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Abstract 

 

The environmental debate is more intensive than ever before and the demands on 

companies increase. There are a number of methods to make it easier for the companies 

to fulfil the demands. Life Cycle Assessment (LCA) end ecodesign are some of the 

methods that can be used.  

 

Syntronic AB has the possibility to reduce the products´ environmental impact in the 

design phase. Therefore it is important for the company to make it possible to visualize 

the negative environmental impacts a product can cause in an easy way. It is also 

important to visualize for there clients if any improvement is possible. 

 

The purpose of this thesis is to develop a simplified model. The purpose of the model is 

to illustrate the environmental impact in the design phase of the product. To develop the 

model we have used previous research about environmental impact, legislation and 

methods. With that as a base we have develop a simplified model which Syntronic AB 

can use in their communication with their clients. 

 

The model is built up so that different parameters can be used. That means that the model 

can be applied so it makes it possible to compare compatible material and components to 

already existing materials and components. 

 

The problem in doing a LCA is to get data that is up to date and trustworthy. It limits the 

models trustworthiness if you are forced to use stencil data. Therefore the result that the 

model generates should be considered as an image to used in decision making when the 

company communicates environmental adapt in product development. 
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Sammanfattning  
 

Miljödebatten är mer intensiv än någonsin tidigare och kraven på företagen ökar ständigt. 

Metoder finns att tillgå som ska underlätta för företagen att uppfylla de allt högre kraven. 

Livscykelanalys (LCA) och eko-design är några av de metoder som kan användas. 

 

Eftersom Syntronic AB´s påverkansmöjligheter då det kommer till att påvisa en produkts 

miljöpåverkan, ligger i designstadiet är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna åskådliggöra 

den negativa miljöpåverkan en produkt kan åstadkomma och på ett enkelt sätt kunna 

påvisa detta och eventuella förbättringsåtgärder för sina kunder. 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en förenklad modell för att kunna belysa 

miljöpåverkan redan i designstadiet av en produkt. För att ta fram modellen har vi vägt in 

tidigare forskning om miljöpåverkan, lagstiftning och några av de hjälpverktyg som finns 

att tillgå. Utifrån detta har vi tagit fram den modell som Syntronic AB kan använda i sin 

kommunikation med sina kunder.  

 

Modellens uppbyggnad tillåter att olika parametrar kan användas. Det innebär att 

modellen kan tillämpas på ett sådant sätt att kompatibla material och komponenter till 

befintliga material och komponenter kan jämföras. Dessutom kan modellen användas för 

att se identifiera en produkts totala miljöpåverkan. 

 

Problematiken med att utföra någon form av livscykelsberäkningar är att få fram aktuell 

och tillförlitlig data. Detta begränsar givetvis modellens tillförlitlighet om man tvingas 

använda någon form av schablonmässig data 

 

Det resultat som modellen genererar bör därför betraktas som en bild som kan användas 

som beslutsunderlag vid kommunikation gentemot kunder vid jämförelser om en mer 

miljöanpassad produktutveckling.  
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Förord 

 

Denna promemoria är ett examensarbete på C- nivå vilken är en del av utbildningen 

Industriell ekonomi på Högskolan i Gävle. Arbetet har utförts i samarbete med Syntronic 

AB och vår förhoppning är givetvis att resultatet av detta examensarbete ska vara till 

hjälp för företagets fortsatta miljöarbete. 

 

Detta examensarbete har kunnat genomföras med hjälp av ett antal olika personer vilka 

alla har bidragit till uppsatsen på olika sätt. Ett stort tack riktas till: 

 

Kaisu Sammalisto, vår handledare på Högskolan i Gävle, har väglett oss under 

examensarbetets gång och återkommande gett oss ett positivt och uppmuntrande stöd.    

 

Monica Niklasson, miljöstrateg på Söderhamns kommun, har kommit med många goda 

råd och försett oss med användbar fakta. 

 

Stefan Westlund, vår handledare på Syntronic AB, har försett oss med mycket behövlig 

och framförallt nödvändig information till arbetet. Ett tack riktas även till andra 

inblandade personer på Syntronic AB såsom Susanne Bergström och Stig Silver som 

avvarat en del av sin tid för att förse oss med nyttig och intressant information. 

 

Slutligen, givetvis ett tack till alla de människor i vår närhet som har ställt upp och varit 

stöttande under hela processen.   

 

 

Gävle, juni 2008 

 

 

 

 

 

Lovisa Kihlström                                                                          Anneli Östrand 
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Ordlista 

 

Atmosfär är det hölje som omger jorden och sträcker sig från jordskorpan och upp till ca 

200 meters höjd. Biosfären är en del av atmosfären liksom ozonskiktet. 

Biosfär är den zon som är närmast jorden där det finns liv.  

Diffusa utsläpp är flyktiga organiska ämnen som avdunstar vid användning och inte går 

att mäta. 

Ekosystem är avgränsat område för levande organismer och deras livsmiljö. 

Ekotoxikologisk påverkan innebär miljögifters påverkan på människan och miljön. 

Freoner är ämnen som har starkt nedbrytande effekt på jorden ozonskikt. 

Flamskyddsmedel används bl. a. i elektronik för att minska brandrisken. 

Fluorföreningar är långlivade och kraftfulla växthusgaser. 

Kadmium är en giftig tungmetall. 

Koldioxid bildas vid förbränning av jordens ändliga resurser som kol, olja och naturgas 

s.k. fossila bränslen. Koldioxid bildas även vid förbränning av förnybara bränslen som 

kommer från växtriket, s.k. biobränsle.  

Lustgas bildas naturligt vid nedbrytning av organiskt material samt vid förbränning av 

fossila bränslen, hushållssopor och vid skogbränder 

Metan eller s.k. sumpgas bildas naturligt genom nedbrytning av växtmaterial i våtmarker, 

idisslande djur och vid kraftverksdammar när organiskt material bryts ner. 

Punktutsläpp är de utsläpp som är möjliga att mäta och uppkommer genom avdunstning i 

en process och släpps ut i skorstenar eller genom ventilation. 

Stratosfär är området kring jorden som finns på en höjd av 15-50 km. 

Toppkonsument är de djur som står högst upp i näringskedjan och saknar naturliga 

fiender. 

Växthusgaserna är de gaser som påverkar jordens temperatur och växthuseffekten. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt kommer läsaren till en början ges en inblick i bakgrunden till rapporten. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte och avgränsningar inom arbetet samt uppsatsens 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens samhälle har det blossat upp en het miljödebatt till följd av framförallt 

förändrade betingelser i vårt klimat. Detta har i sin tur resulterat i diskussioner om att 

människans livsstil måste förändras och bli mer miljöanpassad. Dessa diskussioner har i 

sin tur genererat ett ökat krav på mer miljöanpassade produkter. Under årens lopp har 

olika metoder och hjälpverktyg utvecklats för att underlätta företagens arbete med 

miljöanpassad produktutveckling, allt från lite enklare checklistor till mer avancerade 

dataprogram.1  Livscykelanalyser (LCA) är ett redskap för att kunna utföra en mer 

miljöanpassad produktutveckling. Dock kan arbetet med att framställa en livscykelanalys 

över en produkt vara mycket komplext och problematiskt. Det innebär att förenklade 

metoder för upprättande är en nödvändighet.2  

 

Hos Syntronic AB fokuseras det allt mer på den miljöpåverkan som deras produkter har. 

Företaget har idag kommit en bit på väg i arbetet med att i allt större utsträckning vilja 

kommunicera miljöanpassade produkter till sina kunder. Dock saknas ett enkelt och 

lättförståligt sätt att kommunicera detta. 

 

1.2  Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att för Syntronic AB´s räkning ta fram en förenklad 

modell för att kunna belysa miljöpåverkan redan i designstadiet av en produkt. Detta för 

att i sin tur kunna påverka kunderna till att göra mer miljömedvetna val i utformningen av 

produkterna. Vi kommer dessutom att ta fram en del parametrar som bör tas i beaktande 

vid upprättandet av modellen. 

 

                                                      
1 Ammenberg, (2004) 
2 Piper et al, (2004)  
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Simulering av modellen som gjorts är relativt avgränsad utifrån vissa systemgränser. 

Detta beror framförallt på det faktum att simuleringen enbart är ett steg i att påvisa 

modellens lämpbarhet. Därför har kvantiteter uteslutits pga. arbetets omfattning. 

 

I detta arbete kommer begreppet eko-design att användas. Eko-design har en rad olika 

benämningar: Design för miljön, grön design, hållbar design, bara för att nämna några. 

Skillnaderna mellan de olika benämningarna kommer inte att beskrivas eftersom dessa 

skillnader är försumbara i sammanhanget.3  

 

1.3 Disposition 

 

I kapitel 1 presenteras uppsatsens bakgrund och syfte. Detta kapitel följs av ett 

metodavsnitt där en presentation av hur data har samlats in och bearbetats, beskrivning 

om olika vetenskapliga synsätt samt hur vi valt att arbeta med uppsatsen. 

 

En beskrivning av lagar, miljöproblem och olika teorier för att miljöanpassa produkter 

redogörs i kapitel 3 ”teoretisk referensram”. En kortare verksamhetsbeskrivning av 

Syntronic AB redogörs i kapitel 4 vilken följs av ett empiriavsnitt. 

 

Empiriavsnittet beskriver den ”Eko-analys” modell vi skapat för att på ett enkelt sätt 

kunna belysa miljöpåverkan redan i designstadiet och att vara kommunicerbar gentemot 

uppdragsgivare. Uppsatsen avslutas med en analys utifrån den teoretiska referensramen 

och ”Eko-analys” modellen samt en slutsats. 

                                                      
3 Fletcher K.T, Goggin PA, (2007) 
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2. Metod 

 

Metodavsnittet presenterar studiens karaktär och behandlar vilka metoder som använts.. 

Till sist tas metod- samt källkritik upp. 

 

2.1 Datainsamling 

 

I vår uppsats har vi utgått från teori och därefter samlat in och granskat det empiriska 

materialet. Eftersom detta examensarbete berör ett helt nytt område för oss har vi valt att 

använda den fria intervjumetoden. Genom att använda oss av fria intervjuer, där vi endast 

i grova drag har informerat om vad våra frågor kommer att beröra, har vi fått nödvändig 

flexibilitet och utrymme för uppgiften.4 Vi har varit i kontakt med kvalitetsansvarig, 

vilken också var vår handledare samt en Configuration manager (CM) och en R/D 

specialist. Att vi var i kontakt med anställda med olika befattningar gav oss intressanta 

aspekter vilka vi haft i åtanke vid skapande av Eko-analysmodellen. Att vi använt oss av 

diskussioner med de anställda har varit fördelaktigt ur olika perspektiv och gett oss 

synvinklar som troligtvis skulle ha förbisetts om inte intervjuerna genomförts genom 

diskussioner. Det har rört sig om allt från modellens utseende till parametrar att beakta 

vid miljöanpassad produktutveckling.  

 

Från Syntronic AB har även en miljöutredning, en varudeklaration samt andra dokument 

erhållits och använts som informationsunderlag.  

 

Insamling av all data började i ett tidigt skede, då vi insåg att det eventuellt skulle krävas 

litteratur från många olika håll. Böcker har lånats från Söderhamns stadsbibliotek och 

biblioteket på Högskolan i Gävle där även vetenskapliga artiklar har erhållits via 

databaserna. Vissa Internetsidor har även varit till stor hjälp och försett oss med data. Vi 

har dock varit noga med att enbart välja Internetsidor med, vad vi anser, en hög 

trovärdighet.  

 

2.2 Skapande av modell  

 

Faktum är att upprinnelsen till Eko-analysmodellen uppkom på en tågresa mellan Malmö-

Gävle i ett relativt tidigt skede. Dock har processen med att skapa Eko-analysmodellen 

                                                      
4 Eriksson L T et al, (2006) 
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både varit tids- och arbetskrävande. Med den teoretiska bakgrunden som underlag har 

modellen skapats utifrån brainstorming och under hela tiden modifierats allteftersom för 

att passa Syntronic AB´s verksamhet bättre. Modifieringar har främst skett för att vi inte 

varit tillräckligt nöjda med modellen tillämpbarhet. Att modellen bearbetats så pass 

mycket under arbetets gång har i slutändan resulterat i en modell som är lätt att tillämpa 

och lätt att förstå.  

 

2.3 Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 

 

Tre vanliga kriterier är validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Validitet och 

reliabilitet hänger samman när det gäller övergången från teoretisk till empirisk nivå och 

beskriver undersökningens kvalitet. Reliabilitet mäter tillförlitligheten i studien och är en 

förutsättning för att uppnå validitet, däremot förutsätter reliabilitet inte validitet. Genom 

att genomföra en simulering av modellen har vi testat modellens reliabilitet. Genom att 

besvara följande frågor kan en bedömning göras om reliabiliteten är hög eller låg.5 

 

� Är modellen replikerbar? 

� Påverkar olika omständigheter resultatet? 

� Påverkas resultatet beroende på vem som utför simuleringen? 

 

Med hög reliabilitet menas att testet ska kunna genomföras flera gånger på samma sätt 

och ett snarlikt resultat uppnås vid varje testtillfälle. Genom att göra en simulering av 

modellen undersöks om modellen är replikerbar (kan göras om), om olika omständigheter 

påverkar resultat och att resultatet inte blir olika beroende på vem som utfört 

simuleringen.6 

 

Då det kommer till reliabiliteten av den simulering som gjort i denna studie är det dock 

blir det problematiskt. Livscykelanalyser kräver tillförlitlig och aktuell data vilket kan 

vara svårt att tillgå, men eftersom den information som använts i simuleringen av vår 

modell kommer från en miljöutredning samt varudeklaration kan samma data användas i 

modellen.7    

 

Validitet innebär att studien mäter det som ska mätas och ingenting annat. 

Generaliserbarhet eller extern validitet innebär att modellen ska kunna användas i andra 

                                                      
5 Johansson Lindfors M-B, (1993) 
6 Ibid. 
7 Eriksson L T et al, (2006) 
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situationer än den studien avser. Begreppsvaliditet är beroende av det som undersöks och 

att den insamlade data är relevant. Begreppsvaliditet och reliabilitet måste uppnås för att 

data ska få hög validitet.8  

 

Detta examensarbete har ökad validitet och generaliserbarhet då det som vi har haft för 

avsikt att mäta verkligen har mätts. I och med att den modell som bearbetats fram kan 

tillämpas för olika sorters produkter och kan användas i olika situationer är även 

generaliserbarheten bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Johansson Lindfors M-B, (1993) 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenteras till en början grundläggande fakta inom ämnet miljö och 

miljöpåverkan för att lägga grunden för vidare litteraturgenomgång. Där kommer bl. a. 

gällande lagstiftning samt hjälpverktyg för miljöanpassad produktutveckling att tas upp.   

 

3.1 Miljöhistoria 

 

”En gång kommer livets historia på jorden oundvikligen att få ett slut. Slutet är avlägset, 

men vad är det som säger att vårt ansvar för eftervärldens livsmiljö inte sträcker sig ända 

dit?” 

Claes Bernes, 2001 

Naturvårdsverket 

 

Den skada som mänskliga aktiviteter har på ekosystemet blev först uppenbart i slutet av 

1900-talet då det blev känt att människans aktiviteter på jorden påverkar den globala 

miljön. Detta till skillnad mot tidigare då uppfattningen bland de flesta individer var att 

miljöproblemen endast var lokala. Exempelvis var uppfattningen den att industriers och 

trafikens utsläpp enbart orsakade luftföroreningar i dess närhet. Att utsläppen i Sverige 

orsakade luftföroreningar i Afrika var det få som insåg.9 

 

Kunskapen om hur biosfären fungerar och påverkas av mänskliga aktiviteter har ökat 

markant under senare år men samtidigt har de skadliga aktiviteterna accelererat. Både 

antal sätt att påverka och antalet enskilda fall av påverkan har ökat enormt sedan andra 

världskriget. Den tekniska utveckling som skett från andra världskriget har inneburit att 

miljöeffekterna har eskalerat. Utvecklingen går så pass snabbt att mänsklighetens metoder 

för att hantera miljöförändringar ständigt ligger steget efter utvecklingen. Samspelet 

mellan människan och miljön kommer att domineras av den höga tekniska 

innovationstakten.10  

 

Traditionellt har miljöarbete fokuserats vid punktutsläpp till luft och vatten. Arbetet 

inriktades mot att lösa symptomen av miljöproblemen istället för att fokusera på 

grundorsaken till problemet. Att allmänheten och politikerna fick upp ögonen för 

miljöfrågor tillskrivs ofta Rachel Carsons bok ”Tyst Vår” som kom ut 1962. Boken 

                                                      
9 Hughes J D, (2005) 
10 Ibid. 
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beskriver kemikaliesamhället och vilka konsekvenser det kommer att få för 

mänskligheten och moder jord.11  

 

3.2 Miljöpåverkanskategorier 

 

Mänskliga aktiviteter påverkar miljön utifrån olika perspektiv. Idag talar vi om 

miljöaspekter, dvs. vilka aspekter av miljön som blir påverkade.12 Val av de miljöaspekter 

som tas upp här beror på de miljöaspekter som sedan kommer att ligga till grund för Eko-

analysmodellen. 

 

3.2.1 Växthuseffekten 

 

Vädret och klimatet här på jorden beror på solens strålning. Temperaturen regleras av 

balansen mellan solens instrålning och värmestrålningen från jorden ut i rymden. För att 

temperaturen ska hållas på en nivå som gör det möjligt för biologiskt liv, finns 

atmosfären. Den innehåller s.k. växthusgaser som absorberar den utgående 

värmestrålningen och reflekterar värme tillbaka mot jorden. De vanligast förekommande 

växthusgaserna i atmosfären är koldioxid (80 %), metan (14 %), lustgas (4 %) och 

fluorföreningar (2 %).13   

 

Det är tack vare växthuseffekten som jorden är beboelig då medeltemperaturen på jorden 

annars skulle ligga kring -19 grader om inte atmosfären existerade.14 Detta innebär att 

växthuseffekten är ett naturligt och livsnödvändigt fenomen. I och med större utsläpp av 

växthusgaser ökar dock koncentrationen i atmosfären vilket innebär att en allt större 

mängd värme reflekteras tillbaka mot jordens yta. Ökad temperatur till följd av den 

ökande koncentrationen resulterar i att ekosystem på jorden sätts ur balans då det sker 

förändringar i temperatur, vindar och nederbörd. Detta kan i sin tur få förödande 

konsekvenser på växt- och djurliv men också i slutändan påverka mänskliga 

bosättningar.15 

 

 

 

                                                      
11 Rydh CJ et al, (2002) 
12 Antonsson A-B., et al (2001) 
13 Ammenberg J, (2004) 
14 Antonsson A-B., et al (2001) 
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3.2.2 Marknära ozon 

 

Ozon är en form av syrgas vilken genom solens påverkan på luftföroreningar i form av 

trafikavgaser bildas. Ozonet spelar dock en motsägelsefull roll på jorden. Ozonskiktet 

uppe i stratosfären absorberar ultraviolett strålning och skyddar livet på jorden mot 

skador. Det marknära ozonet fungerar däremot inte skyddande utan är istället av giftig 

karaktär. Det som sker rent konkret är bl. a. att det marknära ozonet hämmar växtlighets 

förmåga att skapa klorofyll. Dock är det marknära ozonets livslängd relativt kort. Dess 

toppar kan mätas under rusningstrafik inne i storstäder, sedan under nattetid bryts ozonet 

ned. Det innebär att ozonet inte hinner vandra upp och fylla på ozonskiktet. Dessa 

förändringar i ozonet beräknas i viss mån bidra till växthuseffekten.16   

 

3.2.3 Uttunning av ozonskiktet 

 

Ozonskiktets uppgift är att absorbera ultraviolett strålning. De gaser som finns i 

ozonskiktet filtrerar bort de strålar som är farliga för det biologiska livet på jorden. Det är 

skiktets tjocklek som är den avgörande faktorn för över hur mycket ultraviolett ljus som 

når jordens yta.17  

 

Idag sker en ständig nedbrytning av ozonskiktet beroende på diverse mänskliga 

aktiviteter. Flygplanstrafik på hög höjd samt nyttjande av freoner och halogener är 

exempel på detta. Andra problematiska ämnen är klorerade lösningsmedel och 

metylbromid, dock visar sig effekten av användandet av dessa inte förrän långt senare. 

Orsaken till detta beror på att användandet främst sker vid markytan och det tar en tid för 

freonerna och halogenerna att nå ozonskiktet.18 

 

3.2.4 Försurning 

 

Att mark och vatten försuras beror framförallt på surt nedfall som består av svavel- och 

kväveföreningar. Främst är källan bakom surt nedfall förbränning av fossila bränslen 

vilket leder till att svavel- och salpetersyra bildas. Ytterliggare en källa till försurning är 

                                                                                                                                                 
15 Ammenberg J, (2004) 
16 Åkerman L, (1991) 
17 Ammenberg J (2004) 
18 Ibid.  
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skogsbruk som ökar sitt uttag av biomassa. Ett för stort uttag innebär att trädens 

näringsämnen inte återförs till marken. Den försurning som finns i Sverige beror till  

50 % -80 % på utsläpp av svavel från andra länder.19  

 

Konsekvenserna av försurat vatten och mark är framförallt att miljöer utarmas och att den 

biologiska mångfalden förändras. I sjöar yttrar sig detta genom att artrikedomen minskar.  

De negativa effekterna av försurning återfinns även på byggnader och monument genom 

söndervittring.20 

 

3.2.5 Övergödning 

 

 Att mark och vatten blir övergödda beror på ett ökat näringstillskott, vilket är en effekt 

av mänskliga aktiviteter. Jord- och skogsbruk är de största utsläppskällorna men även 

kvävenedfall som sker i samband med förbränning är en bidragande faktor. De ämnen 

som är problematiska i sammanhanget är just kväve och fosfor. 21   

 

Vanligt förekommande symptom på övergödning är onormal ökning av särskilda 

organismer som gynnas av det ökade näringstillskottet. Algblomning i sjöar och hav är ett 

exempel på detta. På mark yttrar sig övergödningen i att vissa kväveälskande växter blir 

dominerande och bereder ut sig.22   

  

3.2.6 Ekotoxikologisk påverkan  

   

I takt med att de industrialiserade länderna ökat sin materialanvändning har parallellt 

behovet av att bryta metaller ur jordskorpan ökat.23  De metaller som givit upphov till 

negativ miljöpåverkan är främst bly, kadmium och kvicksilver. Men även tungmetaller 

såsom krom, koppar, nickel, tenn och zink kan vid långvariga utsläpp bidra till negativa 

konsekvenser.24  

 

Det är av stor vikt att metaller vars naturliga förekomsthalt är låg, hanteras varsamt och i 

minsta möjliga utsträckning.25  

                                                      
19 Ammenberg J (2004) 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Antonsson A-B., et al. (2001) 
25 Ammenberg J (2004) 
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Utsläppskällorna av tungmetaller är framförallt diffusa utsläpp från konsumtionsvaror. 

Metaller frigörs även vid förbränning av fossila bränslen, biobränslen och avfall. 

Dessutom är spridning via lakning från deponering och gamla gruvplatser 

problemområden. Där metallerna släpps ut förorenas mark och vatten men luftburna 

partiklar kan färdas långa sträckor innan de når jordytan.26  

 

Metaller ackumuleras ofta, det vill säga anrikas uppåt i näringskedjan, vilket innebär att 

det är toppkonsumenterna i näringskedjan som får de största effekterna. Kadmium 

exempelvis har en förmåga att upptas i benstommen hos däggdjur vilket resulterar i bl. a. 

benskörhet och andra defekter. För höga halter av kvicksilver kan exempelvis i en 

människohjärna orsaka dubbelseende, yrsel och påverka inlärningsmöjligeter. Utöver 

detta är processen att framställa metallerna mycket energikrävande vilket innebär att 

metallerna bör behandlas i sådana slutna flöden som möjligt. 27 

 

3.3 Lagstiftning 

 

I och med den ökade miljömedvetenheten och kännedomen om mänskliga aktiviteters 

miljöpåverkan har lagar, direktiv och myndighetskrav trätt i kraft. De som listas här är de 

som främst omfattar Syntronic AB´s verksamhet. 

 

3.3.1 Miljöbalken 

 

Miljöbalken (SFS 1998:808) är en nationell lag som syftar till att skydda människor och 

miljö. Den har också till uppgift att främja en hållbar utveckling28 

 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 29” 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

                                                      
26 Ammenberg J (2004) 
27 Ibid. 
28 Notisum Rättsnätet 
29 Ibid. 
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och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

3.3.2 Lag om eko-design 

”Lagen om eko-design (SFS 2008:112) har till syfte att främja för en effektiv 

energianvändning och en låg miljöpåverkan av energianvändande produkter och 

energianvändande delar av sådana produkter. Detta sker genom att miljöaspekter 

integreras i produktdesignen för att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under 

hela dess livscykel”.30 

 

3.3.3 WEEE-direktivet 

 

WEEE-direktivet (Waste of Electric and Electronic Equipment) är ett led i att uppfylla 

EU-kommissionens 25-årsplan vars målsättning är att balansera ekonomisk tillväxt med 

förbrukning av naturresurserna. Direktivet antogs 2005 mot bakgrund av den ökande 

mängden produkter som tillverkas och det begränsade omhändertagandet vid 

slutdeponering. Syftet med direktivet är att de farligaste ämnena i avfall som utgörs av 

eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska försvinna. I Sverige är det 

naturvårdsverket som är ansvarig för frågor som rör WEEE-direktivet och 

kemikalieinspektionen när det gäller RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous 

Substances). Produktkategorierna som regleras i WEEE-direktivet ligger till grund för 

RoHS direktivet 31 RoHS- direktivet kommer att förklaras närmare i kommande avsnitt.32 

 

Restprodukter från elektriska och elektroniska produkter brukar benämnas el-skrot i 

vardagsspråk. Sverige började införa regelverk för el-skrot 2001 och EG (europeiska 

gemenskapen) antog WEEE-direktivet. Införande av direktivet i Sverige skedde 2005. 

Eftersom många elektriska produkter har lång livslängd finns fortfarande förbjudna 

ämnen, som idag är förbjudna, i de produkter som kasseras. Ex. Kasserade kylskåp 

innehåller freoner trots att detta är ett ämne som inte har varit tillåtet sedan ca 15 år 

tillbaka men på grund av livslängden på kylskåpen finns detta ämne fortfarande kvar. 

Förståelsen och kunskapen inom miljöområdet gör förstås att när företag arbetar med 

miljö grundar sig den på den aktuella kunskapen som finns. Forskning och utvecklingen 

inom miljöområdet gör att ämnen som vi trott varit bra ur miljösynpunkt visat sig inte 

                                                      
30 Notisum Rättsnätet 
31 Kemikalieinspektionen 
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vara bra. Tillskottet av nya ämnen och komponenter inom elektronik sker hela tiden och 

dessa vet vi ännu inte hur de påverkar miljön. Alltså kommer exemplet med kylskåpet 

troligtvis att upprepas inom andra områden och de positiva effekterna kommer att dröja.33 

 

3.3.4 RoHS- direktivet    

 

RoHS- direktivet (Restriction of Hazardous Substances) trädde i kraft 2002 och innebär 

att ämnen som kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och 

PBDE är förbjudna i elektroniska produkter som nått marknaden efter den 1 juli 2006.  

Fr o m 1 juli 2008 kommer även flamskyddsmedlet dekaBDE att förbjudas. Bakom 

förbuden ligger miljö- och hälsofarliga motiv samt den snabba tekniska och elektroniska 

utvecklingens framfart. Det sistnämnda innebär att då elektroniska produkter snabbt byts 

ut innan de ens är uttjänta, sätts en stor mängd av de farliga ämnena i omsättning.34 

 

Produkter som omfattas av RoHS- direktivet är:35” 

1. Stora hushållsapparater 

2. Små hushållsapparater 

3. IT- och telekommunikationsutrustning 

4. Hemutrustning 

5. Belysningsutrustning 

6. Elektriska och elektroniska verktyg 

7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 

8. Medicinska produkter 

9. Övervaknings- och kontrollinstrument 

10. Varuautomater”     

 

”Undantag i Rohs-direktivet kan medges om det inte är tekniskt eller vetenskapligt 

möjligt att ersätta ett ämne i en viss användning eller om tillgängliga alternativ medför 

ökade negativa konsekvenser för miljön, människors eller för konsumentsäkerheten”36 

 

  

 

                                                                                                                                                 
32 Kemikalieinspektionen 
33 Larsson K-A (2007) 
34 Kemikalieinspektionen  
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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RoHS-direktivet omfattar inte:37 

1. Reservdelar som används för reparation av elektronik som släppts ut på 

marknaden före den 1 juli 2006.   

2. Produkter som enbart ingår som del av en slutprodukt som inte omfattas av 

RoHS 

3. Batterier regleras inte av RoHS-direktivet utan av ett särskilt batteridirektiv 

 

3.3.5 EuP  

 

EuP ( Eco-Design of Energy-using Products Directive) är EU-direktiv som ställer krav på 

livscykelanalyser.  Direktivet fokuserar på hela livscykeln för en produkt och framförallt 

energiförbrukning. Syftet är att företagen ska arbeta för mer miljöanpassade produkter 

och öka kravet på de företag som tillverkar energiförbrukande produkter. Undantaget i 

direktivet är väg- sjö och lufttransporter av människor och varor men undantaget gäller 

endast för elektronik som är nödvändig för fordonets framdrift. Ett bevis för att en 

produkt uppfyller direktivets miljökrav är CE-märket.38 CE-märkningen ska vara en 

garanti för konsumenten att tillverkaren/importören av produkten uppfyller kraven för 

hälsa och säkerhet.39 

 

3.3.6 REACH 

 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation and Restriction of Chemicals) är en 

kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 

juni 2007 i hela EU. Den ställer krav på producenter och importörer som för in kemiska 

ämnen till Europeiska Unionen. Företagen som omfattas av lagstiftningen ska ha kunskap 

om ett ämnes egenskaper, användningsområde och hur ämnet påverkar miljön. Alla 

kemiska ämnen ska registreras i en gemensam databas.40 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Kemikalieinspektionen 
38 Ibid 
39 konsumentverket 
40 Kemikalieinspektionen 
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Figur: 3.1  Arbetsgången för registrering av ämnen till REACH                 Källa: Syntronic AB
                      
 

3.4 Miljöanpassad produktutveckling 

 

Den miljöpåverkan som samhället orsakar bestäms till stor del av ökad konsumtion av 

produkter. Typ av produkt, hur den tillverkas, används samt hur den resthanteras är 

viktiga aspekter vid negativ miljöbelastning. Genom att tidigt i designfasen av en produkt 

ta dessa aspekter i beaktande kan produkter och tekniska system konstrueras för att 

minimera dess totala miljöpåverkan. Att miljöfrågorna åskådliggörs redan i designfasen 

underlättar hänsynstagandet på en produkts hela livscykels miljöpåverkan.41 

 

I designfasen tas beslut om utveckling och konstruktion vilka påverkar såväl den yttre 

miljön som den inre. Tidigare har miljöförbättrande åtgärder fokuserats på utsläpp från 

produktionsprocessen men idag har ett mer helhetsperspektiv anammats. Idag finns en 

större förståelse för konstruktionens betydelse för aktiviteter genom hela 

produktlivscykeln.42  

 

Att arbeta med miljöanpassad produktutveckling är många gånger komplicerat. Det 

handlar om att integrera miljöaspekter redan i designfasen och utvecklingsarbetet av en 

produkt. I praktiken innebär det att43: 

 

                                                      
41 Antonsson A-B., et al. (2001) 
42 Ibid. 
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• Produktionsprocesser och produkter ska konstrueras för att vara renare och 

materialsnålare 

• Produkter ska konstrueras att vara energisnåla och generera liten miljöpåverkan 

vid användning 

• Produkter bör vara demonterbara och återvinningsbara  

 

För konstruktörernas del innebär en större miljöanpassning ett mer långsiktigt tänkande. 

Det är viktigt att göra bedömningar angående en produkts förslitningar samt hur den ska 

omhändertas efter att den använts. Konstruktören måste fatta beslut som påverkar flera 

skeden i produktlivscykeln: produktion, distribution, användning och resthantering. En 

del produkters miljöbelastning kan främst hänföras till användning, vilket främst gäller 

produkter som kräver mycket energi då den används. Det kan exempelvis röra sig om 

bilar men också om stationära produkter som kontinuerligt förbrukar energi. Andra 

produkters främsta miljöbelastning kan ske vid resthantering, materialframställning etc. 

Detta visar på vikten av att ta hänsyn till en produkts hela livscykel. Det är dock viktigt 

för konstruktörens del att såväl ta hänsyn till miljö som övriga funktionella- och 

kvalitetsmässiga krav. Parametrar att ta hänsyn till är att:44 

 

• Konstruera för demontering 

• Undvika speciellt miljöfarliga ämnen 

• Använda få material som dessutom kan separeras och sorteras 

 

Problematik som är återkommande vid demontering är ekonomi. Att demontera kostar 

både tid och pengar, framförallt om det sker manuellt.45       

 

3.4.1 Ekostrategihjulet 

 

Ekostrategihjulets funktion är att agera som ett vägledande stöd i arbetet med att 

miljöanpassa produktutveckling genom att dela upp en produkts miljöpåverkan.46  

 

                                                                                                                                                 
43 Antonsson A-B., et al. (2001) 
44 Antonsson A-B., et al. (2001) 
45 Ibid. 
46 Ammenberg J (2004) 
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Figur 3:2: Ekostrategihjulet    Källa: IVF 

 

Optimera funktionen  

Det är viktigt i designfasen av en produkt att ha produktens funktion i beaktande. Det 

gäller att fokusera på hur den efterfrågade funktionen kan uppnås med minsta möjliga 

miljöpåverkan.47  

 

Minska påverkan under användning 

Användningsfasen är generellt sätt den längsta och viktigaste fasen för produkter. I denna 

fas bör fokus läggas på att minska användningen av toxiskt material och 

energianvändning. Tungmetaller är ett exempel på material som är toxiskt och har hög 

energianvändning.48   

 

Minska mängden material 

Eftersom miljöpåverkan kan kopplas samman med materialflöden finns det ett 

sammanband mellan materialmängder och miljöpåverkan.49 Genom att återanvända 

material, minska vikten, tidlös design samt möjliggöra för uppdateringar är några 

exempel för att minska mängden material.50 

 

 

 

 

                                                      
47 Ammenberg J (2004) 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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Välj rätt material 

När det gäller material är alltid kvalitetsaspekten mycket viktig. Resurstillgång och 

energianvändning är två viktiga begrepp. Kan förnyelsebara material användas? Hur 

mycket energi krävs att framställa materialen?51 

 

Optimera livslängden 

Livslängden hos en produkt är ofta viktig att ta i beaktande. Ju längre tid det tar tills 

produkten blir uttjänt, desto mindre materialmängd krävs för att framställa nya.52   

Genom att göra en enkel konstruktion, tidlös design samt en produkt som är möjlig 

uppgradera istället för att producera en ny när den gamla är tekniskt föråldrad. Med andra 

ord optimera den tekniska och kommersiella livslängden.53 

 

Optimera produktionen 

I produktion är en viktig parameter energianvändningen. En strävan efter att minska 

mängden material, minska produktionssteg och spill är viktiga parametrar för minskad 

energianvändning.54 

 

Optimera resthanteringen 

Genom att tänka ur ett livscykelperspektiv och redan i designfasen planera för hur 

resthanteringen av produkten ska ske. Att göra kloka val av material och konstruktioner 

underlättar för återvinning och återanvändning. Detta påvisar vikten av designfasen. 

Genom at konstruera produkter som är enkla att demontera, få material etc. ökar 

möjligheten att optimera resthanteringen.55 

 

Optimera distributionen 

Logistiska beslut är viktiga när det kommer till distributionen av produkter. Transportsätt, 

val av drivmedel, fyllnadsgrader, förpackningar är några exempel på viktiga miljömässiga 

faktorer som måste tas i beaktande.56  

 

 

 

                                                                                                                                                 
50 Segerkvist S (2005) 
51 Ibid. 
52 Ammenberg J (2004) 
53 Segerkvist S (2005) 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 



 

 25 

3.5 Miljöstyrning 

 

Miljöstyrning med hjälp av miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS är olika sätt för 

företag att kunna arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet. Systemen 

innehåller miljökrav på bl a produktutveckling.57 ISO 14044:2006 är en internationell 

standard som tagits fram för att ge vägledning åt företag som mer aktivt vill arbeta med 

att minska miljöpåverkan relaterade till varor och tjänster. Metodens syfte är att uppnå en 

bättre förståelse för hur varor och tjänster påverkar miljön i dess olika faser men också en 

metod för att hantera denna miljöpåverkan. De studier som anges i denna standard är 

livscykelanalys (LCA) samt livscykelinventering (LCI). 58 Dessa begrepp kommer 

förklaras närmare under kommande avsnitt. 

 

Att genomföra en LCA-studie kan leda till att åskådliggöra förbättringsmöjligheter ur 

miljösynpunkt hos varor och tjänster vid olika tidpunkter eller faser i deras livscykel. 

Dessa uppgifter underlättar för beslutsfattare vid ex. strategisk planering eller beslut om 

prioriteringar men ger också en indikation vid val av miljöprestanda eller mätmetoder. 

För företag som vill marknadsföra sitt miljöintresse kan genomförd LCA-studie vara en 

hjälp vid miljöuttalanden och vid framtagning av miljövarudeklarationer.59 

 

3.6 Ekodesign 

 

Grundsyftet med eko-design är att minska produktens miljöpåverkan genom hela 

livscykeln. Stavelsen ”Eko” refererar både till ekonomi och ekologi. Miljömedvetenhet är 

förenat med kreativitet och innovation men skapar också ett positivt varumärke som 

uppmärksammas på marknaden.60 

 

Miljöstrategier ses ofta som kostsamt men i många fall underlättar ekodesign för att 

åstadkomma kostnadsbesparingar. Att minska materialåtgången och spill i produktion 

innebär mindre energiåtgång vilket direkt leder till kostnadsbesparingar. Att arbeta med 

en ekodesignstrategi handlar också om att utveckla en innovationsteknik som håller 

produkten up-to-date och ökar effektiviteten. En annan fördel med ekodesign är det 

förändrade perspektivet på produkter. Produktdesign, med hänsyn till den ekologiska 

bakgrunden, kan leda till nya innovativa koncept. Genom att arbeta med miljöanalyser av 

                                                      
57 Antonsson A-B., et al., (2001) 
58 ISO 14044:2006 
59 Ibid. 
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produkten ökar förståelsen för komponenternas sammansättning och funktion. 

Privatkonsumenterna är den största drivkraften för ekodesign allt eftersom medvetenheten 

för miljöproblem ökar hos denna grupp. Många konsumenter föredrar företag som har en 

miljövänlig image.61 

   

Ekodesign har ett stort behov av att få förståelse för användarens aktiviteter vid 

användandet av produkten. Det är framförallt restrektionerna i det mänskliga beteendet 

snarare än begränsningar rent teknologiskt som är den huvudsakliga barriären för företag 

att introducera en ekodesignstrategi.62 

  

Ekodesignstrategier kan delas in i tre fokusgrupper: 

 

Produkt fokus riktar in sig på att göra existerande produkter mer effektiva. Ekodesign 

idag koncentreras oftast på detta och forskning påbörjas i utvecklingen av nya metoder 

för att ytterligare förfina befintliga system.63 

 

Resultatfokus innebär att undersöka huruvida det är möjligt att producera samma produkt 

på ett mer miljövänligt sätt genom att fördela, organisera samt använda resurser mer 

effektivt. Att förbereda en övergång från konsumtion av produkter till användning av 

service är att betrakta som en av hörnstenarna för ekologisk design. Hypotesen är att 

komponenternas material i produkten är nyttjade snarare än konsumerade av användaren 

genom service och inte genom ex. leasingkontrakt. Fördelarna ur miljösynpunkt av att 

sälja nyttjande istället för produkter kommer ut av skillnaderna i materialets roller i de två 

förslagen för lönsamhet. Försäljning av produkter ger lönsamhet om försäljningen av 

material maximeras. Däremot ger försäljning av service lönsamhet genom att serva fler 

människor med mindre material. Eftersom ekonomisk framgång är beroende av hur 

effektivt resurserna nyttjas, indata av energi och material, associerat till miljöpåverkan 

som har potential att reduceras till minimum.64  

 

Materiella ting är kulturellt accepterat för att tillfredställa psykologiska behov hos 

konsumenten. Förbrukare av service däremot tillfredställer sina behov genom att köpa 

resultat istället för materiella ting. Ett bekymmer är att separationen mellan objekt och 

källan till tillfredställelse inom servicedesign ytterligare underminerar miljöförbättringar. 
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Bevis som stödjer denna negativa påverkan återfinns inom service där produkter som en 

mekanism för att leverera resultat men där produkten i sig inte har så stort värde, ex 

mobiltelefoner. En sådan produkt betecknas som förbrukningsartikel och kasseras för att 

uppdateras med en ny allteftersom tekniken förbättras och förändringar i trender. 

Kunskapen om produktens betydelseför konsumenten och konsumentens beteende är en 

framgångsfaktor inom ekodesign. Precis som i produktfokus efterfrågas bredare och mer 

exklusiv design på produkterna. Denna heterogena natur av konsumenters beteenden 

innebär att en ultimat resurseffektivitet kommer att kräva olika fabrikat med olika 

karaktärer och att olika livslängder länkas till slutanvändarna.65  

 

Behovsfokus ifrågasätter om redan existerande produkter uppfyller konsumentens behov 

och tillfredsställelse. Till skillnad från de andra två strategierna produkt och resultat 

handlar denna strategi om det som handlar om människor. Alla människor har olika 

behov och varje behov kan bemötas på olika sätt vad gäller material och 

miljökonsekvens, utifrån detta kan nya och mindre resursintensiva lösningar ha potiential 

att utvecklas. Exempel inom denna strategi är väldigt begränsad men det är inom den 

människocentrerade ramen som referenser återfinns för ekodesign och måste etableras.66 

 

3.7 LCA (Livscykelanalys) 

 

Det var i början av 90- talet som LCA (Life Cycle Assessments) - konceptet till en början 

fick fäste. Detta skedde framförallt genom insatser av bl.a. SETAC (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry). Konceptet fick på detta vis en bred och 

flexibel accepterad struktur och engelsk terminologi. Idag finns det delstandarder inom 

miljöledningssystemet ISO 14000- serien där LCA omfattas av ISO 14044:2006. Denna 

standardiserar de differentierade faserna i en livscykelanalys. Den behandlar 

målbeskrivning, omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning, tolkning och 

krav på hur en LCA ska utföras.67  

 
Under senare år har förståelsen för en produkts totala miljöpåverkan ökat. Användning 

och slutlig hantering av avfallet kan i många fall resultera i en större miljöpåverkan än 

själva produktionen och tillverkningsprocessen. De största miljöproblemen kan 
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exempelvis generas av råvaruuttag eller energianvändning. För att kunna kartlägga 

potentiell miljöpåverkan kan verktyg som livscykelanalys användas. Genom att utforska 

alla led i en produkts eller process liv, dvs. från råvaruuttag till slutlig avfallshantering, 

kan eventuell miljöpåverkan lokaliseras.68  

 

Livscykelanalysen är ett samlingsbegrepp för olika objektiva metoder att beskriva en 

produkts totala potentiella miljöpåverkan. Idag är LCA en känd metod då det kommer till 

att miljöanpassa produkter.69 Den faktiska miljöpåverkan för en vara eller produkt går 

inte att fastställa därför är LCA inte en absolut metod utan snarare ett verktyg användbart 

för att identifiera möjligheter till miljöförbättrande åtgärder, exempelvis vid utvecklandet 

av en ny produkt. Styrkan med LCA är att den kan agera som ett slags sorteringsverktyg 

för att kunna separera stort från smått. Analysen kan dessutom användas för att identifiera 

den miljöpåverkan som kan reduceras och finna den fas eller de faser under en produkts 

livscykel som svarar för den största andelen av en viss miljöpåverkan.70 

Målet med en livscykelanalys är att delvis ge en sådan heltäckande bild som möjligt av 

den miljöpåverkan som kan sättas i samband med en produkts liv och de mänskliga 

aktiviteter som kan kopplas till det. Genom att skapa detta helhetsperspektiv kan 

beslutsfattare förses med information som underlättar beslutstagande om miljömässiga 

åtgärder.71 

 

3.7.1 Användningsområde 

 

Det helhetsperspektiv som LCA förespråkar innebär att miljöpåverkan måste beaktas vid 

såväl naturresursutnyttjande och råvaruval som framställning och förädling, användning 

och slutdeponering. Dessutom ska den miljöpåverkan som skapas i och med transporter i 

varans liv inkluderas. En livscykelanalys bör även beskriva resursanvändning av olika 

energi- och materialslag. Det är framförallt vid produktutveckling som LCA används som 

verktyg men också vid exempelvis upphandling och kontroll hos underleverantörer. 

Dessutom kan resultaten från LCA användas i marknadsföring där också själva arbetet 

med LCA kan användas som ett konkurrensmedel gentemot konkurrenter.72 
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69 Wegener Sleeswijk A et al (2007) 
70 Piper L et al, (2004) 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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En livscykelanalys kan även användas för att identifiera betydande miljöaspekter inom 

ramen för ett miljöledningssystem i enlighet med exempelvis ISO 14001. Dessutom kan 

analysen användas för att kommunicera produkter och tjänsters miljöegenskaper. Detta 

innebär att användningsområdet för livscykelanalysen är brett. Dessutom kan den komma 

att kräva större personella och ekonomiska insatser.73 

 

3.7.2 Struktur 

 

En livscykelanalys omfattning, avgränsning och detaljnivå beror på produktens 

egenskaper samt den slutliga avsedda användningen av de resultat som analysen 

genererar. Av denna anledning är det viktigt att strukturen av en livscykelanalys är utefter 

beskrivningar från ISO- standarderna.74 

 

Om livscykelanalysen ska bidra till en ökad förståelse för miljöpåverkan är det viktigt att 

analysen har en teknisk trovärdighet samtidigt som den är både flexibel, praktisk samt 

kostnadseffektiv.75  

 

Att praktiskt dela upp livscykelanalysen i en tillverkningsdel och en användningsdel kan 

vara ett alternativt arbetssätt. Det kan vara fördelaktigt ur den aspekten att det kan vara 

problematiskt att finna exakta uppgifter om distribution, användning och avfallshantering. 

Tillverkningsdelen behandlar faserna från råvaru- och energiutvinning till färdig produkt. 

Där baseras data på reell och anläggningsspecifik information vilket genererar en aktuell 

och kvantitativ beskrivning av potentiell miljöpåverkan. Användningsdelen å andra sidan 

behandlar distribution från fabrik till avfallshantering där informationen är mer generell. 

Detta genererar en miljöbeskrivning av potentiell miljöpåverkan som är av kvantitativ 

eller kvalitativ karaktär.76        
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Figur 3.3. Livscykelanalysens olika faser enligt ISO 14001          Källa: Piper et al, (2004) 
 

3.7.3 Genomförande av LCA 

 

Själva genomförandet av en livscykelanalys kan ske på flera olika sätt beroende på 

detaljrikedomen. Att genomföra en tankemässig helhetsbedömning kan vara ett 

tillvägagångssätt. Det innebär att analysen fungerar som en vägledning för val av 

generella alternativa tillvägagångssätt vid design av produkter. En kvalitativ bedömning 

av en viss miljöbelastning i en produkts olika livscykelfaser, är ett annat sätt att gå 

tillväga på. Eller så genomförs en systematisk kvantitativ beräkning av energi- och 

materialflöden under en produkts hela livscykel. I samband med detta görs också en 

bedömning av miljöpåverkan samt utvärdering av potentiella miljöförbättrande åtgärder 

som minskar den totala miljöpåverkan. Med detta som bakgrund kan tre skilda ansatser i 

arbetet urskiljas:77 

 

� Livscykeltänkande innebär ett helhetsperspektiv för att kunna identifiera 

informationskällor samt viss form av datainsamling, till största del av kvalitativ 

karaktär, från råvaruleverantör till avfallshanterare. 
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� Livscykelinventering innebär att kvantitativ information om olika flöden i ett 

produktsystem samlas in och uttrycks i termer såsom resursanvändning, 

föroreningsutsläpp samt avfallsgenerering. 

� Livscykelbedömning innebär att utifrån en livscykelinventering beskrivs 

potentiella miljöpåverkan som eventuellt kan uppstå.    

 

Målbeskrivning och omfattning: 

Det finns inget allmängiltigt sätt att skapa en LCA. Det finns därmed ingen detaljerad 

mall för hur exakt en LCA ska utformas utan utformning och anpassning är individuellt.78 

Det är dock oerhört viktigt att till en börja fastställa en tydlig målbeskrivning, fastställa 

hur resultaten ska användas, om den ska utföras efter kvalitativa eller kvantitativa mått 

samt detaljrikedomen. Eftersom livscykelanalysen kan betraktas som ett dynamiskt 

verktyg som ständigt utvecklas måste eventuellt vissa delar vara mer översiktliga och 

mindre detaljerade. Det innebär att dessa delar är av mer kvalitativ karaktär snarare än 

kvantitativ. I denna fas bestäms också hur arbetet ska organiseras och om studien 

eventuellt ska kontrolleras av en utomstående part.79 Livscykelanalys är en sk. iterativ 

metod. Det innebär att studiens upplägg kan komma att behöva ändras under arbetets 

gång.80  

 

LCA ska i princip täcka in alla aktiviteter som behövs för att beskriva en 

produktlivscykel. Annars går helhetssynen och ”vaggan till graven”- tänket om intet och 

syftet med en livscykelanalys blir meningslöst. Men å andra sidan måste analysen 

begränsas till en viss del. Det finns inga fasta systemgränser över vilka som ska väljas så 

länge de gränser som väljs är väl motiverade. Det är dock viktigt att ha i åtanke att val av 

systemgränser givetvis styr de slutsatser som kan dras av studien i slutändan. Det innebär 

att systemgränser måste väljas så att målbeskrivningen i slutändan kan uppfyllas. Det är 

också viktigt att beskrivs eventuella faktorer som inte tagits i beaktande. Det kan 

exempelvis röra sig om särskilda miljöeffekter.81 

 

Inventerings- eller materialflödesanalys: 

Syftet med inventeringsanalysen är att kvantifiera olika materiella flöden inom det 

tekniska systemet. All material och alla energiflöden som ingår i det studerade systemet 

ska tas i beaktande. Det innebär att det tas hänsyn till produktutflöden, emissioner och 
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avfall inom en studerad livscykel. Detta förutsätter att analysen ska vara faktabaserad och 

objektiv.82 

 

Tre delsteg inom inventeringsfasen kan urskiljas för att strukturera inventeringsarbetet:83 

• Upprättande av flödesschema 

• Datainsamling 

• Beräkningar 

 

I det första steget är det viktigt att precist kartlägga systemets tekniska detaljer. Det 

förutsätter att det finns tillgång till kunskaper om komponenter, tillsatser etc. Det innebär 

att det inte är alldeles enkelt att skapa en detaljerad helhetsbild.84  

 

Det andra delsteget med datainsamling är det arbetsmoment som är det absolut mest 

tidskrävande. Problematiskt blir det också då det är svårt att få fram uppgifter och 

ersättningsuppgifter måste användas. En ytterliggare svårighet är att avgöra hur olika 

emissioner ska fördelas mellan olika produkter. Det innebär att företag måste upprätta 

någon form av schablonartad mall för att lösa detta.85       

 

Miljöpåverkansbedömning:  

Den information som tillhandahållits utifrån inventeringsanalysen måste sammanställas 

till en mer överskådlig bild samt sättas i sammanhang med potentiell miljöpåverkan. 

Detta kan göras genom att klassificera, karakterisera samt vikta. Klassificering innebär 

att emissioner grupperas till påverkanskategorier, dvs under miljöaspekter såsom 

exempelvis försurning, övergödning, växthuseffekt etc. Denna uppdelning resulterar i att 

utsläppsmängder av olika ämnen ordnas under de miljöaspekter de bidrar till.86  

 

Karakterisering innebär att de olika utsläppsämnena och dess mängder viktas ihop till ett 

gemensamt tal. Karakteriseringen generar en sorts påverkansprofil uttryckt i ett 

överenskommet mått. Viktigt att ha i åtanke är dock att detta ge långt ifrån en fullständig 

miljöpåverkan men ger dock meningsfull information som kan användas vid jämförelser 

av olika tekniska system.87 
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För att en livscykelanalys ska få benämnas som en LCA måste analysen sträcka sig till 

momentet karakterisering.88  

 

Viktning är det sista steget inom miljöpåverkansbeskrivningen vilket innebär att det sker 

en summering. Detta kräver överenskomna metoder för värdering. Oftast sker det genom 

kvantitativa metoder. Det är viktigt att ha i åtanke att olika värderingsmetoder genererar 

olika resultat vilket innebär att diskussioner kan ske om huruvida det kan vara lämpligt att 

testa olika metoder.89   

 

Tolkning av resultat: 

All tidigare information som tagits fram i samband med de tidigare faserna kan genom 

tolkning beskriva resultatet. Dock lär det tas hänsyn till de osäkerheter som har uppstått 

under analysens gång. Det bör också poängteras att LCA inte är en process från 

inventering och slutligen till resultat utan tolkning sker hela tiden parallellt med de övriga 

momenten. Det innebär att LCA är en iterativ process. Viktigt att påpeka är dessutom att 

en LCA i regel aldrig genererar ett verkligt kvantitativt resultat då det tas hänsyn till 

osäkerheter. Resultatet blir istället ett tolkat resultat.90  

 

3.7.4 Objektivitet och subjektivitet 

 

Livscykelanalys är inte enbart en faktabaserad bedömning utan innehåller även moment 

av subjektiva och objektiva slag. Det är dock viktigt att kunna skilja på de olika slagen. 

En livscykelanalys som är i enlighet med delstandarderna i ISO 14040- serien ska 

betraktas som en objektiv analys. Genom att sätta upp systemgränser för avgränsning som 

anses acceptabla med tanke på den informationsförlusten en avgränsning innebär, fås en 

objektiv bild av storleken på flöden. På detta vis underlättas identifieringen av 

betydelsefulla miljöproblem i olika faser.91  

 

Att analysen får en subjektiv vinklig beror på den värdering av informationen som fåtts 

genom livscykelanalysen. Värderingen kan ske genom vikningen som kan göras mellan 

olika kategorier av miljöpåverkan exempelvis uttunning av ozonskiktet, växthuseffekt, 
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försurning, övergödning etc. En värdering i sig kan utgå ifrån olika faktorer. Det kan röra 

sig om personliga, politiska eller samhällsenliga bedömningar.92  

 

3.7.5 Fördelar med LCA 

 

Det finns en uppfattning att en av de stora fördelarna med livscykelanalyser är 

hanterandet av stora mängder data som ska sammanfatta och beskriva ett mycket 

komplext område. På så vis fås ett underlag för bedömning av ”vad som är stort och 

smått” i såväl miljöbelastningssammanhang. Ofta har det visat sig att beräkningar i och 

med en livscykelanalys identifierar helt nya och eventuellt tidigare okända områden där 

miljöpåverkan är stor. På det här viset kan nya vägar för produktförbättrande åtgärder 

skapas men också att de resurser som används för att miljöanpassa produkter kan 

optimeras, sett till den slutliga positiva miljöeffekten. För att uppnå störst fördelar med 

livscykelanalyser bör därför en kvantitativ studie göras i den mån det är möjligt.93 

 

LCA kan användas redan på designstadiet för att bedöma produktens miljöprestanda. 

Produkter som baseras på standardmaterial kan uppskattningar göras av data från 

befintliga produkter. Svårigheten är om produkten baseras på prototyptillverkning eller 

nya processer. Tillgången på kvantifierade data kan vara minimal eller obefintlig vilket 

gör genomförandet av en LCA dyrt relativt det resultat som uppnås .94 

 

Vid genomförande av LCA saknas ofta data och modellen måste baseras på generella 

beräkningar och uppskattningar som inte tar hänsyn till lokal, regional eller global 

miljöpåverkan. Tillförlitligheten av In-data som inte är tillfredställande kan medföra att 

en liten ändring av data kan leda till stora variationer av resultatet.  LCA tar också väldigt 

lång tid att genomföra vilket försvårar användningen i produktutvecklingsstadiet. Det 

finns inte heller någon internationellt erkänd viktningsmetod vilket leder till att resultat 

som baseras på viktning inte bör presenteras för allmänheten vid jämförelse av 

produkter.95 

 

LCa kan med fördel användas som ett verktyg för organisationer för att åskådliggöra upp- 

och nedströms material- och energiflöden. Dessutom kan resultatet generera nya idéer 
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och tumregler för hur produkter ska designas för att minska miljöpåverkan. LCA kan 

också användas som ett kunskapsverktyg vidkommunikation med intressenter.96 

 

3.7.6 Nackdelar med LCA 

 

Det finns även en del nackdelar med livscykelanalyser.97 I och med att en livscykelanalys 

tar hänsyn till osäkerheter och begränsningar genereras aldrig ett sanningsenligt resultat. 

LCA´s uppgift är därmed enbart i vägledande syfte för beslutsunderlag. Dessutom kan 

olika metoder för värdering användas som genererar skilda resultat.98  

 

Tillgången till data och uppgifter är ytterliggare en begränsning med livscykelanalysen 

dessutom är de miljöeffekter som inkluderas bara ett urval.99    

 

Det saknas representativ komponent- och material data beträffande elektronik i samband 

med LCA. Detta innebär att det är svårt att samla in data och sedan värdera den 100   
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4. Företagsbeskrivning  

 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad företagsbeskrivning för att öka läsarens 

förståelse för Syntronic AB´s verksamhet. 

 

Syntronic AB är ett utvecklingsföretag med specialisering inom de tre affärsområdena: 

teknologisk och administrativ programutveckling, elektronik samt elektromekanik. 

Syntronic AB:s affärsidé bygger på att genomföra totallösningar som täcker hela 

konceptet från idé till färdig produkt.101 

 

Konsult företaget Syntronic AB grundades 1983 och sedan dess har företaget varit 

verksam med testutveckling, samarbetat med företag inom transporter, 

telekommunikation, försvar, stål, skogsavverkning, energi – och läkemedelsindustrin. 

Företaget har en global arbetsmarknad med sitt fäste i Sverige. Syntronic AB har fem 

kontor i Sverige. Huvudkontoret är lokaliserat i Gävle och övriga kontor i Göteborg, 

Lund, Sandviken och Stockolm. Dessutom har företaget ytterliggare ett kontor i Kina och 

ett i Malaysia.102  

 

Vid Syntronic AB: huvudkontor i Gävle sker all produktion manuellt. De är en sk. 

prototypverkstad där små serier av ca 10 st kretskort monteras och kvalitetskontrolleras 

innan de går till volymproduktion.103 Till de större av Syntronic AB´s kunder räknas 

ABB, Ericsson, Flextronics, Sandvik, SKF, The Saab Group, Saab Automobile och den 

offentliga sektorn.104 

 

Totalt arbetar 250 antal personer på Syntronic AB. Företagets omsättning uppgick år 

2007 till 200 miljoner kr.  
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5. ”Eko-analys” en modell för förenklad LCA 

 

Under detta avsnitt presenteras uppsatsen empiri som baseras på den 
Teoretiska referensramen och information från intervjuer och observationer. Först 

introduceras läsaren i verksamhetens nuvarande miljöarbete. Sedan presenterar vi den 

förenklade modellen för att miljöanpassa produkter som tagits fram. En simulering av 

modellen kommer även att uppvisas.   

 

5.1 Verksamhetens miljöarbete 

 

”Vårt åtagande, vårt agerande, våra produkter skall genomsyras av miljömedvetenhet 

och helhetstänkande. Vi skall agera proaktivt för att följa de lagar och förordningar som 

finns inom vårt verksamhetsområde. Uppfyllandet av detta skall grundläggas av en hög 

miljömedvetenhet och goda miljökunskaper hos våra medarbetare i våra uppdrag och i 

vår organisation. Vår attityd är att stå i framkanten i frågor kring miljö och 

samhällsansvar. Vi skall ständigt förbättra vår organisation och arbetssätt för att 

minimera vår miljöpåverkan”    

Syntronic AB´s miljöpolicy 

 

Syntronic AB ser idag stora möjligheter till att i framtiden i större utsträckning kunna 

erbjuda sina kunder en produktlösning som är mer miljöanpassad. I dagsläget pågår rent 

konkret ingen större miljöanpassning av produkter förutom att alla produkter produceras 

utifrån gällande lagstiftning och direktiv. Företaget har dock tagit fram material och har 

en ambition att arbeta med Design for Environment. Dessutom har företaget under år 

2001 utfört en miljöpåverkansbedömning med hjälp av en extern konsult. Utöver det 

påbörjades 2005 en miljöutredning där miljöaspekter kartlades, bedömdes och 

värderades.105  

 

När det gäller producentansvar är det Syntronic AB´s kunder som har det ansvaret i och 

med att Syntronic AB är ett konsultföretag där kunden är ägare till produkten från vaggan 

till graven. Dock har företaget möjligheten att hjälpa kunder som vill ha hjälp med sitt 

producentansvar.106  

 

 

                                                      
105 Miljöutredning Syntronic (2005) 
106 Westlund S, intervju, 2008-05-24 
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5.2 Designfasen 

 

Eftersom Syntronic AB´s påverkansmöjligheter då det kommer till att påvisa en produkts 

miljöpåverkan, ligger i designstadiet är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna åskådliggöra 

den negativa miljöpåverkan en produkt kan åstadkomma. Figur 5.1 visar vart i produktens 

livscykel Syntronic AB har inflytande att påverka ett kundbeslut om att miljöanpassa en 

produkt. 

 

 

Figur 5.1: Produkters livscykel                                                                     Källa: Syntronic 
 

En bra design är hela förutsättningen för att kunna åstadkomma en mer miljöanpassad 

produkt. Bra design kan påverka produktens förmåga att exempelvis dra mindre el vid 

användning, öka dess livslängd etc. Det finns därmed många aspekter att ta hänsyn till i 

designsteget och här kan därför Ekostrategihjulet, som presenterades i den teoretiska 

referensramen (kap. 3.4.1) tas till hjälp.  

 

Då produkter konstrueras finns det vissa faktorer att ta hänsyn till. Produkter bör 

konstrueras på ett sådant kretsloppsanpassat sätt som möjligt för att enkelt kunna 

demonteras, återanvändas och återvinnas. Tre ledstjärnor kan has i åtanke vid 

konstrueringsarbetet i designfasen: 

  

• Konstruera för demontering 

• Undvika speciellt miljöfarliga ämnen 

• Använda få material som dessutom kan separeras och sorteras 
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För att för kund kunna presentera en överskådlig bild över en produkts miljöpåverkan är 

det viktigt att den modell som kommer att användas, på ett förenklat och överskådligt sätt 

kan beskriva en produkts miljöpåverkan. Genom att redan i designfasen visa för kund hur 

en produkt kan orsaka negativa konsekvenser för miljön ges kunden ett alternativ att 

kunna agera mer miljömedvetet.  

 

5.3 En förenklad modell för miljöanpassad produktut veckling ur ett 

livscykelperspektiv 

 

Den modell som bearbetats fram kan användas för att såväl se över produkters totala 

miljöpåverkan samt dessutom enskilda komponenters miljöpåverkan. På det här viset kan 

modellen användas för att se över alternativa förbättringsåtgärder, både beträffande 

aktiviteter som rör produkten men också kompatibla komponenter och ämnen till 

produktens innehåll. Vi har valt att benämna modellen för en Eko-analys. Detta för att det 

inte är en fullständig LCA utan närmare bestämt en förenklig. Dock innehåller modellen 

huvudmomenten inventering, miljöpåverkansbeskrivning och tolkning. Dessutom ingår 

delmomenten klassificering, karakterisering samt viktning vilka är delmoment inom en 

LCA. Den stora skillnaden ligger i att modellen är utformad på ett sätt som gör det 

möjligt att använda den för olika beräkningar. Den innehåller dessutom moment som 

lagts till för att vara lämpad för Syntronic AB´s verksamhet. Det specifika med just Eko-

analysmodellen är också speciella vikningsmetoder och sätt att sammanställa resultatet 

på. 

 

I modellens övre halva, från arbetsmoment 1-4, sker en uppskattning av 

produkten/produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. De resterande 

arbetsmomenten 5-7 fokuserar på att värdera de enskilda komponenternas miljöpåverkan. 

 

Fördelen med denna typ av modell är att hela produktens miljöpåverkan kan 

åskådliggöras utifrån samma modell som produktkomponenters enskilda miljöpåverkan 

kan belysas. En annan fördel är att inte bara produktens totala miljöpåverkan visas utan 

också vad alternativa komponenter kan åstadkomma för förbättringar ur 

miljöfarlighetssynpunkt. Det innebär att två olika beräkningar görs utifrån samma modell. 

Beräkningar vilka båda har stor relevans för produkten/produkternas totala 

miljöpåverkan.  
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5.4 Mall för Eko-analys 

 

Nedan följer den mall som bearbetats fram för att genomföra Eko-analysmodellen. Den 

utgörs av enkla excelfiler vilka är lätta att hantera. En mer detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssättet sker efter presentation av mallen. Mallen som sådan är uppdelade i 

olika arbetsmoment vilka presenteras nedan. 

 

För att underlätta modellens förståelighet finns nedan en förteckning över eventuella 

förkortningar som gjorts i simuleringen av Eko-analysmodellen:  

 

Material- och energiflöden som sätts in IN 
Material- och energiflöden som kommer ut UT 
Den studerade produkten/produkterna Produkt 1/Produkt n 
Den studerade komponenten/ komponenterna Komponent 1/Komponent n 
Komponent K 

Tabell 1 Förteckning över förkortningar                                                 Källa: Egen konstruktion 
 

Arbetsmoment 1 

Identifiera produktens olika steg under dess livscykel: ”Vaggan till graven” 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg n 

      

 

 

Arbetsmoment 2 

Upprätta ett flödesschema över samtliga material- och energiflöden samt emissioner och 

avfall under respektive steg. 

 

IN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg n  

        

        

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg n  UT 
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Arbetsmoment 3 

Kategorisera till en början avfall och emissioner under respektive miljöaspekt, dvs. vilket 

avfall och emissioner påverkar vilken/vilka miljöaspekter. 

 

Försurning Övergödning  Växthuseffekt Marknära 

ozon 

Ekotoxikologisk  

påverkan 

     

     

     

     

 

Värderingen av respektive miljöaspekt sker sedan utifrån angiven skala: 

 

Mycket liten 

miljöpåverkan 

Liten 

miljöpåverkan 

Stor 

miljöpåverkan 

Mycket stor 

miljöpåverkan 

1 3 5 7 

 

 

Värderingen av produkten/produkternas miljöpåverkan sammanställs i tabellen nedan. På 

detta vis kan jämförelser göras om flera produkter ska bedömas.  

 

Produkt 

 

Försurning  Övergödning  Växthuseffekt  Marknära 

ozon 

Ekotoxikologisk 

påverkan 

1      

2      

3      

…      

…      

n      

 

Arbetsmoment 4 

Använd tabellens resultat och sammanställ i en s.k. ”stjärna” för att åskådliggöra 

produktens/produkternas miljöpåverkan. Antalet stjärnor är lika med antalet produkter 

som ska jämföras. Så liten stjärna som möjligt är att eftersträva ur miljömässig synvinkel. 
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Produkt n1

0
1
2
3
4
5
6
7

Försurning

Övergödning

VäxthuseffektUttunning av ozonskiktet

Ekotoxikologisk påverkan

   

Produkt n

0
1
2
3
4
5
6
7

Försurning

Övergödning

VäxthuseffektUttunning av ozonskiktet

Ekotoxikologisk påverkan

 

 

 

 

Arbetsmoment 5 

Nu ska produktens komponenter värderas. Vanligt förekommande komponentinnehåll har 

värderats med ”miljöfarlighetsfaktorer” i tabellen nedan.  

 

Mycket liten  

miljöpåverkan 

Liten 

miljöpåverkan 

Stor  

Miljöpåverkan 

Mycket stor 

 miljöpåverkan 

1 3 5 7 

    

Silver Järn Nickel - 

  Bly  

  Koppar  

  Tenn  

  Zink  
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Genom att multiplicera miljöfarlighetsfaktorn med respektive komponentinnehålls 

kvantitet fås sedan en slutlig faktor som symboliserar ett värde där kvantitet och 

miljöfarlighet har satts i relation till varandra. Multiplikationen görs i tabellen nedan för 

att få en överskådlig bild. Beräkning sker i den ruta där ämne samt dess 

miljöfarlighetsfaktor möts.  

 

 Mycket liten  

Miljöpåverkan 

 1 

Liten  

Miljöpåverkan 

 3 

Stor  

miljöpåverkan  

5 

Mycket stor  

miljöpåverkan  

7 

Ämne och 

viktenhet 

    

     

KOMPONENT 1     

 * * * * 

 * * * * 

 * * * * 

KOMPONENT 2     

 * * * * 

 * * * * 

 * * * * 

KOMPONENT 3     

 * * * * 

 * * * * 

 * * * * 

KOMPONENT n     

 * * * * 

 * * * * 

 * * * * 

 

Arbetsmoment 6 

De faktorer som tabellen ovan genererar sammanställs i sk. ”Stjärnor”. Antalet 

komponenter genererar ett likt antal stjärnor. Eftersom kvantiteter har multiplicerats med 

olika miljöfarlighetsfaktorer i tabellen är nu alla parametrar ”likvärdiga”. Det innebär att 

en så liten stjärna som möjligt är att eftersträva ur miljömässig synvinkel.   
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Komponent 1

0
2
4
6
8

10
Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3Parameter 4

Parameter n

Komponent 2

0
2
4
6
8

10
Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3Parameter 4

Parameter n

 

Komponent 3

0
2
4
6
8

10
Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3Parameter 4

Parameter n

Komponent n

0
2
4
6
8

10
Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3Parameter 4

Parameter n

 

 

5.4.1 Användning av modellen 

 

Innan arbetet med modellen sätter igång måste en planering göras, dvs. ett 

förberedelsemoment. Den bör ske i likhet med rekommendationer för en LCA, dvs. vilket 

är målet med beräkningarna, hur resultaten ska användas, hur pass detaljerade 

beräkningarna ska vara, hur arbetet ska organiseras etc. Motivering ska dessutom göras 

av vilka systemgränser som ska göras eftersom det är i stort sett omöjligt att täcka in och 

samla in data om alla aktiviteter i produktens livscykel. Det är viktigt att ha i åtanke att de 

systemgränser som väljs i slutändan kommer att påverka det slutgiltiga resultatet. 
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Slutligen bör det poängteras vilka aspekter eller faktorer som inte kommer att tas i 

beaktande under modellen. 

 

Sedan kan själva upprättandet av modellen ske enligt den mall som ovan presenteras. Här 

beskrivs tillvägagångssättet i modellen i form av de olika arbetsmomenten som finns 

angivna i modellen: 

 

1. Arbetet börjar med att identifiera vilka olika steg som den studerade produkten 

går igenom under sin livscykel. Aktiviteter såsom transporter, produktion 

användning, deponering etc. ska fastställas. Det ska dock göras utefter de 

systemgränser som bestämts vid förberedelsemomentet. 

 

2. Samla sedan in data om vilka råvaru- och energiintag samt emissioner och avfall 

som sker under de olika stegen. All insamlad data sammanställs i ett 

flödesschema där även kvantiteter beräknas. Eftersom detta kan vara oerhört 

problematiskt kan någon form av schablonmässig fördelning användas. Ha i 

åtanke att detta är det mest krävande arbetsmomentet med modellen! 

 

3. Därefter upprättas en tabell där emissioner och avfall kategoriseras för att se vad 

som påverkar vad. På det viset fås en överskådlig bild över vilka miljöaspekter 

som berörs.  Efter kategorisering sker en värdering av miljöaspekterna vilket görs 

med hjälp av en värderingsmetod vilken visas nedan. Genom att göra detta fås en 

översiktlig tabell över produktens miljöpåverkan under respektive miljöaspekt. 

  

Mycket liten 
miljöpåverkan 

Liten 
miljöpåverkan 

Stor 
miljöpåverkan 

Mycket stor 
miljöpåverkan 

1 3 5 7 
 

4. Sammanställ tabellens resultat i en s.k. ”stjärna”. Då produktens miljöpåverkan 

under hela dess livscykel beräknas, upprättas så många stjärnor som produkter 

som ska jämföras. Stjärnans parametrar utgörs av de olika miljöaspekterna. Det 

som kan utläsas av stjärnan är vilka miljöaspekter som påverkas mest under 

produktens livscykel. Genom att en stjärna har 5 st parametrar och maximum 

värdet är 7 på varje parameter innebär det att det maximala värdet för en stjärna 

är 35. Det innebär i sin tur att värdet 35 är en värderad maximal negativ 

miljöpåverkan. En så liten stjärna som möjligt är därför att eftersträva. 
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5. Efter att produktens totala miljöpåverkan har beräknats ska beräkningar för 

komponenter och dess innehåll göras. Ämnen ska värderas utifrån deras 

miljöfarlighet. Det finns en svårighet i att jämföra ämnen med olika 

miljöfarlighet i samband med olika kvantiteter. Av denna anledning krävs det att 

ämnen på något sätt görs likvärdiga gentemot varandra. I denna modell sker detta 

genom att ämnen tilldelats olika miljöfarlighetsfaktorer och multiplicerats med 

dess kvantiteter. Miljöfarlighetsfaktorerna som sådana är framtagna och 

värderade utifrån dokument publicerade av den svenska regeringen. 107 Det 

innebär att olika ämnen och kvantiteter har gjorts likvärdiga gentemot varandra 

och kan jämföras.    

 

6. Precis som under arbetsmoment 4 sammanställs tabellens resultat i stjärnor. 

Antalet komponenter resulterar i lika många stjärnor. Det är dock viktigt i detta 

moment att ha graderingsskalan över ämnens olika miljöfarlighetsfaktorer i 

åtanke. Det är viktigt att komma ihåg att exempelvis även om silver har en låg 

miljöfarlighetsfaktor blir den miljöfarlig om den finns i för stora mängder. Om 

silver har ett högt värde på skalan innebär det också att silver finns i stora 

mängde i komponenten och på så viss värderas som mycket miljöfarlig. Målet 

med stjärnan är alltså att den ska ha en så liten area som möjligt och ligga på så 

låga värden som möjligt. Om någon parameter har för högt värde och man vill 

finna kompatibla ämnen att ersätta delar av den med bör det has i åtanke att 

stjärnan inte bör korrigeras till den grad att vissa andra ämnen skjuter i höjden. 

Som exempel på detta fenomen kan bly och silver få illustrera. Om silver har ett 

högt värde (vilket innebär att den finns i stora mängder trots dess låga 

miljöfarlighetsfaktor), och den kan ersättas med exempelvis bly. Försiktighet 

måste därför vidtas för om en liten del silver ersätts med en liten del bly kommer 

parametern för bly att snabbt skjuta i höjden pga. av dess höga miljöfarlighet. 

 

5.4.2 Simulering av modell 

 

För simulering av Eko-analysmodellen används ett kretskort till hjälp. Kretskortet i sig är 

en befintlig produkt ur Syntronic AB´s sortiment. Denna simulering sker dock utan några 

som helst beräkningar beträffande reella kvantiteter utan ska endast tjäna till syfte för att 

påvisa att modellen verkligen går att tillämpa. 

                                                      
107 Regeringen, SOU 2000:53 
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Förberedande moment 

Modellens omfattning begränsades utifrån systemgränser satta så att uttag av råmaterial 

inte tas hänsyn i modellen. Detta då det är alltför problematiskt att finna tillförlitlig data 

kring uttag av råmaterial samt att den största påverkan Syntronic AB kan göra sker först 

vid transport av material till företaget. Analysen kommer därefter att omfatta alla steg 

fram till deponering av produkten. Deponeringssteget som sådant är oerhört intressant. 

Dock saknas information kring vad som sker då produkten blivit uttjänt. Det beror främst 

på det faktum att Syntronic AB saknar producentansvar i och med att de är ett 

konsultföretag där kunden har det slutgiltiga ansvaret över den uttjänta produkten. 

 

Arbetsmoment 1 

Till en början identifierades de steg som det studerade kretskortet går igenom under sin 

livscykel. Utifrån de satta systemgränserna skedde analysen från det att material och 

komponenter fraktas till företaget till dess att kunden har använt produkten. 

  

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
Transport till företag Produktion Transport till kund Användning 

Tabell 2 Identifiering av produktlivscykeln                                          Källa: Egen  konstruktion 
 

Arbetsmoment 2 

Till hjälp för att finna information och data användes framförallt en redan utförd 

miljöutredning från år 2005. Efter konsultation med kvalitetsansvarig på Syntronic AB 

ansågs datan vara aktuell även i dagsläget beträffande framförallt material- och 

energiflöden. Eftersom det inte togs några kvantiteter i beaktande vid denna analys blev 

arbetsmomenten inte lika tidskrävande vilket det annars skulle ha blivit. Data 

sammanställdes i ett flödesschema för att få en överblick över produktens miljöpåverkan 

under dess livscykel. Dock pga. svårigheter i att få fram exakt data har det exempelvis 

gjorts antagande om att den el som kretskortet drar under användningsfasen har sitt 

ursprung i biobränsle. 

 

IN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4  

      
 Diesel Biobränsle Diesel Biobränsle  

  Flamskyddsmedel    

  Koppar     

  Zink    

  Tenn    

  Fosfor    

  Guld    
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  Silver    

  Nickel    

  Bly    

  Järn    

  Krom    

  Mangan    

  Magnesium    

  Antimon    

      
 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 UT 

      
 Koldioxid Koldioxid Koldioxid Koldioxid  

 Kväveoxid Kväveoxid Kväveoxid Kväveoxid  

 Svaveldioxid Svaveldioxid Svaveldioxid Svaveldioxid  

 Kolväten Aluminium Kolväten Tungmetaller  

  Elektronikavfall    

  Mönsterkort    

  Komponenter    

  Tungmetaller    

      

Tabell 3: Flödesschema                                                                              Källa: Egen konstruktion 
 

Arbetsmoment 3 

Efter att energi- och materiella flöden sammanställts i ett flödesschema utfördes en enkel 

kategorisering av emissioner och avfall. Det skedde genom en gemensam värdering av 

vilka emissioner som orsakade vilken miljöpåverkan. Metoden som sådan var mycket 

enkel. Eftersom kvantiteter saknades upprättades en tabell i vilken vi lokaliserade 

emissionerna till respektive miljöaspekt. Utifrån den värderingsskala som upprättats 

skedde därefter en enkel värdering. Utifrån miljöaspekternas värden i förhållande till 

varandra sattes de i relation till värderingsskalan. 

Mycket liten 
miljöpåverkan 

Liten 
miljöpåverkan 

Stor 
miljöpåverkan 

Mycket stor miljöpåverkan 

1 3 5 7 
Tabell 4: Värderingsskala för miljöpåverkan                                           Källa: Egen 
konstruktion  
 

 Försurning  Övergödning  Växthuseffekt  Marknära 
ozon 

Ekotoxikologisk 
påverkan 

Kretskort 
1 

5 5 5 1 3 

Tabell 5 Värdering av kretskortets miljöpåverkan                                 Källa: Egen konstruktion 
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Arbetsmoment 4 

Genom att låta miljöaspekternas uppskattade värden sammanställas i en s.k. stjärna ficks 

en överskådlig bild av kretskortets miljöpåverkan. Det resultat som kunde utläsas av 

stjärnan var att miljöaspekterna försurning, övergödning och växthuseffekten var de som 

blev mest påverkade under produktens livscykel. Det var dock viktigt att ha i åtanke att 

deponeringssteget inte tagits i beaktande. Troligtvis skulle resultatet visa en något 

annorlunda bild, där troligtvis den ekotoxikologiska miljöpåverkan skulle ha blivit större.   

Kretskort 1

0
1
2
3
4
5
6
7

Försurning

Övergödning

VäxthuseffektMarknära ozon

Ekotoxikologisk påverkan

5

 
Figur 1: Kretskort 1 miljöpåverkan                                                        Källa: Egen konstruktion 
 

Arbetsmoment 5 

Under arbetsmoment 5 upprättas först en värderingsskala där miljöpåverkansfaktorer 

presenteras. Denna gradering som skett i detta fall har utförts efter dokument publicerade 

av den svenska regeringen.108 Detta är dock en relativt osäker värdering och det finns 

möjlighet för Syntronic AB att upprätta miljöpåverkansfaktorer baserade på andra fakta 

och information. Det är dock viktigt att hänvisa vad graderingen baseras på. I denna 

simulering kommer endast tre komponenter ur kretskortet att presenteras. Detta pga. att 

vårt syfte med simuleringen enbart är till för att visa modellen tillämpning snarare än att 

göra en reell värdering av produkten. Detta har i sin tur inneburit att de ämnen som dessa 

tre komponenter innehåller har satts upp på graderingsskalan. 

 

 

                                                      
108 Regeringen, SOU 2000:53 
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Mycket liten  

Miljöpåverkan 

1 

Liten 

miljöpåverkan 

3 

Stor  

Miljöpåverkan 

5 

Mycket stor 

 Miljöpåverkan 

7 

    

Silver Järn Nickel  

  Bly - 

  Koppar  

  Tenn  

  Zink  

Tabell 6: Miljöfarlighetsfaktorer                                                             Källa: Egen konstruktion 
 

I följande tabell sker sedan multiplicering av varje ämnes kvantitet samt 

miljöpåverkansfaktor vilken kunde utläsas ur tabellen ovan. Kvantiteterna i denna 

simulering är rent fiktiva (dock inte helt orealistiska) och ska endast tjäna till syfte att 

underlätta simuleringen. Genom att multiplicera kvantitet och miljöfarlighetsfaktorn fås 

en siffra vilken är ett mått som är likvärdigt med alla de andra ämnena oavsett kvantitet 

och miljöfarlighet. Tabellen kan därför betraktas som ett filter som omvandlar olika 

enheter till ett och samma mått. 

 

 Mycket liten  

miljöpåverkan  

1 

Liten  

miljöpåverkan  

3 

Stor  

miljöpåverkan  

5 

Mycket stor  

miljöpåverkan  

7 

Ämne och 

viktenhet 

    

     

KOMPONENT  

1 

    

     

Nickel 1.6 - - 1.6*5= 8.0 - 

Koppar 2.0 - - 2.0*5= 10.0 - 

Tenn 1.4 - - 1.4*5= 7.0  

     

KOMPONENT  

2 

    

     

Silver 1.0 1.0*1= 1.0 - - - 

Tenn 1.8 - - 1.8*5= 9.0 - 

Bly 1.2 - - 1.2*5= 5.0 - 
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Nickel 1.0 - - 1.0*5= 5.0 - 

     

KOMPONENT  

3 

    

     

Koppar 1.8 - - 1.8*5= 9.0 - 

Tenn 1.4 - - 1.4*5= 7.0 - 

Nickel 1.6 - - 1.6*5= 8.0 - 

Järn 2.0 - 2.0*3= 6.0 - - 

Zink 1.0 - - 1.0*5= 5.0 - 

Tabell 7: Miljöpåverkansfaktorer multipliceras med ämne och kvantitet                                           
Källa: Egen konstruktion 
 

Arbetsmoment 6 

Tabellens resultat sammanställs i stjärnor. Antalet olika ämnen i en komponent resulterar 

i lika många axlar. Det innebär att det är antalet ämnen som reglerar antalet parametrar 

och därmed stjärnans utseende. Antalet komponenter resulterar därmed i ett likt antal 

stjärnor. Stjärnorna för respektive komponent ska inte jämföras med varandra utan varje 

enskild stjärna analyseras enskilt.  

 

Komponent 1

0
2
4
6
8

10
Nickel

KopparTenn

 
Figur 2: Relation mellan miljöfarlighet samt ämne och kvantitet         Källa: Egen konstruktion 
 

Av Komponent 1 att döma är det svårt att egentligen dra någon specifik slutsats. Det 

beror på att Nickel, Koppar och Tenn har tilldelats samma miljöfarlighetsfaktor. Dock är 

denna faktor ganska hög och symbolisera ”stor miljöpåverkan”. Ett alternativ skulle 

kunna vara att finna ett ämne med lägre farlighetsfaktor som kan ersätta helt eller vissa 

delar av något av ämnena. Ett tillskott av ämne skulle rent teoretiskt resultera i en 

parameter till och förändra stjärnans utseende.  
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Komponent 2
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Figur 3: Relation mellan miljöfarlighet samt ämne och kvantitet         Källa: Egen konstruktion 
 

Av stjärnan till Komponent 2 kan ett annat fenomen utläsas. Farlighetsfaktorn samt 

kvantiteten av silver är låg vilket är en bild som skulle kunna förändras. Nu framgår det 

inte i detta arbete vad respektive ämne ingår i för sorts komponent vilket gör det svårt att 

veta vilka egenskaper varje ämne har. Det i sin tur gör det svårt att lägga fram förslag på 

substituerade ämnen. Dock den slutsats som kan dras av denna stjärna är att silver eller 

något annat ämne med låg farlighetsfaktor bör, om det kan, användas som substitut till 

något av de andra ämnena vilka har en större negativ påverkan på miljön.   

Komponent 3
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Figur 4: Relation mellan miljöfarlighet samt ämne och kvantitet         Källa: Egen konstruktion 
 

Komponent 3 innehåller flera ämnen där värdena är relativt likvärdiga. Dock kan nämnas 

att järn har lägre farlighetsfaktor än övriga och skulle kunna användas i större 

utsträckning om det kan ersätta något av övriga ämnen. 

 

5.2.3 Viktiga parametrar 

 

Det finns en del viktiga parametrar att ha i åtanke vid upprättandet och tillämpandet av 

Eko-analysmodellen. De parametrar som tas upp här har framkommit som viktiga i 
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samband med diskussioner med Syntronic AB. Parametrarna funktion, kvalitet och 

tillförlitlighet  av en produkt får inte försämras på bekostnad av den miljömässiga 

aspekten. Det är inte heller tanken med Eko-analysmodellen, att dessa ska ges lägre 

prioritet, utan förhoppningen är snarare att Eko-analysmodellen och det miljöarbete som 

den innebär, så småningom ska ges samma prioritet. Det handlar om att i större grad 

försöka integrera miljöarbetet i det redan befintliga arbetet.  

 

I arbetet med modellen måste även parametrarna pris och leveranstid tas i beaktande. Att 

finna mer miljövänliga kompatibla komponenter och ämnen kan både resultera i ett högre 

pris och längre leveranstider.109 Dessa kan dock anses vara lite mer flexibla än funktion, 

kvalitet i den bemärkelsen att kunden är villig att acceptera ett eventuellt högre pris och 

längre leveranstid för att få en mer miljöanpassad produkt. Tydlig kommunikation 

gentemot Syntronic AB´s kunder är därför oerhört viktig. För vissa kunder kan en mer 

miljöanpassad produkt vara värt ett eventuellt högre pris och längre leveranstid medan det 

för andra kunder inte är något alternativ.  

 

5.2.4 ”Att- tänka- på” 

 

Det finns några faktorer för Syntronic AB att ta i beaktande vid tillämpning och i 

samband med den Eko-analysmodell som bearbetats fram: 

 

Viktigt att ha i åtanke: 

 

• att denna modell enbart genererar en förenklad bild av verkligheten. Den 

fungerar bra i sammanhang då det krävs någon form av beslutsunderlag 

vid miljöanpassad produktutveckling i designfasen.  

• att modellen är ett lämpligt verktyg vid kommunikation gentemot kunder 

beträffande en mer miljöanpassad produktutveckling då det gäller att 

jämföra olika produkter. 

• att genom att det finns möjlighet att beräkna kvantiteter i modellen kan 

även ekonomiska aspekter tas hänsyn till. Den ekonomiska aspekten kan 

troligtvis vara oerhört intressant och kanske många gånger en avgörande 

faktor.  

                                                      
109 Silver S, intervju, 2008-05-26 
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• att eftersom Syntronic AB får varudeklarationer från underleverantörer 

på produkter måste Syntronic AB förlita sig på att förteckningarna är 

sanningsenliga. Detta är viktigt eftersom produktinformation som krävs 

för att göra en Eko-analysmodell finns angivna i deklarationerna.  
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6. Analys  

 

I detta avsnitt analyseras Eko- analysmodellen med den teoretiska referensramen som 

underlag. Arbetsmomenten för sig kommer att analyseras, därefter den simulering som 

gjorts. Dessutom kommer övriga aspekter i samband med modellen och dess tillämpning 

att analyseras.  

 

Som redogjorts under den teoretiska referensramen (kap. 3.3) finns det en mängd 

restriktioner och lagar kring elektronik beträffande miljö. Mycket indikerar på att 

framtida direktiv inom branschen kommer att så småningom träda i kraft. Genom att 

Syntronic AB stärker sin profilering  

att vara ett kunskapsföretag inom området tror vi kan vara gynnsamt. Eko-

analysmodellen är förhoppningsvis ett första steg i ledet att driva en mer miljömedveten 

verksamhet.    

 

Eftersom Syntronic AB är ett konsultföretag kan de ses agera med bakbundna händer när 

det gäller miljöarbete. Det vi menar är att företaget alltid måste agera utifrån 

kundönskemål. Det Syntronic AB istället kan göra är just att lägga fram förslag och 

övertyga kunden varför denne ska göra ett mer miljömedvetet produktval. Det är viktigt 

att parametrarna funktion, kvalitet och tillförlitlighet inte åsidosätts för den miljömässiga 

parametern. Det är därför viktigt att finna kompatibla material och ämnen som kan ge 

förutsättningar för bra funktion, god kvalitet och hög tillförlitlighet och samtidigt en 

mindre miljöpåverkan. Idag är det trots allt inte miljöparametern som är den främsta 

avgörande faktorn vid produktval. Syntronic AB måste därför vinna tillvägagångssätt att 

övertyga kunden om att denne kommer att vinna på att köpa en mer miljöanpassad 

produktlösning. Att leveranstiden och prisbilden eventuellt kan ändras något måste kunna 

motiveras på ett sådant sätt att kunden ändå ser vinning i att agera mer miljömässigt.   

 

6.1 Modellens tillämpning 

 

Arbetsmoment 1 

En produkt genomgår en rad olika aktiviteter under sin livscykel och för att få en så pass 

sanningsenlig bild som möjligt över miljöpåverkan bör givetvis samtliga steg tas i 

beaktande i Eko-analysmodellen. Detta kan anses vara en omöjlighet eftersom det ofta 

inte bara saknas data utan också förståelse för vad som sker rent miljömässigt. 

Miljömässig kunskap gör hela tiden framsteg och förhoppningsvis inom loppet av några 
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år kommer det att vara möjligt att ta fram kunskap och data om alla de miljöpåverkande 

aktiviteter som sker i en produkts livscykel. 

 

Arbetsmoment 2 

Det kan inte påpekas nog hur tidskrävande det är att finna lämplig data att använda i 

flödesschemat. Framförallt är det oerhört svårt att veta vilken sorts data som ska 

användas. Produkten i fråga kan nästan liknas som centrumet av ett spindelnät där det 

existerar en orsaks- verkan relation. En aktivitet orsakar en andra aktivitet vilken orsakar 

en annan i sin tur. Det är därför systemgränserna är oerhört viktiga: vad ska tas med i 

bedömningen och vad ska inte tas med? Detta resonemang genererar tanken om det 

överhuvudtaget går att framställa en fullständig livscykelanalys? Efter att ha insett 

omfattningen av en produkt i dess omgivning finns det stora orsaker att tro att det inte är 

möjligt.   

 

Arbetsmoment 3 

Värderingsmetoder och deras tillförlitlighet kan diskuteras om och om igen. Eftersom det 

inte finns någon allmängiltig värderingsmetod är det upp till företag att enskilt avgöra 

vilken metod som ska användas. Givetvis spelar det stor roll vilken värderingsmetod som 

används men nästan ännu viktigare är att argumentera och motivera vald 

värderingsmetod. Detta då val av metod ligger bakom det slutgiltiga resultatet och är en 

förutsättning för att produkter på ett likvärdigt sätt ska kunna jämföras. Förståelse och 

kunskap inom området är därför viktigt. Detta eftersom om det ligger kunskap till grund 

för miljöpåverkansvärderingen kan även resultatet motiveras. En stor del av ansvaret 

ligger därför hos företagen själva. Eftersom det är upp till varje enskilt företag att välja 

vilken sorts värderingsmetod de vill anamma kan livscykelanalyser mellan olika företag 

inte jämföras. Förhoppningen är därför att det i framtiden kan tas fram en enhetlig 

värderingsmetod som bör användas vid alla livscykelanalyser.  

 

Arbetsmoment 4 

”Stjärnorna” är enbart ett av många sätt att kunna illustrera miljöpåverkan. Dock ett 

mycket effektivt sätt eftersom det åskådliggör den värdering som skett i arbetsmomentet 

innan mycket enkelt. Dessutom kan stjärnorna enkelt sättas i jämförelse och relation med 

varandra med tanke på att det är den area som stjärnan utgör som symboliserar 

miljöpåverkan. Vi anser att det är ett mycket illustrativt sätt att påvisa potentiell 

miljöpåverkan för produkter. Vi tror att stjärnorna med fördel kan användas i 

kommunikation gentemot kunder. 
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Arbetsmoment 5 

Den värdering som gjorts utifrån dokument publicerade av regeringen är inte på något vis 

allmängiltig utan tolkad av oss. Graderingsskalan är inte heller på något sätt fullständig 

utan åskådliggör bara några av de vanligaste ämnena som används inom elektronik. 

 

Tabellen där olika miljöfarlighetsfaktorer multipliceras med olika ämnen och deras 

kvantiteter måste även kommenteras. Tabellen kan till en början eventuellt uppfattas som 

krånglig men vi fann det nödvändigt att på något sätt göra ämnen likvärdiga gentemot 

varandra oavsett miljöfarlighetsfaktor och kvantitet. Det blir annars svårt att värdera dem 

gentemot varandra och egentligen kunna dra någon form av slutsats.   

 

Arbetsmoment 6 

Eventuellt kan det finnas vissa specifika komponenter som av olika anledningar kan vara 

särskilt intressanta att titta närmare på. Då upprättas stjärnor för de komponenter som ska 

studeras utifrån det resultat som tabellen innan genererat. Arbetet kan annars bli oerhört 

tids- och arbetskrävande om exempelvis ett kretskorts samtliga komponenter ska 

åskådliggöras eftersom det kan röra sig om hundratals.  

 

6.2 Modellsimuleringen 

 

Den simulering av Eko-analysmodellen som gjorts i detta arbete rör stegen; transport till 

producent, produktion samt transport till kund. Användningsskedet är ett moment vilken 

vi av praktiska skäl, vid simulering av modellen inte kunde få mycket information om. Vi 

har ingen som helst information om hur kunden rent praktiskt använder sin produkt. 

Exempelvis vilken sorts el produkten drivs av etc. Dock kan det ske ett intressant 

samarbete mellan Syntronic AB och kund då det gäller att mer konkret identifiera 

miljöpåverkan under användningsfasen.  

 

För simuleringens del är det en nackdel att deponeringsfasen inte kunde tas i beaktande. 

Det beror på att det är ett alltför tidskrävande arbete i sig och kräver mycket 

informationsinsamling. Återvinns delar av produkten, går den till förbränning eller 

kasseras produkten och rent utav bara slängs i naturen? I så fall vad innebär de olika 

aktiviteterna rent miljömässigt. Deponeringen är därför ett intressant steg i kretskortets 

livscykel och kräver noga undersökningar och beräkningar för att kunna göra någon form 

av miljöpåverkansbedömning.   
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Eftersom Syntronic AB är ett konsultföretag är det dessutom deras kunder som har det 

yttersta producentansvaret. Vi ser dock potential för företaget att ta på sig ett sådant 

ansvar för kundernas räkning. Genom att ta till vara på uttjänt elektronik eller sådan 

elektronik som bara ska kasseras av andra skäl, tror vi att det finns möjlighet till att tjäna 

pengar. Både genom att kunden betalar Syntronic AB att ta producentansvaret och att 

vissa material i elektronik kan ge goda intäkter vid återvinning.   

 

Värderingsskalan i Eko-analysmodellen bör kommenteras. Graderingsskalan 1, 3, 5, 7 

kan givetvis tyckas vara en diffus rangordning av miljöpåverkan. Vad karaktäriserar 

egentligen ”liten miljöpåverkan” respektive ”stor miljöpåverkan”? Här spelar därför 

kunskap om miljöpåverkan, branschen etc. en stor roll. Det är egentligen inte själva 

siffrorna i sig som är väsentliga utan som redan nämnts, motiveringen bakom.  

 

Beträffande graderingsskalan för miljöfarlighetsfaktorerna har enbart de ämnen som 

tagits upp i de studerade komponenterna värderats. Det innebär att de ämnen som tagits 

med i graderingsskalan bara är ett axplock utav de ämnen som kan ingå i ett kretskort. 

Dock eftersom fokus i detta arbete inte har legat på att ta fram allmängiltiga 

graderingsskalor har enbart de ämnen som behandlats under simuleringen tagits i 

beaktande.   

 

Något ska även sägas om viktenheten i tabellen där miljöfarlighetsfaktorer och kvantiteter 

multipliceras samman. I simuleringen är viktenheten egentligen irrelevant eftersom 

siffrorna är fiktiva och ska tjäna till att visa hur modellen ska tillämpas.  

 

6.3 Modellens förmågor 

 

Modellens uppbyggnad tillåter att olika parametrar kan användas. Det innebär att 

modellen kan tillämpas på ett sådant sätt att kompatibla material och komponenter till 

befintliga material och komponenter kan jämföras. Dessutom kan modellen användas för 

att se identifiera en produkts totala miljöpåverkan.  Fördelen med att ha en modell som är 

dynamisk i den aspekten är den att den kan relativt enkelt tillämpas och implementeras i 

ett dataprogram.    
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6.4 Modellens begränsningar 

 

Problematiken med att utföra någon form av livscykelsberäkningar överhuvudtaget är att 

få fram aktuell och tillförlitlig data. Detta begränsar givetvis modellens tillförlitlighet om 

man tvingas använda någon form av schablonmässig data. Det i sin tur påverkar det 

slutgiltiga resultatet eftersom det illustrerar en mycket förenklad bild av verkligheten. Att 

viss data exkluderas påverkar resultatet. Det innebär att modellen inte kan ta hänsyn till 

alla de aktiviteter som sker under en produktlivscykel. Det i sin tur resulterar i att det inte 

sker en fullständig livscykelanalys utan snarare en förenklad bild av produktens 

miljöpåverkan. Därför blir det oerhört viktigt att motivera de systemgränser som 

modellen regleras av.  

 

6.5 Kostnadsbild 

 

Miljö som avgörande faktor vid beslutsfattande kommer sällan ensam utan går ofta hand i 

hand med ekonomi. Den ekonomiska aspekten spelar ofta stor roll vid beslut rörande 

miljöförbättrande åtgärder. I fallet för Syntronic AB kommer det med största sannolikhet 

finnas ett intresse hos kund att få en kostnadsbild av ett miljömässigt bättre produktval. 

Den Eko-analysmodell vi tagit fram i och med detta arbete kan med fördel tillämpas på 

ett sådant sätt att en kostnadsbild kan utläsas. Genom att sätta in kvantiteter i modellen 

kan även slutliga kostnader beräknas. Detta då exakta kvantiteter gör det möjligt att räkna 

ut vad produktens innehåll kostar. Kostnadsaspekten är ofta mycket intressant men har 

dock av arbetets omfattning, i det här fallet, tvingats utelämnats.  

 

Det är alltid svårt att bedöma och beräkna miljöpåverkan, både ekonomiskt och 

miljömässigt. Det är ändå intressant att spekulera i på vilket sätt Eko-analysmodellen kan 

bidra till en mindre miljöpåverkan. Vi kan inte sätta en siffra på hur rent konkret miljön 

kommer att påverkas av tillämpning av Eko-analysmodellen. Det beror på vilka produkter 

den behandlar, på vilket sätt modellen tillämpas och andra faktorer. Dock kan vi säga så 

mycket att genom att sträva efter att optimera material, flöden etc. under en produkts 

livscykel kan mycket göras. Fördelen med Eko-analysmodellen är att den tillåter olika 

produkter och deras miljöpåverkan att jämföras. På det viset kan en befintlig produkt 

jämföras med en produkt som ”optimerats” i större utsträckning, både beträffande 

materialval, antal komponenter, tranportsätt etc. Det ger i sin tur en tydlig bild 

beträffande mer miljöanpassade produkter och deras mindre miljöpåverkan. I stora 

drag handlar det om att agera mer effektivt vilket ofta både lönar sig miljömässigt 
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och ekonomiskt. Eko-analysmodellen gör det möjligt att se vilka moment som kan 

effektiviseras och vilka förändringar som kan göras för att reducera växthuseffektens 

framfart, försurning och övergödning av mark och vatten och mindre giftiga ämnen runt 

om i vår natur som även i slutändan påverkar oss människor och vår levnadsstandard. 
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7. Slutsats 

 

Här presenteras den slutsats som dragits utifrån uppsatsens analys och förslag på 

fortsatta studier. 

 

Syftet med denna uppsats var att ta fram en förenklad modell för att kunna belysa en 

produkts miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Modellen som tagits fram 

benämns som en Eko- analysmodell vilken är en förenklad bild av verkligheten. Det 

resultat som modellen genererar bör därför betraktas som en bild som kan användas som 

beslutsunderlag vid kommunikation gentemot kunder om en mer miljöanpassad 

produktutveckling.  

 

Modellen bör tillämpas på ett sådant sätt att viktiga parametrar såsom produktens 

funktion, kvalitet och tillförlitlighet inte försämras på bekostnad av miljömässiga 

faktorer. Med modellen som underlag bör en eventuell förändring av pris och leveranstid 

motiveras på ett sådant sätt att kunden ändå ser vinning i att agera mer miljömässigt och 

miljöanpassa sin produkt. 

 

7.1 Fortsatta studier 

 

Att arbeta med ett livscykelperspektiv när det kommer till miljö väcker många intressanta 

tankebanor. Det finns många aspekter som är intressanta och skulle kunna tänkas 

inkluderas i arbetet. 

 

Kostnadsbilden är alltid intressant då det diskuteras miljö i företagsvärlden och kommer 

troligtvis vara en avgörande faktor då det kommer till att agera mer miljömedvetet. Vårt 

förslag på fortsatta studier är att undersöka hur kostnadsbilden ser ut vid en jämförelse av 

en mer miljöanpassad produkt kontra en befintlig produkt. 

 

Fortsatta studier kan också göras när det gäller att undersöka hur användningsfasen av en 

studerad produkt orsakar påverkan på miljön samt att genomföra beräkningar av verkliga 

kvantiteter. 
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