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Sammanfattning 

Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska 

produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Samtidigt ökar försäljningen av 

dessa produkter till följd av kortare innovationscykler och ökad efterfrågan. Det här 

examensarbetet syftar till att jämföra två TV-apparater ur ett 

miljöpåverkansperspektiv. Detta har skett genom en livscykelanalys där de främsta 

målen varit att undersöka vilka faser i TV-apparaternas livscykel som ger upphov 

till störst miljöpåverkan, vilka de huvudsakliga utsläppskällorna är samt vilka 

skillnader som kan urskiljas mellan produkterna. Den funktionella enheten för 

analysen har varit Miljöpåverkan per tillverkad TV och studien har avgränsats till att 

undersöka påverkan från tillverkning, transport och användning av TV-apparaterna. 

Data till analysen samlades in genom demontering, vägning och mätning av en 32-

tums respektive 40-tums LED-TV. Den insamlade informationen analyserades 

sedan med hjälp av programvaran SimaPro och bedömningsmetoden ReCiPe 

Endpoint (H/A). 

Resultatet av analysen visar att tillverkningen av TV-apparaterna är den livscykelfas 

som ger upphov till den största miljöpåverkan, vilken främst sker genom utarmning 

av fossila bränslen och utsläpp som leder till klimatförändringar. Detta sker i 

huvudsak till följd av utsläpp av koldioxid samt användningen av råolja, kol och 

naturgas. Vid jämförelse av de två TV-apparaterna kunde man se att 40-tums TV:n 

orsakade större belastning på miljön till följd av högre vikt, större dimension och 

högre strömförbrukning. 

Nyckelord 
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Abstract 

The production, use and decommissioning of electronics and electronic products 

cause adverse environmental impact. At the same time, sales of these products 

increase due to shorter innovation cycles and increased demand. The scope of this 

study is to perform a comparing life cycle assessment between two television sets. 

The main objectives is to investigate which life cycle phases that give rise to the 

greatest environmental impact, which are the main sources of emissions and what 

differences can be distinguished between the two products. The functional unit for 

the assessment has been the environmental impact per manufactured television and 

the study has been limited to investigating the impact of manufacturing, 

transportation and use of the televisions. Data for the analysis has been collected by 

disassembling, weighing and measuring a 32-inch and 40-inch LED-TV. The 

collected information has then been analyzed using the SimaPro software and the 

ReCiPe Endpoint (H/A) as assessment method. 

The results of the analysis show that the production of the televisions is the life 

cycle phase that give rise to the biggest environmental impact, which is primarily 

due to the depletion of fossil fuels and emissions that lead to climate change. This is 

mainly due to carbon dioxide emissions and the use of crude oil, coal and natural 

gas. When comparing the two televisions, one could see that the 40-inch TV caused 

greater environmental impact due to higher weight, greater dimensions, and higher 

power consumption. 
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1 Inledning 

Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska 

produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Enligt Naturvårdsverket (2017) 

ökar försäljningen av antalet små hushållsapparater och IT-produkter, vilket gör att 

dessa produkter utgör en snabbt växande avfallskälla. Idag används minst 160 kg 

elektriska och elektroniska produkter per person och år i Sverige och mängden 

beräknas öka med ca 4 kg per person och år i hem samt på arbetsplatser. Den ökade 

försäljningstakten har till stor del att göra med att marknaden för dessa produkter 

expanderar och att innovationscyklerna blir allt kortare, vilket leder till att 

produkterna byts ut allt snabbare och mängden avfall ökar (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2012/19/EU). Inom EU beräknas den totala mängden elektronikavfall 

överstiga 12 miljoner ton till år 2020 (Europeiska unionen, 2018). 

EU benämner det elektroniska avfallet som WEEE (Waste from Electronic and 

Electrical Equipment) och betraktar det som en komplex blandning av material och 

komponenter vars innehåll kan leda till signifikanta hälso- och miljöproblem. 

Dessutom kräver tillverkningen av modern elektronik stora mängder resurser som 

både är kostsamma och bristvaror i världen (Europeiska unionen, 2018). 

Elektronikskrot står för mer än 5 % av det fasta hushållsavfallet i världen, bara i 

Sverige genererades 142 000 ton elektronikskrot år 2008 från privatpersoner. 

Elektronikskrotet innehåller ett flertal ämnen som är skadliga både för människors 

hälsa och naturen. Elskrotet innehåller bland annat flera bromerade 

flamskyddsmedel, bromerade och klorerade bensener och fenoler, koppar, bly, 

kvicksilver m.m. De elektronikdelar som ofta innehåller de mest farliga ämnena är 

kretskort, batterier, plattskärmar, plaster m.m. Av den plast som samlas in som 

elektronikskrot vid återvinningsstationer har majoriteten sitt ursprung i TV-

apparater och datorer. Dessa är även de största källorna till plast som innehåller 

bromerande flamskyddsmedel (Bibi, Andersson, Jensen & Rydberg, 2012). Enligt 

The Economist (2009) äger 97,3 av 100 hushåll en färg TV i Sverige. Under januari 

2018 var befolkningsmängden i Sverige cirka 10,1 miljoner personer och det 

genomsnittliga hushållet inhyste 2,2 personer (Statistiska centralbyrån, 2018). Detta 

betyder att det finns drygt 4,6 miljoner hushåll i Sverige och således nästan 4,5 

miljoner TV-apparater runt om i landet. Detta förutsätter dock att hushållen endast 

inhyser en TV-apparat per hushåll, vilket i dagens mått får antas vara lågt räknat. År 

2014 återvanns 30 762 ton TV-, audio- och videoutrustning i Sverige, vilket utgör 

drygt 21 % av Sveriges totala återvinning (El-kretsen, 2018). 

Det är idag klarlagt att vårt nuvarande levnadssätt är långsiktigt ohållbart. Förenta 

nationerna publicerade år 1987 rapporten Vår gemensamma framtid. Rapporten 

betonar vikten av hållbar utveckling och beskriver den som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1987). Detta tankesätt finns även skildrat 

i Regeringens skrivelse (2005/06:126), där det står att förutsättningen för att nå ett 

hållbart samhälle innebär att människor idag inte lever på bekostnad av kommande 

generationers möjlighet att leva ett gott liv. 
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Begreppet hållbar utveckling har sedan kommit att bli en överordnad princip för 

FNs miljöarbete efter att det användes som utgångspunkt vid FNs konferens om 

miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Problematiken kring att få alla 

medlemsländer att komma överens och omsätta ord till handling gör dock att arbetet 

går långsamt (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002). 

För att komma till rätta med dessa problem har nya EU-direktiv inrättats med syfte 

att begränsa andelen skadliga ämnen i nytillverkade elektriska och elektroniska 

produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG). Även 

Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) syftar till att bidra till en 

hållbar produktion och konsumtion av elektronik och elektroniska produkter främst 

genom att förebygga uppkomsten av elektroniskt avfall och i andra hand genom 

återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning som minimerar mängden 

avfall. Direktivet har även som avsikt att förbättra miljöprestandan hos de 

producenter, distributörer, konsumenter eller liknande som på ett eller annat sätt är 

involverade i produktens livscykel. 

I takt med att hållbar utveckling blivit ett allt mer vedertaget sätt att resonera kring 

framtidens miljö och samhällsutveckling har intresset för dessa frågor ökat i 

samhället. Inte minst näringslivet har insett att miljöarbete inte enbart behöver vara 

förknippat med kostnader utan även kan resultera i inkomster, exempelvis genom 

minskade utgifter för rening och material. De skärpta kraven på producenter av 

elektriska produkter har även gjort att de i större utsträckning än tidigare måste ta 

ansvar för sina uttjänta produkter (Rydh et al., 2002). 

Den ökade medvetenheten gällande värdet av att värna om miljön, nya lagar och 

direktiv samt den insikt som allt fler företag får om att miljöarbete även kan 

generera inkomster har lett till ett behov av att granska produkterna ur ett 

livscykelperspektiv. Detta för att på ett bättre sätt förstå och ta itu med produkternas 

miljörelaterade problem. En av metoderna för att åstadkomma detta är 

livscykelanalys (LCA) (Rydh et al., 2002). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att jämföra två TV-apparater utifrån ett 

miljöpåverkansperspektiv. Detta ska utföras genom en jämförande livscykelanalys 

enligt den internationella ISO standarden 14040. 

För att uppfylla examensarbetets syfte har ett antal frågeställningar tagits fram. 

 Vilka faser i produkternas livscykel ger upphov till störst miljöpåverkan? 

 Vilka är de huvudsakliga utsläppskällorna? 

 Går det att dra slutsatser om huruvida skillnader mellan produkternas 

livscykler har betydelse för dess miljöpåverkan? 
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2 Bakgrund - Livscykelanalys 

De senaste 35 åren har stora insatser genomförts för att lösa många av de 

miljöproblem som genererats av industriell produktion, detta har resulterat i att flera 

föroreningstyper som tidigare varit förknippade med utsläpp från industrin kraftigt 

har minskat. Detta har dock påvisat att så kallade diffusa utsläpp av föroreningar i 

merparten av fallen har en större betydelse än de traditionella punktutsläppen från 

industrin. Till diffusa utsläpp räknas bland annat de utsläpp som konsumenter 

genererar i form av utsläpp av kväveoxider vid användning av motordrivna 

maskiner och fordon, utsläpp av metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar 

samt de avfall som konsumenten skapar då produkter är uttjänta. Miljöskyddsarbetet 

har till följd av denna insikt därför kommit att bli mer inriktat på vilka 

miljökonsekvenser som produkterna medför snarare än de utsläpp som produktionen 

av produkterna skapar. Svenska myndigheter arbetar idag allt mer för att 

komplettera och utveckla miljöpolitiken till att titta på vilken belastning produkter 

har på miljön ur ett helhetsperspektiv. Integrerad miljöpolicy (IPP) är namnet på den 

strategi som man valt att arbeta emot både i Sverige men även inom EU. Syftet med 

strategin är att skapa produkter som förbrukar mindre resurser, orsakar mindre 

miljöpåverkan samt förebygger uppkomst av avfall redan i tillverkningsskedet. 

Exempel på åtgärder som IPP-arbetet gett upphov till är att produkters priser 

motsvarar dess kostnad på miljön, att fler så kallade ”gröna” produkter finns 

tillgängliga för konsumenter samt att öka konsumenters efterfrågan på ”gröna” 

produkter (Persson, 2005). 

Livscykelanalys är en metod som används för att undersöka en tjänst eller produkt 

ur ett miljöpåverkansperspektiv under hela dess livscykel, med livscykel avses här 

från råmaterialförvärv, genom produktion, användning, återvinning och till sist 

slutförvaring (SS-EN ISO, 2006). Enligt Persson (2005) syftar livscykelanalysen till 

att uppskatta den totala miljöpåverkan som en produkt eller aktivitet ger upphov till 

genom att identifiera och kvantifiera material- och energiflöden samt att värdera de 

effekter på miljön som dessa ger upphov till. Rydh et al. (2002) menar att genom att 

se till helheten och hur de olika stegen i livscykeln relaterar till varandra kan 

livscykelanalysen användas som beslutsunderlag för att undvika 

problemförflyttningar (problemet flyttas från ett steg i processen till ett annat) och 

suboptimeringar (ett steg i processen förbättras men processen som helhet 

försämras). 

En livscykelanalys kan genomföras som en absolutanalys, jämförande analys eller 

interaktiv analys. Vid utförandet av en absolutanalys strävar man efter att uppskatta 

den totala miljöpåverkan som en produkt medför. Den jämförande analysen avser att 

studera ett flertal objekt och sedan jämföra dem, eftersom man i denna analysform 

främst är intresserad av skillnader mellan produkter kan moment som är lika för 

samtliga produkter uteslutas. Syftet med interaktiva analyser är att urskilja behov 

och genom olika simuleringar undersöka vilka effekter olika åtgärder och ändringar 

medger (Persson, 2005). För att kunna genomföra en livscykelanalys måste det 

finnas tillgång till kvantitativa data, metoden är omfattande och kan inkludera alla 

material och energiflöden inom uppsatta systemgränser. Metodiken för att 

genomföra en livscykelanalys har standardiserats genom ISO 14040 för att på ett 
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objektivare sätt kunna analysera miljöprestanda. Trots standardiseringen är LCA-

metodiken flexibel beroende på studiens unika tillämpning och det finns inget 

specifikt eller enskilt tillvägagångssätt för att genomföra livscykelanalysen (Rydh et 

al., 2002). Det finns dock fyra gemensamma faser i en livscykelanalys. Dessa består 

av definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning 

samt tolkning (SS-EN ISO, 2006). 

2.1 Definition av mål och omfattning 
Livscykelanalysen inleds genom att studiens mål och omfattning ska bestämmas. 

Detta avsnitt ska svara på varför analysen genomförs och på vilket sätt resultatet ska 

nyttjas. Studiens omfattning ska identifieras och definieras genom att ange vad 

livscykelanalysen ska fokusera på för att uppfylla det uppsatta målet (Rydh et al., 

2002). Livscykelanalyser grundas på ett relativt förhållningssätt format kring en 

funktionell enhet. Det är den funktionella enheten som bestämmer vad studien 

avser. Till följd av detta är alla efterföljande analyser relativa mot den funktionella 

enheten då samtliga in- och utflöden i livscykelinventeringen relaterar till den 

funktionella enheten (SS-EN ISO, 2006). Enligt Rydh et al. (2002) är den 

funktionella enheten ett mått på systemets prestanda eller funktion och används som 

en gemensam nämnare för att kunna jämföra olika system mot varandra. Vidare 

menar de att den funktionella enheten måste specificeras enligt tre olika egenskaper: 

kvantitet, hållbarhet och kvalitet. Den kvantitativa aspekten handlar om att avgöra 

hur stora in- och utflöden av materia och energi som systemets funktion kräver. 

Hållbarhet relaterar till produktens livslängd, här måste man skilja på dess tekniska- 

och faktiska livslängd då teknik- och modeutveckling sker i en sådan takt att 

produkten hinner bli omodern eller kasseras innan den tekniska livslängden 

uppnåtts. De kvalitativa egenskaperna kan exempelvis innefatta faktorer som 

driftsäkerhet, pris och användarvänlighet. Ifall det finns skillnader mellan 

egenskaperna hos produkter i jämförande system skall dessa skillnader omnämnas 

och de eventuella skillnaderna i resultat måste utvärderas (Rydh et al., 2002). 

För att avgöra vilka processer som ska ingå i livscykelanalysen måste avgränsningar 

bestämmas, dessa kallas för systemgränser. I den bästa av världar skulle dock 

analysen inte innefatta några systemgränser utan inkludera samtliga aktiviteter som 

kan förknippas med en funktion över oändlig tid och rum. Detta förhållningssätt är 

dock inte realistiskt sett till infångandet av relevant data samt den kostnad som detta 

skulle medföra. För att analysen ska bli mindre komplex begränsas studien till de 

aktiviteter som bedömts som särskilt relevanta utifrån studiens mål och tillämpning. 

Innan detaljerad data samlas in bör man bedöma vilka aktiviteter som medför en 

särskild miljöpåverkan och av den anledningen bör prioriteras. Systemgränserna 

bestäms ofta mot natursystem, andra produkters livscykler, geografiskt samt 

tidsmässigt (Rydh et al., 2002). 

Det data som används i studien bör för studiens relevans och autenticitet korrelera 

med verkligheten. Det är dessutom viktigt att redan vid studiens början definiera 

vilka krav som ställs på datainsamlingen. Tid, rum och teknologi är tre faktorer som 

spelar en avgörande roll för en produkts miljöpåverkan, av den anledningen är det 

viktigt att ta dessa aspekter i betänkande vid val av data. För att få så exakt data som 
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möjligt är det därför bäst att i första hand använda data som är uppmätt för det 

specifika produktsystemet (Rydh et al., 2002). 

2.2 Inventeringsanalys 
Efter att studiens mål och omfattning har definierats följer inventering av relevant 

data. Inventeringsanalysen omfattar datainsamling och beräkningsgrunder för att 

kvantifiera in- och utflöden som är relevanta för produktsystemet (SS-EN ISO, 

2006). Den kvantifierade datan kallas datakategorier, för varje datakategori beskrivs 

sedan vilken miljö som påverkas. Påverkan kan ske i form av användning av 

resurser, utsläpp till luft och vatten samt genom markanvändning (Rydh et al., 

2002). Inventeringsanalysen sker iterativt, det vill säga att allt eftersom data samlas 

in och kunskapen gällande produktsystemet ökar kan nya krav och systemgränser 

komma att bli aktuella. Detta kan leda till att metoden för datainsamling behöver 

förändras för att uppfylla målsättningen med studien (SS-EN ISO, 2006). 

Inventeringsanalysen är en av de mest tids- och arbetskrävande delarna i en 

livscykelanalys. Detta till följd av den ofta förekommande bristen på användbar 

data. För att underlätta detta arbete och undvika eventuellt dubbelarbete i 

inventeringsprocessen har det under de senaste decennierna upprättats ett flertal 

databaser för inventeringsanalyser. Bland dessa återfinns offentliga, nationella och 

regionala databaser samt branschdatabaser och konsultdatabaser (Finnveden et al., 

2009). 

2.3 Miljöpåverkansbedömning 
Målet med miljöpåverkansbedömningen är att avgöra betydelsen av den eventuella 

miljöpåverkan som produkten medför med hjälp av resultaten från den tidigare 

inventeringen (SS-EN ISO, 2006). Den insamlade datan ska användas för att 

åskådliggöra hur mänsklig hälsa, miljö, naturresurser samt människoskapad miljö 

påverkas av det studerade produktsystemet (Finnveden et al., 2009). Enligt Rydh et 

al. (2002) orsakar den betydande mängden och komplexiteten i datan dock att det är 

mödosamt att avgöra vilka inventeringsdata som är relevant ur miljöhänseende. För 

att göra denna process lättare delar man in miljöpåverkansbedömningen i tre 

delsteg. 

Klassificering innebär att de olika datakategorierna som samlats in grupperas och 

sorteras efter dess effekt på miljön. Exempelvis grupperas ämnen som ger upphov 

till försurning, ämnen som ger klimatpåverkan och så vidare (Persson, 2005). 

Karakterisering betyder i detta fall att inventeringsdata multipliceras med en 

karakteriseringsfaktor som är unik för varje miljöeffektskategori. Genom detta är 

förhoppningen att man ska kunna fastställa vilken eller vilka utsläpp som ger 

betydande miljöpåverkan. Till sist genomförs Viktning, vilket betyder att resultaten 

från föregående steg viktas ihop till ett tal. Till följd av detta kan man bedöma vilket 

relativt bidrag de olika datakategorierna och miljöpåverkanskategorierna medför. På 

grund av att det krävs djupgående kunskap och erfarenhet för att utföra detta delsteg 

är det vanligt att det utesluts ur studien (Rydh et al., 2002). 
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2.4 Tolkning 
Livscykelanalysens sista steg handlar om att analysera resultaten från 

inventeringsanalysen samt från miljöpåverkansbedömningen. De resultat som 

erhålls i tolkningsfasen bör motsvara definitionen av analysens mål och omfattning, 

vidare bör tolkningsfasen innehålla slutsatser, en förklaring över studiens 

begränsningar samt eventuella rekommendationer (SS-EN ISO, 2006). 
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3 Metod 

Livscykelanalys är en teknik som kan användas för att bedöma vilka miljöaspekter 

och eventuella risker som förknippas med en produkt. Detta genomförs genom att 

samla relevanta in- och utdata för produkten i fråga, bedöma deras möjliga 

miljöpåverkan samt tolka resultatet från den bedömningen (Baumann & Tillman, 

2004). Innan datainventeringen kan påbörjas ska dock studiens mål och omfattning 

definieras, detta inkluderar val av funktionell enhet och för projektet aktuella 

avgränsningar. Examensarbetet inleds därför med att funktionell enhet samt 

avgränsningar för livscykelanalysen fastställs 

Datainventeringen genomfördes genom att två TV-apparater med dimensionerna 32- 

respektive 40-tum demonterades och dess komponenter vägdes och mättes. 

Invägningen av de olika komponenterna skedde med hjälp av en brevvåg med en 

noggrannhet på 1 gram och mätningen med hjälp av ett måttband. En litteraturstudie 

genomfördes sedan för att bestämma vad de olika komponenterna med största 

sannolikhet kunde tänkas bestå utav samt deras tänkbara miljöpåverkan. 

Livscykelanalysen genomförs med hjälp av mjukvaran SimaPro 8.0.2. SimaPro 

valdes eftersom programvaran och stöd i användandet kunde tillhandahållas av 

Linnéuniversitet. Den insamlade datan tillfördes sedan SimaPro. Befintliga 

databaser över de olika komponenterna och ingående material användes. 

För att genomföra miljöpåverkansbedömningen med hjälp av SimaPro måste även 

bedömningsmetod anges. I denna studie valdes metoden ReCiPe. Namnet ReCiPe 

kommer från metodens strävan om att vara ett recept för att beräkna indikatorer för 

miljöpåverkan i en livscykelanalys (Goedkopp et al., 2009). Vidare består metoden 

av 18 stycken påverkanskategorier på så kallad midpoint-nivå. 

 

 Klimatförändringar  

 Ozonreducering  

 Försurning av mark  

 Eutrofiering av sötvatten  

 Eutrofiering av marina miljöer  

 Mänsklig toxicitet  

 Bildkemisk oxidantbildning  

 Partikelbildning  

 Ekotoxicitet i mark  

 Ekotoxicitet i sötvatten  

 Ekotoxicitet i marina miljöer  

 Joniserande strålning  

 Ockupation av jordbruksmark  

 Ockupation av urbana miljöer  

 Naturliga markförändringar  
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 Vattenbrist  

 Utarmning av mineralresurser  

 Utarmning av fossila bränslen  
 
Dessa påverkanskategorier omvandlas och aggregeras sedan vid den så kallade 

endpoint-nivån till tre kategorier av skyddsobjekt (Goedkopp et al., 2009). 

 Skada på människors hälsa  

 Skada på ekosystemets mångfald  

 Skada på resurstillgänglighet  

 

Den specifika metod som användes i detta examensarbete var ReCiPe Endpoint 

(H/A). 
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4 Resultat 

4.1 Studiens definition av mål och omfattning 
Studien avser att jämföra två TV-apparater med dimensionerna 32- respektive 40-

tum utifrån ett miljöpåverkansperspektiv. Målet var att undersöka vilka faser i TV-

apparaternas livscykel som ger upphov till störst miljöpåverkan, bedöma vilka de 

huvudsakliga utsläppskällorna är samt undersöka ifall det går att dra slutsatser om 

huruvida skillnader mellan produkternas livscykler har betydelse för dess 

miljöpåverkan. Livscykelanalysen ska genomföras enligt den internationella ISO 

standarden 14040. 

För att uppfylla studiens måldefinition och göra det möjligt att jämföra olika 

produktsystem mot varandra har en funktionell enhet formulerats. Den funktionella 

enheten för studien är Miljöpåverkan per tillverkad TV. Studien har tagit hänsyn 

tillverkningen, transporten och användningen av TV-apparaterna. Sluthanteringen 

av TV-apparaterna samt infrastruktur som krävs för att framställa produkterna har 

uteslutits från analysen till följd av att dessa steg anses vara lika för båda 

produkterna och därmed överflödiga i en jämförande livscykelanalys. Till följd av 

att det inte gått att fastställa innehållet i de polariserande skärmar som återfanns i 

produkterna har även dessa exkluderats från analysen. Transporter mellan fabrik och 

hamn samt försäljnings- och användningsställe har exkluderats från studien till följd 

av brist på indata. 

4.2 Inventeringsanalys 
De för examensarbetet aktuella produkterna är TV-apparater med LCD teknik och 

LED belysning, dessa kallas ofta för LED-TV. LCD står för Liquid-crystal display 

och fungerar genom att flytande kristaller rör sig för att släppa igenom ljus. 

Skillnaden mellan de olika teknikerna ligger i på vilket sätt belysningen bakom 

bildpanelen är uppbyggd. LED står för Light emitting diode och dessa TV-apparater 

har små lampor runt ramen eller bakom panelen som justerar färg och gråskalor i 

bilden medan LCD-TV:n har lysrör bakom panelen. Fördelen med LED-tekniken 

gentemot LCD-tekniken är att LED-skärmen ger upphov till betydligt lägre 

energiförbrukning (Elgiganten, 2018). 

Den ena TV-apparaten är en 32-tums TV av märket Philips. Tabell 1 visar ett urval 

av de tekniska specifikationerna för denna produkt, dessa uppgifter är hämtade från 

tillverkaren (Philips, 2018). 
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Tabell 1. Tekniska specifikationer, 32-tums TV. 

 

Modellbeteckning Philips 32PFL3008T/12 

Diagonal skärmstorlek 32 tum/81 cm 

Djup 90 mm 

Höjd 451 mm 

Bredd 744 mm 

Produktvikt (exkl. stativ). 6,3 kg 

Vikt inkl. förpackning 9,5 kg 

Nätström AC 220-240 V, 50/60 Hz 

Effektförbrukning 41 W 

Årlig strömförbrukning 59 kWh 

Strömförbrukning i standby-läge < 0,3 W 

Strömförbrukning i av-läge < 0,3 W 

 

Den andra TV-apparaten som är aktuell för denna livscykelanalys är en 40-tums TV 

från Toshiba och dess tekniska specifikationer återfinns i tabell 2 nedan. 

Uppgifterna är hämtade från tillverkaren (Toshiba, 2018). 

Tabell 2. Tekniska specifikationer, 40-tums TV. 

 

Modellbeteckning Toshiba L1353 

Diagonal skärmstorlek 40 tum/102 cm 

Djup 98 mm 

Höjd 560 mm 

Bredd 934 mm 

Produktvikt (exkl. stativ). 12,5 kg 

Vikt inkl. förpackning 18,5 kg 

Nätström AC 220-240 V, 50/60 Hz 

Effektförbrukning 60 W (hemläge), 110 W (max effekt) 

Årlig strömförbrukning 87 kWh 

Strömförbrukning i standby-läge < 0,5 W 

Strömförbrukning i av-läge < 0,5 W 

 

Datainsamlingen har utförts genom demontering av TV-apparaterna i egen regi. 

Detta har inte inkluderat någon analys av vilka ämnen som de olika 

huvudkomponenterna i produkterna innehåller varpå denna information i första 

hand har införskaffats genom litteraturstudier och i andra hand genom antaganden 

där information inte gått att få fram. 

4.2.1 Tillverkning 

Vid demonteringen av TV-apparaterna framkom det att båda produkterna var 

monterade i Turkiet. Data gällande energianvändningen för hopmonteringen 
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inhämtades från Ahmadi Achachlouei, Moberg & Hochschorner (2013) där de 

extraherat den energi som använts i Ecoinventdatabasen för ”Laptop computer, at 

plant/GLO” för att sedan använda i deras studie gällande läsplattor. Den energi som 

bedöms åtgå vid montering av TV-apparaterna är 1,67 kWh per enhet och det 

energislag som användes i denna studie var ”Medium voltage, production UCTE, at 

grid/UCTE U. 

Nedan beskrivs de olika komponenter och material som påträffades vid 

demonteringen TV-apparaterna. 

Plast 

Plast är en vanlig beståndsdel i en stor del produkter i olika branscher. Valet av 

plasttyp och tillsatsämnen görs med hänsyn till produkternas tänkta 

användningsområde. Plast utgör en grupp som kan bestå av många olika ingående 

ämnen och antalet plasttyper blir bara fler, bara under de senaste 15 åren har 

produktionen av plast fördubblats. Även om plast innebär många fördelar för 

samhället medför den dock även stora nackdelar. För att tillverka plasten krävs stora 

mängder kemikalier som har utvunnits från icke förnyelsebar råolja. Ett flertal av de 

kemikalier som används i plast är också farliga för människors hälsa och miljön, 

dessa kemikalier sprids vid tillverkning, användning och bortskaffandet av plasten 

(Lithner, 2011). Den plast som påträffades vid demontering av de två TV-

apparaterna var dels i form av ytterhöljen och dels i form av kablar och 

fästanordningar m.m. 

Enligt Miljöstyrningsrådet (2010) är HIPS (High impact polystyrene) utan 

bromerande flamskyddsmedel den vanligaste typen av plast som används i TV-

apparater och datorskärmar. I en studie genomförd av Schlummer, Gruber, Mäurer, 

Wolz och van Eldik (2007) fann man att ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) var den 

plasttyp som var oftast förekommande då man tittade på både TV-apparater och 

datorskärmar däremot fann man att HIPS var dominerande då TV-apparater 

undersöktes enskilt. Till följd av detta är HIPS den typ av plast som har använts i 

analysen för de aktuella produkterna. Ecoinvent data för High impact polystyrene 

har använts för plasthöljen i SimaPro. 

Vidare menar Miljöstyrningsrådet (2010) att 44 % av alla plastbeklädda interna och 

externa kablar innehåller plast av typen PVC. För att göra PVC-plasten mjukare 

används ofta ftalater vilka förekommer i upp till 28 vikt % av alla kablar. 

TV-apparaterna innehåller både extern kabel i form av strömsladd och interna 

kablar. De interna kablarna bestod till exempel av flatkablar mellan kretskorten och 

ljudkablar. De fördefinierade databaserna från Ecoinvent som finns tillgängliga i 

SimaPro innehåller data för flatkablar med 20 stift (Ribbon cable, 20-pin) samt för 

strömsladdar för PC vilka har använts i studien. För alla övriga kablar har 

Ecoinvents databas för infrastrukturkablar för datorer använts. 

Tabell 3 redovisar vikten av den plast som återfanns i respektive TV-apparat i form 

av plasthölje samt vikt och längd för de externa och interna kablar som återfanns. 
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Metall 

Metall återfinns i TV-apparaterna dels i form av ett större chassi som utgör basen på 

produkterna men även i form av skruvar, högtalare och andra fästanordningar. 

Chassidelen består enligt Nordisk ministerråd (1993) ofta av aluminium eller järn 

som är behandlad med en korrosionsskyddande beläggning av zink. I detta 

examensarbete har metallchassit och den metall som fanns i högtalarna slagits 

samman och antagits bestå av förzinkat järn. 

Skruvarna i produkterna antas bestå av rostfritt stål. Det data som använts i SimaPro 

är Ecoinventdata för olegerat stål och behandling i form av en zinkbeläggning för 

chassidelarna samt kromat stål 18/8 för skruvarna. 

Resultatet från inventeringen för metallchassi och skruvar kan ses i tabell 3. 

Kretskort 

Kretskort är den hårdvara som utgör basen i princip all elektronisk utrustning och 

ger elektronisk anslutning till de monterade komponenterna. Kretskort består av 

flera lager vävd glasfiberduk som är laminerade med en flamskyddad epoxyharts. 

Korten är sedan täckta med ett lager kopparfolie. Det mesta av folien etsas bort så 

att bara kretsarna eller ”mönstret” i form av kopparslingor som kan leda elektrisk 

ström, finns kvar. I sin helhet består kretskort av omkring 40 % metaller, 30 % plast 

och 30 % kemikalier. Metallerna i fråga är ofta koppar, bly, järn, aluminium och 

nickel men även tantal, gallium, zink och vissa ädelmetaller som guld, silver, platina 

och palladium återfinns i kretskort. Kretskortets olika beståndsdelar är monterade på 

kortet genom att de lötts fast i kopparkretsen med lödmetall. Lödmetallen är ofta en 

blandning av bly och tenn, antimon eller en koppar-berylliumlegering. Andra delar i 

korten som till exempel strömbrytare och reläer innehåller ofta kvicksilver och 

ibland även kadmium. Koppar och aluminium används ofta i resistorer, 

kapacitatorer och mikrochips (Miljöstyrningsrådet, 2010). 

Båda produkterna innehöll samma uppsättning av kretskort. Dels fanns där ett 

strömförsörjande kort och ett moderkort samt några mindre kretskort. Befintligt 

Ecoinventdata för tryckta kretskort avsedda för PC har används. I tabell 3 anges 

vikten för respektive kretskortstyp och produkt. 

Glas 

LCD-skärmar finns i alla typer av elektronisk utrustning som använder sig av platt 

skärm. LCD-skärmarna innehåller flytande kristaller som ligger inbäddade mellan 

displayglaset och en elektronisk komponent. Det finns misstankar om att dessa 

flytande kristaller kan vara farliga för människors hälsa och miljön men i dagsläget 

finns få studier kring ämnet (Naturvårdsverket, 2011). Ecoinventdata för LCD-glas 

har används i SimaPro. Tabell 3 redovisar andelen LCD-glas som de demonterade 

TV-apparaterna innehöll. 

Ljuskällor 

LED-lampor innehåller galliumarsenid, resistorer, kondensatorer och mikrochips 

som kan innehålla olika metaller, oftast koppar och aluminium (Naturvårdsverket, 
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2011). I denna rapport användes en befintlig databas från Ecoinvent i SimaPro för 

LED-belysningen. Resultatet från inventeringen kan ses i tabell 3. 

Tabell 3. Inventeringsdata från demonteringen av TV-apparaterna. 

Kategori Komponent 32-tums tv 40-tums tv 

Plast    

 Plasthölje [g] 1982 3008 

Flatkabel [g] 14 85 

Strömkabel [m] 1,64 1,98 

Övriga kablar [m] 0,45 0,60 

Metall    

 Metallchassi [g] 2013 4570 

Korrosionsskydd [m2] 0,74 1,54 

Skruv [g] 52 57 

Kretskort    

 Kretskort strömförsörjande 

[g] 

265 461 

Kretskort övriga [g] 183 277 

Glas    

 LCD-glas [g] 1113 1738 

Ljuskällor    

 LED-belysning [g] 53 173 

 

4.2.2 Transport 

I en studie genomförd av Hischier och Baudin (2010) undersöktes plasmaskärmar ur 

ett livscykelperspektiv. Dessa skärmar var i likhet med de produkter som är aktuella 

för detta examensarbete slutmonterade i Turkiet och där antogs att transporten från 

slutmonteringsplatsen till centrala Västeuropa genomfördes med lastbil. Varpå detta 

även har antagits för detta examensarbete. Körsträckan har bestämts genom 

användning av Google Maps. Som startdestination valdes Turkiet och 

slutdestination Sverige. Enligt (https://www.google.com/maps) är den kortaste 

körsträckan 4117 km varpå detta är den körsträcka som kommer att användas i 

studien. Data från Ecoinvent för transport med 32 tons lastbil har använts. 

Hischier och Baudin (2010) har även antagit att delarna fraktats från Asien innan de 

slutmonterades i Turkiet. Enligt Song, Wang, Li och Zheng. (2012) är Kina den 

största producenten och exportören av TV-apparater i världen, varpå Kina antas vara 

produktionsland. I en livscykelanalys gällande digitala läsplattor antog Ahmadi 

Achachlouei, Moberg och Hochschorner (2013) att elektronisk kontorsutrustning 

fraktades från Shanghai till Europa via havet. Detta antagande har även använts i 

detta examensarbete då de olika komponenterna antas ha tillverkats i Shanghai för 

att sedan fraktas med fraktfartyg till slutmonteringsplatsen i Turkiet. Sträckan 

mellan produktionsställe och slutmonteringsplats bestämdes med hjälp av 

(https://sea-distances.org/) där Shanghai, Kina valdes som starthamn och Mersin, 

Turkiet valdes som slutdestination. Den kortaste sträckan mättes till 14086 km 
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förutsatt att färdvägen löpte genom Suezcanalen. Ecoinventdatabasen för fraktskepp 

(transoceanic) har använts i analysen. 

Enheten som används för att beräkna vilken miljöpåverkan som transporten utgör i 

TV-apparaternas livscykel är tonkm, vilken erhålls genom att produkternas vikt i ton 

multipliceras med antalet km som transporten innebär. Information om produkternas 

vikt har hämtats från tillverkarna (Tabell 1 och 2). Den vikt som använts i 

beräkningen är produkternas vikt inklusive vikten av förpackningar. Resultatet 

illustreras i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Transporter för respektive TV-apparat. 

 

Eftersom befintliga databaser från Ecoinvent har används har det inte varit 

nödvändigt att räkna med transporter som uppstår från råmaterialutvinning till 

produktion av de olika ingående materialen då dessa redan är tillgodosedda i 

databaserna. 

4.2.3 Användning 

I detta examensarbete antas att TV-apparaterna används i genomsnitt 4 timmar per 

dag. Detta antagande har gjorts med stöd av MMS (2014) som mäter konsumtionen 

av rörliga bilder i Sverige samt tidigare genomförda livscykelanalyser på TV-

apparater (Song, Wang, Li & Zheng, 2012., Hischier & Baudin, 2010). Hischier och 

Baudin (2010) menar att LCD-TV har en livslängd motsvarande ca 45000 timmar 

men i analysen har man använt sig av en förbrukningstid på 8 år, vilket även använts 

i denna rapport. Vidare antas att apparaterna används 365 dagar om året. 

En 40-tums LED-TV i drift konsumerar enligt elprisjämförelsesajten Elskling.se 

(2018) mellan 60-80 W, detta går att jämföra med en LCD-TV eller plasma TV av 

samma dimensioner som förbrukar mellan 200-250 W respektive 300-400 W. I 

tabell 1 och 2 i denna rapport visas de tekniska specifikationerna för de TV-

apparater som används i denna livscykelanalys. Där finns uppgifter kring årlig 

strömförbrukning, effektförbrukning samt strömförbrukning i standby-läge hämtat 

från respektive tillverkare. Uppgifterna gällande den årliga energiförbrukningen är 

dock svåra att verifiera till följd av att det inte går att säga något om vilka 

antaganden som förbrukningen bygger på, varpå effektförbrukningen har använts 

som underlag vid beräkning av antalet kWh som respektive TV-apparat förbrukar 

vid drift under dess livscykel. 

För 32-tums TV:n anges förbrukningen till 41 W och för 40-tums TV:n anges att 

förbrukningen varierar mellan 60 W och 110 W beroende på hur TV:n används. I 

Produkt Vikt inkl. 

förpackning [ton] 

Sträcka [km] Totalt antal 

tonkm 

32-tums TV 0,0095   

  Shanghai – Mersin (Fraktskepp)  14086 133,817 

  Turkiet – Sverige (Lastbil)  4117 39,1115 

40-tums TV 0,0185   

  Shanghai – Mersin (Fraktskepp)  14086 260,591 

  Turkiet – Sverige (Lastbil)  4117 76,1645 
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denna studie antas förbrukningen vid drift utgöras av den maximala effekt som 

angetts, det vill säga 110 W. Den tid TV-apparaterna inte används aktivt antas de stå 

i standby-läge. Tabell 9 visar resultatet av antalet kWh som respektive produkt ger 

upphov till under sin livstid. 

Tabell 5. Energiförbrukning för respektive TV-apparat. 

Modell Effektåtgång 

vid användning 

[W], 4 

timmar/dygn 

Effektåtgång i 

standby-läge 

[W], 

20 timmar/dygn 

Energiförbrukning 

totalt under 8 år 

[kWh] 

32-tums TV 41 0,3 496,4 

40-tums TV 110 0,5 1341 

 

4.3 Miljöpåverkansbedömning 
Denna fas i livscykelanalysen görs som tidigare nämnts för att beskriva de 

miljökonsekvenser som härstammar från de miljöbelastningar som kvantifierats i 

inventeringsfasen. För att åstadkomma detta genomförs 

miljöpåverkansbedömningen i olika steg, dessa inkluderar klassificering, 

karaktärisering, normalisering, viktning samt en kvalitetsgranskning av inhämtat 

data (Baumann & Tillmann, 2004). Eftersom miljöpåverkansbedömningen i detta 

examensarbete har genomförts med hjälp av programvaran SimaPro är dessa steg 

redan förbestämda i och med valet av bedömningsmetod som i det här fallet var 

ReCiPe Endpoint H/A. Till följd av begränsningar i licensen för den använda 

versionen av SimaPro har miljöbelastningen inte kunnat redovisas i 

miljöbelastningspoäng utan redovisas istället i procent eller genom grafer där 

poängen utelämnats. Nedan följer resultatet från miljöpåverkansbedömningen för de 

två TV-apparaterna. 

4.3.1 Produkternas totala miljöbelastning 

I denna studie har produkterna analyserats utifrån dess miljöpåverkan från det att 

råmaterial utvunnits för tillverkningen av ingående komponenter till användningen 

av de färdiga TV-apparaterna. 

I figur 1 illustreras de olika processernas och komponenternas bidrag till den totala 

miljöpåverkan som den aktuella 32-tums TV:n ger upphov till uttryckt i procent. 

Påverkan motsvarar en sammanvägning av skadan på de tre skyddsobjekten 

mänsklig hälsa, ekosystemets mångfald och resurstillgänglighet. Ur figuren går det 

att utläsa att de delar i TV:ns livscykel som ger upphov till störst miljöpåverkan är 

tillverkningen och hopmonteringen av ingående komponenter vilket motsvarade 

70,7 % av den totala miljöpåverkan, en annan bidragande orsak till produktens 

miljöbelastning var energiåtgången vid användningen som motsvarade 23,7 % av 

den totala miljöpåverkan. Bidraget från transporter gav tillsammans upphov till 

nästan 6,3 % (anledningen till att dessa poster inte går jämnt ut till 100 % har att 

göra med hur programmet avrundar). Figuren visar endast de faktorer som bidrar 

med mer än 1 % av den totala miljöbelastningen. 
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Figur 1. Nätverk för 32-tums TV (Bild: SimaPro). 

Ifall man undersöker de olika faserna i livscykeln för 32-tums TV:n utifrån dess 

belastning på de olika påverkanskategorierna kan man utläsa att de kategorier som 

främst påverkas är utarmning av fossila bränslen, skadliga klimatförändringar (både 

för människors hälsa och ekosystemens mångfald), partikelbildning och mänsklig 

toxicitet (se figur 2). 

 

Figur 2. Miljöbelastning per livscykelfas och påverkanskategori, 32-tums TV (Bild: SimaPro). 

Sett till de olika effektkategorierna (människors hälsa, ekosystemens mångfald och 

resurstillgänglighet) kan man ur figur 3 utläsa att den största skadan sker på 

bekostnad av människors hälsa och sedan resurstillgänglighet medan ekosystemens 

mångfald skadas i mindre omfattning i förhållande till de övriga kategorierna. 

Miljöbelastning alstrad vid tillverkningen av TV:n medför den största negativa 

påverkan för samtliga effektkategorier följt av användningsfasen och sist transport. 
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Figur 3. Miljöbelastning per livscykelfas och effektkategori, 32-tums TV (Bild: SimaPro). 

I likhet med 32-tums TV:n utgör tillverkningssteget av 40-tums TV:n den enskilt 

största faktorn för produktens miljöbelastning under dess livscykel. Tillverkningen 

inklusive hopmonteringen motsvarar i detta fall 64,2 % av den totala 

miljöbelastningen, energiåtgången vid drift uppgår till 30,6 % och transporterna till 

ca 6,1 % vilket redovisas i figur 4. Figuren visar endast de faktorer som bidrar med 

mer än 1 % av den totala miljöbelastningen. 

 

Figur 4. Nätverk för 40-tums TV (Bild: SimaPro). 

De påverkanskategorier som i huvudsak påverkas av tillverkningen, transporter och 

användningen av 40-tums TV redovisas i figur 5 och utgörs av utarmning av fossila 

bränslen, klimatförändringar som medför skada på människors hälsa och 

ekosystemens mångfald, partikelbildning samt mänsklig toxicitet. 
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Figur 5. Miljöbelastning per livscykelfas och påverkanskategori, 40-tums TV (Bild: SimaPro). 

I figur 6 illustreras de effektkategorier (människors hälsa, ekosystemens mångfald 

och resurstillgänglighet) som drabbas av tillverkningen och användningen av en 40-

tums TV. Skador som ger följder för människors hälsa är den effektkategori som 

drabbas hårdast tätt följt av tillgången på resurser. Tillverkningen av TV:n är den 

del i livscykeln som ger störst skador på samtliga av de tre effektkategorierna. 

 

Figur 6. Miljöbelastning per livscykelfas och effektkategori, 40-tums TV (Bild: SimaPro). 

Figur 7 visar utsläpp och förbrukning av resurser som är de huvudsakliga faktorerna 

till den miljöpåverkan som tillverkningen, transporten och användningen av TV-

apparaterna medför. Ur figuren kan man utläsa att koldioxidutsläpp är den främsta 

orsaken till att TV-apparaterna belastar miljön negativt, andra anledningar är 

användandet av ändliga resurser i form av råolja, kol och naturgas. Figuren 

detaljredovisar endast de påverkansfaktorer som medför över 3 % av den totala 

miljöbelastningen, övriga utsläpp och resursförbrukning har sammanställts i stapeln 

Kvarstående ämnen. 
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Figur 7. Huvudsakliga påverkansfaktorer per TV, totalt. 

Nedan följer en jämförelse mellan de två produkterna utifrån de analyserade 

livscykelfaserna. 

4.3.2 Tillverkning 

I figur 8 illustreras de komponenter och processer som används vid tillverkningen 

av 32-tums TV:n och dess bidrag i form av miljöpåverkan. Tillverkningen av 

kretskorten genererar tillsammans ca 30,6 % av den totala miljöpåverkan som 

uppstår vid tillverkningen. Andra komponenter i TV-apparaten som medför 

betydande miljöpåverkan är tillverkningen av metallchassit (10,3 %), LED-

belysningen (8,6 %), plasthöljet (7,4 %) samt LCD-glaset (3,6 %). Vid 

tillverkningen av metallchassit härstammar ca 40 % av dess miljöbelastning från 

galvaniseringen av metallen, ca 35 % från tillverkningen av själva metallen och ca 

25 % av de behandlingsprocesser som krävs för att forma metallen. Påverkan från 

plasten skapas främst vid framställningen av själva plasten vilket motsvarar ca 85 % 

av dess totala miljöbelastning, resterande 15 % erhålls vid formningen av plasten. 

 

Figur 8. Miljöbelastning vid tillverkning, 32-tums TV (Bild: SimaPro). 
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Under tillverkningsfasen av 40-tums TV:n skapas den största miljöbelastningen från 

framställningen av kretskorten vilka tillsammans står för ca 28,5 % av 

miljöbelastningen skapad vid tillverkningen. LED-belysningen står för 16,6 % av 

miljöpåverkan som uppstår vid tillverkningen. Metallchassit står i sin tur för 13,3 %. 

Av dessa uppkommer ca 37 % vid galvaniseringen av metallen, ca 35 % vid 

framställningen av metallen samt ca 26 % vid formningen av metallen. Plasthöljet 

motsvarar ca 6,4 % av påverkan från tillverkningsfasen, ca 83 % av plastens 

påverkan skapas vid framställningen av plasten och ca 17 % vid formgivning. LCD-

glaset skapade ca 3,3 % av miljöbelastningen från tillverkningen. I figur 9 visas de 

processer och komponenter som ger upphov till miljöbelastning vid tillverkningen 

av 40-tums TV:n. 

 

Figur 9. Miljöbelastning vid tillverkning, 40-tums TV (Bild: SimaPro). 

Undersöker man sedan vad i kretskortens tillverkningsprocess som orsakar störst 

miljöpåverkan finner man att energiåtgången står för den största delen. 

Användandet av guld vid tillverkningen av de integrerade kretsarna samt bakplattan 

på kretskorten är dock även bidragande processer. Tillverkningen av kretskorten ger 

främst belastning på påverkanskategorierna utarmning av fossila bränslen, 

klimatförändringar och partikelbildning. De främste orsakerna till denna påverkan 

har att göra med utsläppen av koldioxid och svaveldioxid som genereras vid 

tillverkningen samt användningen av fossila bränslen i form av naturgas och råolja. 

Metallchassit ger främst upphov till klimatförändringar, utarmning av fossila 

bränslen och partikelbildning. Detta härrörs i huvudsak från utsläppen av koldioxid, 

metan och partiklar i en storlek mellan 2,5 µm och 10 µm samt användningen av kol 

och naturgas. Tillverkningen av plasthöljet innebär påverkan främst för utarmningen 

av fossila bränslen men även för klimatförändringar, partikelbildning och 

ianspråktagande av jordbruksland. De största utsläppskällorna vid tillverkningen av 

plasten är koldioxid- och metanutsläpp samt användningen av råolja och naturgas. 

Miljöpåverkan från tillverkningen av LCD-glaset skapas i huvudsak från utsläpp av 

koldioxid, svaveldioxid samt metan men även från naturgas, råolja och kol och de 

påverkanskategorier som påverkas är främst utarmningen av fossila bränslen och 

klimatförändringar. 

Vid en jämförelse mellan de olika TV-apparaternas tillverkningsfas kan man 

urskilja att den främsta belastningen drabbar påverkanskategorierna utarmning av 

fossila bränslen, klimatförändringar och partikelbildning. 40-tums TV:n ger upphov 
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till ca 47 % mer utarmning av fossila bränslen än 32-tums TV:n, ca 48 % mer 

klimatförändringar som är skadliga för mänsklig hälsa, 48 % mer 

klimatförändringar som är skadliga för ekosystemens mångfald samt 47 % mer 

skadliga partiklar i luften. Detta illustreras i figur 10. 

 

Figur 10. Jämförelse, tillverkningsfas (Bild: SimaPro). 

De huvudsakliga faktorerna som medför en negativ miljöpåverkan vid produktionen 

av TV-apparaterna kan ses i figur 11. Figuren detaljredovisar endast de 

påverkansfaktorer som utgör över 2 % av tillverkningsfasens totala miljöpåverkan, 

övriga påverkansfaktorer har slagits samman till stapeln kallad Kvarstående ämnen. 

Utsläppen av koldioxid står för den enskilt största utsläppskategorin, följt av 

användningen av naturgas, råolja och kol. 

 

Figur 11. Huvudsakliga påverkansfaktorer vid tillverkning. 

4.3.3 Transport 

Transporten av TV-apparaterna sker med fartyg från delmonteringsplatsen i 

Shanghai till slutmonteringsplatsen i Turkiet från var de transporteras vidare till 

Sverige med lastbil. Denna del i produkternas livscykel medför främst negativ 
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påverkan på kategorierna utarmning av fossila bränslen, klimatförändringar och 

partikelbildning. Belastningen för transporter från 40-tums TV:n var ca 49 % högre 

per påverkanskategori jämfört med belastningen från 32-tums TV:n (se figur 12). 

 

Figur 12. Jämförelse, transporter (Bild: SimaPro). 

I figur 13 redovisas de huvudsakliga utsläppskällorna och resursförbrukningen som 

uppstår vid transport utav respektive TV-apparat. De faktorer som har störst negativ 

inverkan är utsläpp av koldioxid, användningen av råolja samt utsläpp av 

kväveoxider och svaveldioxider. I figuren visas endast de faktorer som skapar över 

2 % av den totala miljöbelastningen som uppstår vid transport. Övrig 

resursförbrukning och utsläpp har slagits samman i stapeln Kvarstående ämnen. 

 

Figur 13. Huvudsakliga påverkansfaktorer vid transport. 

4.3.4 Användning 

Användningsfasen utgörs av den energi som förbrukats då TV-apparaterna nyttjats 

fyra timmar om dagen i åtta år. I figur 14 redovisas de påverkanskategorier som 

berörs vid användningen av TV-apparaterna. Ur grafen kan man utläsa att 40-tums 

TV:n som förbrukar mer ström även ger upphov till större miljöpåverkan än 32-
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tums TV:n. Användningen av TV-apparaterna ger i likhet med tillverkningsfasen 

och transport fasen främst negativt bidrag för påverkanskategorierna 

klimatförändringar, utarmning av fossila bränslen samt partikelbildning. Driften av 

produkterna medför dock även påverkan på kategorierna mänsklig toxicitet, 

ianspråktagande av jordbruksmark och joniserande strålning i större utsträckning än 

vid tillverkningen. Vid jämförelse av TV-apparaternas miljöbelastning under 

användningsfasen kan man utläsa att 40-tums TV:n ger upphov till ca 60 % mer 

miljöpåverkan per påverkanskategori än 32-tums TV:n. 

 

Figur 14. Jämförelse, användningsfas (Bild: SimaPro). 

Figur 15 illustrerar vilka huvudsakliga påverkansfaktorer som medför 

miljöpåverkan i användningsfasen. De påverkansfaktorer som har inverkan på 

miljön under användning är i likhet med övriga livscykelfaser främst utsläpp av 

koldioxid samt användning av kol och råolja. Produktionen av elektriciteten som 

krävs för driften av TV-apparaterna skapar dock även miljöpåverkan i form av 

partikelbildning, transformering av skogsmark och ianspråktagande av skogsmark. 

En viss positiv miljöpåverkan kan dock även urskiljas ur figuren genom att 

markområden som tidigare inte nyttjats som skogsmark har transformerats till 

skogsmark. Figuren visar endast de poster som medförde en miljöpåverkan som 

översteg 3 % av den totala miljöpåverkan vid användning, påverkansfaktorer som 

underskred 3 % finns redovisade i stapeln Kvarstående ämnen. 
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Figur 15. Huvudsakliga påverkansfaktorer vid användning. 
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5 Diskussion 

I studien framkom det att den fas i TV-apparaternas livscykel som ger upphov till 

störst miljöpåverkan är produktionsfasen, detta resultat skiljer sig från tidigare 

livscykelanalyser genomförda på TV-apparater. Hischier och Bauidin (2010) samt 

Song et al. (2012) fann i deras studier gällande plasma- respektive CRT-monitorer 

att användningsfasen var den del i produkternas livscykel som orsakade den största 

miljöbelastningen. En del i förklaringen till denna skillnad kan utgå från vilken typ 

av energikälla som använts som indata i studien. I detta examensarbete har 

energikälla valts baserat på att TV-apparaterna ska användas i Sverige, i de tidigare 

nämnda studierna används energikällor som inte motsvarar svenska förhållanden. 

Till följd av att Sverige i jämförelse med många andra länder har relativt ren 

energiproduktion blir användningsfasens bidrag till produkternas totala 

miljöbelastning lägre i förhållande till övriga faser. Denna hypotes bekräftas då den 

energikälla som använts av Hischier och Baudin (2010) jämförs med det energislag 

som använts som indata i detta examensarbete. Skillnaden mellan den 

miljöpåverkan som produktionen av 1 kWh ger upphov till illustreras i figur 16, där 

man kan utläsa att energiproduktionen som använts i detta arbete genererar nästan 

90 % mindre miljöpåverkan än den energiproduktion som använts av Hischier och 

Baudin (2010). För detta examensarbete skulle valet av samma energikälla som 

Hishier och Baudin (2010) använt betyda att användningsfasen skulle stå för 75 % 

av den totala miljöpåverkan som 32-tums TV:n genererar respektive 81 % för 40-

tums TV:n. 

En annan faktor som ytterligare kan bidra till den resultatskillnad som upptäckts 

mellan studierna är att LCD-skärmar enligt Hishier och Baudin (2010) ger upphov 

till flera gånger större miljöpåverkan under produktionsfasen jämfört med 

plasmaskärmar och dessutom i regel förbrukar mindre elektricitet vid drift. Den 

största anledningen till att LCD-skärmarna genererar större utsläpp än 

plasmaskärmar vid produktion menar Hishier och Baudin (2010) har att göra med 

utsläpp av koldioxid, svavelhexafluorid och fluorvätesyra till luft samt utsläpp 

nickel, vanadin, nitrat och ammonium till vatten vilka härstammar från 

hopmonteringen av LCD-modulen.  

 

Figur 16. Miljöpåverkan från produktion av 1 kWh elektricitet. 
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Vid jämförelsen av de två TV-apparater som analyserats i detta examensarbete 

erhölls ett relativt väntat resultat utifrån det använda indatat.  Till följd av att 

ingående material valts baserat på litteraturstudier och sedan tillskrivits båda 

produkterna har den enda skillnaden produkterna emellan utgjorts av vikten och 

storleken på ingående komponenter. Detta betyder i förlängningen att en större och 

tyngre produkt eller komponent även bör medföra större miljöpåverkan då de 

ingående materialen är desamma, vilket även blev fallet i denna studie. Vidare bör 

man vid tolkning av resultatet ha i åtanke att alla material i TV-apparaterna inte gick 

att specificera i inventeringen och att dessa således uteslöts från analysen. Vilket 

kan ha resulterat i att miljöbelastningen för TV-apparaterna blev mindre än i 

verkligheten. Detta gäller främst de olika polariserande skärmarna som återfanns i 

TV-apparaterna. 

En annan aspekt gällande det faktum att data inte erhållits specifikt för de 

analyserade produkterna är den felkälla som antagandena kring indatat medför. Den 

bristande tillgången på liknande studier gör att den litteratur som använts som 

underlag för antagandena endast uppfyller vissa av de egenskaper som produkterna i 

examensarbetet har. Vidare finns osäkerheter kring vissa av de befintliga databaser 

som använts i analysen då det inte gått att skapa en fullständig bild över vilka indata 

och processer dessa bygger på. Vilket i förlängningen kan medföra en risk för att 

några material och processer har använts som indata flera gånger och således 

genererat en högre miljöbelastning. Trots detta ger studiens resultat trots allt en 

relativt god bild över vilken miljöpåverkan som de två TV-apparaterna medför 

under deras respektive livscykel. 

Studiens resultat bygger på valet av ReCiPe Endpoint (H/A) som 

bedömningsmetod. Eftersom de olika bedömningsmetoderna värderar 

miljöbelastning olika hade en annan bedömningsmetod eventuellt kunnat ge ett 

annat resultat. 
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6 Slutsatser 

Den livscykelanalys som genomförts i detta examensarbete visar att tillverkningen 

av TV-apparaterna är den fas i produkternas livscykel som ger upphov till den 

största miljöpåverkan. Vilken främst härleds från användandet av fossila bränslen i 

form av råolja, kol och naturgas samt utsläpp av koldioxid, svaveldioxid samt 

partiklar som genereras vid tillverkningen av de ingående komponenterna. De 

komponenter som vid tillverkning medförde den största negativa miljöpåverkan för 

TV-apparaterna var kretskorten. Till följd av att tillverkningsfasen står för 

merparten av produkternas totala miljöbelastning bör större vikt läggas på att 

förlänga produkternas livslängd. Livslängd får i detta fall inte begränsas till 

produkternas tekniska livslängd då produkter i större utsträckning än tidigare byts ut 

innan de blivit obrukbara till fördel för nyare och modernare varianter. Därför måste 

fokus ligga på att utveckla TV-apparater som enkelt kan uppdateras för att klara 

framtida behov och krav från användarna.  

Användningsfasen står för den näst största miljöpåverkan i TV-apparaternas 

livscykel. Detta trots att Sverige har förhållandevis ”ren” elproduktion. I studien har 

antagits att TV-apparaterna står i stand-by-läge de timmar som de inte används. 

Även om elkonsumtionen är relativt låg i detta läge så borde det finnas ett enklare 

sätt att bryta strömmen på än att dra ut strömkabeln, vilket var fallet för de båda TV-

apparater som ingick i analysen. Examensarbetet har dock visat valet av energikälla 

spelar en avgörande roll för vilken livscykelfas som medför den största 

miljöbelastningen. Detta resonemang gäller inte bara vid användningsfasen, valet av 

energikälla ger även följder för den miljöpåverkan som härstammar från 

produktionen av produkterna och är således en viktig aspekt att beakta vid 

tillverkningen av TV-apparater. 

På grund av att bägge produkterna som ingått i analysen använder sig av så kallad 

LED-teknik finns inga större skillnader mellan produkterna sett till dess innehåll. 

Detta har medfört att det varit svårt att dra slutsatser för huruvida skillnader mellan 

produkternas livscykel har någon betydelse för dess miljöpåverkan. Man kan dock 

säga att 40-tums TV:n medförde en större miljöpåverkan än 32-tums TV:n till följd 

av att den vid tillverkning har större och tyngre ingående komponenter och drar mer 

ström vid användning. 40-tums TV:n orsakar även mer miljöbelastning vid transport 

på grund av att dess totalvikt är högre än 32-tums TV:n. Den slutsats som går att dra 

utifrån detta är att mindre TV-apparater i många fall påverkar miljön mindre än 

större TV-apparater gör ur ett livscykelperspektiv. Detta betyder att ju större och 

tyngre en TV-apparat är desto större är vikten av att den är tillverkad av material 

som medför mindre miljöbelastning och konsumerar mindre ström för att tåla en 

jämförelse med mindre och lättare produkter. Sett ur IPP-perspektiv (Integrerad 

miljöpolicy) borde alltså 40-tums tv:n ha ett högre försäljningspris än 32-tums tv:n 

till följd av att dess miljöpåverkan är större. Detta för att förmå konsumenter att 

välja produkter som är skonsammare mot miljön. 

Framtida studier gällande TV-apparaters miljöpåverkan hade med fördel även 

kunnat behandla vilken eventuell negativ eller positiv miljöpåverkan som 

återvinningen av TV-apparaterna skulle medföra. Vidare hade det varit intressant 
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ifall indata till livscykelanalysen inventerades specifikt för de aktuella produkterna, 

det vill säga att de ingående materialen detaljstuderas i högre grad än vad som gjorts 

i detta examensarbete. Det hade även varit intressant att undersöka eventuella 

skillnader beträffande miljöpåverkan mellan olika tekniker av TV-apparater, till 

skillnad från att jämföra två produkter med samma teknik men av olika storlek som i 

detta fall. I denna studie har ReCiPe Endpoint (H/A) använts vid bedömning av 

produkternas miljöpåverkan. Framtida studier hade även kunnat undersöka vilka 

eventuella skillnader som andra bedömningsmetoder hade medfört vid bedömningen 

av TV-apparaternas miljöpåverkan.    
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