISO-
standarder vilket gör det ytterligare applicerbart och bra att följa vid 
livscykelanalyser och miljödeklarationer (Foundation, 2014).  
När det gäller metoden Sustainable Life Cycle Assessment (SLCA), har en 
webbkurs genomförts, utgiven av Det Naturliga Steget och som nämnts är 
Riksbyggens samarbetspartner i deras hållbarhetsarbete. En mer 
övergripande studie över begreppet livscykelanalys har gjorts för att kunna få 
en objektiv bild av metoden ”hållbarhetslivscykelanalys”. 
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3 Metod 
 

 

3.1 Tillvägagångssätt  
 
Denna rapports metod baserar sig på en explorativ undersökning, vilket 
innebär att en utredande undersökning har utförts över något där ytterst lite 
kunskap finns beskrivet. Den begränsade mängd vetenskaplig litteratur som 
fanns tillgänglig har granskats för att kunna utföra fortsatta studier. De 
fortsatta studierna bestod i att driva utredningen framåt med hjälp av en 
kvalitativ metod. Mycket av informationen bygger på kvalitativa intervjuer och 
kvalitativ informationssökning där fokus har legat på att vara selektiv i vad 
som studeras. Detta mycket beroende på den rådande tidsbegränsningen och 
de avgränsningar som från början satts upp. Då rapporten fokuserar på två 
specifika produkter fick information i första hand hämtas från och beskrivas 
av de officiella producenterna. En objektiv granskning av dessa företag har 
också utförts i den mån det varit möjligt. Den objektiva granskningen skedde 
främst genom att samla information via objektiva organ. 
 
Efter att en problemformulering definierades och studien till viss del kartlades 
gjordes en grövre litteraturstudie för att få en uppfattning om det nuvarande 
kunskapsläget och för att samla ytterligare grundläggande information. 
Därefter togs intervjuarbetet och utredande studien vid för att finna de båda 
produkternas livscykler. Detta redovisas i empiri och resultat nedan. Den 
avslutande analysen är en viktig del i rapporten där egna slutsatser och 
resonemang dras, just för att tidsbegränsningen inneburit ett hinder för att 
helt kunna bekräfta mycket som resultatet visar. I analysen tas detta upp och 
förklarar problematiken och komplexiteten med att främst använda sig av 
leverantörer som informationskällor. Här tas också själva metoden med 
hållbarhetslivscykelanalys upp och dess fördelar och nackdelar. 
 

3.2 Intervjuer  
 
Intervjuerna har haft en viss grad av standardisering i den meningen att de 
utgått från samma problemformuleringar och berör liknande företeelser. 
Dock har de behövt anpassas efter personen och produkten som intervjun 
berört då det handlar om en beskrivande och inte en jämförande och 
generaliserande undersökning. Frågorna i varje utskick har haft en 
strukturerad ordning, vilket kommer sig naturligt genom att följa produktens 
tillverkningsprocess från början. Detta för att det skulle förenkla för den 
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tillfrågade att följa med i processen och få ett strukturerat flöde i sina svar. 
Ytterligare anledning var för att lättare kunna dela upp intervjuerna varefter 
information om vem eller var berörda parter fanns tillgängliga, exempelvis på 
olika företag, för att effektivisera och inte låta frågor besvaras flera gånger i 
onödan eller besvaras av icke auktoriserade personer. Och framförallt för att 
inte slösa med andras tid och för att ta hänsyn till de som frivilligt ställde upp 
och besvarade frågor. För att kunna utföra informativa kvalitativa intervjuer 
krävdes förkunskap inom ämnet som erhölls genom litteraturstudien. Två 
platsbesök har gjorts varav ett i Sverige och ett i Sassuolo, Italien, till stor del 
för att kunna bidra med ytterligare ett perspektiv till livscykelanalysen och 
inte helt förlita sig på den information som lämnats av leverantörer. Kontakt 
har i övrigt skett till största delen över e-post då befintlig produktion är 
belägen i utlandet. (Patel & Davidsson, 2003). I bilaga B.1 presenteras det 
första utskick som sändes till de olika leverantörerna. 
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4 Empiri  
 
 

 

4.1 Livscykelanalys(LCA) 
 
Som nämnts är metoden livscykelanalys något som allt oftare används för att 
se produkters eller tjänsters miljöpåverkan. Företags ökade förståelse för att 
inte bara en produkts eller tjänsts tillverkningsprocess spelar roll utan att hela 
livskedjan, från råvaruupptagning till avfallshantering eller återvinning, har 
betydelse för påverkan på omvärlden har väckt ett större intresse för 
användandet av detta systemverktyg (Persson, 2011).  
 
Den stora mängd information man kan få fram genom att använda en 
livscykelanalys gör det slagkraftigt och användbart i verksamheters 
miljöeffektiviseringsarbete. Verktyget kan användas både som ett 
utvärderingsmedel och jämförande verktyg över effekt och miljöpåverkan från 
olika produkter, tjänster eller specifika teknologier i vissa processer (Persson, 
2011).  
 
En livscykelanalys kan delas in i fyra delar i sitt utförande, se Figur 4. Till att 
börja med sätts mål och syfte med analysen upp och systemgränser anges och 
definieras. Målet och syftet ger information om vad undersökningen ska leda 
till, vem som skall ta del av den samt varför. Detta görs för att i nästa steg, 
inventeringen, kunna samla väsentlig information. Systemgränser sätts upp 
för att bland annat förklara om det är vissa processer som är mer 
betydelsefulla än andra och låter inventeringen syfta till den mest relevanta 
insamlingen av data. Detta beroende på att det ofta finns tidsbegränsningar 
eller kostnader att ta hänsyn till. Exempelvis vid en jämförande utredning kan 
exakt identiska processer eventuellt uteslutas för att både spara tid och 
pengar. Vid definieringen av systemgränser kan det vara nödvändigt att 
studera produktionsprocessen för att få mer kunskap om var gränser kan dras 
och för att de inte skall bli alltför begränsade eller breda. I det här steget 
måste även enheter som skall följas etableras och en funktionell enhet som 
används i inventeringen och analysen och svarar mot ett referensflöde, alltså 
exempelvis hur stor mängd som analyseras måste definieras. 
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Vid inventeringen, som utgör det andra steget i utförandet, samlas olika data 
som behövs för att förstå tillverkningsmetoder och kunna kartlägga själva 
förloppet från råvaruutvinning till avfall. Olika typer av energianvändning, om 
vatten behövs och ingångsmaterial är viktiga aspekter att utreda samt 
konsekvenser av förbrukningen såsom exempelvis utsläpp och avfall. Hur 
djupt eller brett man går i inventeringen svarar mot var man har satt upp sina 
systemgränser samt mot syfte och mål och om man eventuellt använt sig av 
produktkategoriseringsregler. Datainsamlingen sker i första hand från 
leverantörer och interna tillgängliga företagsdokument samt från andra 
organisationer om mer kompletterande information krävs. Informationen 
består i att ta reda på vilka processer, både indirekta och direkta processer, 
som produkten går igenom och att rita upp flödesdiagram. Data behöver 
samlas in så att beräkningar kan göras samt övrig information som har en 
inverkan över produktens miljöpåverkan. Därefter beskrivs miljöbelastningen 
av alla processer och aktiviteter. Det är även viktigt att beskriva hur själva 
informationsinsamlandet skett för att undvika att vissa siffror exempelvis tas 
upp fler gånger och för att kunna ha ett källkritiskt perspektiv till 
undersökningen.   
 
Det tredje steget består i en värdering och analys av processernas och 
aktiviteternas miljöpåverkan. Steget går ut på att förstå vad eller vilket som 
har den största negativa miljöpåverkan genom att selektivt välja kategorier 
som anses viktiga för hållbarhet och därigenom kunna strukturera och 
referera till inventeringen som utförts. Tabell 1 beskriver vanliga kategorier 
för miljöpåverkan  

 

Inventering 

 
 
 

 
 

 

Tolkning 

 

Miljöpåverkan 

Mål 
Syfte 

Systemgränser 

Figur 4. En livscykelanalys fyra steg 
Källa: (Crawford, 2011) 
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. 
Tabell 1. Vanliga kategorier för att se miljöpåverkan 
Källa: (Crawford, 2011) 

Kategori för miljöpåverkan Definition 

Global uppvärmning Ökning av jordens medeltemperatur 

Användning av mineraler och fossila 
bränslen 

Konsumtion av icke förnyelsebar 
energi eller andra material  

Mänsklig toxicitet  Mänskligt exponerande för en ökad 
koncentration giftiga substanser i 
omgivningen 

Vattenanvändning Konsumtion av vatten 

Markanvändning Förändring av mark 

Ecotoxicitet Utsläpp av organiska substanser till 
mark och vatten 

 
Kategorierna skiljs åt genom att de definieras olika, exempelvis kategori 
”global uppvärmning” kopplas till aktiviteter och processer som bidrar till att 
jordens medeltemperatur ökar. Efter definiering klassificeras alla aktiviteter 
funna i inventeringen och dess effekter efter kategori, givetvis kan aktiviteters 
konsekvenser bidra till miljöpåverkan på fler än ett sätt och kan därför tas upp 
i flera kategorier. Vidare jämförs och värderas kategorierna och de mål som 
satts upp hjälper till att gradera kategorierna och svara på vad som anses mer 
skadligt än något annat. Som ett sista steg är det även här viktigt att 
överskådligt analysera kvaliteten på insamlad information. 
 
Det fjärde och sista steget utgör en tolkning av resultatet i de tidigare stegen. 
Här sker den egentliga sammanvägningen av informationen erhållen i steg två 
respektive steg tre för att kunna förstå vilka inputs och outputs samt 
miljöpåverkan som är viktigast i processen. All tidigare erhållen information 
utvärderas och kontrolleras och slutliga tolkningar och rekommendationer 
kan anges. Man finner här de egentliga processer som behöver förbättras och 
förändras och är noga med att kontrollera att den information som funnits är 
tillräcklig för att kunna fatta sådana beslut. (Persson, 2011) (Crawford, 2011)   
 

4.2 Hållbarhetslivscykelanalys (SLCA) och de fyra 
hållbarhetsprinciperna 

 
Att utföra en hållbarhetslivscykelanalys innebär att analysen utförs ur ett 
specifikt perspektiv. Perspektivet kan delas in i fyra hållbarhetsprinciper som 
utarbetats av organisationen Det Naturliga Steget. Det Naturliga Stegets 
grundare Karl-Henrik Robèrt började utforska vad som skulle krävas för att få 
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människan att förstå vad som krävs för en fortsatt fungerande planet och hur 
alla behöver sträva mot samma hållbara mål.  
 
Med utgångspunkt i att jorden har möjlighet att fungera för liv utan 
mänskligheten och att ingen kan uppnå hållbarhet ensam drog Karl-Henrik 
slutsatsen att en tydlig vision över vad ett hållbart samhälle är behövde målas 
upp och att villkor som är nödvändiga för hållbarhet behövde beskrivas. Efter 
att hans utkast granskats och studerats av en bred skara vetenskapsmän inom 
olika ämnen hade en överenskommelse nåtts över vad som behövs för 
hållbarhet på jorden (Step, 2012).  
 
Brundtlands definition av vad hållbar utveckling är, att dagens behov inte får 
äventyra framtida generationers behov, tillsammans med insynen att de 
sociala och ekologiska system som förser mänskligheten med resurser måste 
fungera för liv på jorden lade grunden till att fyra konkreta principer för ett 
hållbart samhälle utvecklades. Resultatet blev de principer som beskrivs i 
Figur 5. 

 
Nedan beskrivs och förklaras principerna mer ingående samt hur de 
appliceras i användandet av livscykelanalys och hur man utgår från dessa som 
kategorier för processers och aktiviteters miljöpåverkan. 

Figur 5. De fyra hållbarhetsprinciperna 
Källa: (Steget, 2014) 
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Hållbarhetsprincip ett – Råvaruutvinning 
 
 
I jordskorpan finns det naturligt olika 
grundämnen bundna. Genom olika 
mänskliga aktiviteter som exempelvis 
användandet av fossila bränslen, 
utvinning av tungmetaller och gödning 
av åkermarker frigörs vissa ämnen i 
biosfären, se illustration i Figur 6. 
Biosfären och de naturligt befintliga 
ekosystemen har kapaciteten att 
återbinda sådana ämnen genom 
exempelvis sedimentering. Detta sker 

dock i regel i en långsammare takt än den 
takt som ämnen frigörs vilket leder till en 
ökad koncentration av vissa ämnen som 

kan vara skadliga för miljön. Därav blir hållbarhetsprincipen ytterst relevant 
och fokus ligger på att skaffa sig en medvetenhet kring vilka ämnen som 
extraheras och i vilken hastighet dessa frigörs i relation till hur stor 
koncentration i biosfären som är skadlig och i vilken takt de återbinds till 
jordskorpan. Det som bör förhindras är att flöden och extraktion av ämnen till 
biosfären inte skall överskrida flödet tillbaka till litosfären. Ämnens 
koncentration orsakat av mänskliga aktiviteter observeras och ställs i relation 
till vad som är en kritisk koncentration i biosfären. Vissa substanser finns i 
högre koncentration naturligt i biosfären. I Tabell 2 visas naturliga flöden och 
flöden åstadkomna av människan och dess relation sinsemellan. Kolumnen 
längst till höger anger hur stor del av det totala flödet som kommer av 
mänskliga ingrepp. Siffror som överstiger ett är alltså siffror där socialt 
skapade flöden är större än de naturliga och dessa ämnen bör hanteras med 
en större eftertanke då effekter och konsekvenser inte nödvändigtvis är 
kända. Det komplexa är just att konsekvenser inte nödvändigtvis syns förrän 
efter väldigt lång tid, vilket gör det viktigt att vara selektiv med vad för 
material som bryts från jordskorpan (Step, 2012). 
 

Figur 6. Illustration 
hållbarhetsprincip ett 
Källa: (Step, 2012) 
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Tabell 2. Tabell över naturliga flöden, sociala flöden samt sambandet 
sinsemellan för vissa grundämnen 
Källa: (Step, 2012) 
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I livscykelanalysen appliceras principen genom att fokusera på 
råvaruutvinningen som krävs för att producera en produkt eller tjänst. Hänsyn 
tas till alla råämnen som tas upp ur jordskorpan för att kunna fullfölja 
produktionsprocessen till en färdig produkt. Ämnen som behövs för själva 
framställandet av produkten, material som kan krävas som drivmedel och till 
emballage samt material för att kunna använda produkten är alla lika 
relevanta. Däremot kan systemgränser som målats upp begränsa hur djupt 
utredningen sträcker sig.  
 

Hållbarhetsprincip två – Kemiska substanser 
  
I och med den tekniska utvecklingen som 
mänskligheten genomgått har kunskap 
lett till att människan lärt sig framställa 
substanser på syntetisk väg, se illustration 
i Figur 7. Utan att i förväg känt till dess 
konsekvenser har vi använt oss av 
mänskligt framställda substanser i olika 
produkter som sedan läckt ut eller 
frigjorts i naturliga system på grund av 
bland annat bristande avfallshantering. 
Vissa av dessa ämnen är onedbrytbara 
vilket leder till en koncentrationsökning i 
naturen. Andra har eventuellt möjlighet 
att brytas ned, men detta under mycket 
lång tid och utan att vetskap finns kring 
exakt hur detta går till. Plaster är ett 

typexempel på material som kan ha tillsatser av substanser som inte alls är 
nedbrytbara och i vissa fall hälsofarliga (Step, 2012). 
 
Inte bara syntetiskt framtagna ämnen utan substanser som finns naturligt 
men ökar avsevärt i koncentration på grund av mänskliga aktiviteter anses 
också relevanta. Exempelvis den stora ökning metangaser som kommer av 
den mängd jordbruksaktiviteter som pågår är negativt för miljön då detta har 
inverkan på klimatförändringar (Step, 2012).  
 
Det som bör förhindras eller begränsas är att flöden och koncentration av 
mänskligt producerade substanser överskrider mängden för vad som är 
möjligt när det gäller att kunna tas om hand av naturen och kunna integreras i 
biosfärens naturliga cykler utan att passera en kritisk koncentration. Det är 
svårt att förutspå vad en kritisk koncentration, en toxisk koncentration, är 
men att förhålla sig till att systematiskt inte öka koncentrationen av naturliga 

Figur 7. Illustration 
hållbarhetsprincip två 
Källa: (Step, 2012) 
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ämnen producerade av mänskliga aktiviteter och att ha en bra plan för hur 
icke naturliga ämnen skall cirkulera i ett slutet system och på det viset inte 
läcka ut är att arbeta för principen (Robèrt, et al., 2012). 
 
Hållbarhetsprincip två fokuserar i livscykelanalysen på substanser som 
människan producerat och som behöver användas i produktion och 
användande, exempelvis som tillsatsämnen, aggregationsmedel, 
förpackningsmaterial etc. Principen fokuserar också på exempelvis utsläpp 
och om en ökning av naturligt befintliga substanser sker. Även här är alla 
material och processer som krävs från vagga till grav relevanta och skall 
uppmärksammas och granskas.  
 

Hållbarhetsprincip tre – degenerering av naturen 
 
Människans behov av att utnyttja 
landutrymme för dess olika 
verksamheter, infrastruktur, boende, 
behov av energiförsörjning etc. leder till 
en påfrestning på naturen, se illustration 
i Figur 8. Ekosystem och den biologiska 
mångfalden är väsentliga system och 
naturresurser som behövs för liv. När 
naturliga kretslopp trängs undan förstörs 
dess förmåga att kunna förse oss med 
ren luft och rent vatten med mera och 
påfrestningen på den mindre del 
fungerande kretslopp som finns kvar blir 
därmed ännu större. För att undvika 
detta måste undanträngningen som sker 
med fysiska medel kontrolleras och 

begränsas. Att arbeta efter denna princip innebär att ett ansvar tas för 
exempelvis vilken typ av skog som används och att alltid eftersträva att 
återbrukning skall finnas som ett alternativ för att begränsa mängden nya 
råvaror som behöver utvinnas (Step, 2014). 
 
I livscykelanalys fokuserar hållbarhetsprincipen på verksamheter som behövs 
för tillverkning av produkten eller tjänsten och var dessa är belägna, hur de 
anlagts och hur dessa kan nås. Den fokuserar också på var exempelvis 
råvaruutvinning är belägen och vad som har krävts för anläggandet. Behövs 
exempelvis gruvutvinning för att energiförsörjningen består av eldning av kol 
skall även detta tas med i beräkning. Alla aktiviteter och material som kan 
bidra till degenerering av naturen är av relevans och skall granskas och 
utvärderas.  

Figur 8. Illustration 
hållbarhetsprincip tre 
Källa: (Step, 2012) 
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Hållbarhetsprincip fyra – människans grundläggande behov 
 

De ovan beskrivna principerna kan 
anknytas till ett ekologiskt hållbart 
perspektiv. Den fjärde principen berör 
en social hållbarhet, se illustration Figur 
9. Även om principerna kan delas upp 
på det viset finns det ingen gradering 
emellan dem utan alla principer bör 
klassas som lika viktiga och bör 
eftersträvas att uppfyllas samtidigt.  
 
Planetens världsdelar och länder har 
olika förutsättningar och har utvecklats 
i olika takt beroende på många olika 
omständigheter. I många delar av 

världen är fattigdom ett rådande problem med svält, hälsoproblem och 
mortalitet som ett inslag i vardagen. Säkerhet och socialt fungerande system 
är definitivt inte en självklarhet för alla invånare på jorden. Det finns 
makthavare som utnyttjar sin plats i samhället på bekostnad av många andras 
och många rådande sociala strukturer fungerar inte optimalt. 
 
För att uppnå ett socialt hållbart samhälle krävs ett så kallat socialt kapital. Ett 
kapital som inhyser förtroende, delade normer och värderingar samt 
möjligheten att människor arbetar tillsammans i grupp och nätverk mot 
samma mål. Frågan är hur organisationer och individer kan förverkliga dessa 
aspekter och hur alla människors grundläggande behov kan uppfyllas.  
 
Mänskliga behov definieras som behov som måste uppfyllas för att människor 
skall kunna behålla en fysisk, mental och social hälsa. Negligeras de behoven 
kommer val som är det mest optimala för miljön att komma som sista 
prioritet. Manfred Max-Neef, chilensk ekonom, har med hjälp av nio 
kategorier beskrivit vad som krävs för att uppfylla människans grundläggande 
behov, se Tabell 3.  
 

Figur 9. Illustration 
hållbarhetsprincip fyra 
Källa: (Step, 2012) 



 
Examensarbete: HÅLLBARHETSLIVSCYKELANALYS PÅ KAKEL OCH KLINKER 

 

- 24 - 
 

De olika kategorierna kan översättas till uppehälle, skydd, deltagande, 
rekreation, skapande, ömhet, förståelse, identitet, frihet.  
 
Kategorier kan appliceras som mänskliga behov oavsett kultur, religion eller 
etnisk tillhörighet. Inte heller spelar det någon roll när, hos vilken generation, 
de appliceras då de alltid har varit desamma. Det är även kategorier som 
kliver utanför vad som är grundläggande fysiska behov och tar där med 
hänsyn till vad som faktiskt krävs för välmående hos människan. Dessa är 
några av anledningarna som lett Det Naturliga Steget till att arbeta med 
denna kategorisering. Då alla kategorier är grundstenar till ett liv av god 
kvalitet finns det ingen gradering sinsemellan dem. Ingen är viktigare än den 
andre och alla är därför relevanta att uppfylla.    
 
Det är en svår uppgift att i den globala värld vi lever i förstå vad som finns 
bortom vad vi kan se och därmed svårt att förstå att de beslut var och en tar i 
sin verksamhet eventuellt kan få oanade konsekvenser för någon annan som 
inte är i direkt kontakt med de produkter eller tjänster som produceras.  
 
Principen kräver alltså att verksamheten eller organisationen inte hindrar 
människor från att tillgodose sina behov, varken nu eller i framtiden. De 
villkor och möjligheter som organisationen erbjuder officiellt eller inofficiellt 
skall mer eller mindre kunna anammas av de som från början utstakat dem 
(Robèrt, et al., 2012).  
 
I livscykelanalysen granska hur väl människors grundläggande behov uppnås. 
Missbrukas människors rätt till ett värdigt arbete, rimliga arbetsvillkor, god 
arbetsmiljö och hur arbetar verksamheter och företag för intilliggande 
samhällen? Figurerar exempelvis verksamheter i länder där lagar och regler 
och mänskliga rättigheter negligeras och hur förhåller sig stationerade 
verksamheter på plats till rådande omständigheter? Det är inte varje individs 
behov som granskas utan möjligheten att som en social enhet tillgodose 
behoven, dock är varje enskilds behov av värde då en människas 
oförmögenhet att uppfylla sina behov har ett inflytande över helheten.  
 

Tabell 3. Människans grundläggande behov enligt Max-Neef 
Källa: (Step, 2012) 
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4.3 Keramiska plattors tillverkningsprocess 
 
Keramiska byggnadsmaterial och dess egenskaper har varit kända länge. 
Kunskapen om hur bränd lera fick andra hållfastegenskaper än obränd lera 
och på så vis kunde utnyttjas vid beläggning av golv och väggar var känd redan 
för 5000 år sedan. 
 
De keramiska byggnadsmaterialen kakel och klinker har liknande 
tillverkningsmetod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till att börja med sker råvaruutvinning, vanligast i dagbrott eller gruvor. Olika 
material, beroende på vilka egenskaper det färdiga materialet ska ha, bryts 
och transporteras vidare till fabriker. För att få rätt egenskaper hos det färdiga 
materialet kan även vissa tillsatsämnen behöva tas fram.  
 
Vidare sker vid fabriken vanligast malning i en kvarn där materialen får rätt 
kornstorlek. I denna process krävs att vatten tillsätts för att få materialet så 
homogent som möjligt. Resultatet blir ett pulveriserat material som med hjälp 
av invägning av olika substanser har fått den rätta blandning som eftersökts 
(Bralla, 2007).  
 
När rätt bas producerats torkas materialet och får en torrare pulveriserad 
struktur. Pulvret matas via en silo ned i stålformar och komprimeras med 
hjälp av hydrauliska pressar. Detta fenomen kallas torrpressning och är idag 
den vanligare metoden som används vid framtagandet av kakel- samt 
klinkerplattor, se Figur 10 (Byggkeramikrådet, 2005).  

Figur 10.  Flödesschema för torrpressning av keramiska plattor 
Källa: (Byggkeramikrådet, 2005) 
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Kakel och klinker utsmyckas ofta med färger och/eller mönster. Detta sker 
genom glasering. Glasyrer produceras åtskiljt från keramikproduktionen och 
måste transporteras till tillverkningsfabrikerna. Glasyrer påförs vanligast efter 
torkning och formpressning just för att det inte fäster om plattorna är för 
våta. Innehållet består vanligast av olika oxider och salter (Berge, 2009) 
 
Efter påförandet skall plattorna brännas. Idag används oftast rullugnar, som 
kan vara upp till 120 meter långa, där bränning av plattor pågår kontinuerligt. 
Rullugnarna består av eldfasta material och processen tar en viss bestämd tid, 
som är gynnsam för plattornas hållfasthetsegenskaper. Temperaturerna 
varierar mellan 800–1400 grader Celsius och klinker bränns ofta i högre 
temperaturer vilket gör det till ett tätare material med högre 
hållfasthetsegenskaper (Byggkeramikrådet, 2005). Den högsta temperaturen 
nås i mitten av ugnen vilket gör att temperaturökningen samt minskningen 
sker enligt en beräknad kurva. Metoden med en relativt lång uppvärmning 
och avsvalning gör produktionen effektiv då plattorna hinner acklimatisera sig 
och inte spricker lika lätt, vilket minskar produktionens svinn (Berge, 2009)  
 
Färdiga plattor sorteras sedan noga då den europeiska marknaden kräver en 
hög standard med avseende på storleksprecision, fogarna är oftast smala och 
det gör att plattornas storlek måste vara mer precisa för att få ett ordnat 
utseende med jämna fogar (Elmi & Massimo Manzoni, 2014).  
 
Packningen sker oftast maskinellt i kollin som inte får överstiga en visst vikt. 
Detta för att de skall gå att lyfta av en enskild person. Pappkartonger är det 
vanligaste förpackningsmaterialet och dessa sluts genom lim eller plastband 
och packas på pall. Därefter sker transport till distributörer, lager och andra 
som skall bruka produkten (Andersson, 2014). 
 
Vid användandet av kakel och klinker används olika tätskikt och fogmassor. 
Fogmassor är ofta sand och/eller cementprodukter som kan ha tillsatser av 
olika polymerer. Detta gör att plattsättning medför en viss hälsorisk. När fogar 
sedan torkat anses det att de eventuellt skadliga ämnena är bundna och inte 
läcker ut (Byggkeramikrådet, 2005).  
 
Kakel och klinkers livslängd uppskattas till nästintill oändlig. Men planering för 
återbruk visar på att om fogar och andra intilliggande material bortförs skall 
plattorna kunna antingen återanvändas eller användas som exempelvis 
fyllnadsmassor (Byggkeramikrådet, 2005). 
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5 Resultat 
 

   
Livscykelinventeringen har utförts genom att följa de båda plattorna med 
hjälp av underleverantörer. Produktkategoriseringsregler användes som hjälp 
för att följa de båda produkterna, dess tillverkningsprocesser och 
systemgränser, se Figur 11. Utredningen startade med hjälp av leverantörer 
som levererar plattorna till produktionen i brf. Solskenet i Uppsala och följdes 
därefter så långt tillbaka som möjligt samt framåt till användandet och 
eventuell återvinning. 
 

5.1 Kakel – Aqua (Form krackelerad blå) 
 
Företaget som producerar plattan är Marazzi Group AB, belägna i Sassuolo, 
Modena i Italien. Marazzi Group säljer sedan sina plattor till Bayker vars 
kontor ligger i närheten av produktionsfabriken i Sassuolo. Bayker är endast 
ett företag som distribuerar plattor, de tar fram vissa egna designer på plattor 
men de äger inte någon egen produktion. I detta fall är designen helt och 
hållet Baykers vilket har gjort det svårt att få ut någon exakt information om 
plattan då detta är konfidentiellt och ägs av Bayker. Ansvarig hos Bayker har 
inte gått att nå utan endast producenterna samt distributörer och beställare i 
Sverige har angivit information. Därför har flertalet egna antaganden gjorts. 
Som angavs i metodavsnittet utfördes ett studiebesök i Italien som bidrog till 
ett källkritiskt perspektiv och var givande då en direkt dialog kunde föras med 

Figur 11. Systemgränser för keramiska plattors produktionssystem 
Källa: (Foundation, 2014) 
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producenter samt att en egen granskning kunde göras av tillverkningen. 
Centro Kakel och Klinker AB som förser Riksbyggen med kakelplattan 
benämner produkten Form Krackelerad Blå. Tillverkningsnamnet är Aqua och 
därför benämns nedan beskrivna produkt ”Aqua”, se Figur 12 (Elmi & 
Massimo Manzoni, 2014).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Råvaruutvinning och tillverkning 
 
När studiebesök gjordes i Marazzis fabrik i Sassuolo i Italien förklarades att 
råvarumaterialen till deras produktion importeras, till största delen från östra 
Europa. Anledningen är att det inte längre finns tillräckligt mycket tillgängligt 
material i det område där Marazzis fabriker är belägna. En gruva som ägs av 
Marazzi i Ukraina sedan början på 2000-talet är en av de platser där 
råvaruutvinningen är som störst. Företaget investerade i denna gruva då 
kvalitén på kaolin, en lera med en ljusare vitaktig nyans, i Ukraina är en av de 
bättre. Undersidan på den färdiga plattan Aqua har en nyans av ljusare gul till 
vit. Marazzi importerar även kaolin från Tyskland och övriga råmaterial som 
sand och sten huvudsakligen från olika delar av Europa. Exakt ursprung och 
ingående ämnen kan därför inte bekräftas, men Marazzi påstår att det endast 
är rena typer av lera och andra råmaterial som används (Elmi & Massimo 
Manzoni, 2014). Egna slutsatser dras om att kaolin är det ingångsmaterial som 
används till största del på grund av färgen på plattan.  
 
Kaolin är inte nödvändigtvis ett farligt material i sig. Miljödatablad som 
SundaHus producerat anger att det inte finns några riskfaser med 
användandet (SundaHus, 2014). Men dessa fakta bygger dock på materialets 
kemiska egenskaper. Kriterierna tar inte hänsyn till hur bearbetningen går till 
vid utvinning och inte heller till hur stor tillgång som finns. Båda dessa 
kriterier är viktiga aspekter att ta med i beräkningen för hur stor 
miljöpåverkan är.  
 

Figur 12. Aqua 
Källa: (Keramika, 2014) 



 
Kap. 5 Resultat 

 

- 29 - 
 

Vid egna undersökningar har det kommit fram att kaolin, aluminiumsilikat, till 
störst del består av kaolinit och bildas när fältspat vittrar (Carlsson, 2014). 
Silikat är en förening av syre och kisel. Både aluminium (Al) och kisel (Si) är 
ämnen som naturligt förekommer i biosfären i relativt riklig mängd vilket gör 
det svårt att med mänskliga aktiviteter överstiga det naturliga flödet. Tabell 2 
visar att aluminium respektive kisel har siffror på 0,048 respektive 0,021 och 
alltså understiger siffran 1,0 med marginal. 
 
När granskning gjorts av kaolinit har det framkommit att kaolinit kan 
förekomma tillsammans med andra ämnen såsom exempelvis kvarts (Agency, 
2005). Enligt arbetsmiljöverket anges att kvartsdamm är en hälsofara och är 
klassat som cancerframkallande. I arbetet med industrin för keramiska 
byggnadsmaterial är det vanligt att arbetare kommer i kontakt med detta 
damm (Högberg, et al., 2014). För att eventuellt bekräfta hälsorisken med 
kvartsdamm granskades även vad SundaHus anger i sin miljödatabas vilket var 
att kvartsdamm är ett ämne som kan ge allvarliga skador vid exponering och 
inandning (SundaHus, 2014). Därmed finns en möjlighet att kaolin på så vis 
kan vara hälsofarligt. 
 
Råmaterialen når fabriken i Sassuolo med lastbil. Väl vid fabrik förvaras 
materialet i ett lagerutrymme beläget precis intill produktionsutrymmet (Elmi 
& Massimo Manzoni, 2014). Här finns det risk att arbetare vid hantering 
exponeras för det hälsofarliga ämne som beskrivits ovan.  
 
Sassuolo är ett område med några av världens ledande keramikindustrier 
beläget i norra Italien i distriktet Modena, se Figur 13 och produktion av 
keramiska material i Sassuolo har funnits sedan 1600-talet. Marazzi öppnade 
upp sin produktion av byggnadskeramiska material i området 1935 (Group, 
2014).   

 
Sassuolo har idag närmare 
40 000 invånare (Brinkhoff, 
2013). I fabriken som 
besöktes arbetar idag cirka 
50 personer. Marazzis sex 
andra fabriker i Sassuolo har 
fler personer anställda, 
detta då större effektiv-
iseringsinvesteringar gjorts 
av produktionen i fabriken 
som besöktes. Sammanlagt 
har Marazzi 3000 personer 
anställda i området.  

Figur 13. Sassuolo i Italien 
Källa (kartdata, 2014) 
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Den slutliga kvalitetskontrollen i fabriken utförs endast av kvinnor. Är man 
kvinna ingår det i ens arbetsuppgifter. Detta beror på att vetenskaplig 
forskning visar att kvinnor är mer noggranna enligt Marco Massimo Manzoni 
vid Marazzi. Det samma gäller för män och en del tunga lyft som skall göras. 
Detta utförs inte av kvinnor alls. Även om det skett ett minskande av personal 
anställda i fabriken har Marazzi utvecklat sin tekniska sida och strävar efter en 
fortsatt utveckling för effektivisering av produktion med nya metoder, 
material och kapacitet. Detta har lett till att ett stort fokus idag ligger på 
nyanställning av ingenjörer och andra forskare (Elmi & Massimo Manzoni, 
2014). Ett större krav på utbildning blir därmed alltmer eftertraktat och en 
marknad för yngre personer öppnar sig. I Italien ligger aktivitetsgraden på 
58% jämfört med Sverige som har en aktivitetsgrad på 74% (OECD, 2014) 
(OECD, 2014) vilket anses vara ytterst låga siffror. Däribland har 48% av 
Italiens kvinnor arbete jämfört med 68% av männen (OECD, 2014). Marazzi 
Group har ett dokument med Code of Ethics (Group, 2010) som motsäger sig 
diskriminering. Då arbetsuppgifter är uppdelade efter kön anses det strida 
mot vad som lästs i Marazzis Code of Ethics.  
 
Italien är också ett land med vissa sociala problem när det gäller demokrati 
och makthavare som inte har ett starkt förtroende hos befolkningen. Enligt en 
rapport från Sveriges regering och utrikesdepartementet (Regeringen, 2010) 
om mänskliga rättigheter i Italien skrivs att organiserad brottslighet, i detta 
fall maffian, har ett starkt inflytande över det politiska och offentliga livet i 
delar av landet, vilket styrks av den allmänna åsikten. Organisationen 
Transperancy International (International, 2014) anger att den offentliga 
åsikten är att politiska partier och regeringen är mycket korrupta. Av fem 
möjliga poäng så får landets politiska partier 4,4 poäng och regeringen fyra 
poäng, där fem poäng är extremt korrupt och ett poäng inte alls korrupt, se 
Figur 14. Även om siffrorna för privat sektor är lägre så finns det, enligt egna 
åsikter, ändå ett samband emellan regering och icke statliga organisationer. 
Det är svårt att som ett företag i ett land helt avsäga sig kontakten med de 
styrande makterna då dessa står för lagar och regler som skall följas. Om 
någon del i samhället saknar förtroende, som i detta fall ett av de största 
beslutsorganen, så bidrar det till ett minskat förtroende för hela landets 
samhällsstruktur.  
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Figur 14. Allmänna åsikter om korruption i Italien 
Källa (International, 2014) 
 
Under studiebesöket besöktes som nämnts en av Marazzis nyare fabriker och 
den övergripande produktionen beskrevs och inspekterades. Produktionen 
går till på liknande sätt som den ursprungligt beskrivna tillverkningen men 
med smartare tekniska lösningar gällande effektivitet av mängder som 
produceras samt användandet av energi och vatten. Silon är utvecklade för att 
kunna mata ut stora mängder material på kortare tid och ett slutet system 
gällande användning av energi och vatten utnyttjas. Principen benämns av 
Marazzi som ”closed-circle-processes” och de strävar efter att utnyttja och 
återvinna så mycket som möjligt i sin produktionsprocess. Vatten-
försörjningen antas komma från en intilliggande flod. Det vatten som används 
till blandning och raffinering av råmaterial kan i slutet av denna process 
återvinnas till en grad av 80 procent. De resterande 20 procenten går förlorat 
under tillverkningsprocessen när materialet torkas och bränns. Med denna 
angivelse kan slutsatsen dras att inget utsläpp sker direkt till intilliggande 
vattendrag eller sjöar. Däremot kan vattenångan vara förorenad, av 
exempelvis metaller, om ingen rening sker innan utsläpp vilket leder till att 
detta kommer att fällas ut och tillslut hamna i vattendraget. Men i en så pass 
modern anläggning tros rening ske i den mån som går och att de 
utsläppsrätter som gäller följs, vilka minst borde hålla EU-standard. 
 
Vid bränning och torkning uppnås temperaturer ända upp till 1300°C. Den 
överskottsvärme som avges utnyttjas för att driva fabriken och ett 
intilliggande lärocenter. I anslutning till torkningsprocessen samt bränning 
finns rör som leder bort värmen. Ovan dessa har vattenledningar placerats. 
När ledningarna med varm luft passerar vattenledningarna värms vatten upp 
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och övergår till slut till ånga. Ångan och dess tryck får turbiner att rotera och 
genererar därmed el som kan hjälpa till att driva fabriken. Det krävs dock 
också ett inköp av elektricitet för att kunna driva fabrikerna helt (Elmi & 
Massimo Manzoni, 2014). 
 
Den vanligaste energikällan som används i Italien kommer från naturgas 
(L'Energia, 2012), därför antas det att denna fabrik får sin energiförsörjning 
från naturgas. Förbränningen av naturgas bidrar till koldioxidsläppen men 
betydligt mindre än förbränning av exempelvis olja och kol (Sverige, 2014). 
Förbränningen ger också lägre utsläpp av bland annat svaveldioxid och 
kväveoxider som bidrar till försurning och övergödning. Problemet med 
naturgas är dock att det består av metangas. Metangas är en växthusgas med 
större negativ miljöpåverkan än koldioxid. Vid användandet och utvinningen 
av naturgas kan det förekomma läckage av en stor del metangas vilket göt att 
det inte nödvändigtvis har mindre negativ miljöpåverkan än andra fossila 
bränslen. 
 
Under hela tillverkningsprocessen sker ständiga kontroller av kvalitet. Längs 
hela produktionslinjen finns därför uppsamlingsdepåer för material som inte 
klarar kvalitetskraven. Dessa transporteras tillbaka till starten och kan 
återanvändas i produktionen. Var, i vilka typer av plattor, och om spillet kan 
återbrukas beror på när materialen tas ur produktion. Är de rena material kan 
de i princip användas i all nyframställning. Har de däremot exempelvis 
glaserats finns det strängare restriktioner för i vilka plattor de kan 
återanvändas. Marazzi köper även in keramiska material för att återanvända 
dessa i sin produktion  (Elmi & Massimo Manzoni, 2014) och därför finns en 
stor möjlighet att även plattan Aqua har en viss procent återvunnet innehåll.  
 
Aqua har en blå färg, som fås genom glasyr. Framställandet sker av ytterligare 
underleverantörer. En ingenjör vid Lidköpings porslinsfabrik tillfrågades om 
hur blåa pigment kan fås av industriell glasyr. Han angav att den blå färgen fås 
genom användandet av färgkroppar som koboltsilikat (CoSiO3) eller 
koboltaluminat (CoAl2O4) (Nilsson, 2014). Enligt SundaHus (SundaHus, 2014) 
och kemikalieinspektionen är kobolt ett prioriterat riskminskningsämne med 
egenskaper som kan ge skadliga långtidseffekter för vattenmiljön samt vara 
allergiframkallande även i mindre doser (Kemikalieinspektionen, 2014). 
Eftersom ingångsämnena egentligen är okända tas beslutet att i denna analys 
bedöma glasyren enligt ”worst-case” regeln som SundaHus använder sig av. 
Produkten bedöms då som att det eventuellt kan innehålla ett farligt ämne, 
detta för att helhetsbedömningen av exempelvis en kakelplatta skall bli så 
korrekt som möjligt och inte få en högre klassning än vad som lägst är möjligt 
(SundaHus, 2010). För glasyr ingår som ”worst-case” ämnen bland annat 
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metalloxider, fluor samt kvartssand som alla klassas som riskämnen  (Wigren, 
2014).  
 
Glasyr i fabriken förs på maskinellt. Till glasyren tillsätts vatten och tankar 
roterar för att färgen skall hållas homogen vid påförandet. Iakttagelser gjorda 
vid studiebesöket visar på att det inte krävs att någon anställd arbetar i direkt 
anslutning med appliceringen, men det sker inte alls isolerat utan öppet i 
fabriken. Glasyren levereras antagligen i pulverform vilket innebär att 
blandningen måste göras av någon i fabriken och medför därmed en hälsorisk. 
Vattenförbrukningen antas vara exkluderad från den tidigare berörda där 80 
procent återvinns vilket innebär att mer vatten måste extraheras från 
intilliggande källor och riskerar att förorenas om det inte renas innan 
returnering.  
 
De färdiga plattorna packas i pappkartonger, med spännband av plast, ställs 
på europapall och plastas in. Ingen av leverantörerna av dessa material är 
kända men Marazzi köper även här in produkterna från ytterligare 
leverantörer. Plast är också, som tidigare tagits upp, något som med största 
sannolikhet bidrar till ökningen av syntetiska ämnen i atmosfären som 
ekosystemen inte kan hantera.  
 
Färdiga pallar förvaras utanför tills i detta fall Bayker hämtar upp materialet 
och levererar plattorna till Centros lager i Bro.  
 

5.2 Klinker – Rock Black (Form Elegant Svart) 
 
Klinkerplattan benämns i Riksbyggens produktion Form Elegant Svart och 
levereras även den till Riksbyggen av Centro Kakel och Klinker AB. Det verkliga 
produktnamnet är Rock Black, se Figur 15, och plattan produceras i 
Chlumčany i Tjeckien av Lasselsberger Ceramics och RAKO. Denna 
kartläggning är mer definitiv då direkt producent har levererat information.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 15. Rock Black 
Källa: (RAKO, 2014) 
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5.2.1 Råvaruutvinning och tillverkning 
 
Råvaruutvinningen sker i Tjeckien i anslutning till fabriken i Chlumčany där 
plattan produceras. Leverantören av råmaterial förser fabriken med de ämnen 
som krävs för klinkers egenskaper. Ämnena är kända men behandlas 
konfidentiellt. Själva utvinningen sker i öppna dagbrott eller i en sjö i området. 
Leverantören av råmaterial är en av de viktigare aktörerna på marknaden i 
Centraleuropa och har 51 personer anställda (Nová, 2014).  
 
Ingångsämnena är ämnen som förekommer naturligt i biosfären. Det är inte 
ämnen som är farliga i sig och de är utan riskfaser enligt SundaHus (SundaHus, 
2014). Dock kan ämnena vara förorenade av exempelvis olja eller metaller.  
 
Att använda råvaruutvinning i dagbrott innebär att habitat som funnits där 
tidigare trängs undan. Det finns också risk för att det vid utvinningen kan ske 
läckage av metaller och andra ämnen som det inte finns för avsikt att utvinna. 
En stor sannolikhet är att grundvattnet påverkas om man behöver bryta på 
stora och djupa ytor. Grundvattnet behöver ledas bort via pumpning, 
antagligen till intilliggande vattendrag och påverkar då deras flöde och det 
kan vara förorenat och behöver därför renas. Pumpningen leder också till att 
grundvattenytan i det intilliggande området sänks och påverkar därmed 
vegetation i närliggande områden och därmed hela ekosystem.  
Råvaruutvinning som sker i sjöar påverkar också ekosystem då de förändrar 
djupet och därmed djur och växtliv i sjön (Wästlund, 2014). 
 
Tillverkningsprocessen beskrivs enligt en miljöproduktdeklaration (EPD) som 
studerats, se Figur 16, och även här sker tillverkningen på liknande sätt som 
från början beskrivits (CENIA, 2012).  
 

Figur 16. Tillverkningsprocessen Rock black 
Källa: (CENIA, 2012) 
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Produktionen sker som nämns i 
Chlumčany, en stad i västra 
Tjeckien, se Figur 17. Invånar-
antalet är ca 2400 personer. 
Andelen engagerade i keramik-
produktionen är ca 540 
personer. Anledningen till att 
produktionen anlades i 
Chlumčany är att råvarorna 
fanns tillgängliga och 
produktionen har varit belägen 

här i över 130 år. Efter att en 
gruvindustri översvämmats 
gick verksamheten inte att 

rädda, men tillgängliga tekniska lösningar och råmaterial i anslutning till 
fabriken gjorde att keramikverksamheten öppnades (Fajfrová, 2014).  
 
Det är en stor del av stadens befolkning som är anställd inom denna 
produktion. Företaget har svarat på frågan om de själva ser sig gynnsamma 
för det intilliggande samhället, se bilaga 1 för intervjufrågor. Information som 
angavs förmedlade att de ofta anställde hela familjer och att de bland annat 
därigenom var av vikt för ett fortsatt fungerande samhället i Chlumčany. De 
uttalade sig också om att de skapar arbetstillfällen med optimala villkor 
gällande de anställdas möjlighet att bredda och utveckla sin professionella 
kunskap. Det i sig leder till en förbättrad arbetsmiljö med avseende på sociala 
villkor och arbetsvillkor inklusive sjukvård. De ansåg också att de uppmuntrar 
och uppmärksammar uppgifter som utförs med goda resultat (Fajfrová, 2014).  
 
Enligt en rapport från Regeringen och utrikesdepartementet anges att en 
organisation vid namn International Trade Union Confederation (ITUC) har 
varit kritisk mot att arbetslagstiftningen och antidiskrimineringslagstiftningen 
inte ger tillräckligt skydd mot diskriminering på grund av medlemskap i 
fackföreningar. Endast 20% av arbetstagare i Tjeckien är anslutna i något 
förbund (Utrikesdepartementet, 2010). I industribranschen är det ofta 
slagkraftigt och effektivt att ta hjälp av fackföreningar om anställda upplever 
svårigheter eller missgynnsamma villkor på arbetsplatsen. I en mindre by där 
samhället är mer eller mindre beroende av en verksamhet är det viktigt att 
den sociala strukturen och att lagar och regler är objektiva och i enlighet med 
människors lika rätt.  
 
Endast 58% av kvinnorna i Tjeckien har jobb medan männen har en 
anställningsgrad på 75% . Totalt i landet ligger anställningsgraden på 67%, 
även den lägre än Sveriges 74% (OECD, 2014) . Löneskillnaderna är relativt 

Figur 17. Chlumčany i Tjeckien 
Källa: (kartdata, 2014) 
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stora då kvinnor tjänar i genomsnitt 74% av det männen tjänar 
(Utrikesdepartementet, 2010). 
 
Även Tjeckien är ett land som speglas av korruption. Senast i juni 2013 fick 
den tillsatta borgerliga regeringen avgå till följd av en korruptionsskandal 
(Utrikesdepartementet, 2010). Figur 18 presenterar den allmänna åsikten om 
korruption i landet.  Även om siffrorna är något lägre än de som 
presenterades för Italien så är det definitivt ett problem för den sociala 
hållbarheten att politiska partier och beslutsorgan inte har allmänhetens 
förtroende. Speciellt eftersom 44% anser att utvecklingen från 2007 till år 
2010 tyder på att korruptionen ökat (International, 2014) 
 

 
Figur 18. Allmänna åsikten om korruption i Tjeckien 
Källa: (OECD, 2014) 

 
Fabriken är moderniserad och använder sig av en återvinningsprocess, precis 
som fabriken i Italien, när det gäller vatten och värme. Energin som används 
för att driva verksamheten kommer från både förnyelsebar och icke 
förnyelsebar energi. Den icke förnyelsebara mängden energi som används är 
betydligt större (CENIA, 2012). För att bränna plattorna används ständigt 
gående rullugnar som drivs med naturgas varav naturgas antas vara den 
största energikällan för att driva även andra delar i fabriken. Genom ett 
utvecklat system kan överskottsvärmen tas till vara och används vid 
torkningsprocessen (Fajfrová, 2014). 
 
Allt vatten som används i produktionen återbrukas men ett visst spill 
förekommer och därför fylls en behållare ibland upp med vatten från 
intilliggande flod. 
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Även material som inte klarar av kvalitetskontroller under tillverkningens gång 
återanvänds. Det icke brukbara materialet krossas och kan användas i vissa 
typer av plattor med lägre hållfasthetskrav.  
 
Produktionen av glasyr är separerad från produktionen av plattorna och 
levereras till fabriken av olika underleverantörer. Det finns säkerhetsdatablad 
över glasyrer men dessa har inte fått studeras då det är konfidentiella 
företagsdokument. Även här tillfrågades personal vid Lidköpings porslinsfabrik 
om vad som kan krävas för att få en svart färgad klinkerplatta. De gav 
information om att det krävs att flera olika typer av grundämnen blandas för 
att få till en svart färg. Ämnena är kobolt (Co), järn (Fe), krom (Cr) och mangan 
(Mn) i olika förhållanden beroende på bränntemperatur. Det finns enligt 
tillfrågad personal vid porslinsfabriken ingen metalloxid som kan användas 
som ger en svart färg utan att ovanstående ämnen blandas (Nilsson, 2014). 
 
Kobolt är som ovan beskrivet ett ämne som kan vara farligt för vattenmiljön 
och dess levande organismer.  
 
Järn har inga anmärkningar i SundaHus databas men i Tabell 1 avläses att 
relationen mellan det sociala och naturliga flödet av järn uppgår till 1.40. Då 
det överstiger talet 1.0 så bör eventuellt restriktioner kring utvinning 
eftersträvas.  
 
Mangan är ett prioriterat riskminskningsämne med effekter som kan vara 
skadliga vid inandning. Det är också mycket giftigt för vattenlevande 
organismer och för vattenmiljön (SundaHus, 2014) 
 
Krom är också ett prioriterat riskminskningsämne och det finns upptaget i 
kemikalieinspektionens begränsningsdatabas där regler, begränsningar och 
förbud av kemiska ämnen finns angivna (SundaHus, 2009). Ämnet anses 
skadligt vid inandning, vid hudkontakt och förtäring och det är mycket farligt 
för vattenlevande organismer och kan ha skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (SundaHus, 2014).  
 
Även mangan och krom får siffror som överstiger 1.0, 1.1 respektive 4.6 i 
Tabell 1, vilket är siffror som i alla högsta grad bör tas hänsyn till. 
 
Plattorna i Tjeckien packas på samma sätt som i Italien, i pappkartonger, med 
plastspännband på europapallar samt ett omslag av plast. Leverantörer av 
dessa material är också företagshemligheter. Därefter är det Centro som 
anlitar ett transportbolag och står för frakten från fabriken i Chlumčany till 
deras lager i Bro. Lastbilarna drivs av diesel.  
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5.3 Leverans och användning 
 
Resultatet för leverans och användning är mer övergripande då en platta har 
varit svår att fokusera på. 
 

5.3.1 Leverans och lagerhantering 
 
Centro Kakel och Klinker AB har sitt centrallager i Bro nordväst om Stockholm. 
Leveranser av klinker från Tjeckien sker som nämns genom att Centro anlitar 
någon av de större aktörerna på marknaden, dels för att tydligare villkor finns 
angående miljö och arbetsmiljö och dels för att större volymer oftast kan 
hämtas hem vilket är en ekonomisk aspekt i det hela. I fallet med kakelplattan 
finns det inga definitiva uppgifter annat än vad som sades vid studiebesöket; 
att Bayker hämtar plattorna från Marazzis fabrik i Italien och antagligen 
levererar till lagret i Bro. Exakt vilka aktörer som används kan inte bekräftas 
men även i de fall där Centro inte står för transport så brukar även här större 
transportföretag synas vid ankomst till Bro. 
 
I Bro sker ompackning av plattorna för att lättare kunna levereras ut till kund 
och beställare. Ompackningen görs av de anställda varav det är viktigt att den 
högst tillåtna vikten per kollin respekteras. Så få manuella lyft som möjligt 
utförs men i de fall det behöver utföras utnyttjas ergonomiska lösningar som 
förenklar lyft och de regler som finns skall följas. Angivelser följs också 
gällande ventilation, belysning, krav på maskiners kapacitet och säkerhet samt 
krav på utbildning hos anställda som arbetar och driver vissa maskiner och 
fordon (Almeling, 2014). 
 
I så liten omfattning som möjligt bryts förpackningar. De avfall som dock 
genereras sorteras i två depåer. En för plast och kartonger och annat som 
klassas som brännbart samt en depå för keramiskt avfall. Upphämtandet av 
avfall sker av ytterligare en aktör. De keramiska plattorna återbrukas 
antagligen som fyllnadsmaterial (Almeling, 2014).  
 
I de flesta fall packas europapallar med mängden kollin som krävs till en 
lägenhet. Därefter sker leveranser vanligast till tre till fem lägenheter per gång 
till byggarbetsplatsen. Detta för att underlätta på bygget där endast material 
som skall brukas direkt önskas finnas tillgängligt. Utrymmet på platserna är 
ofta begränsat och möjlighet att lagra material finns inte. De ompackade 
pallarna slås in i ett plasthölje både för att vara säkert vid förvaring i lager 
samt för att kunna transporteras säkert. 
 
Transporter sker via lastbilar som antingen distribueras av Centro Kakel och 
Klinker AB eller av kund. Centro har som krav att miljöbilar skall användas och 
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att gällande arbetsvillkor följs, exempelvis krav på raster. Här förtydligas också 
den vikt Centros anställda lägger på en relation med chaufförer från anlitade 
transportföretag eftersom dessa träffar kund och på så vis inofficiellt 
representerar Centro Kakel och Klinker AB (Almeling, 2014). 
 
Utgående rutter planeras av lagerpersonal och i samtliga fall görs detta så 
logistiskt effektivt som möjligt. Transporterna koordineras efter geografi och 
begärd leveranstidpunkt för att på så sätt spara tid, pengar och miljö. 
 
Lagrets energiförsörjning består av olja som bränns för värme samt el som 
antas bestå av nordisk elmix, vilket innebär en förbrukning av kärnkraft, 
fossila bränslen samt viss del förnyelsebar energi. 
 
Centro har adresserat detta med fastighetsägaren som inlett en översyn för 
att minska uppvärmningskostnad och reducera och helst utesluta 
användningen av olja. 
 
 

5.3.2 Användning 
 
Företaget NCC arbetar med de plattor som skall användas i byggandet av brf. 
Solskenet i Uppsala och plattsättare är ett bolag vid namn M2 Ytskikt. M2 
Ytskikt anger att leveranserna oftast består av mängder per etapp eller per 
trapphus. Väl levererat så distribueras plattorna ut av plattsättare från 
bolaget M2 Ytskikt (Svinghammar, 2014). Övrigt material kommer med lastbil 
från M2s egna lager. Övrigt material består bland annat av 
monteringsmaterial. Montering sker sedan med hjälp av olika material varav 
följande fogmaterial valts att undersökas; Bostik Kakelfog, Bostik Klinkerfog 
(Svinghammar, 2014). Säkerhetsdatablad för dessa ämnen har granskats 
(Miljöavdelningen, 2012) (Miljöavdelningen, 2012). 
 
Kakelfogen som används innehåller portlandcement samt oorganiskt 
fyllmedel. Enligt SundaHus får produkten bedömningen B, vilket innebär att 
den inte kan nå högsta nivån då det finns hälsofarliga ämnen både vid 
tillverkning och vid användning men produkten har inga allvarligare 
ingångsämnen som klassificerar den sämre, exempelvis som cancerogena 
ämnen, farliga för vattenmiljön etc. Dess ingångsämnen är riskämnen som kan 
irritera inandningsorgan och hud och det föreligger en risk för allvarliga 
ögonskador (SundaHus, 2014).  
 
Klinkerfogen har följande ingångsmaterial; portlandcement, kvartsand samt 
oorganiskt fyllmedel. Även klinkerfogen får bedömning B och produktens 
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risker är samma som för kakelfogen, irriterar inandningsorgan och hud och 
det finns risk för allvarliga ögonskador (SundaHus, 2014). 
 
Enligt NCC (Larsson, 2014) skall allt avfall som blir på bygget sorteras och M2 
stärker detta genom att bekräfta att spill och trasiga plattor sorteras som 
fyllningsmaterial och övrigt avfall sorteras enligt arbetsplatsens anvisningar, 
eventuellt miljöfarligt avfall tas om hand för deponi. Detta är rutiner som alla 
medarbetare ska känna till och avfallssortering är ett krav från beställare 
(Svinghammar, 2014). Att bara deponera miljöfarligt avfall innebär en stor risk 
då ämnen kan läcka ut och skada miljön allvarligt. 
 
När det gäller livslängd och planering för återvinning anger Johan 
Svinghammar vid M2 att kakel i princip har en oändlig livslängd men att den i 
regel brukar anges som 30 år. Återvinningen sker som fyllningsmaterial då 
demontering av keramik inte är möjlig utan att förstöra produkten. 
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6 Analys av resultat 
 

 

6.1 Återkoppling till kategorier för miljöpåverkan, 
hållbarhetsprinciperna 

 
I och med att en hållbarhetslivscykelanalys genomförs är kategorierna som 
normalt sett formuleras i det tredje steget i utförandet med livscykelanalyser 
redan angivna. Nedan dras paralleller mellan resultat och kategorier för 
miljöpåverkan, alltså de fyra hållbarhetsprinciperna, och analyser utförs. 
 
I detta avsnitt förtydligas också svaren till de fyra frågetecken som sattes upp 
som utgångspunkter, nämligen; 

 Vem? 

 Var? 

 Hur? 

 Vad? 
 
På frågan om var råvaruutvinningen sker kom det fram sent att Ukraina 
eventuellt är plats för råvaruutvinning för kakelplattan. Därför har inga 
grundligare analyser utförts exempelvis angående sociala förhållanden och 
återkoppling till vem som utför det och till hållbarhetsprincip fyra. Det finns 
fortfarande en osäkerhet om materialen överhuvudtaget kommer från 
Ukraina då det köper material även från andra delar i Europa. Därför är det 
inte relevant att redovisa djupare analyser om just råvaruutvinningen där. Det 
som dock kan noteras är att eftersom Marazzi investerat i en egen gruva 
verkar det som att råvaruutvinningen kommer att ske där ett relativt bra tag. 
Dock är det egentligen alldeles för svårt att säga då inga prisuppgifter har 
setts och marknaden för råmaterial är allt för okänd. Råvaruutvinningen 
anlades i Ukraina för att kvaliteten på kaolin är bra men andra aspekter som 
kostnader, arbetskraft, livslängd tros ha spelat en stor roll i det hela. I en 
bransch där många företag konkurrerar om samma marknadsandelar har 
sådana aspekter en stor inverkan över investeringar för att företaget 
överhuvudtaget skall kunna överleva. 
 
Även platsen och att det var ytterligare ett företag som levererade material 
till klinkerplattan kom fram sent. Denna utvinning sker dock på samma ställe 
som produktionen, i Chlumčany, varav åsikter om exempelvis sociala 
förhållanden kan kopplas till resultatet angett för Tjeckien i avsnitt 5.2.1. 
  
I båda fallen har det varit svårt att få någon att berätta hur utvinningen sker. 
Anledningarna kan vara många men det kan påpekas att gruvindustri och 
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brytning i dagbrott har ett relativt dåligt rykte både när de gäller arbetsvillkor 
och miljöpåverkan. Som beskrivits i resultatet är riskerna för miljön stora med 
råvaruutvinning i dagbrott och i sjöar då ekosystem oundvikligen påverkas. I 
det här fallet har produktionen varit belägen på samma ställe i många år men 
det bortser inte från problematiken, som i fallet med Italien, att 
råvaruutvinningen måste flyttas och att det inte finns en oändlig tillgång på 
råvarumaterialen. I och med detta blir det intressant att analysera vad som 
hänt med de områden där råvarumaterialet tagit slut då detta i högsta grad 
återkopplar till hållbarhetsprincip tre och degeneration av markområden. 
 
Granskas satellitbilder finns det i närheten av Sassuolo större områden som 
antagligen fungerat som öppna dagbrott. Problemet med att bara lämna 
dessa områden är stora. För det första har antagligen naturliga ekosystem 
förstörts redan vid anläggandet av brotten. Om det sedan är så att dessa 
områden bara överges står vi inför ytterligare miljöproblem. Vid brytning av 
material kan det mycket väl finnas olika typer av metaller och andra 
grundämnen på platserna som frigörs oavsiktligt. Lämnas ett brott finns det 
inget som säger att dessa metaller är bundna till marken. Vattenfylls dessa 
reservoarer kan detta leda till att ytvatten och grundvatten förstörs och 
förorenas. Det tar också en väldigt lång tid för dessa brott att återhämta sig 
och kunna husera liv och nya ekosystem igen. I denna fråga finns inga 
uppgifter om hur dessa platser hanterats, men just av den anledningen är det 
rimligt att utgå från ett ”worst case” scenario. Är det så att platser bara 
lämnats är detta ett stort problem för miljön och intilliggande samhällen. 
 
Att både produktionen i Sassuolo effektiviseras och att råvaruutvinningen 
flyttas från ett område som fungerat som ett keramikdistrikt sedan 1600-talet 
är antagligen ett problem för den sociala aktiviteten i området. Risken är att 
ett område så koncentrerat och utvecklat inom en bransch kanske inte 
inhyser alltför många möjligheter inom andra branscher och områden. Om 
fler företag utför samma effektiviseringar och även de har varit tvungna att 
flytta sin råvaruutvinning antas att samhället kommer att lida med avseende 
på att många arbetstillfällen går förlorade. Den stora arbetslöshet som redan 
råder i Italien stärker teorin om att många kan komma att få det svårt 
framöver. Dessutom antas att medelåldern på anställda antagligen faller inom 
ett visst spektrum där dessa eventuellt inte har möjlighet till vidareutbildning 
eller omskolning samt att detta nog ofta kan kännas otillfredsställande om de 
under större delen av sitt verksamma arbetsliv arbetat inom samma sektor. 
Detta kan försätta Sassuolo i en svår situation med en ökad arbetslöshet. Om 
det är ett stort problem i området just nu har inte undersökts mer ingående 
men fortsätter utvecklingen i samma riktning är det ett alternativ som inte är 
omöjligt och som gör det svårare för ett socialt hållbart samhälle att uppnås. 
Svårigheter att kunna försörja sig leder ofta till att de mest ekologiskt hållbara 
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alternativen väljs bort. Däremot är det svårt att uttala sig om vem som är 
ansvarig. Skulle företaget inte utveckla sin verksamhet skulle det antagligen 
innebära en förlorad marknadsandel på grund av mindre möjlighet att 
konkurrera med andra företag och på så vis skulle anställda ändå förlora sina 
jobb.  
 
Något som är positivt med den utveckling av nya teknologier som krävs är att 
unga blir mer eftertraktade på marknaden vilket nämndes vid studiebesöket. 
Denna grupp har i regel svårt att slå sig in på arbetsmarknaden i synnerhet 
som nyexaminerade. Väljer företag i Italien att satsa på dessa yngre förmågor 
kan det i längden leda till ett starkare samhälle både socialt och ekonomiskt i 
form av större inkomster till samhällen som kan producera mer samt att 
ungdomar väljer att utbilda sig. I och med att Marazzi nämner sitt lärocenter 
där de sysslar med intern utbildning finns det ytterligare utrymme för att de 
tar ansvar för det intilliggande samhället och verkar för ett socialt hållbart 
samhälle och princip fyra då det bidrar till att uppfylla behov såsom 
delaktighet, kreativitet med mera. 
 
När det gäller verksamheten i Tjeckien verkar det som om de har ett gott 
anseende då de anställer flera olika generationer med anknytning till 
varandra. Vore de en mindre bra arbetsgivare borde folk röra sig ifrån 
företaget men ca en femtedel av stadens befolkning är involverad i företaget 
vilket gör det till en viktig del av samhället. Visserligen kan ett annat 
perspektiv appliceras där eventuellt valmöjligheterna kring var invånarna 
arbetar i området är begränsade då det är en så stor industri och folk i princip 
alltid är beroende av arbete.  Deras egna åsikter som presenterats, om att de 
själva anser att de bland annat uppmuntrar och uppmärksammar uppgifter 
som utförs med goda resultat samt att de erbjuder en bra arbetsmiljö, stärker 
deras möjlighet att de främjar goda sociala förhållanden och möjligheter för 
människor att uppfylla sina behov. Denna information är dock ensidig och 
speglar bara det egna företagets åsikt och skall därför betraktas källkritiskt.  
 
Även om det eventuellt finns ett problem med att verksamheter effektiviseras 
skall det också framföras att ur ekologisk hållbarhetssynpunkt är detta 
troligtvis inte något negativt. Utvecklingen med ”closed-circle-processes” som 
utnyttjas av båda producenterna har antagligen genererat besparingar av 
både vatten och energiförbrukning. Nya teknologier och möjligheterna att 
återanvända material i plattorna minskar också behovet av att utvinna nytt 
råvarumaterial. Dessa åtgärder leder alla till att till viss del uppfylla 
hållbarhetsprincip ett och två med att systematiskt begränsa vad som utvinns 
och hur mycket som behöver utvinnas eller produceras. Detta är något som 
sparar på ekosystemtjänster och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att de i 
Italien fortsätter att satsa mer på att effektivisera och modernisera tyder på 
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att det finns en medvetenhet och ett ansvarstagande hos producenten. Dock 
anses att en utvärdering borde genomföras över möjligheterna att använda 
sig av förnyelsebar energi för att begränsa vad som utvinns och uppfylla 
hållbarhetsprincip ett och begränsa ökningen av växthusgaser i biosfären. 
Detta gäller båda produkterna, att istället för att använda sig av naturgas som 
bland annat kan bidra till en ökning av metangaser i biosfären, se till 
möjligheterna att bara använda förnyelsebar energi. 
 
När det gäller hälsorisker med arbetet i fabrikerna är det svårt att dra några 
egentliga slutsatser, och i vilken mån de på så vis strider mot 
hållbarhetsprincip fyra, då bristande information finns om vilka ämnen som 
används samt hur undersökningar kring vad för eventuella biämnen som kan 
extraheras utförts, exempelvis geologiska förundersökningar etc. Men att det 
eventuellt kan finnas ämnen, exempelvis kvartsdamm som inte är hälsosamt 
att arbeta i närheten av, är en möjlighet. Speciellt eftersom den delen där 
störst hantering med råmaterialen sker inte fick besökas.  
 
Även den brist på uppgifter som finns angående användandet av glasyr är 
intressant att analysera. Ingen av producenterna har velat lämna information 
om dess ingångsämnen vilket leder till vidare funderingar. De ämnen som togs 
upp i resultatet är nästintill alla skadliga på ett eller annat sätt vilket 
producenter antagligen är mycket väl medvetna om. Glasyrer ur 
hållbarhetssynpunkt motsätter sig därför i princip alla villkor som skall 
uppfyllas. Då de består av metalloxider och kan ha innehåll av andra 
kemikalier som inte finns i alltför hög koncentration naturligt i biosfären 
strider det mot princip ett och två. Även hållbarhetsprincip fyra brister då 
ämnena beskrivna är hälsofarliga att arbeta med.   
 
Att den ena produkten produceras i Italien och den andra i Tjeckien kan ses 
som ett problem med avseende på det som nämnts om korruption som är ett 
av de större problemen med social hållbarhet. Dock är korruptionen och 
misstroendet i både fallen större hos de politiska makterna än industrier i 
landet. Italien är ändå ett land som följt med mer eller mindre i utvecklingen 
och där de flesta har en acceptabel levnadsstandard med utbildade invånare. 
Detta antas leda till att anställda har möjlighet att ställa krav och att 
företagare är måna om att arbeta mot korruption, i synnerhet då de handlar 
med marknader där korruption är sällsynt att hitta. Dock är det svårt att få 
igenom lagförändringar och regelverk i Italien, och antagligen i Tjeckien också, 
vilket kan leda till att stora företag bidrar till användandet av mutor och annat 
men att uttala sig om specifika företag och verksamheter anses för osäkert då 
den egna kunskapen är alltför begränsad.  
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Detsamma gäller för Tjeckien, som också anses ha goda möjligheter att 
utvecklas och där det är en acceptabel levnadsstandard. Har företag ett 
förtroende hos den lokala befolkningen, som eventuellt med produktionen i 
Chlumčany, kan det eventuellt leda till en förändring hos makthavare på 
längre sikt, speciellt med tanke på export och möjligheterna stora företag har 
att generera större inkomster och stötta det egna landets ekonomi.  
 
Det som behöver understrykas är att handel med dessa länder inte utesluter 
ett bidrag till involverandet med korruption och därmed motverkar att social 
hållbarhet uppnås. Men industrier i båda länderna har ett betydligt större 
förtroende hos allmänheten än organisationer kopplade till staten, vilket ses 
som positivt. 
 
I Tjeckien måste också problemet med diskriminering och fackföreningar 
belysas. Fackföreningar kan stötta redan diskriminerade grupper och 
minoriteter vilket gör det än mer relevant att inte känna sig tveksam till att 
ingå i ett medlemskap med fackföreningar. Om det finns en tveksamhet att 
ingå i en facklig organisation finns en stor risk att flera av de behov som tas 
upp i tabell 2 förhindras. 
 
Transporter är något som inte går att undvika i och med importen som krävs. I 
alla fall utförs dessa av lastbilar som till störst del drivs av diesel. Diesel bidrar 
till utsläpp av bland annat svaveloxider och kväveoxider och kan kopplas till 
hållbarhetsprincip ett. Åtgärder för att begränsa den negativa miljöpåverkan 
är om transporterna alltid är logiskt planerade som i fallet från Centros lager i 
Bro, samt att mängden transporter som går tomma minskas. Det finns också 
en möjlighet att använda andra färdmedel så som tåg och båt som bidrar 
mindre till utsläpp av exempelvis växthusgaser och här borde en utvärdering 
utföras. 
 
Det största problemet som anses av vikt efter själva tillverkningen är när 
plattorna ska användas i produktionen av bostäder. Här besvaras hur det går 
till, och därmed av vem och med hjälp av vad. De fogmaterial som måste 
användas i det här fallet är hälsofarliga och även om skyddsåtgärder tillämpas 
finns det en risk för plattsättarna. Detta gör att det motsätter sig flera av 
principerna, så som princip två på grund av innehåll av kemiska substanser 
samt fyra då det utsätter plattsättarna för risk. 
 
I användandet ifrågasätts också informationen som kommit fram om hur 
avfallshantering går till och att eventuellt miljöfarliga ämnen tas om hand för 
deponi. Det innebär en stor risk för miljön då farliga ämnen kan läcka ut. NCC 
som är ansvarig för arbetsplatsen antas ha en större kontroll över 
avfallshantering, och miljöfarliga ämnen antas tas om hand för destruktion 
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eller återvinning i den mån som går. Detta är ett sätt att uppfylla 
hållbarhetsprincip ett och två, att behålla ämnen i slutna cykler. 
I all packning används plaster och papp. Här är det viktigt att hantera plaster 
enligt hållbarhetsprincip två. Där anges det att används plaster ska det ses till 
att dessa återvinns och att materialet skall behållas i slutna cykler där inga 
kemiska substanser läcker ut. Alla företag har dock angett att det har en god 
avfallshantering. När det gäller pappkartonger och användandet av pallar är 
det viktigt att dess råvarumaterial bland annat kommer från certifierade 
skogar för att på så vis uppfylla hållbarhetsprincip tre.  
 

6.2 Jämförande analys  
 
Som en sista del i analysen av resultaten görs en jämförande del mellan de två 
plattorna.  
 
De båda plattorna består av ingångsämnen med liknande riskprofiler. Det är 
inte ämnen som nämnvärt kommer att leda till en koncentrationsökning av 
ämnen utvunna från jordskorpan men det finns en möjlighet att de kan 
innehålla ämnen som kan vara hälsofarliga. 
 
De båda plattorna tros också ha ett visst innehåll av återvunnet material. Här 
skulle kvantitativ information varit betydelsefull då det har en relativt stor 
inverkan över hur ekologiskt hållbara de olika plattorna kan anses vara. Ju 
större andel återvunnet material desto mindre påfrestning på miljön genom 
bland annat råvaruutvinning. 
 
De olika platser där respektive platta produceras har också likheter angående 
den sociala hållbarheten. Båda länderna har problem med korruption och 
enligt egen åsikt även vissa problem med diskriminering.  
 
Den största skillnaden berör bränningstemperatur och glasyr. Klinkerplattan 
bränns i högre temperatur på grund av önskade hållfasthetsegenskaper vilket 
leder till en större energiförbrukning. Klinkerplattan kräver också fler ämnen 
för att med hjälp av glasyr få den svarta färgen vilket är negativt både 
gällande råvaruutvinning och också hälsorisker. 
 
I övrigt anses de ha liknande effekt på miljön men slutsatsen kan dras att 
kakelplattan har en något mindre negativ miljöpåverkan främst beroende på 
användandet av glasyr.  I Tabell 4 anges i vilka processer och aktiviteter de 
olika principerna uppfylls. Plattorna får lika resultat. Där de största 
skillnaderna finns uppnås ändå den grad som anses allvarligast, röd 
markering. Detta gäller bland annat förstörelsen av ekosystem vid 
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råvaruutvinning, användandet av glasyr vid tillverkning och användandet i 
bostadsproduktion som kan innebära hälsorisker.  
 

6.3 Slutsats kring resultat 
 
Det svåra med att utföra en livscykelanalys är att under en bestämd tid hinna 
samla in den information som krävs. Tidsperspektivet har varit något som 
påverkat resultatet. Att i det här fallet alltid ha varit beroende av att andra ska 
besvara frågor har också haft en stor inverkan på vad som redovisas. Tillgång 
till interna dokument har inte funnits och att förlita sig på att leverantörer och 
andra skall besvara ingående frågor utan någon skyldighet eller plikt har varit 
relativt tidskrävande. Även om det från början varit en stor beställare, som 
Riksbyggen, som agerat som uppdragsgivare förstås relativt snabbt att den 
mängd som importeras till Sverige ställd mot den stora mängd som de 
ledande producenterna producerar är av mindre betydelse. 
 
Ytterligare en utmaning har varit att verkligen förstå den omfattning som 
produktionen resulterar i och hur många olika parter som är involverade. Från 
början var informationen ytterst begränsad, vilket var en av anledningarna till 
att just dessa plattor valdes. Det slutgiltiga läget som presenteras är att 
råvaruutvinningen troligast sker i Ukraina för plattan Aqua och i Tjeckien för 
plattan Rock. Att hela tiden bli lotsad vidare till nya leverantörer och 
återvändsgränder när startpunkten för plattorna trotts vara känd ledde till att 
beslut fick tas att grunda rapporten på den information som hittills funnits. 
Tiden räckte till slut inte till då det på vissa ställen fanns en ovilja att besvara 
vissa frågor. 

Tabell 4. Grad av negativ miljöpåverkan 
Röd markering – Principen uppnås ej 
Gul markering – Principen uppnås till viss del 
Grön markering – Principen anses uppnås 

G 
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Detta återspeglas också i resultatet och därmed också i analysen då flertalet 
antaganden fått göras och mycket information har fått sökas på andra håll. 
Det är mycket information som inte kunnat bekräftas och som varit mer 
övergripande och inte nödvändigtvis kunnat kopplas till de plattor som valdes 
att analyseras.  
Slutsatser om hur hållbara dessa plattor är har ändå kunnat göras på goda 
grunder. För att begränsa produkternas negativa miljöpåverkan anses flera 
åtgärder kunna utföras. I det här fallet kanske inte det största problemet är de 
råmaterial som brukas. Mer vikt bör då ligga kring en utredning hur 
råvaruutvinningen går till samt vad som händer med de platser där materialen 
sinat och om det finns ytterligare möjligheter att återvinna mer material i 
plattorna. Eftersom plattorna har så pass lång livslängd och de material som 
antagligen används inte bidrar i större mängder till att öka koncentrationen i 
biosfären av ämnen från jordskorpan är det eventuellt inte det första som bör 
granskas. Övergivna platser och stora störningar i ekosystemen med 
grundvatten som förorenas eller att dess vattenstånd sänks är problem som 
är allvarliga.  
 
Glasyrer som används är även det något som påvekar miljön i större 
utsträckning om med utgångspunkt i den generella information som angivits 
angående färgerna blå och svart. Finns det inte ännu några glasyrer som kan 
användas för att få fram blå och svart färg som inte består av angivna miljö- 
och hälsofarliga ämnen bör ett övervägande eventuellt göras över vilka färger 
som skall finnas tillgängliga till konsument. 
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7 Analys av utförandet med 
hållbarhetslivscykelanalys 

 

7.1 Källkritik 
 
Då ett samhällsbyggarföretag som Riksbyggen introducerar ett nytt 
hållbarhetsperspektiv på ett befintligt verktyg visar de att de ligger i framkant 
för branschens utveckling mot att alltid arbeta för en hållbar produktion. 
Riksbyggen bevisar att de tar ett ansvar för framtiden. När stora företag som 
antagligen har störst möjlighet att påverka utvecklingen på kortast tid visar ett 
strukturerat hållbarhetsarbete i hela sin verksamhet är förhoppningen god om 
att denna kunskap och detta sätt att se på omvärlden ska följas i flera led. 
Riksbyggen har en kooperativ kundkrets, ett samarbete med många stora 
entreprenörer, flera olika typer av underleverantörer flera tusen anställda och 
ett allmänt känt varumärke. Kan Riksbyggen påverka alla sina led är de på god 
väg för att i alla fall försöka uppnå ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 
 
Däremot finns det inget som säger att Riksbyggens metod att arbeta för 
hållbarhet är den optimala. Tidsbristen har gjort det svårt att analysera andra 
metoder och att jämföra. Men när det gäller livscykelanalys anses metoden 
som utgår från hållbarhetsprinciper ytterst positivt. Utrymmet som finns för 
att analysera och förändra det egna hållbarhetsarbetet och att inget är strikt 
förbjudet gör att många företag kan ta till sig metoden i sin strävan efter att 
arbeta mer hållbart. 
 
Att utföra en livscykelanalys som den vanligen utförs bortser från en viktig 
aspekt; den fjärde hållbarhetsprincipen och därmed social hållbarhet. De tre 
första principerna är relativt lätta att ta till sig och utgör en sammanfattande 
grund för vad som krävs för ekologisk hållbarhet. Den fjärde principen tillför 
ett perspektiv på analysen som relativt snabbt går att förstå och är av högsta 
vikt för att uppnå hållbarhet. Tankarna kring att mycket av de mest hållbara 
alternativen gällande ekologiska val kommer att väljas bort om inte 
människan kan uppfylla sina egna primära behov som känns viktigast för 
stunden, styrker vitsen med princip fyra. Det tillsammans med idén om att 
inget är förbjudet i systemarbetet och förståelsen för att avkastning och 
ekonomiska aspekter alltid kommer ha ett inflytande över företags 
verksamheter gör att metodens fördelar, ur en hållbarhetssynpunkt, är stora. 
Metoden har lyckats knyta ihop social hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt 
ekonomisk hållbarhet som alla tre är likvärdiga perspektiv för en hållbar 
utveckling och målet med ett hållbart samhälle. 
Som nämnts har en av de stora utmaningarna med att utföra 
livscykelanalysen varit beroendet av information från just underleverantörer. 
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Av denna anledning beslöts därför att två produkter skulle följas. Om det 
skulle ta stopp någonstans i informationssökandet fanns det två alternativ att 
studera. Som resultatet visar finns det företagsinformation som inte är 
tillgänglig för inköpare, men de båda produkterna har ändå gått att följa i 
princip hela vägen till råvaruutvinning vilket eventuellt lett till mindre 
ingående granskningar då tillgänglig tid delats upp på två produkter istället för 
en. Även kommunikationssvårigheterna kan ha haft betydelse och det faktum 
att produktionerna lagts i andra länder för hur ingående resultatet blivit. 
Inköpare i Sverige har varit till stor hjälp och skulle påtryckningar fortsätta att 
komma från inköpare skulle de eventuellt vara tvungna att leverera all 
information som efterfrågas. Sverige är dock beroende av import av dessa 
typer av produkter och företagen som levererar analyserade plattor har 
enormt stor produktion där Sverige och Riksbyggen utgör en mindre del av de 
som beställer. I slutändan tros dock all export för respektive företag vara av 
vikt och framförallt rykte, vilket nog varit gynnsamt i informationssökandet.  
 
Ytterligare synpunkter kring var informationen kommit från är att det som 
angivits skall ses utifrån ett källkritiskt perspektiv. Det är endast intervjuer och 
allmänna övergripande studier som resultatet kunnat byggas på. Med andra 
ord finns det ingen definitiv bekräftelse på att informationen som lämnats är 
korrekt. Dock anses den information som lämnats vara så pass generell att det 
känns oviktigt för några av de tillfrågade att inte ange korrekt information. Att 
uppdraget kommit från en av deras samarbetspartners gör det än mer troligt 
att informationen är korrekt.  
 
Som egen kritik kan noteras att ett objektivt arbete som är tidsbegränsat är 
ytterst svårt. Då en mer ingående uppfattning har funnits kring Italien och 
levnadsförhållanden där har en grundligare analys kunnat göras över 
produktionen där. 
 

7.2 Upplysningar till Riksbyggen 
 
Att för första gången på Riksbyggen ha utfört en hållbarhetslivscykelanalys 
tros i slutändan, oberoende av resultat, vara gynnsamt för det interna 
hållbarhetsarbetet och att viktiga slutsatser har kunnat dras. Syftet var att 
försöka måla upp en hållbarhetsprofil och kartlägga en produkts hela livscykel. 
Detta har gjorts men med en större del antaganden vilket visar på 
svårigheterna att få information ju längre ner i ledet som nåddes och detta 
kommer kunna presenteras för interna medarbetare. 
 
Underlaget och rapporten där hållbarhetsprinciperna är kopplade till direkta 
aktiviteter som Riksbyggen har kontakt med tros, som målet var, kunna väcka 
en dialog och ett intresse för hållbarhet. Ett stimulerat hållbarhetstänk i hela 
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organisationen kommer ge en större förståelse för vad hållbara inköp är och 
att detta alltid skall eftersträvas att väljas. 
 
I fallet med kakel- och klinkerplattan som måste importeras och därför 
resulterade i en rad underleverantörer tros kunna ge en förståelse för att en 
viss grad av granskning av den närmaste leverantören är av vikt, i den mån att 
det inte nödvändigtvis räcker med de direkta krav som ställs utan att 
underleverantörer bör kunna bevisa att de i sin tur ställer krav angående 
hållbarhet.  
 
Att mycket information kring de båda hållbarhetsprofilerna är okända 
förtydligar också syftet de övergripande problemen som Riksbyggen står inför. 
Det faktum att informationen är så svår att få fram. Att mycket av det som 
från början trotts vara det som har störst negativ miljöpåverkan, så som 
användandet av glasyrer, var svårast att spåra är viktiga slutsatser att belysa.  
 
Detta kommer förhoppningsvis leda till en ännu större förståelse för varför 
arbete med hållbarhet är så pass relevant och att flera hos Riksbyggen kan ta 
till sig det egna arbetet med hållbarhet, de fyra hållbarhetsprinciperna, och 
föra frågan om hållbarhet vidare i flera led. Förstår fler hos Riksbyggen vad de 
står för och vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete kommer fler vara tillräckligt 
insatta för att kunna ställa rätt frågor och våga ställa rätt krav i samarbetet 
med underleverantörer. 
 
Slutsatserna berör också det problem och faktum att det är så många olika 
parter involverade och det är svårt att ha kontroll i ett helt produktionsled. 
Detta belyser dock ytterligare vikten av att de anställda är insatta och kan föra 
en dialog med underleverantörer och producenter om deras hållbarhets-
arbete och förklara Riksbyggens krav som beställare. Det som är viktigt att 
upplysa är dock att i samarbetet med leverantörer och hållbarhet vara tydlig 
med att inga krav är ouppnåeliga och att det handlar om att få alla parter att 
jobba för ett hållbart samhälle. 
 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Som rapporten tagit upp har de mesta svårigheterna bestått i att få 
information om produkterna. Därför skulle det vara intressant att utreda 
varför vissa dokument är konfidentiella och hur man som beställare kan kräva 
en större delgivning av information. Och framförallt hur beställare och 
importör skall kontrollera att informationen som delges är korrekt. Med 
dagens ISO-standardiseringar och certifieringsverktyg är det relativt lätt att 
visa upp certifikat utan att större ansträngningar i produktioner och 
verksamheter nödvändigtvis görs. Många av dessa verktyg berör inte heller 



 
Examensarbete: HÅLLBARHETSLIVSCYKELANALYS PÅ KAKEL OCH KLINKER 

 

- 52 - 
 

den sociala hållbarheten som är en stor del av Riksbyggens hållbarhetsarbete. 
Att därför få tillgång till dokumentation även över ingångsämnen och dylikt 
för att på så sätt kunna utreda hälsorisker och ta ställning till vissa produkter 
är av stor vikt. 
 
När Riksbyggen har ett så pass tydligt hållbarhetsarbete men det eventuellt 
inte kan efterföljas i alla led brister mycket av de grundläggande idéerna i alla 
fall, och detta ses som ett stort problem. Finns uppgifter som direkt strider 
mot Riksbyggens självklara val angivet i dokument som inte Riksbyggen får ta 
del av kan just bristen på information eventuellt vara tillräckligt för att säga 
upp avtal och samarbeten. 
 
Ytterligare förslag berör en utredning hos själva Riksbyggen och hur stor 
medvetenhet som finns, efter att denna rapport presenterats internt, kring 
deras eget hållbarhetsarbete och de fyra hållbarhetsprinciperna. Ovan 
nämnda utredning blir något bristfällig om de egna medarbetarna inte själva 
vet och kan representera Riksbyggens hållbarhetsarbete. Det leder också till 
att vidare studier för att se om det finns möjlighet att Riksbyggens 
hållbarhetsarbete även kan appliceras av underleverantörer och hur krav och 
efterfrågan från Riksbyggen bemöts och hanteras. Hur långt kan deras 
budskap nå och kan Riksbyggen på så sätt få en större kontroll över vad de 
använder i sin produktion? 
 
En bredare utredning om Riksbyggen kan använda sig av kakel och klinker i sin 
produktion med gott samvete vore också intressant. Det vore intressant att 
ytterligare utreda hur kakel och klinker kan uppfylla de fyra 
hållbarhetsprinciperna, var det finns möjligheter till förbättringar i produktion 
och användning, och att jämföra materialen med andra vägg- och 
golvbeklädningsmaterial. Skall Riksbyggen fortsätta uppföra bostäder med 
kakel och klinker och skall de eventuellt använda sig mer av materialet då det 
har mindre nackdelar än andra material? Hur kan materialet helt uppfylla de 
fyra hållbarhetsprinciperna? 
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1. Utskick av med intervjufrågor 
 
First of all I need to know what the product consist of, every material or 
substance is of interest even if there is an insignificant amount. Is there any 
product description file who I could take part of? And where is this process 
taking place? Are the materials transported to factories? Have geological 
investigations been made on the area where raw materials are being 
extracted and if so what’s the results and conclusions?  
 
How are the materials being extracted and by whom? What type of energy is 
being used and is any water needed? And what happens to the places where 
this processes take place? Are areas and thereby ecosystems disrupted and 
how did you find places with the right type of raw material? Can you use the 
same place for a long time or do you have to move? How far down do you 
have to dig to get the right materials? 
 
After extracting and getting all the materials for the product what happens 
then? The first step is to get the right mix for the tile? How do you do this? 
What type of energy is being used and do you need to add water or use water 
in any kind in this procedure? Do you use “damaged tile” that can not be sold 
in the mix? 
 
When having the right mix I guess it’s time for pressing? How do you do this? 
With what type of energy? And do you need water or something else for this 
process?  
 
The “rock” tile has a black color, do you need to add a glaze to get this color? 
Is the glaze being added after pressing the tile? If there is a glaze or if the 
color comes from something else can you please describe this? Where you get 
the color, what’s in it, how it reaches the manufacturing factory. 
  
When this is done you dry the tile in an oven? How are the ovens build up, is it 
a non stop flow or how does this work? What type of energy is being used and 
what happens to the overflow of heat? Is there any pollution or other waste 
in this process?  
 
Is this how you get a finished tile? 
 
When it’s finished you pack it in cardboard boxes? And glue it together? 
Where do you get these boxes from? Where do you get the glue? And is it 
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paper boxes? What’s in the glue? How many tiles are in one box? And how 
many can you pack your transports with? 
 
What type of transportation are you using to get the tiles to Bro? And what 
type of energy is needed?  
 
Questions in general: 
 
How does your waste management function? 
How do you see yourself beneficial to the nearby community? For example 
are you creating jobs, working actively for the environment?   
How would you identify and describe your own strengths/weaknesses 
regarding sustainability – Your own work with sustainability, your rules 
regarding sustainability? What’s your own requirements/communication with 
subcontractors? 
How’s the environment for workers? How do you handle safety and 
compensation for labor, and are there any processes that could affect the 
health for persons carrying out the work? 
 
 


