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Förord
Idén till arbetet väcktes när jag redan som barn bru-
kade följa med min pappa på soptippen i den lilla byn 
vi bodde i och tänkte ibland ”en sådan behöver ju jag”.

Det som låg i sophögarna var det oftast inget fel på 
till exempel låg där hela möbler. Som hade många år 
kvar att ge. Genom design vill jag nu väcka ett intresse 
för sopor som material.

I arbetet kommer jag att välja ut ett material som ex-
empel och designa en produkt också som ett exempel 
på vilken potential som finns i det som idag betraktas 
som avfall. Jag hoppas att det i sin tur kommer leda till 
en minskad miljöbelastning. 

Jag vill tacka dom människor som gett mig kon-
struktiv kritik umder arbetets gång mina klasskompisar, 
Joel Smedberg min handledare och min familj. Helena 
Linner som gett mig råd och tips på upplägget av rap-
porten så att jag fick den välbehövliga strukturen. Alla 
jag har haft kontakt med på Gästrike Återvinnare har 
varit vänliga och hjälpsamma, tack för all hjälp.

/Emma Holmström, Gävle 2011





Sammanfattning
Sopor som material handlar om att undersöka om det 
går att förlänga livslängden för material som kommer 
in på återvinningen genom att skapa produkter som 
med enkla medel kan tillverkas av material från återvin-
ningscentralen. För att ge en annan syn på avfall, än att 
bara betraktas som sopor.

I sökandet efter material som slängts på återvin-
ningen har det skett en kartläggning av dagens återvin-
ningssystem som visade sig vara ett komplext system 
där det mesta tas tillvara på. Det finns en del avfall som 
förlorar sina egenskaper som material i återvinnings-
processen. Egenskaper som går att använda.

I designfasen kommer alternativ på lösningar genom 
skissidéer att utvärderas med hjälp av livscykelanalys 
för att kunna göra urval och utveckla en produkt. Efter 
att ha utgått ifrån material som kommit in på återvin-
ningen och tillverkning blev förslaget på produkt en 
hatthylla.

Resultatet av en livscykelanalys, så kallad LCA, vi-
sade i jämförelse med en hatthylla som tillverkats av 
nytt trämaterial att om  båda hyllorna hade samma livs-
längd skulle den som tillverkats av trämaterial från åter-
vinningen och i nära anslutning till återvinningen vara 
nära dubbelt så bra klimatmässigt och över 4 ggr så bra 
i den totala miljöpåverkan.

Abstract
Sopor som material is about exploring the possibility 
of  extending the life of  materials that enter the reco-
very by creating products with simple measures can be 
constructed from materials from the recycling center. 
To give another approach to waste, than to just be con-
sidered as garbage. In the search for materials thrown 
on the recovery has been defined by the current re-
cycling system that proved to be a complex system in 
which most be taken into account. There is some waste 
that will lose their properties as materials in the recyc-
ling process. Features that can be used. In the design 
phase, alternative solutions by sketching ideas to be 
evaluated using life cycle assessment in order to make 
the selection and development of  a product.
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Inledning och bakgrund
Man kan säga att intresset för sopor ligger i tiden, och 
om det gör. Precis efter beslutet om att skriva Sopor 
som material föll det sig så lägligt att Gästrike Återvin-
nare hade en workshop tillsammans med företagarna i 
Gävle kallad ”Avfall som resurs”. Jag fick privilegiet att 
delta i workshopen. En bättre start på min resa hade 
jag inte kunnat drömma om. Samma vecka var det även 
ett nyhetsinslag om en utställning på Nordiska muséet i 
Stockholm som heter just ”Sopor”.

Det syns tydligt att avfallet ständigt ökar och det 
bästa ur miljösynpunkt är att minimera avfallet och att 
minska farligheten i avfallet. För att förstå varför det 
finns sopor och hur dom blir till och framför allt var-
för det ökar behövs en analys av den livsstil som vi har 
idag och hur konsumtionen ser ut. I början av 1900-ta-
let slängde varje svensk 25-30 kilo per år, i dag har 
mängden ökat till 500 kilo1.

Utifrån de här förutsättningarna är det ett faktum 
att det finns sopor. Vid val av material kommer den ti-
digare miljöbelastningen med. Att det materialet kom-
mer till beror på att någon konsumerat en produkt och 
sedan slängt den på återvinningen. I arbetet kommer 
konsumtion vara avgörande för att material ska bli till. 
När man mäter miljöpåverkan kollar man bland annat 
livslängd på produkten. Det är vad arbetet handlat om 
att försöka förlänga materialets livslängd och fördröja 
att det går till återvinning. 

Att välja att tillverka en ny produkt i denna mass-
produktion av nya produkter. Som leder till det ökade 
avfallet. Vad kan behovet av en ny produkt vara? För-
hoppningen är att min produkt kan ersätta en nyprodu-
cerad produkt och på så vis bidra till något bättre tack 
vare att den är gjord i återvunnet material. Ett material 
som skulle ha förlorat sina egenskaper som material tas 
tillvara på och används igen och får en längre livslängd 
innan det återvinns.

Syfte
Att undersöka om det går bra att förlänga livslängden 
för material som kommer in på återvinningen genom 
att skapa produkter som med enkla medel kan tillver-
kas av dessa material. Arbetet är också avsett att bidra 
med att ändra synen på avfall och se potentialen och 
möjligheterna i sopor med hjälp av design. 

Frågeställning
Hur ser återvinningssystemet ut idag?
Finns det material på återvinningscentraler som går att 
använda till nya produkter?
Kan man använda design för att uppmärksamma avfal-
lets resurser? 
Samt att undersöka hur en sådan produkt av material 
på återvinningen påverkar miljöbelastningen.

Metod
Arbetet inleds med Litteraturstudier. För att sedan gå 
vidare med att intervjuva Joel Smedberg, konstlt på 
Gästrike Återvinnare. Studiebesök på Gästrike återvin-
nare och deltagande i workshopen ”Avfall som resurs”. 
Sedan sker en undersökning av materialflödet på åter-
vinningscentralen i Gävle. Designprocessen sker med 
hjälp av cradle to cradle som metod och LCA (livscy-
kelanalys) som analysverktyg.

En stor del av mitt examensarbete har varit inriktat 
mot återvinning, jag har bland annat kartlagt dagens 
återvinningssystem för att söka efter material på åter-
vinningsstationen som kan användas till att med enkla 
medel producera nya produkter genom att använda de-
signprocessen. Jag har tillämpat en metod för hållbar 
design och ett analysverktyg som passar att använda i 
min designprocess utifrån miljöhänsyn. 

Avgränsning
Begränsning är Gävle Kommun och en av avfallsak-
törerna i kommunen, Gästrike Återvinnare. Det sker 
ett kontinuerligt urval av materialet som kommer in på 
återvinningen. Ur miljösynpunkt kommer jag välja det 
maretial som har minst miljöpåverkan.

Materialet får sedan avgränsa den produkt som jag 
designar på förslag. Produkten ska ersätta en produkt 
som är miljöbelastande när den tillverkas i nytt material 
som genom framställning påverkar miljön. Produkten 
ska  ha en lång livlängd och det ska finnas en efterfrå-
gan på produkten. Tex något som används dagligen i 
våra liv.
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Avfall
Materialet som ska användas kommer från avfall som 
kommer av att vi konsumerar. Här börjar resan. På 
återvinningen syns konsekvensen av vår konsumtion. 
Första steget i avfallstrappan är att minimera avfall 
eftersom det är bäst ur ett miljöperspektiv. Minimera 
betyder också att minska avfallets farlighet. Under de 
senaste tio åren har Sverige blivit bättre på att ta hand 
om avfall. Samtidigt som detta pågår sker också en sta-
dig ökning av avfall.

”Det är viktigt att uppmärksamma de ökande avfalls-
mängderna, men det handlar också om att hushålla med våra 
resurser. Det finns en stor miljöpotential i detta. Våra studier 
visar att det finns ett behov av materialsnål teknik och mer 

materialsnåla konsumtionsmönster.” 

Maria Ljunggren Söderman, en av forskarna bakom 
studien4.

Figur 1, Avfallstrappan.Avfallstrappan

Om man vandrar ner för avfallstrappan är minimera 
det man möter först. För om sopor inte uppstod skulle 
det var det bästa för miljön. Sedan när det väl har upp-
stått är det bästa att återanvända soporna. Efter det så 
är det återvinna och energi utvinna. Det sista alterna-
tivet är att deponera soporna (se figur 1). Avfallstrap-
pan är hierarkin av hantering av avfall. Sopor som material 
hamnar vid återvinna.

Sveriges riksdag har beslutat att den totala mängden 
avfall inte ska öka och att den resurs som avfall utgör 
ska tas till vara i så hög grad som möjligt, samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras2.

En ny studie på framtida avfallsmängder som IVL 
Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med 
Konjunkturinstitutet visar en kraftig ökning fram till 
2030 - kanske med så mycket som 50 procent. Om inte 
åtgärder och styrmedel införs. Dagens sätt att produce-
ra och konsumera är en orsak till många miljöproblem3.

En annan slutsats är att det är viktigt att införa fö-
rebyggande åtgärder i ett tidigt led, långt innan avfal-
let uppstår. Högre skatt på råvaror och lägre moms på 
varor av återvunnet material är exempel på styrmedel 
som forskarna kommer att undersöka närmare.

Synen på avfall
På utställningen ”Sopor” på Nordiska Museet i Stock-
holm som öppnade den 18 februari 2011 tar man upp 
problematiken kring vår relation till våra sopor och hur 
samhället och kulturen ser på det. Man visar på hur 
förhållandet till denna ofrånkomliga bioprodukt har ut-
vecklats under åren.

De som arbetat med utställningen på Nordiska Mu-
seet har gjort flera undersökningar bland annat en där 
man intervjuat människor i olika åldrar och från olika 
sociala bakgrunder. Hur de känner inför spara eller 
slänga och hur de resonerar kring saker som är arve-
gods. 

En annan del av samma projekt som heter ”Konsten 
att släppa taget” har varit att fotografera människor till-
sammans med föremål som är på gränsen till sopor.
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Lena Landerberg som är producent för ”Sopor” och 
har arbetat med både formgivare och flera sakkunniga. 
Hon berättar i en intevjun till miljömagasinet om ett 
fotografi av en kvinna med sin osthyvel. Som funde-
rade över sina starka känslor till den. Då en familje-
medlem slängt den och hon sedan plockat upp den ur 
soporna och insåg att det var det enda hon hade kvar 
efter sina föräldrar.

Ytterligare ett tema på utställningen är de platser 
som vi använder som ”avsvalningsstationer”, där vi 
placerar prylar som är på väg att bli sopor. Det kan vara 
sommarstugan eller barnens rum där vi ställer det som 
vi inte längre tycker är så fint. Till slut hamnar det i för-
rådet. Men vi kan inte göra oss av med sakerna på en 
gång, det måste ”svalna” först. När vi inte har tittat på 
det på några år så kan vi till slut ge bort det eller slänga 
det säger Lena i Intervjun för miljömagasinet.

Lena berättar att det här är ett nytt problem, karusel-
len med saker som bara går runt, runt och som vi alla 
känner igen oss i.

Det är ju vårt konsumtionssamhälle som förutsätter 
att vi gör så här, att vi köper nytt och slänger. Hus-
hållssoporna står för fem procent av det totala avfallet 
i samhället. Men av hushållsavfallet är det bara drygt en 
procent som deponeras i dag, ungefär hälften bränns 
och 36 procent går till återvinning5.

Lena Landerberg berättar att det är alltså ganska 
mycket som återvinns. Det har hänt jättemycket sedan 
70-talet då allt gick till tippen. Under de senaste tio åren 
har Sverige blivit bättre på att ta hand om avfall. Sam-
tidigt som detta pågår sker också en stadig ökning av 
avfall. I början av 1900-talet slängde varje svensk 25-30 
kilo per år, i dag har mängden ökat till 500 kilo6.

Idag försöker vi återgå till kretslopp mer och mer, 
det som föll sig naturlig om man kolla tillbaka i tiden. 
Utanför utställningshallen ska denna kontrast illustre-
ras med två motsvarande stora högar av sopor på två 
montrar.

Det var självklart att museet skulle visa ett urval 
av sina historiska samlingar men frågan var vad. Lena 
Landerberg säger också att temat är att inget blev so-
por, eller väldigt lite. Vi har också lite kort historik om 
sophanteringen, vi kunde inte låta bli. Tråden är att vi 
i dag har återgått eller i alla fall försöker återgå till ett 
kretslopp som var naturligt fram till 1920-talet. Lena 
Landerberg berättar att brytningen sammanfaller med 
introduktionen av sopnedkastet, en period mellan 1920 
och 1980 när vi bara kastade, och så ”försvann” det. 

Ett tema på utställningen är ”Lappat och lagat”. 
Bland föremålen finns ett påbörjat lapptäcke där till 
och med mallarna är återvunna brev och spelkort.

- Man lappade och lagade, och det gjorde alla sam-

hällsklasser. Det var inte kopplat till fattigdom - det 
handlade om att ta vara på allt, vilket var självklart. Ma-
terialet var dyrbart men tid fanns det gott om. I dag är 
det tvärtom, säger Lena Landerberg.
Stoppapparater finns flera i samlingarna. De användes 
på 1930- och 40-talen för att underlätta lagningsarbetet 
av dukar, lakan, strumpor och tröjor. Apparaten Anti-
mask tar upp maskor i strumpbyxorna.

- Detta är min favorit, säger Lena Landerberg. Ett 
par pojkbyxor, knäbyxor, från 1700-talet. Du ser hur de 
ser ut, de är så trasiga, lappade och lagade att nästan 
bara konturen av ett par byxor återstår. De är hittade i 
en timmervägg eller trossbotten. Till och med de blev 
använda, som isolering. Sopor blev de aldrig7.

Figur 2, Bild av Erik Ottoson Trovalla på kvinna med sin osthyvel.

Figur 3, pojkbyxor från utställningen ”Sopor” på nordiska museet.
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Kartläggning
Kartläggningen av det allmänna avfallssystemet i Gäv-
leborgskommun. Hur insamling, sortering och bear-
betning av avfallet ser. Gästrike Återvinnare är en av 
aktörerna som tar hand om soporna i Gävle kommun. 
Det är ett kommunalförbund som breder ut sig över 
sammanlagt fem kommuner: Gävle, Ockelbo, Hofors, 
Sandviken och Älvkarleby och dessa samverkar om 
avfallshanteringen. De arbetar enbart med avfall och 
ansvarar för hämtning av hushållsavfall och har 13st 
återvinningscentraler där man kan lämna sorterade 
grovsopor och farligt avfall8. 

Hantering och behandling av avfall nedan är några 
utvalda sammanfattningar av vad som sker med avfallet 
i Sverige.

Biologisk behandling

Mängden organiskt avfall till kompostering och rötning 
ökar. Det finns miljömål om att öka återvinningen av 
matavfall ytterligare.

Deponering av avfall

Det finns hundratals avfallsdeponier i Sverige som är i 
drift. Dessutom flera tusen nedlagda soptippar. De kan 
innehålla allt från gruvavfall till hushållsavfall. I depo-
nierna finns en mängd olika föroreningar som kan hota 
vår hälsa och miljön.

Avfallsförbränning

Trots att allt mer avfall bränns, har utsläppen från an-
läggningarna av dioxiner och metaller minskat avsevärt 
Det beror på bättre rökgasreningsutrustning, förbätt-
rade förbränningsförhållanden och minskade metall-
halter i avfallet som förbränns.

Hantering av farligt avfall

Det är viktigt att det farliga avfallet samlas in och tas 
om hand på ett miljösäkert sätt. På sikt försöker man 
att minska mängden farliga ämnen som används i alla 
de produkter som så småningom blir avfall.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Stora mängder avfall kan återvinnas vid byggnationer 
av olika slag9.

Avfall som material
I sökandet efter material som slängts på återvinningen 
har det skett en kartläggning av dagens återvinnings-
system som är ett komplext system där det mesta tas 
tillvara. Det finns en del avfall som förlorar sina egen-
skaper som material i återvinningsprocessen. Egenska-
per som går att använda. De resurser som avfall utgör 
ska tas till vara i så hög grad som möjligt.

Förr blev det väldigt lite sopor och det berodde på 
att man tog tillvara på allt. Idag producerar vi produk-
ter med kort livstid som tidigt slängs, produkter som 
skulle kunna användas ytterligare innan materialet i 
produkten till exempel energiutvinns. När de bränns 
förvandlas materialets egenskaper till energi eller värme 
sedan försvinner egenskaperna. Det skulle kunna tas 
tillvara på längre.

Att använda avfall som material är också för att ge 
en annan syn på avfall, än sopor. Materialet ska komma 
in i ett jämt flöde för att fungera i en produktion och 
volymen behöver inte vara stor eftersom produktionen 
går att anpassa efter tillgången på material och efterfrå-
gan av produkt.

Workshop
Samtida som kartläggningen på återvinningen i Gävle 
fick jag möjligheten att delta i en Workshop. Worksho-
pen på Gästrike Återvinnare handlade om att komma 
med idéer till ett återvinningens ”Silicon Valley”. Lokal 
och viljan att förändra finns. Bara namnet på worksho-
pen ”Avfall som resurs” talar om att vi är på väg in i en 
annan tid med en ny syn på sopor. Sopor som material är 
tänkt som en inspirationskälla för Gästrike Återvinnare 
och andra intresserade att med hjälp av design kunna se 
möjligheter och potential i sopor.
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Återvinningssystem 2011
Tabell för avfall

En kort sammanfattning som ger en överblick av vad 
som händer med allt avfall som kommer in på Gästrike 
Återvinnares sopstationer. 

Trä

Brännbart

Fyllnadsmassor 
• Keramik
• Porslin
• Kakel

Metallskrot

Wellpapp

Trädgårdsavfall

Deponi
• Gipsskivor
• Fönster
• Isolering

Tidningar

Förpackningar
• Glas

• Metall

• Papper

• Hårda/mjuka
i plast       

Flisas, eldas och energi utvinns till 
el och fjärrvärme

Eldas och energi utvinns till el och 
fjärrvärme

Krossas och används vid bl.a. väg-
byggen som utfyllnad 

Sorteras och återvinns 

Blir ny wellpapp

Flisas och blir kompostjord

(Inte återvinningsbart) Läggs på 
hög

Blir till nya tidningar 6-7 ggr innan 
materialet förlorar sina egenska-
per.

Krossas till pulver som används 
till nya förpackningar, burkar och 
isoleringsmaterial eller kompo-
nent i betong.
Smälts ner och används inom 
byggnads- och fordonsindustrin. 
En del blir också nya förpack-
ningar.
Blir till nya kartonger eller ytskikt 
på gipsskivor. 
Sorteras och mjuka blir nya plast-
påsar och ny plastfolie. Den hårda 
plasten blir till nya förpackningar 
och annat till exempel blomkru-
kor.

Kyl och frys

Vitvaror

El avfall

Impregnerat trä

Farligt avfall
• Lysrör och
lågenergilampor

• Färgburkar

• Elektronik

• Batterier

• Rengöringsme-
del

Töms på farliga ämnen som se-
dan tas om hand, metall återvinns 
som metallskrot och plast energi 
utvinns.
Elektronik och kretskort separeras 
och återvinns. Metallen återvinns.

Elektronik och kretskort separeras 
och återvinns. Metallen återvinns.

Eldas på säkra anläggningar

Sorteras glas, metall, kretskort och 
kvicksilver. Glas används i ett för-
sök att göra glastegel och plattor. 
Metallen går till metallåtervinning 
så även kretskorten. Kvicksilvret 
försöker man återvinna i Sverige 
men än så länge sker inte det utan 
det fraktas till Tyskland för åter-
vinning där. 
Färgresterna och oljan separeras 
från metall- eller plastburkarna 
med hjälp av kylning. Färgrester-
na och plastburkarna förbränns 
medans metall burkarna återvinns 
till ny metall råvara.
Plockas isär och sorteras. Det far-
liga avfallet bränns och de farliga 
ångorna tas bort med rökgasre-
ning. Resten sorteras som plast, 
metall och kretskort.
Återvinns i Finland till nästan 
100%
Förbränns vid en säker anlägg-
ning.

Figur 4, Sammanfattande tabell över sortering av allt avfall på Gästrike 
Återvinnare.
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Grovsopor som material
Efter litteraturstudier, intervjuer och besök på återvin-
ningscentralen i Gävle, kommer första urvalet av avfall 
som det finns potential i. Där går det att hitta ett ma-
terial som kan användas till produktion. Den kategorin 
blev grovsopor.

Motivet till det är att hushållsavfall består till större 
delen av förpacknings- och tidningsavfall. Det återan-
vänds så långt som materialet behåller sina egenskaper 
det vill säga 5-7 gånger. Förpackningar av glas och me-
tall nästan hur många gånger som helst. Det är mate-
rial som får behålla sina egenskaper så långt som det är 
möjligt och finns därför ingen anledning att söka vidare 
där. Sökande fortsätter efter att material som inte an-
vänds till sin fulla potential.

Gästrike Återvinnare är en av aktörerna som tar 
hand om sorterade grovsopor i Gävle. Varje sak tas 
om hand om på olika sätt nedan beskrivs olika sorters 
grovsopor och hur de bearbetas. Med grovsopor me-
nas:

Kyl och frys

Skickas till Bjästa Återvinning i Örnsköldsvik. Där 
töms kylsystemet på freon, ur isoleringen utvinns CFC 
och kompressoroljan töms. Det farliga behandlas av 
SAKAB i Kumla. Metallen återvinns som metallskrot 
och plasten energi utvinns.

Vitvaror

Utom kylar och frysar, samlas i Forsbacka avfalls-an-
läggning för vidare transport till certifierade elektronik-
återvinnare. De plockar ur elektronik och kretskort. 
Kretskorten skickas till Rönnskärsverken för återvin-
ning. Metallen tas till Hallstahammar där den hackas till 
småbitar och blir ny råvara.

Metallskrot

Fraktas de först till en sorteringsanläggning i Huddinge 
utanför Stockholm. Där sorteras alla inlämnade saker 
med hjälp av magneter efter metallskrot och fraktas se-
dan till smältverk. Metallen smälts ner och säljs sedan 
vidare för att användas i bland annat bilindustrin.

Brännbart

Skickas till Korstaverket i Sundsvall och blir till el och 
fjärrvärme.

Trä

Flisas och förbränns i biovärmeverket Johannes i Gäv-
le.

Impregnerat trä

Flisas och transporteras till förbränning. Förbränning-
en sker i säkra anläggningar antingen i Kumla eller i 
Uppsala.

Trädgårdsavfall

Körs till Forsbacka avfallsanläggning där det flisas och 
komposteras tillsammans med matresterna. Det blir se-
dan till näringsrik kompostjord. 

Fyllnadsmassor

Som tillexempel keramik, porslin och kakel, krossas 
och används som konstruktionsmaterial vid Forsbacka 
avfallsanläggning.

Bistånd

Kläder och andra saker till bistånd hämtas av bistånds-
organisationer. 

Inte återvinningsbart

För vissa grovsopor som till exempel isolering och 
gipsskivor finns idag inget återvinningssystem i Gävle 
men i Uppsala och Danmark så återvinner man gips. I 
Gävle deponeras det på Forsbacka avfallsanläggning10.
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Urval bland grovsopor
Av grovsoporna är det tre kategorier som är kyl och 
frys, vitvaror och impregnerat trä som innehåller gif-
ter som till exempel bly, freon, nickel och kadmium el-
ler kvicksilver. Att välja bort material som uppenbart 
är skadliga för människa och natur är självklart. Det 
krävs komplicerade, skyddade och dyra processer vid 
sortering, återvinning eller förbränning vid säkra an-
läggningar för att det ska tas om hand om på bästa sätt. 
Där försvann tre av tio kategorier med avfall.

”Om man vill använda sopor som råvara måste man vara 
försiktig. Sätt inte gifter som till exempel nickel, kadmium eller 

kvicksilver i kretslopp där de riskerar att orsaka skada.” 

Joel Smedberg, konsult på Gästrike Återvinnare

Metallskrot är annars en container som återvinns så att 
man i största möjliga mån tar tillvara på egenskaperna 
i materialet. Till och med metallen i det trä som bränns 
sorteras och säljs för att smältas ner och bli nya pro-
dukter. Återvunnen metall finns det en efterfrågan på 
bland tillverkare och därför finns det pengar att tjäna 
på metallskrot. Det beror mesta dels på att järn och 
metaller kan smältas om oändligt många gånger utan 
att tappa dess egenskaper11.

Bistånd återanvänds som det är. Det en människa trött-
nat på och skänkt blir ett fynd för en annan.

Trädgårdsavfall och även wellpapp är system som är 
slutna. Gammal wellpapp blir ny wellpapp och det går 
runt så. Trädgårdsavfallet flisas och blandas med kom-
postjorden och blir näring till nya plantor i trädgården. 
Det är också ett slutet system. 

Avfall som återvinns till sin fulla kapacitet eller så nära 
som möjligt behåller sina egenskaper. Då finns det 
större anledning att undersöka det avfall där materia-
let förlorar sina egenskaper i återvinningsprocessen. 
Brännbart, trä, inte återvinningsbart och fyllnadsmas-
sor är sådana material. Metallskrot är också lite intres-
sant eftersom det kommer in i olika variationer av me-
tall sorter och produkter.

Kravspecifikation av material
Önskvärda egenskaper hos materialet har vuxit fram 
under arbetets gång. Önskvärt hos materialet:

• Grovsopor från återvinningen 
• Någorlunda jämnt flöde så att det fungerar i en 

mindre serieproduktion
• Material med någorlunda liknande egenskaper och 

mått
• Giftfritt alltså material som inte innehåller t.ex. bly, 

freon, nickel och kadmium eller kvicksilver
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Avfall att undersöka närmare

Trä: Flisas, eldas och energi 
utvinns till el och fjärrvärme
Exempel
• Plank
• Skivmaterial

Brännbart: Eldas och energi 
utvinns till el och fjärrvärme
Exempel
• Madrasser och soffor
• Saker av plast

Fyllnadsmassor: Krossas 
och används vid bl.a. vägbyg-
gen som utfyllnad 
Exempel
• Keramik
• Porslin

Metallskrot: Sorteras och 
återvinns
Exempel
• Cyklar
• Husgeråd
• Stålstänger

Avfall som kommer in på återvinningen och blir till 
ny råvara är redan ett bra sätt att ge ett förlängt liv på. 
Däremot är det som bränns för att bli fjärrvärme och 
energi material som tagits från naturresurserna. Det 
finns också avfall som fungerar som utfyllnad vid till 
vägbyggen och andra byggprojekt. Det materialet för-
lorar också sina materialegenskaper och blir som sagt 
utfyllnad som i sig är en egenskap.

Träavfall och brännbart som också består av en del 
trä kommer från skogar. Istället för att bränna och 
plantera nytt kanske vi kan använda oss av det material 
som redan finns. Där finns en möjlighet att ge material 
ett nytt liv efter att det har slängts.

För att kunna genomföra en produktion av en pro-
dukt i ett material från sopstationen behövs ett jämnt 
flöde av en produkt som förbrukas och volymen behö-
ver inte vara stor eftersom det går att anpassa produk-
tion efter materialflödet. 
Det är också önskvärt med material som har samma 
dimensioner för att få en produktion möjlig. 

Genom intervjuer med människor som arbetar på 
återvinningsstationen så är deras känsla att trä, byggav-
fall och brännbart det som slängs mest (se figur 6, 7, 8 
och 9). I trä-containern tror de att större delen är virke 
och skivmaterial till exempel spånskivor. 

Johannes är kraftvärmeverket i Gävle. Där produce-
ras el och fjärrvärme. Av bland annat träavfallet från 
återvinningsstationen i Gävle12. Undersöker om någon 
där för statistik på vad som finns i trä och brännbart 
containrarna utan framgång.

Den statistik som finns att tillgå är när containrarna 
med olika avfall vägs en efter en som blir fylld. Den 
statistiken förs på hur mycket av olika avfall som kom-
mer in i månaden. Vad som finns i containrarna går 
inte att få reda på.

Figur 5, Foton på utvalda grovsopor att undersöka närmare.
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Inkomna grovsopor i Gävle
På alla ÅVC (återvinningscentraler) som tillhör Gäst-
rike Återvinnare vägs de olika containrarna med avfall 
för att få en uppfattning om hur mycket som slängs. 
Det ger en bra överblick för att sedan gå vidare i un-
dersökningen av materialflödet. Det som syns tydligt i 
statistiken är att trä och brännbart kommer det in mest 
av vilket också har spelat in vid val av material.

Trenden med ökad mängd bland grovsoporna syns 
tydligt i statistiken ovan även under en kort tidsperiod 
i det här fallet mellan 2008-2010. Trä och brännbart 
fortsätter att ligga i topp bland grovsoporna. 

Figur 6, Statistik på hur mycket ton grovsopor som kommer in på Gäst-
rike Återvinnare under 2008

Figur 7, Statistik på hur mycket ton grovsopor som kommer in på Gäst-
rike Återvinnare under 2009.

Statistik 2008-2010

Figur 8, Statistik på hur mycket ton grovsopor som kommer in på Gäst-
rike Återvinnare under 2010.
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Här kan vi se hur avfallet skiljer sig från olika sopstatio-
ner både i Gävle kommun och ÅVC (återvinningscen-
traler) Torsåker ligger i Hofors kommun, ÅVC Järbo, 
Kungsgården, Årsunda och Österfärnebo ligger i Sand-
vikens kommun. För övrigt gäller att siffran 0 för ett 
avfallslag betyder att dom inte har hämtat något av just 
den fraktionen.

Figur 9, Illustration av statistik från Milja Törnquist, miljöingenjör på Gästrike 
Återvinnare.
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Studie av materialflödet
På återvinningscentralen i Gävle gjordes en mindre 
kartläggning av materialflödet. Det gick inte att på nå-
got annat sätt få reda på vad som slängts i containrarna 
och hur mycket. Det behövdes för att kunna göra an-
taganden till fortsatt utvecklande till idéer av produkt. 
Det var ett stickprov i en stad hos en aktör under en 
begränsad tid. Stickprovet skedde under en vecka mel-
lan den 29 mars – 6 april 2011. Den sammanlagda ti-
den blev 6 timmar.

Undersökningen började med kategorisering av en 
del avfall utifrån tidigare urval. Antal släpvagnar blev 
ett sätt att kategorisera avfallet på för att kunna genom-
föra ett stickprov. För att det materialet ofta kommer in 
så på ÅVC.

Med släpvagn menas en normalstor som rymmer 
mellan 450 och 650 kilo som är fylld till släpvagnskan-
ten med avfall.
Annat avfall kom in en och en och var betydligt lättade 
att räkna styckevis.

Figur 10, Diagram av antal släpvagnar med olika grovsopor som kom in 
på ÅVC i Gävle

Lister: är inomhuslister från golv och tak. I en del 
släpvagnar förekom det virke med lika klenadimensio-
ner som lister och dessa är också räknade hit. 
Skivmaterial: Är mestadels köksinredning som stötts 
sönder till skivor för att lättare frakta alltså köksskåp 
och köksluckor. Även spånskivor och träskivor. 
Virke: Är till exempel reglar och panel.
Det kom in ett laminatgolv och ett utomhusstaket 
som kanske skulle kunna användas men på grund av 
det låga antal under studien valdes det bort.

Figur 11, Diagram av antal olika grovsopor som kom in på ÅVC Gävle.

Hela möbler: Det slängs mycket hela möbler som är 
fullt funktionella. Möbler som människor tröttnat på, 
bytt ut mot modernare möbler eller blivit över efter 
flytt eller bortgång. Anledningarna är många till detta 
svinn. 
Lastpallar: Hela lastpallar slängs också och av dessa är 
mindre än 1/3 trasiga eller angripna av fukt och mögel. 
Dörrar: Inomhus och utomhus dörrar utan karm.
Galler i metall: Från kylskåp, hyllor, korgar, diskställ. 
Garderober och bokhyllor: Det är liknande som skiv-
materialet från köksinredning som kommer in på släp-
vagnar förutom att de kommer in en och en och ibland 
ihop tryckta för att rymma mer avfall på släpvagnen 
men oftas var de hela.
Bänkskivor från kök: Det kom in två stycken under 
veckan och de innehåller ingen främmande metall som 
många andra avfall i trä.
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Analys av stickprovet
Det finns ett stort svinn på produkter som är hela och 
fungerar t.ex. Hela möbler, fungerade elektronik och 
hela dörrar och fönster, som skulle kunna användas 
igen. Varför de hamnar i soporna och inte till bistånd 
ger huvudbry. Kanske vet besökarna inte att det går att 
lämna möbler och annat till bistånd, eller så känns inte 
bistånd trovärdigt nog. 

Det kanske är möbler som andra kan ha nytta av 
då tänker jag främst på fattiga familjer eller människor 
som har tillfälliga boenden en period i livet. Det var en 
möbel som hamnade i brännbart. Jag kommer ihåg en 
designad stol 50 – 60-tal som blev krossad av trakto-
rerna och nu är fjärrvärme.

Lister, köksinredning, trall, garderober och staket 
finns det mycket spik och metall i som kan skapa kom-
plikationer i maskinerna. Det kan bli dyrt, tidskrävande 
och komplicerat vid en produktion. Skruv går dock att 
skruva ur för att få rent användbart trä.

Det finns en möjlighet att det slängs exotiska trä-
slag som är svåra att få tag i idag men som slängs och 
bränns på grund av att det bland annat saknas kunskap. 
Bänkskivor, dörrar och trallar går att använda i stort 
sett som dom är utan att skilja metallen från träet och 
där det också finns mindre metall som inte påverkar 
tillverkningen lika mycket. 

Figur 12, Foton på avfall från Gävle återvinningsstation
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Val av material 
Utifrån stickprovet gjordes val av material att.

Antal släpvagnar
Lister 8
Skivmaterial 6 
Laminatgolv 1
Virke 3
Utomhusstaket 1

Antal styck
Dörrar 21
Hela möbler 46 
Bänkskivor kök 2
Galler i metall 20: 
Lastpallar 24
Garderober/bokhyllor 5

Utomhusstaket, virke, laminatgolv och köksbänkski-
vor väljs bort eftersom det inte kommer in tillräckligt 
och även kan vara impregnerat, mindre än fem i veckan 
som inte räcker till en produktion. Avfall som det finns 
en återanvändningspotential i som det redan är det vill 
säga hela möbler och lastpallar väljs också bort. Galler i 
metall tillhör metallskrot och där sker redan en återvin-
ning av dess fulla egenskaper.

Då återstår lister, skivmaterial, dörrar och gardero-
ber/bokhyllor. Bland det materialet började en tidig 
skissfas för att utforska möjligheterna närmare. Som 
sedan skulle leda till olika förslag på produkter.

Alternativ på lösningar
Under arbetets gång har det dykt upp en del förslag på 
andra lösningar som tyvärr inte stämmer överens med 
arbetets syfte men som ändå är intressanta att ta upp.

Fästelement och beslag 

Kolla fästelement eller beslag på till exempel lister, de 
kräver inte allt för hårt fäste mer än att hållas på plats 
och tåla nån stöt. Med syfte att få bort främmande me-
tall i trä som skall återvinnas.

Flisa träet

Flisa träet och sikta bort metallen det med hjälp av til-
lexempel magneter. Flisen kan man göra skivor av istäl-
let för att bränna allt, kan en del gå till skivtillverkning.

Produktion efter årstid

Materialflödet förändras under året och det syns inte 
på diagrammen tidigare. Det skulle vara ett alternativ 
att anpassa produktionen av produkter efter säsong på 
material.

Montera ner och upp kök

Ungefär hälften är köksinredning som brutits bort. 
Skåp och luckor är trasiga. Förslag är att erbjuda sig 
plocka ner köken så man får hel köksinredning för att 
sedan montera upp dem hemma hos någon annan el-
ler bara byta luckor. Man designar då en tjänst som ger 
materialet ett längre liv.

Sortera ytterligare

Lister och skivmaterial skulle kunna sorteras ytterliga-
re en gång till rent trä där man slänger material som 
inte innehåller spik eller andra metall föremål. Kanske 
till och med utan färg och som är helt. Då har man en 
container som är full med rent trä och kan produceras 
till vad som helst.

Maximera återvinningen

Mer kunskap till besökarna genom tydligare skyltar. 
Designa en välplanerad återvinningsstation för att 
minska felsorteringen. 
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Metoder för hållbar design
Hållbar design definieras ”Teorier och metoder för de-
sign som baseras på ekologiska, ekonomiska och kul-
turella betingelser som främjar mänsklig välfärd i obe-
gränsad tid” (Thorpe, 2007, s.20). Med hållbar design 
menas att man försöker uppnå mänskligt välbefinnande 
med en fungerade ekonomisk utveckling och samtidigt 
ser till det ekologiska systemets balans. Som designer 
finns stora möjligheter att påverka allt detta. Det finns 
en del verktyg och metoder som designers kan använda 
för att till exempel minska påverkan på miljön eller ana-
lysera riskerna. Hållbar utveckling ser till balansen som 
behövs mellan det ekologiska, ekonomiska och sociala 
som är beroende av varandra i ett komplext system. 
Metoder som minskar miljöpåverkan är:

Design med Omtanke 

En metodik med inriktning på att utveckla produkter 
och miljöer som visar omtanke om människa och na-
tur.

Design Spiral 

Ett verktyg som använder naturen som förebild i ska-
pandet av system, produkter och tjänster.

Ekodesign 

Ekodesign handlar om att utforska och integrera möj-
ligheter till miljöförbättring i designprocessen. 

Ekostrategihjulet 

Ekostrategihjulet består av åtta olika huvudområden 
som man kan utgå ifrån för att sätta fart på nya idéer 
om hur en produkt kan göras miljömässigt bättre. 

Greenfly 

Greenfly är ett internetbaserat verktyg som gör det 
möjligt att designa miljömässigt bättre produkter. Det 
är ett användarvänligt stödverktyg som är mindre ge-
nomgripande än SimaPro men fortfarande tillräcklig 
för att få en överblick av miljöpåverkan.

IdeMat 

IdeMat är ett verktyg som kan användas för att räkna 
ut, jämföra och välja miljöfördelaktiga material i en de-
signprocess. Verktyget innehåller en databas med tek-
nisk information om material, processer och kompo-
nenter i ord, siffror och enkel grafik. 

The Sustainable Wheel 

The Sustainable Wheel är en checklista eller metod 
som utvecklats av Designboost och innefattar fler om-
råden än endast miljöaspekter13.

Better by Design

Better by Design är en vägvisare för hur man kan an-
vända sig av naturen som inspirationskälla.

Design 4 Sustainability

Design 4 Sustainability är en praktisk guide för perso-
ner och organisationer som vill jobba med socialt an-
svar och miljöförbättring i utvecklingsländer.

Design for Environment

Är en sammanfattande benämning av metoder som på 
olika sätt stödjer arbetet med att minska miljöpåverkan 
av produkter tidigt i produktutvecklingsprocessen. 

Figur, 13 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är tre dimensioner 
som hänger ihop och påverkar varandra.
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Verktyg för hållbar design
Livscykelmanagement

LCM handlar om att öka chansen att komma åt mark-
nadsfördelar med hållbarare lösningar genom att få en 
överblick av, och organisera upp miljöarbetet inom en 
verksamhet.

Livscykelkommunikation 

Alla, både miljön, konsumenter, företag och underleve-
rantörer, har att vinna på en ömsesidig dialog om be-
hov, risker och möjligheter med en produkt eller tjänst. 
Det är vad Livscykelkommunikation handlar om.

Livscykelanalys 

LCA kan användas för att reda ut de viktigaste miljö-
aspekterna med befintliga och planerade produkter el-
ler tjänster. Genom att först identifiera riskerna är det 
lättare att veta vad som behöver göras. 

Figur 14, Från SVID hållbarhet guides hemsida på olika metoder och 
verktyg för hållbar design. 

Livscykelkostnadsanalys 

LCC går igenom den totala kostnaden för en produkt. 
Detta innebär att produkter som i inköpsögonblicket 
verkar dyra kan löna sig i längden genom exempelvis 
låga driftkostnader.

Socialt ansvarstagande 

Socialt hållbar utveckling handlar om våra möjligheter 
att uppnå livskvalitet. Det handlar om mänskliga rät-
tigheter och människors lika värde. På senare tid har 
ett flertal initiativ startats för att stimulera arbetet med 
ansvarsfullt företagande14.

Val av teorier att arbeta utifrån
Cradle to cradle och LCA (Livscykelanalys) är metoder 
som valts att arbeta utifrån LCA är mätbart och cradle 
to cradle kommer in tidigt i designprocessen. Eller tagit 
inspiration från som passar med Sopor som material.
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Cradle to cradle
Cradle to cradle eller som det heter på svenska ”vagga 
till vagga” grundades av William McDonough tillsam-
mans med Michel Braungart en tysk kemist och före 
detta Greenpeace aktivist. Det är ett kretsloppskoncept 
som startade i mitten på 1990-talet. Cradle to cradle går 
ut på att avfall blir näring ”waste = food”. Precis som 
i naturen15.

Grunden är att allt material som används ska kunna 
återanvändas i evighet. Det som återvinns får inte bli 
en sämre vara än vad det var innan så kallad ”down-
cykling”. På detta sätt minskar avfall och det som finns 
ses istället som näring. Om man redan från början an-
vänder sig av giftfria material och så lite material som 
möjligt. Det ska gå att plocka isär produkten när den 
ska återvinnas eller för att byta ut trasiga delar lätt.

När produkten gjort sitt tar tillverkaren tillbaka den 
och ser till att alla delar får nytt liv, de som inte kan bli 
nya produkter går antingen in i ett biologiskt kretslopp 
eller till ett slutet tekniskt kretslopp. Allt avfall är en-
ligt Cradle to cradle synen fullt möjligt att omvandla 
till näringsämnen i ett biologiskt kretslopp eller slutet 
industriellt kretslopp16 (se figur 15). 

Biologisk cykel

Till denna cykel hör material som till exempel naturliga 
fibrer och bioplast. Naturligt material som kan brytas 
ner och återförenas direkt med det ekologiska systemet.

Teknologisk cykel

Hit hör material som kan återvinnas eller återanvändas 
till samma eller bättre kvalité i slutet kretslopp om de 
inte blandas. Till exempel metaller, kemikalier eller olje-
baserade plaster.

Sopor som material

Om man tillämpar Cradle to Cradle på Sopor som materi-
al ser det ut som bilden nedan. Ett extra varv i den tek-
nologiska cykeln. Materialet hämtas från återvinningen 
går till produktion blir produkt som sedan säljs för att 
tillslut hamna i återvinningen igen.

Figur 15, Illusrtation på den biologiska cykeln och den teknologiska cykeln 
från SVID hemsida

Figur 16, Illusrtation på den biologiska cykeln och den teknologiska cykeln 
från SVID hemsida
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Cradle to cradle produkter
Herman Miller Mirra chair
Är en kontorsstol som designades med inspiration från 
cradle to cradle. Med hjälp av DfE (Design for Envi-
ronment) lyckades man minska materialet som behöv-
des för att uppfylla funktionen. Kontorsstolar är ofta 
gjorda i många olika material och svåra att reparera 
och montera isär vid återvinning. Detta har man lyck-
ats förbättra på Mirra och det är enkelt att separera de 
olika delarna och materialen från varandra. Materialen 
i kontorsstolen är också ekologiskt och hälsomässigt 
bra17. 

Figur 17, Herman Miller Mirra chair

Nike Considered
Nike Considered bygger också på cradle to cradle. Det 
är design för en hållbar framtida ekonomi och med det 
menar de att använder mindre resurser, mer hållbara 
material och förnybar energi. De arbetar efter tydligt 
uppsatta mål inom Considered Design som Nikes skor 
ska uppnå senast 2011, alla kläder 2015 och all övrig 
sportutrustning 2020. Om de lever upp till dom utma-
nande kriterierna kommer avfallet i leverantörskedjan 
minska med 17 % och den miljöanpassade materialan-
vändningen öka med minst 20 %. Redan 1993 började 
nike ta tillbaka gamla skor, Reuse-A-Shoe och gör nya 
produkter av dom t.ex. konstgräs till sportplaner18.

Figur 18, Nike Considered olika modeller på skor



26

Figur 19, Bord av strimlade återvunna tidningar

Figur 20, Stol av återvunnen dörr

Figur 21, Fåtölj av lastpall av Nina Tolstrup of studiomama.

Figur 22, En klädhängare av Sebastian Schönheit.

Citat att inspireras av

“What is design for?

What role could design play in creating true quality of  life?  
Climate change presents designers with a massive responsibility, 
and creative opportunity. As innovative thinkers and doers, 
designers are uniquely placed to review, rethink and remake the 
products, services and systems that will shape our future.”

 - By [re]design19  

Produkter att inspireras av
Ready made eller på svenska färdig gjord syftar till 
ett vardagligt föremål ofta massproducerat som man 
använder att göra något nytt av. Det är vanligt inom 
konstvärlden men förekommer också inom design20.            

Inspirationsbilderna är tänkt som inspiration till 
vad man kan göra med material som kommer från 
återvinningen. En del produkter är inte av återvunnet 
material medans andra är det.

Här nedan är ett bord designat av Cappellini Love 
Collection och är gjort i strimlade återvunna tidningar 
som limmats ihop med ett giftfritt lim. Produktionen 
sker av hantverkare i Sydafrika21. 

Sedan ser ni en bild av stolen ”Once a Door” som 
är gjord av en återvunnen timmerdörr. Designad av 
Claire Danthois22.. Även en fåtölj byggd av en lastpall 
och en klädhängare gjord av liten materialmängd, 
vilket också är intressant i sammanhanget.
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Tidig utveckling av produkt
Designprocessen börjar med ett citat. För att förtydliga 
designens betydelse i sammanhanget med avfall som 
utgångspunkt för arbetet. Vilket ansvar designers har 
för att skapa en bra miljö för människor idag och fram-
för allt för människor i framtiden. Sedan ett litet urval 
av  inspirationsbilder på produkter som jag kollat på 
under arbetats gång. 

Urval av material
Lister
Skivmaterial
Dörrar
Garderober bokhyllor

Alla dessa material kan det gå att producera nya pro-
dukter av. För att göra ett förlag på en produkt som kan 
produceras av det stickprov som genomförts under en 
vecka. Om produktionen var just den veckan hade man 
kunnat göra produkter av de här materialen.

Tidig skissfas
Det är blandade skisser på alla material som stickpro-
vet genererade och av det valda materialet som är lister, 
skivmaterial, dörrar och garderober/bokhyllor. Skis-
serna är på alla möjliga produkter för att känna in ma-
terialen och även vilken produkt som passar bra att till-
verka av materialet. Dörrar väckte först min inspiration 
och jag började skissa på olika förslag på nya produkter 
som dörrar kunde användas till. Det blev bland annat 
bord, bänk, säng och avskärmare. Jag valde att använda 
dörren hel som material i mina skisser då en del dörrar 
är ihåliga eller fylld med papp23.

Figur 23, Blandade skisser från en tidig skissfas
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Figur 24, Bord av Oormerk.

Figur 25, Blandade skisser från en tidig skissfas.

Från den riktigt tidiga skissfasen har jag även gjort skis-
ser som inspirerats av metallskrot som kommit in på 
återvinningen tex nätkorar i metall har blivit ett tid-
ningsställ eller vedkorg. Det materialet valdes sedan 
bort.

Parallellt med materialstudierna har funderingar på 
vilken produkt som kan tillverkas på förslag pågått.

Jag fastnade för ett skivmaterial bland inspirationsbil-
derna som är gjort av designgruppen Oormerk. Dom 
har tagit flera olika äldre trämöbler och sågat upp dom 
i stavar, satt ihop det till ett skivmaterial och sedan 
byggt en ny möbel av det. I detta fall ett bord som syns 
på bilden nedan. Jag spann vidare på idén och provade 
skissa upp andra möbler med liknande skivmaterial.

Val av material
Efter en tids skissande på produkter av de olika ma-
terialen och samtidigt vägt för- och nackdelar. Så fick 
bland annat lagerplatsen avgöra vilket materialet jag 
valde. 

Beslut om material blev lister för att de kom in störst 
mängd. Lister är också lättare att förvara i ett lager ef-
tersom dem inte tar upp lika stor plats som dörrar och 
garderober/bokhyllor. Det finns också en större varia-
tionsmöjligheter vad gäller design av produkter.

Skissmodeller
När Materialet blev bestämt tog jag lite kapaskiva och 
skar upp i samma proportioner som lister och började 
testa mig fram. På första bilden ser ni en hylla där man 
skär ut för hyllplanen. Hyllplanen är flera lister som sit-
ter ihop. Sedan en avskärmare som är gjord av lister. 
Jag provade även att skära ut så det blev som krokar 
och då kunde listen använbdas som en klädhängare el-
ler handukshängare.

Figur 26, Blandade skisser från en tidig skissfas.
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Val av produkt
Designprocessen var tvungen att börja någonstans och 
varför dessa produkter har valts är för att lister som 
material kom fram i stickprovet och det finns möjlig-
het att tillverka de här produkterna av lister. Materialet 
är också bäst anpassat för inomhus miljö. En del för-
slag på produkter är för att ersätta produkter som idag 

Val av produkt att tillverka skedde efter konsultation 
med Ola Norrman Eriksson (Tekn. Dr. Universitets-
lektor, Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och 
miljö) som har kunskap om LCA. Det som är viktigast 
att tänka på vid produktion av en produkt enligt LCA. 
Är att produkten kan ersätta en nytillverkad produkt 
som är i ett miljöbelastande material till exempel i plast. 
Eller att produkten har lång livslängd eller att tillverka 
en produkt med stor efterfrågan på.

Livslängd av produkter

Vad gäller livslängd på produkterna finns det två sätt 
att mäta det i en är teknisk livslängd, en annan ekono-
misk (då heter det avskrivningstid). Och den verkliga 
vet man inte alls vad den kan bli. Dessutom bör Sopor 
som material handla om ett sorts medelvärden. Med 
upplysningar från Ola Norrman Eriksson så resonera-
des livslängden på dessa produkter och det handlade 
om antaganden i livslängd baserad på skillnader mellan 
produkterna. Utifrån ransoneringen har alla dessa 
produktförslag i stort sett ett måttligt medelvärde på 
livslängd. Förutom möjligtvis fönsterbrädan som har 
något längre livslängd än dem andra, tyvärr ersätter 
troligtvis inte den ett annat miljöbelastande material 
som dem andra gör. Med miljöbelastandematerial 
menas plast och metall. 

produceras av material som är mer miljöbelastande än 
trä till exempel produkter tillverkade i plast och me-
tall. Produkten som är tänkt att tillverkas i lister från 
återvinningscentralen kan ersätta produkter som är ny-
tillverkade i material som är mer miljöbelastande. Den 
ersätter redan från början andra träprodukter som är 
nytillverkade i trä som är taget från skogarna med ett 
material som redan finns i omlopp. 

Förslag på produkter att tillverka av lister är:

Hatthylla
Klädhängare
Fönsterbräda
Avskärmare
Bord
Stol
Vedkorg
Ljuskrona

Figur 27, Blandade modeller från en tidig skissfas.
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Med val av material som blev lister och hatthylla som 
produkt börjar produktutvecklingen. Lister har en pa-
tina som gör att dem är slitna i färgen efter till exem-
pel dammsugaren som dragit fram och dem har enbart 
färg på ena sidan vilket kommer bevaras i produkten 
eftersom syftet är att visa på potentialen i avfall då det 
blir viktigt att det ska synas att det en gång varit mate-
rial som använts. Nedan ser ni skisser från den tidiga 
skissfasen där jag kände på materialet lister och hatt-
hylla som produkt.

Figur 28, Blandade skisser från en tidig skissfas.

Kravspecifikation av produkt

Här kommer en kort sammanfattning av det som är 
viktigast att tänka på vid design och produktion av en 
produkt enligt LCA, cradle to cradle och kravspecifika-
tioner framarbetade utifrån Sopor som material.

LCA

• Ersätta en produkt som är i ett miljöbelastande 
material t.ex. plast

• Lång livslängd
• Produkt med stor efterfrågan

Cradle to cradle

• Behålla värde eller öka värdet
• Behålla materialets egenskaper
• Monterbar och demonterbar, byta trasiga delar, 

återvinna om olika material
• Så lite material som möjligt

Kavspecifikationer av produkt

• Enklare typ av produktion
• Ersätta en produkt gjord av nytt material

Beslut om produkt

Utifrån materialet lister och de produktförslag som det 
har resonerats kring så kommer produkten bli en hatt-
hylla. Det beror på att produktförslagen som arbetats 
fram inte skiljde sig avsevärt från varandra vad gäller 
livslängd, behålla värde, behålla egenskaper och ersät-
tare för andra material. Hatthylla blir ett förslag på en 
produkt som kan produceras av material från återvin-
ningen för att visa möjligheterna som finns i sopor. 
Sedan har valet gjorts utifrån dem andra kravspecifika-
tionerna som är monterbar/demonterbar, lite material 
och enklare produktion. För att på bästa sätt få med det 
i produkten har valet blivit hatthylla. Dessa krav kom-
mer det också tas hänsyn till i designprocessen. Lister 
är material som lämpar sig för inomhusmiljö och är i en 
klenare dimension, därför blir det en hatthylla.
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Figur 29, Skiss på hatthylla

Utveckling av produkt
Flexibel, vridbar lösning som kan expandera när det 
behövs mer förvaring av ytterkläder och som går att 
vika bort vid behov av mer utrymme och mindre för-
varing. Då blir hatthyllan svår att få in och för att lyckas 
med det kan man behöva ytterligare ett material eller 
en mer komplicerad tillverkning. Det skulle fungera om 
man gjorde klädhängare istället och valde bort hatthyl-
lan. Den vikbara klädhängaren kan också komma att 
behöva ett material till men konstruktionen behöver 
inte bli komplicerad alltså inte produktionen heller. 

Alla skisser och idéer på vikbar hatthylla väljs bort 
eftersom både fler material och svårare konstruktion 
går emot den uppsatta kravspecifikationen.

Hela produktdesignen på hatthyllan började med  
skissen nedan. Efter att ha gjort ett antal skisser tidiga-
re på klädhängare och andra typer av hallmöbler. Blev 
det här ”urmodern” till vidare produktutveckling.
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Beslut av produkt
Det blir en väggfast hatthylla. Med upphängning i olika 
höjer för både barn och vuxna. Hylla för mössor och 
vantar i lägre höjd. Tre ”armar” med upphängning för 
maximalt med plats för förvaring av ytterkläder. 

Figur 30, Visar en skissmodell på hatthyllan.

Här fortsätter utvecklingen av produkten genom att 
testa på att göra en liten modell i spånskiva för att kän-
na på de olika vinklar och dimensioner som en eventu-
ell produkt skulle kunna ha.

Figur 31, Visar en skiss av hatthyllan.
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Hatthyllan List
Den har krokar i olika höjder som kan nås av både 
vuxna och barn. Förvaringen av ytterkläderna blir 
överskådlig och hatthyllan för förvaring av till exempel 
mössa och vantar sitter i axelhöjd för bättre översyn. 
Patinan som finns på gamla lister har behållits för att 
det ska synas vad det varit innan även på de sidor som 
inte har någon färg alls. 

Hatthyllan List är gjord av gamla golvlister från en 
återvinningsstation. Genom ett stickprov under en 
vecka kom det in åtta stycken normalstora släpvag-
nar med lister och träplankor i liknande dimensioner. 
Material som annars förlorar sina egenskaper då det 
bränns till energiutvinning. För att visa att det finns 
möjligheter att använda materialet ytterligare och att 
egenskaperna kan bevaras längre. Har Hatthyllan List 
gjorts som ett exempel på detta.

Beskrivning av produktbilden

Hela hatthyllan är enbart gjort av lister och har fogats 
ihop med plugg för att inte blanda in något fler mate-
rial.

Den skulle kunna gjorts i mindre mängd material men 
med bekostnad på förvaringsutrymmet av kläder och 
eventuellt hade det då behövts blandats in fler material.
Det finns hatthyllor som innehåller både metall och 
plast, vilket är material som har högre miljöbelastning 
än trä, det här är en hatthylla som kan vara ett alterna-
tiv till dessa och även ett alternativ till hatthyllor som 
produceras i nytt trä. Den är tyvärr inte monterbar och 
demonterbar istället är den monterad med träplugg och 
trälim. 

Figur 32, Visar ett fotografi av hatthyllan.



34

Resultat av LCA
Om båda hyllorna har samma livslängd så ser det ut 
som nedan från vagga till butik. Hatthyllan List är nära 
dubbelt så bra klimatmässigt och över 4 ggr så bra i 
den totala miljöpåverkan24.

Klimatpåverkan
(metod: IPCC 2007 GWP 100a)

Mio hatthyllan Sund:  10,1 kg CO2 ekv/ hylla
Fördelning:
Ekträ: 1,68 kg CO2 ekv
Stål: 1,34 kg CO2 ekv
Bockning stål: 0,737 kg CO2 ekv
Bearbetning trä: 5,13 kg CO2 ekv (räknat med 25% 
spill)
Slipning: 0,103 kg CO2 ekv
Olja: 0,82 kg CO2 ekv
Transport: 0,248 kg CO2 ekv

Hatthyllan List: 5,4 kg CO2 ekv / hylla
Fördelning:
Trä: 0 (Återvunnet)
Bearbetning trä: 5,13 kg CO2 ekv (räknat med 25% 
spill)
Slipning: 0,103 kg CO2 ekv
Transport: 0,15 kg CO2 ekv

Total miljöpåverkan
Index (metod: Eco Indicator)

Mio hatthyllan Sund:  2,07 points/ hylla
Fördelning:
Ekträ: 1,1 points
Stål: 0,216 points
Bockning stål: 0,048 points
Bearbetning trä: 0,42 points (räknat med 25% spill)
Slipning: 0,0085 points
Olja: 0,25 points
Transport: 0,024 points

Hatthyllan List: 0,447 points / hylla
Fördelning:
Trä: 0  (Återvunnet)
Bearbetning trä: 0,42 points (räknat med 25% spill)
Slipning: 0,0085 points
Transport: 0,0149 Points

Tillverkningsscenario

Om man bortser från alla regler kring avfallssystemet 
och drömmer fritt. Så sker uppsamlingen av material av 
en eller två ”materialexperter”, inte bara golvlister även 
andra material som kan användas till annan tillverkning. 
I det här fallet gäller det golvlister. Sedan fraktas dessa 
några hundra meter till ett lager i Gästrike Återvinnares 
nya lokal på Utmarksvägen 14 i Gävle. Där befinner sig 
ett arbetslag på 3-5 personer (beroende på omfattning-
en av produktion och de anställdas kunskaper) som de-
signar och tillverkar produkter. Tillverkningsprocessen 
kommer i hatthyllas fall handla om sågning och slip-
ning och monteras med träplugg och vitt trälim. 

Miljöbelastning

Den jämförs med en svensktillverkad hatthylla från 
Mio. Jämförelsen görs med LCA på båda hatthyllorna. 
Från tillverkning, lager och försäljning. Analysverktyg 
som använts är SimaPro 7.2.4 och databaser som an-
vänts är Ecoinvent 2.0 och Idemat 2001.

Svensktillverkad hatthyllan Sund från Mio

Mått: 100x29cm
Ytbehandling: Oljad
Behandling: Slipad
Material typ: Massiv ek
Material i detaljer: Stål
Transport (tillverkning-lager-försäljning): Ruda - Tibro 
- Valbo
Vikt på stål: 0,76kg
Vikt på massiv ek: 2,2kg

Hatthyllan list

Mått: 100x40cm
Behandling: Slipad
Material typ: Återvunna golvsocklar/golvlister (Åter-
vunnet massivt trä oftast furu)
Transport (tillverkning-lager-försäljning): 400km inom 
Gävle 
Vikt på trä: 3kg
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Figur 34, Visar diagram total miljöpåverkan.
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Figur 33, Visar diagram total miljöpåverkan.
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Slutsats
Hur ser återvinningssystemet ut idag?
Det mesta återvinns, ja nästan allt tas tillvara på. Det 
finns ändå material som förlorar sina egenskaper i åter-
vinningsprocessen. Till exempel fyllnadsmassor som 
blir utfyllnad i vägbyggen och andra byggen. Eller trä 
och brännbart som eldas och blir fjärrvärme eller el. 
Sådant material skulle ändå kunna bli fjärrvärme och 
el men med en längre livlängd genom att ta till vara på 
materialet innan det blir energi.

Finns det material på återvinningscentraler som går att 
använda till nya produkter?
Ja det finns det. Det finns material som man skulle 
kunna förlänga livslängden på.

Kan man använda design för att uppmärksamma avfal-
lets resurser? 
Ja det kan man. På flera olika plan. Bland annat genom 
att tänka på vad som kommer hända med produkten 
som designats när den är färdig använd. Det avfall som 
blir kan bli till exempel nya produkter via en insamling. 
Sedan som i detta arbete genom att leta efter material 
på återvinningsstationen och återanvända det. Genom 
design av tjänst kan man också uppmärksamma männ-
iskor på att lämna in hela möbler eller produkter så 
dom kan köpas på loppis eller second hand och på så 
vis ta vara på dom resurser som finns i det som annars 
skulle blivit avfall.

Diskussion
Som det ser ut idag så bränner man trä för att det kan-
ske inte är ekonomiskt lönsamt att ta till vara på mate-
rialet en andra gång. Har man väl investerat i en maskin 
som gör flis och förbränningsugn så är det enklare och 
billigare att bränna. Sedan är efterfrågan på fjärrvärme 
stor och den värmen ersätter till exempel värme från 
el, kol och olja som är miljöbelastande. Att konkurrera 
med detta är svårt och eftersom jag inte kan testat min 
produkt är det svårt att få fram några ekonomiska och 
miljömässiga värden på det.

Det jag vet är att det är bara en lite del av allt ma-
terial som bränns som kommer få förlängt liv genom 
det produktförslag som arbetats fram. Den produkten 
kommer också generera arbete, en produkt av återvun-
net material är bättre än en produkt i ett material som 
tagits från källan. När det redan finns material med 
möjligheter att använda som redan tagits fram kan vi 
väl använda det.

En del produkter som slängs skulle kunna återanvän-
das och varför det inte görs kan ha olika anledningar. 
En anledning kan vara att det står två korgar i ett hörn 
på återvinningscentralen som det står bistånd ovanför 
och det kan misstolkas. Man får inte ens ner en möbel 
i dessa korgar. Bistånd kanske inte ger samma signaler 
som återanvändning. 

Man kan prata om ekonomi och enkelhet i att brän-
na avfall men jag kommer ihåg en designad stol 50 – 
60-tal som blev krossad av traktorerna och nu är fjärr-
värme. För mig talar det för sig själv. Det är inte sopor 
vi slänger. 

Alla designers borde sitta på återvinningen. Jag hade 
väldigt blandade känslor till att befinna mig bland av-
fallet. Dels inspirationen av allt material och vad jag 
kunde använda det till men framför allt att se svinnet. 
Det var riktigt jobbigt ibland, hela möbler på hög i en 
container och sedan kommer traktorerna och krossar 
allt för att containrarna ska rymma mer avfall.

På återvinningscentralen syns designens baksida tyd-
ligt. Det tas fram produkter kanske ibland utan att ens 
reflektera över om marknaden behöver just en till så-
dan. Det i kombination med den höga konsumtionen 
får konsekvenser för miljön.

Metoderna som jag arbetat utifrån tycker jag har 
fungerat bra. LCA visade på ett resutat som var över 
förväntan. Jag anade att jag skulle få ett resutat som var   
bra klimatmässigt men inte att det skulle vara dubbelt 
så bra. Inte heller trodde jag att hatthyllan List skulle så 
låg miljöpåverkan i jämförese. Jag är mer än nöjd med 
resutatet av mitt exempel. 

I denna uppsats syns det tydligt att det finns en lucka 
för att ta tillvara på egenskaper i material som slängts 
och genom det så skapas klimat- och miljömässiga för-
delar. Det är bara ett exempel men det visar ändå på 
potetialen som finns. Sedan behövs det ekonomiska 
satsningar och kanske politiska styrmedel för att det 
ska bli verklighet. I framtiden kommer vi bli tvungna 
att inte konsumera och slänga som vi gör idag och vem 
vet, kanske behöva resurshålla bättre med det vi redan 
har, det vill säga avfall. Det är där designers kommer 
in i bilden, tillsammans med andra yrkesgrupper, att ta 
ansvar för sina produkter ur långsitigt perspektiv för 
planeten och framtida generationer. 
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Figur 23, Blandade skisser från en tidig skissfas
Figur 24, https://www.designboom.com/design/replex-table-by-oormerk/
Figur 25-31, Egna illustrationer
Figur 32, Egna fotografier
Figur 33, Egen illustration av klimatpåverkan

Figur 34, Egen illustration av miljöpåverkan
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Notförteckning
1. Naturvårdsverkat hämtad mars 2011
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-farlighet/

2. Naturvårdsverkat hämtad mars 2011
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-farlighet/Sa-har-okar-mangderna-avfall-idag/ 

3. Svenska miljöinstitutet hämtad april 2011
http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/avfalletokariframtidentrotsokadatervinning.5.7df4c4e812d2da6a416800032137.html

4. Svenska miljöinstitutet hämtad april 2011
http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/avfalletokariframtidentrotsokadatervinning.5.7df4c4e812d2da6a416800032137.html

5. Avfall Sverige hämtad 27 april 2011
http://www.avfallsverige.se/nyhetsarkiv/nyhetsvisning/artikel/ny-europeisk-avfallsstatistik/

6. Naturvårdsverket hämtad april 2011
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-och-farlighet/ 

7. Miljö magasinet hämtad april 2011
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/110216-det-som-du-kallar-sopor.html 

8. Gästrike Återvinnare hämtad 03 mars 2011
http://gastrikeatervinnare.se/ga/ga_sida.aspx?id=10

9. Naturvårdsverket hämtad 28 april 2011
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-behandling-av-avfall/

10. Lista från Gästrike Återvinnares hämtad 03 mars 2011
http://gastrikeatervinnare.se/ga/ga_sida.aspx?id=114 

11. Metallportalen hämtad i april 2011
http://www.metallporten.com/omskrot.htm

12. Gävle Energi hämtad april 2011
http://www.gavleenergi.se/index.asp?meny=omgavleenergi&show=miljo&src=include/omgavleenergi/miljoarbete/miljoprojekt.htm

13. SVID hållbarhetsguiden hämtad 09 mars 2011
http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Metoder-att-minska-paverkan/

14. SVID hållbarhetsguide hämtad 08 mars 2011
http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Verktyg-att-analysera-risker/ 

15. Tidningsreportage i tidskriften Arkitektur 1-2010 februari hämtad 03 mars 2011
http://www.cradlenet.se/wp-content/uploads/2010/04/IMG_00131.jpg 

16. McDonough, William & Braungart, Michel (2002). Remaking the way we make things, Cradle to cradle. New York: North Point Press.

17. SVID hållbarhetsguiden hämtad 18 mars 2011
http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Inspiration/Goda-exempel/Mirra-chair/ 

18. Filmen ”waste equals food” hämtad 18 mars 2011

19. Redesign hämtad mars 2011
http://www.redesigndesign.org/

20.Ready made projects hämtad 18 mars 2011
http://www.readymadeprojects.com

21. Hämtad 29 april 2011
https://www.dezeen.com/2008/04/29/cappellini-in-milan/

22. Hämtad 18 mars 2011
http://www.coroflot.com/clheatherdanthois

23. Hämtar 29 april 2011
https://stadsmuseet.stockholm.se/varda-ert-hus-historia/husets-alla-delar/lagenhetsdorrar/historik-lagenhetsdorrar/

24. Mail av Mikael Nilsson Se bilaga 2
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Bilaga 1
Mailkontakt med Ola. Jag frågar och han svarar.

Frågor:
Jag har lite funderingar som dök upp efter mötet igår. Jag undrar om du kan hjälpa mig med livslängden på olika pro-
dukter eller om du vet hur jag kan få tag i uppgifterna?
Produkterna är:
Spaljé i plast eller/och metall
Hatthylla i metall/stål och en i trä
Klädhängare i metall/stål och en i trä
Blomlåda i plast
Fönsterbräda i sten/trä
Konstgräs till balkong i plast
Trall till altan och balkong i impregnerat trä

Svar:
Ja du, det var inte så lätt. En sak är teknisk livslängd, en annan ekonomisk (då heter det avskrivningstid). Och den 
verkliga vet man ju inte alls vad den kan bli. Dessutom bör du väl arbeta med nån sorts medelvärden. Det handlar 
nog om att göra nån sorts mer eller mindre rimliga antaganden här. Den enda av produkterna ovan som i någon mån 
slits är väl konstgräset. Trallen är väderutsatt men kan med rätt skötsel hålla länge (jag har trall på mitt sommarställe 
som är mer än 30 år och i bra skick). Blomlådan i plast påverkas också av klimatet då den ultravioletta strålningen och 
ozonet i luften hjälper till att bryta ner plasten och göra den skör. Om inte annat så missfärgas den av solljuset vilket 
gör att folk slänger den ”i förtid”. Vad gäller hatthylla, klädhängare och fönsterbräda tror jag inte att det är så stor 
skillnad beroende på materialval, där tror jag mer att designen är avgörande. Men allt detta har jag inga belägg för - 
det är blott mina egna antaganden. 

Den springande punkten är antagande om SKILLNADER i livslängd snarare än den absoluta livslängden. Utan att 
precisera den i år eller i procent av livslängd så kan du kanske karakterisera den som liten, måttlig och stor. Resonera 
lite kring varje produktpar om hur du tänker och sätt sedan ditt mått. Min kollega Peter Norberg är en hejare på mate-
rial och livslängder, prova att skicka det du kommit fram till till honom med referens till mig så kan han kanske ge dig 
snabb och kort feedback om det låter vettigt det du tänkt.
Vet du nått om att kolla upp efterfrågan på dessa produkter också? 
Nånstans kan man säkert hitta data om vilka mängder som sätts på marknaden varje år, men data finns i så fall 
förmodligen för tillverkare, produkter eller branscher. Här får du göra förenklingar genom att försöka identifiera 
marknadsledande tillverkare/återförsäljare. Det här med utbud och efterfrågan är en sak som intresserar ekonomer 
mycket, kanske värt att hitta nån sån att fråga?

Frågor:
Hur är metall och stål i miljösynpunkt? Är trä bättre? Ofta är det plast detaljer i metall hatthyllor och klädhängare t.ex. 
på knoppar osv.

Svar:
Metall är mer miljöbelastande än plast som är mer miljöbelastande än trä, räknat per kg. Det är en väldigt grov för-
enkling, sätt inte mig som referens till den. För vissa konstruktioner krävs mer trä än motsvarande mängd stål för att 
kraven på hållfasthet skall uppfyllas. Det här var du inne lite på, att inte använda mer material än vad som behövs. 
Produkterna ovan är tämligen enkla till sin karaktär, där behöver du förmodligen inte skala upp materialåtgången vid 
materialbyte. Sen frågan om produkter med flera material: förenkla och resonera kring det dominerande materialet. 
Ibland kan det väl vara så att den ”oansenlig” detalj i en konstruktion gjord av ett avvikande material kan visa sig bi-
dra mycket till miljöpåverkan, men om du visar i ditt arbete att du är medveten om att din förenkling har vissa risker 
så tycker jag det är bra så.



41

Bilaga 2
Emma Holmström skrev 2011-05-05 11:29:

Hej Mikael!
Det är Emma Holmström från Design och Träteknik på Högskolan i Gävle. Jag har två produkter som jag skulle be-
höva hjälp med att jämföra i LCA.

Det är en svensktillverkad hatthylla från Mio:
Mått: 100x29cm
Ytbehandling: Oljad
Behandling: Slipad
Material typ: Massiv ek
Material i detaljer: Stål
Transport tillverkning-lager-försäljning: Ruda-Tibro-Valbo
Den är tillverkad av Oscarssons möbler i Ruda, det kanske finns mer information där.

Mot min hatthylla:
Mått: 100x40cm
Behandling: Slipad
Material typ: Återvunna golvsocklar/golvlister (Återvunnet massivt trä)
Transport tillverkning-lager-försäljning: 400km inom Gävle

        
Jag bifogar bilder på produkterna. Om det är något mer du undrar över så maila gärna så försöker jag komplettera.

Tack på förhand Emma

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1325 / Virus Database: 1500/3616 - Release Date: 05/04/11

   -- 

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1325 / Virus Database: 1500/3617 - Release Date: 05/05/11
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Date: Thu, 5 May 2011 16:47:05 +0200
From: mikael.nilsson@greenhuman.se
To: fillifjonkaan@hotmail.com
Subject: Re: Hjälp med LCA

Hej Emma, kul idé.
Skulle behöva veta lite mer om hyllorna bara.

MIO:s
Kan du uppskatta ung. totalvikten på stål- resp. träbitar (eller måtten på varje del)
Emmas:
Samma med denna. Totalvikten för trädelarna
Du slipar alltså delarna men ingen ytbehandling?
Vilket träslag?
//Micke

Emma Holmström skrev 2011-05-05 18:13:

Tack! Snabbt svar, så bra :)

Ungefärlig vikt på stål på Mio hatthyllan är: 0,76kg och trä är ungefär 2,2kg

Min hatthylla: Ungefär 3kg trä och träsort varierar beroende på vilket material som slängs, men vanligast som används 
till lister är väl furu.
Nej precis, ingen ytbehandling mer än slipning. Dom har en patina som jag behåller och slipar upp dom lite.

Tack på förhand Emma

Date: Thu, 5 May 2011 17:35:03 +0200
From: mikael.nilsson@greenhuman.se
To: fillifjonkaan@hotmail.com
Subject: Re: Hjälp med LCA

Hej igen.
Du gör en välgärning med din lösning! Nära dubbelt så bra klimatmässigt och över 4 ggr så bra totalt sett!
Om båda hyllorna har samma livslängd så ser det ut som nedan från vagga till butik.
Om du anser att dom inte har samma livslängd så får du räkna upp den som har kortare livslängd med den faktor som 
skiljer. dvs. om Mios har 10% längre livslängd så räknar du upp din egen hylla med 10%. Men det är väl ingen skillnad 
i livslängd egentligen? I så fall kan du ta det som det blev rakt av. (Men om det är skillnad så vet du hur du skall tänka!)
Lycka till! /Micke

Klimatpåverkan (metod: IPCC 2007 GWP 100a)

Mio:  10,1 kg CO2 ekv/ hylla
Fördelning:
Ekträ: 1,68 kg CO2 ekv
Stål: 1,34 kg CO2 ekv
Bockning stål: 0,737 kg CO2 ekv
Bearbetning trä: 5,13 kg CO2 ekv (räknat med 25% spill)
Slipning: 0,103 kg CO2 ekv
Olja: 0,82 kg CO2 ekv
Transport: 0,248 kg CO2 ekv
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Emma: 5,4 kg CO2 ekv / hylla
Fördelning:
Trä: 0 (Återvunnet)
Bearbetning trä: 5,13 kg CO2 ekv (räknat med 25% spill)
Slipning: 0,103 kg CO2 ekv
Transport: 0,15 kg CO2 ekv

Total miljöpåverkan, Index (metod: Eco Indicator)

Mio:  2,07 points/ hylla
Fördelning:
Ekträ: 1,1 points
Stål: 0,216 points
Bockning stål: 0,048 points
Bearbetning trä: 0,42 points (räknat med 25% spill)
Slipning: 0,0085 points
Olja: 0,25 points
Transport: 0,024 points

Emma: 0,447 points / hylla
Fördelning:
Trä: 0  (Återvunnet)
Bearbetning trä: 0,42 points (räknat med 25% spill)
Slipning: 0,0085 points
Transport: 0,0149 Points

Analysverktyg:
SimaPro 7.2.4
Databaser:
Ecoinvent 2.0
Idemat 2001

     


