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Ny webbsida ska bidra till hållbara värdekedjor 
 

Forskning inom produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel har pågått under ett par 
decennier. Metodik och kunskap har byggts upp och anammats av stora multinationella företag, 
men intresset i samhället har under senare åren ökat och ett större behov finns av att förmedla ut 
denna kunskap och metodik.  Swedish Life Cycle Center lanserar i slutet av januari en ny webbsida 
som ska kunna sprida kunskap om livscykelfrågor på ett mer lättillgängligt sätt.   

Det finns en uppsjö av forskning som presenterar förslag för hur vi ska minska vår belastning på samhälle och 
miljö och kunna nå en hållbar produktion och konsumtion. Svenska aktörer är enade om att samverkan mellan 
näringsliv och akademi är en av nycklarna till framgång. Redan på 90-talet såg ett antal eldsjälar från industri, 
Chalmers tekniska högskola och dåvarande industriförbundet (NUTEK) värdet av att samla kompetens inom 
livscykelanalys under ett gemensamt center. CPM grundades (senare Swedish Life Cycle Center), vilket var 
startskottet för år av framgångsrik samverkan mellan näringsliv, myndigheter, forskningsinstitut och akademi.  

Två värdeord som har följt Swedish Life Cycle Center genom åren är transparens och samarbete. Nu skapas 
förutsättningar för effektivt digitalt samarbete och spridning av kunskapen till en bredare allmänhet. Med stöd från 
bland annat projektet ”Svensk plattform för livscykelperspektivet”, finansierat av Energimyndigheten, kan en ny 
webbsida sjösättas den 1 februari 2018. Projektet syftar till att öka spridningen av ett tillämpat livscykeltänkande 
och att få fler organisationer att använda sig av ett livscykelperspektiv. Den nya webbsidan är utvecklad för att 
möta dessa syften. 

- Den här satsningen är oerhört viktig för att höja svensk kompetens inom 
livscykelperspektivet genom att nå ut med mer kunskap och forskning säger 
Susanna Widstrand på Energimyndigheten. Vi ser plattformen som en nyckel 
för att ena landets livscykelexperter och sprida kunskap om 
livscykelperspektivet till fler användare. 

På den nya sajten kommer partners kunna diskutera aktuella ämnen och dela material 
sinsemellan, medan allmänheten kommer att mötas av fakta inom livscykelområdet, 
länkar till kurser och inspireras av goda exempel från olika tillämpningsområden.  

Ulrika Georgsson, kommunikatör på Swedish Life Cycle Center anser att webbsidan kan 
fylla många funktioner: 

- Genom hela utvecklingsprocessen har vi strävat efter att tillgodose behoven 
både hos våra erfarna partners och hos de som vill börja använda livscykelperspektivet, 
men är helt gröna. Vi vill med den nya sajten öka kunskapen hos båda grupperna och 
alla däremellan!  

 

Den nya webbsidan utvecklades under hösten 2017 och lanseras den 1 februari 2018. www.lifecyclecenter.se  

Swedish Life Cycle Center är Sveriges enda nationella plattform för livscykelperspektivet och grundades som en gemensam satsning mellan Nutek 
(numera VINNOVA), Chalmers tekniska högskola och ett antal internationella organisationer under namnet CPM. Sedan starten 1996 har centret 
samlat representanter från akademi, näringsliv, forskningsinstitut och myndigheter för att diskutera och föra användandet av livscykelanalyser och 
närliggande frågor framåt. Genom åren har de bidragit på flera olika sätt, exempelvis initierat, lett och gett input till nya ISO-standarder, skapat 
konkreta verktyg för att förenkla utförandet av livscykelanalyser samt lanserat en öppen LCA-databas. Idag består centret av 14 partners och har 
sedan 2016 ett tätt samarbete med flera av landets myndigheter. Partnerkonstellationer och fokusområden har varierat över tid, men visionen har 
alltid varit densamma – att sprida livscykelperspektivet som trovärdigt och användbart över hela världen. 

 

Kontakt: Ulrika Georgsson, Kommunikatör, Swedish Life Cycle Center & Svensk plattform för livscykelperspektivet 
Telefon: +46 (0)31-772 68 94                                                                                              
E-mail: ulrika.georgsson@chalmers.se 

http://www.lifecyclecenter.se/
mailto:ulrika.georgsson@chalmers.se

	Ny webbsida ska bidra till hållbara värdekedjor

