
Livscykeltänkande
Tvådagarskurs i Stockholm & Göteborg

Kursinformation Göteborg
Datum: 8-9 oktober
Plats:    Chalmersska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg
Pris:      11 500 kr ex moms (partnerrabatt 20%*)
Språk:   Svenska

Kursinformation Stockholm
Datum: 12-13 november
Plats:    IVL, Valhallavägen 81, Stockholm
Pris:      11 500 kr ex moms (partnerrabatt 20%*)
Språk:  Engelska vid behov

För anmälan och frågor kontakta: 
Sara Palander, telefon: 031 772 56 40
E-post: lifecyclecenter@chalmers.se
Mer information: www.lifecyclecenter.se/training

Livscykeltänkande är numera ett krav i ISO 14001-standarden om 
miljöledning, ligger till grund för miljövarudeklarationer (EPD:er) 
och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. 
Att kunna tillgodogöra sig information från livscykelanalys, tolka 
resultaten utifrån din organisation och förstå betydelsen av dess 
avgränsningar är centralt för att aktivt kunna utveckla produkter 
och tjänster hållbart. Policyutveckling genomsyras av livscykel- 
perspektivet med initiativ som Product Environmental Footprint 
och krav på hållbarhetsaspekter vid upphandling. 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som behöver en större förståelse 
för livscykelperspektivet, inklusive livscykelanalyser (LCA) och 
dess roll för hållbar utveckling i din organisation. Du vill fördjupa 
dina kunskaper och förfina dina metoder för att kunna ta ett hel-
hetsgrepp om produkter och tjänsters miljöpåverkan.

Du arbetar exempelvis som strateg, miljösamordnare/miljöchef, 
inköpare eller utredare inom offentlig verksamhet eller näringsliv-
et och har fokus på hållbarhet. Du behöver inte ha några förkun-
skaper om livscykelanalys, men bör ha grundläggande kunskaper 
om hållbarhet och i din yrkesroll kommit i kontakt med produkter 
och tjänsters miljöpåverkan för att tillgodogöra dig kursinnehållet 
maximalt.

Livscykelperspektivet, att förstå produkters och tjänsters miljöpåverkan genom hela värdekedjan, blir allt 
viktigare såväl för näringslivet som för kommuner och myndigheter. Under den här tvådagarsutbildningen 
får du, genom konkreta exempel och metoder, en fördjupad kunskap så att du kan tillämpa livscykel- 
tänkandet i din verksamhet. 

Utbildningen ger kunskaper i:
• Hur livscykelperspektivet påverkar företag och myndigheter.
• Vad LCA är och vilken nytta kan den ge dig.
• Konkret tillämpning av livscykelperspektivet i olika funktioner 

och verksamheter, t ex inom upphandling och miljökommu-
nikation.

• Product Environmental Footprint och annan livscykelbaserad 
policyutveckling nationellt och globalt.

• Implementering av livscykeltänkande i din organisationen.

Kursledarna har lång erfarenhet från akademi, näringsliv och for-
skningsinstitut. Gästföreläsare från näringsliv eller myndigheter 
kommer att ge exempel på hur livscykelperspektivet kan använ-
das som ett verktyg för ökad miljönytta samt vilka utmaningar 
som det kan föra med sig. Mycket tid för övningar kommer ges.

Utbildningsmål
Efter kursen har du kunskap och inspiration för att använda livs-
cykelperspektivet i din egen verksamhet. Du känner till begrep-
pen livscykeltänkande och life cycle management och har med 
dig konkreta exempel på hur de kan tillämpas för ökad affärsnytta 
och för att ta strategiska beslut. Du har fått förståelse för livs-
cykelanalys som metod, dess användningsområden, styrkor och 
svagheter, och du är trygg i att använda livscykelbaserad infor-
mation i ditt arbete. 

Kursledare
Emma Rex disputerade 2008 
med inriktningen hur livs-
cykelperspektiv används och 
integreras i företag. I dag ar-
betar hon som forskare, grup-
pchef och utbildare vid RISE 
Research Institutes of Sweden 
inom områden som beslutstöd, 
livscykelanalys och cirkulär 
ekonomi. 

Karin Sanne är gruppchef för 
IVL Svenska Miljöinstitutets 
LCA- och miljömanagement-
grupp där hon samordnar 
och utvecklar LCA-relaterade 
uppdrag. Hon är i grunden 
civilingenjör och har mer än 
15 års erfarenhet av tillämpat 
livscykeltänkande inom Akzo-
Nobel.  

* 20% rabatt gäller för partners i Swedish Life Cycle Center. Kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. 


