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Begrepp och förkortningar 

CBS = Cost Breakdown Structure. 

CELA = Cost and Environmental Life-cycle Analysis. 

CH4 = Metan. 

CO2 = Koldioxid. 

CO2e = Koldioxidekvivalenter. 

CZK = Tjeckisk koruna. 

EUR = Euro. 

GWP = Global Warming Potential. 

IVL = Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. 

LCA = Livscykelanalys. 

LCC = Livscykelkostnad. 

N2O = Dikväveoxid. 

SEK = Svensk Krona.  
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Förord 

Examensarbetet har genomförts under en 10-veckorsperiod hos Volvo CE 

för att slutföra vår utbildning på programmet Industriell Ekonomi vid 

Linnéuniversitetet. Studien har genomförts gemensamt av författarna och 

har varit en pilotstudie i ett större projekt. 

Efter studiens genomförande har vi förstått att det är extremt viktigt att 

beakta ett miljöperspektiv vid utformning av komponenter för att fortsätta 

resan mot ett mer hållbart samhälle. Men idag är priset fortfarande en stark 

bidragande faktor som driver beslutsfattande. 

Tack till Volvo CE som tillät oss att genomföra studien. Ett extra stort tack 

till den vänliga personalen på avdelningarna Exterior Development och 

Inköp för er hjälp med att besvara frågor och samla in data. 

Ett speciellt tack till handledarna Kristina Tejler och Rickard Alm på Volvo 

CE för ert stora engagemang och intresse för studien.  

Till sist vill vi tacka Tobias Schauerte, vår handledare på Linnéuniversitetet, 

för din hjälp att leda oss genom detta examensarbete. 

 

Anton Rudberg &           Didrik Klein Pasma 

Växjö, 2019-05-27. 
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Sammanfattning 

Industrin har under en längre tid setts som den största bidragande faktorn till den 

negativa påverkan på miljön. Stora utsläppskällor är järn- och stålindustrin, 

mineralindustrin och raffinaderier. Tillverkningsföretag köper in sitt material 

från dessa industrier och är indirekt en källa till de stora industriutsläppen. 

Många av dagens tillverkningsföretag vet inte hur deras komponenters 

konstruktionsmaterial påverkar miljö och kostnader genom hela dess livscykel. 

Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att kartlägga en produkts 

miljöpåverkan under dess livscykel. Livscykelkostnad (LCC) beskriver 

produktens kostnad vid olika tidsperioder i livscykeln. Fördelen med att 

kombinera LCA och LCC är att det kan möjliggöra ett tillverkningsalternativ 

som är gynnsamt ur både ett ekologiskt och ekonomisk perspektiv. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur tillverkningsföretag skulle 

kunna kvantifiera komponenters miljöpåverkan och kostnad genom att 

kombinera LCA och LCC. Det skapas även förståelse för hur komponenters 

konstruktionsutförande påverkar miljö och kostnad. Studiens frågeställningar är:  

- Hur kan tillverkningsföretag ta hjälp av LCA och LCC för att kvantifiera 

komponenters miljöpåverkan och kostnad?  

- Hur påverkar komponenters konstruktionsutförande miljö och kostnad? 

Studien är en fallstudie med ett deduktivt angreppssätt. I början av studien 

samlas data in genom företagsdokument och intervjuer för att kunna utveckla en 

modell. Tillsammans med teorin kombineras LCA och LCC för att skapa en 

egenutvecklad modell med namnet Cost and Environmental Life-Cycle Analysis 

(CELA). CELA är en modell som ska hjälpa tillverkningsföretag att kvantifiera 

komponenters miljöpåverkan och kostnad under dess livscykel. Modellens 

validitet och reliabilitet kommer att höjas genom ett test på ett verkligt fall. 

CELA testas på en komponent som kan tillverkas på tre olika sätt, där materialet 

och leverantören skiljer sig. Data samlas in genom enkäter och databaser. 

Resultatet som erhålls genom CELA indikerar tydligt att utvinning och förädling 

är den process som har störst påverkan på miljön. Det kan kompenseras genom 

att möjliggöra en hög återvinningsbarhet av komponenten. Kostnaden drivs upp 

av två faktorer, utvinning och förädling samt tillverkning. Det finns en variation 

mellan tillverkningskostnaden som tyder på att val av leverantör spelar en stor 

roll för en komponents totalkostnad. 

CELA har visat sig vara en fungerande modell för att kvantifiera komponenters 

miljöpåverkan och kostnad. Studiens resultat visar att i detta fall har 

konstruktionsutförandet med låg miljöpåverkan en högre kostnad. 

Konstruktionsutförandet med hög miljöpåverkan kostar mindre. 
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Summary 

The industry has been accused for being one of the largest contributing factors to 

the negative impact on the environment. Major sources of emissions are from the 

iron and steel industry, the mineral industry and refineries. Manufacturing 

companies purchase material from these kind of industries and are therefore 

indirectly a source of the large industrial emissions. Some manufacturing 

companies do not know how their choice of construction materials affect the 

environment and costs throughout its life-cycle. 

Life-Cycle Assessment (LCA) is a tool to map a product's environmental impact 

during its life-cycle. Life-cycle Cost (LCC) describes the cost of the product at 

different time periods in the life-cycle. The advantage of combining LCA and 

LCC is that it can enable a manufacturing alternative that is favorable from both 

an economic and ecological perspective. 

The purpose of the study is to create an understanding of how to quantify the 

environmental impact and cost of components by combining LCA and LCC. The 

study should also make an understanding of how components' design affects the 

environment and cost. The questions of the study is: 

- How can manufacturing companies use LCA and LCC to quantify their 

components’ environmental impact and cost? 

- How does the design of the components’ affect the environment and 

cost? 

The study is a case study with a deductive approach. At the beginning of the 

study, data is collected through company documents and interviews to develop a 

model. Together with the theory, LCA and LCC are combined to create a self-

developed model called Cost and Environmental Life-Cycle Analysis (CELA). 

CELA is a model that will help manufacturing companies to quantify 

components' cost and environmental impact during its life-cycle. The model's 

validity and reliability will be increased by being tested on a real case. 

The model is tested on a component that can be manufactured in three different 

ways, where the material and the supplier differ. Data is collected through 

surveys and databases. The result obtained through the model clearly indicates 

that extraction and processing is the process that has the greatest impact on the 

environment. It can be compensated by enabling a high recyclability of the 

component. The cost is driven by two factors, extraction and processing as well 

as manufacturing. There is a variation between the costs for manufacturing 

which mean that the supplier plays a major role in a component's total cost. 

CELA has proven to be a working model to quantify components' environmental 

impact and cost. The result obtained through this study shows that the 

construction design that have a low environmental impact cost more. The 

construction design that have a high environmental impact cost less.  
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Abstract 

Många av dagens tillverkningsföretag vet inte hur deras komponenters 

konstruktionsmaterial påverkar miljö och kostnader genom hela dess 

livscykel. Livscykelanalys (LCA) kartlägger en produkts miljöpåverkan 

under dess livscykel. Livscykelkostnad (LCC) beskriver produktens kostnad 

vid olika tidsperioder i livscykeln. En kombination av LCA och LCC kan 

möjliggöra ett tillverkningsalternativ som är gynnsamt ur både ett 

ekonomisk och ekologiskt perspektiv. 

Studien ska besvara följande frågor: Hur kan tillverkningsföretag ta hjälp av 

LCA och LCC för att kvantifiera komponenters miljöpåverkan och kostnad? 

Hur påverkar komponenters konstruktionsutförande miljö och kostnad? 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur tillverkningsföretag skulle 

kunna kvantifiera komponenters miljöpåverkan och kostnad genom att 

kombinera LCA och LCC. Det ska även skapas förståelse för hur 

komponenters konstruktionsutförande påverkar miljö och kostnad. 

Studien är en fallstudie med ett deduktivt angreppssätt som använder sig av 

data från företagsdokument, intervjuer, enkäter och databaser. En 

kombination av LCA och LCC skapades av författarna och tilldelades 

namnet CELA. CELA har visat sig vara en fungerande modell för att 

kvantifiera komponenters miljöpåverkan och kostnad. Studiens resultat visar 

att i detta fall har konstruktionsutföranden med låg miljöpåverkan en högre 

kostnad. Konstruktionsutföranden med hög miljöpåverkan kostar mindre. 

Nyckelord: Miljö, hållbarhet, utsläpp, livscykelanalys (LCA), kostnad, 

livscykelkostnad (LCC), konstruktionsmaterial.  
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1. Introduktion 

Introduktionen ger läsaren en beskrivning av bakgrunden till problemet och vad 

författarna vill uppnå med rapporten. Här presenteras frågeställningar, syftet, 

mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I takt med att halten av växthusgaser ökar i atmosfären, stiger även 

medeltemperaturen. Enligt SCB (2011) var den genomsnittliga ökningen i 

Sverige mellan intervallen 1961–1990 till 1991–2005 0,9 grader Celsius. En 

global uppvärmning på 2 grader Celsius skulle riskera korallrev, Arktis och 

småöarnas överlevnad (WWF, 2018). På grund av den snabba förändringen 

försvåras samhället och naturens anpassning. Naturvårdsverket (2008) 

förklarar att det leder till ett mer extremt väder med förhöjd havsyta, långa 

torrperioder och kraftfullt regn. Människan riskerar även att få sämre hälsa, 

brist på dricksvatten och näring (Naturvårdsverket, 2008). De stora 

omställningarna skapar en stor risk för instabilitet och konflikter i samhället 

(Bernes, 2016). 

Industrin har under en längre tid setts som den största bidragande faktorn till 

den negativa påverkan på miljön (Arnfalk et al. 2008). Enligt Morfeldt et al. 

(2018) var 33 % av det totala utsläppet i Sverige orsakat av industrin. Den 

största utsläppskällan var järn- och stålindustrin (cirka 36 %). En stor del 

orsakades även av mineralindustrin (cirka 18 %) och raffinaderier (cirka 17 

%) (ibid). Eurofer (2018) förklarar att tillverkningsföretag är stora kunder 

till dessa industrier och är indirekt en källa till de stora industriutsläppen.  

Tillverkningsföretag har allt större press på sig på grund av ökande 

miljöfokus från samhälle och kunder (Arnfalk et al. 2008). Det påvisades i 

en undersökning av 219 tillverkningsföretag där strax över 60 % av 

företagen angav att de hade drivkraft för miljöarbete på grund av externa 

krav (ibid). Naturvårdsverket (2015) instämmer att miljöarbetet har fått en 

allt större roll hos tillverkningsföretag under de senaste åren då externa krav 

har blivit allt mer strikta. 

Livscykelanalys (LCA) är enligt SS-EN ISO 14040 ett verktyg för att 

kartlägga en produkts eller tjänst miljöpåverkan under dess livscykel. Jensen 

et al. (1997) förklarar att en LCA bidrar till att företag tar beslut som är 

korrekta ur ett miljöperspektiv och upptäcker viktiga produktförbättringar. 

Det svåra enligt Estevan et al. (2018) är att produkter som är utformade ur 

ett miljöperspektiv ofta leder till ett dyrare initialt pris, vilket försvårar 

försäljning. Men i idealfallet kompenseras det höga priset med en lägre 

användnings- och avyttringskostnad (ibid). Det måste framgå tydligt för 

kunden. Estevan et. al (2018) förklarar att LCC är ett lämpligt stödverktyg 

för att illustrera detta. Genom att genomföra en LCC kan produktens 
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kostnad vid olika tidsperioder i livscykeln beskrivas (ibid). Det leder till 

förståelse för vad som har störst påverkan på totalkostnaden. 

1.2 Problemformulering 

En betydande faktor för hur stort miljöavtrycket och kostnader blir är valet 

av konstruktionsmaterial. Många av dagens tillverkningsföretag vet inte hur 

deras komponenters konstruktionsmaterial påverkar miljö och kostnader 

genom hela dess livscykel. Enligt Cecimo (2012) är produktens design en 

betydande faktor för de utsläpp som uppstår från den industriella 

tillverkningen. Locascio (2000) tillägger att designen även har en stor 

påverkan på en produkts kostnad. De estimerar att cirka 80 % av produktens 

miljöpåverkan och kostnad beror på hur den har designats.  

Livscykelanalyser (LCA) är en känd metod för att ta itu med miljöaspekter 

och livscykelkostnad (LCC) används flitigt för att se över kostnader 

relaterade till produktens livscykel. En kombination av LCA och LCC i en 

mer omfattande bedömning är en relativ ny och svår metod (Motuzienė et al. 

2016; Heijungs et al. 2013). Det beror enligt Heijungs et al. (2013) att de 

inre motsägelserna som finns i verktygen har en negativ påverkan på 

effektivitet, reproducerbarhet och transparens. Genom att använda verktygen 

separat vid beslutstagande ska de inre motsägelserna inte ha en större effekt 

på arbetssättet och resultatet (ibid). 

Fördelen med att kombinera LCA och LCC är att det skapas förståelse för 

sambandet mellan miljö och kostnad. Det kan möjliggöra ett 

tillverkningsalternativ som är gynnsamt ur både ett ekologiskt och 

ekonomiskt perspektiv (Ristimäki et al. 2013). Enligt Tamburini et al. 

(2015) är en kombination viktig för att det lägger grunden till förståelse av 

de totala sociala kostnaderna som uppstår från produkten. Det leder i sin tur 

mot att fler hållbara lösningar kan identifieras och genomföras (Ristimäki et 

al. 2013). 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan tillverkningsföretag ta hjälp av LCA och LCC för att kvantifiera 

komponenters miljöpåverkan och kostnad? 

Hur påverkar komponenters konstruktionsutförande miljö och kostnad? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur tillverkningsföretag skulle 

kunna kvantifiera komponenters miljöpåverkan och kostnad genom att 

kombinera LCA och LCC. Det ska även skapas förståelse för hur 

komponenters konstruktionsutförande påverkar miljö och kostnad. 

1.5 Mål 

1. Skapa en modell som kombinerar LCA och LCC. 

2. Testköra modellen på en komponent med olika konstruktionsutföranden. 

3. Rekommendera ett konstruktionsutförande med hänsyn till miljöpåverkan 

och kostnad. 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar fastställs till ett företag och en produkt som bryts ner till 

komponentnivå. Därefter väljs endast en komponent som ska behandlas i 

studien. Den avgränsning fastställs för att den mängd data som samlas in ska 

bli hanterbar under studiens omständigheter.  

Komponenten avgränsas till tre möjliga konstruktionsutföranden. Flera 

alternativ jämförs i studien för att öka modellens pålitlighet. Livscykeln för 

komponenten avgränsas från utvinning av råmaterial till att produkten 

återvinns. Inom detta spann behandlas endast förstaledsleverantörer för att 

inte göra arbetet för komplext.  

Data som samlas in om varje steg i livscykeln kommer endast att presenteras 

som en summa och inte på detaljerad nivå. Data som presenteras om 

miljöpåverkan avgränsas endast till luftutsläpp då de andra utsläppen inte är 

aktuella i studien. 
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur författarna ska gå tillväga för att uppnå syftet med 

studien. Val av metod motiveras och en förklaring kring hur data ska samlas in 

och bearbetas beskrivs.  

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för att uppnå syftet, frågeställningarna och målen med 

studien presenteras i figur 1. Arbetsprocessen börjar med en litteraturstudie 

för att samla in kunskap om problemområdet. Parallellt påbörjas en 

insamling av information genom företagsdokument. Det görs för att förstå 

det nuvarande läget hos fallföretaget. Det kompletteras med intervjuer av 

nyckelpersoner som har kunskap inom arbetsområdet. Med informationen 

och fallföretagets hjälp utvecklas en modell. Modellen ska beskriva ett 

lämpligt arbetssätt för att jämföra en komponents miljöpåverkan och kostnad 

i olika konstruktionsutföranden.  

För att förstå om modellen är användbar kommer den att genomgå ett test. 

Testet är att jämföra komponenten i tre olika konstruktionsutföranden. De 

tre alternativen består av olika material och/eller skilda leverantörer. För att 

samla in data från de berörda leverantörerna som tillverkar komponenten 

används enkätmetodiken. Enkäten är ett av huvudstegen i den modell som 

skapas. Om leverantörerna inte kan svara på alla frågor i enkäten kommer de 

istället att estimeras genom att använda databaser. I modellen används en 

databas från GaBi Software. All insamlad data sammanställs sedan i Excel 

och skapar ett resultat för varje alternativ i form av miljöpåverkan och 

kostnad. Resultatet redovisar även en fungerande modell. Modellen antas 

vara fungerande då den täcker syftet med en LCA och en LCC. 

 

 

 

 

  
Figur 1 – Tillvägagångssätt 
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2.2 Forskningsdesign 

De tre vanligaste typerna av forskningsdesign är fallstudie, kvantitativ studie 

och experiment och aktionsforskning (Blomkvist och Hallin, 2015). En 

fallstudie innebär att ett eller flera fall studeras (ibid). En kvantitativ studie 

används när man samlar in kvantitativ data om ett större fall. De förklarar 

vidare att experiment och aktionsforskning används när man har ett 

förutsägande syfte och vill manipulera en situation för att se vad som 

händer.  

Studien är en fallstudie då den studerar ett enskilt fall. Det typiska för en 

fallstudie är att data som presenteras i empirin är insamlad från ett fall och 

används för att säga något om studiens syfte (Blomkvist och Hallin, 2015). 

Fördelen med en fallstudie är att studien avgränsas och vad författarna ska 

studera blir mer specifikt. En fallstudie bidrar även till att man kan 

undersöka den verkliga världen, problemet kan undersökas på ett bredare 

och djupare sätt och har förmågan att hantera flera datainsamlingsmetoder 

(Krusenvik, 2016). 

Patel och Davidsson (2011) förklarar de tre vanligaste undersökningarna är 

explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. En explorativ undersökning 

handlar om att samla information och utforska ett problem. Handlar det 

istället om att beskriva något är det en deskriptiv undersökning. En 

hypotesprövande undersökning formulerar nya samband mellan faktorer 

genom färdigutvecklade teorier (ibid). Den här studien är en explorativ 

undersökning eftersom syftet är att fylla en kunskapslucka. Det ska göras 

genom att hämta in kunskap om ett visst problem genom olika 

undersökningsmetoder. Jackson (2011) förklarar att en fördel med att göra 

en explorativ studie är att det kan skapas efterföljande forskningsmöjligheter 

och studiens slutsatser blir mer användbara. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Patel och Davidsson (2011) påstår att det finns tre alternativ för att relatera 

teori med empiri. De förklarar att man kan arbeta antingen deduktivt, 

induktivt eller abduktivt. Ett deduktivt arbetssätt använder sig av teoretiska 

grunder för att dra slutsatser om enskilda fall. Det induktiva arbetssättet 

innebär att empirin ska formuleras till teori. Att arbeta abduktivt är att 

kombinera ett deduktivt och induktivt arbetssätt. Empiri samlas in och 

skapar teori (Induktivt). Teorin testas sedan på ett nytt fall (Deduktivt) 

(ibid). Det problem som behandlas i denna studie kommer att angripas 

deduktivt. Valet baseras på att teorier om ämnet kommer att behöva samlas 

in för att en modell ska kunna utvecklas. Deduktivt angreppssätt förlitar sig 

på befintliga teorier som ger fördelen att det minskar författarnas enskilda 

uppfattningar (ibid). 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Blomkvist och Hallin (2015) används validitet och reliabilitet för att 

bedöma arbetets kvalitet. Specialpedagogiska institutionen (2016) förklarar 

att validitet handlar om att säkerställa att det som avses mätas verkligen 

mäts. De beskriver även att reliabilitet handlar om att resultatet blir 

detsamma om undersökningen genomförs igen. 

Validiteten i studien säkerställs genom att den handleds av experter på 

fallföretaget. Studien kommer också att granskas av en universitetslektor 

från Linnéuniversitetet veckovis. Genom tre oppositionstillfällen höjs både 

validitet och reliabilitet när flera olika synpunkter om studien framförs av 

både studenter och forskare. För att veta om man verkligen mäter det som 

avses mätas kommer författarna att använda sig av flera olika 

datainsamlingsmetoder. En enkät skickas till de berörda leverantörerna för 

att få korrekt data om deras miljöpåverkan och kostnader vid tillverkning av 

komponenten. Vid estimeringar av miljöpåverkan används pålitliga 

databaser med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet. För att öka reliabilitet i 

studien redovisas arbetsgången, kostnader och miljöpåverkan så detaljerat 

som möjligt. Slutligen höjs validitet och reliabilitet genom att modellen 

kommer testas på ett verkligt fall. 

Studien kommer förhålla sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Huvudkraven från denna skrift beskrivs av Blomkvist och Hallin 

(2015) som: 

1. Informationskravet, de personer som studeras måste informeras om 

syftet med studien. 

2. Samtyckeskravet, de som studeras måste vara med på att bli studerade. 

3. Konfidentialitetskravet, det material som samlas in ska behandlas 

konfidentiellt. 

4. Nyttjandekravet, det material som samlas in får endast användas till det 

som studien ska handla om. 

Innan studien påbörjas skrevs ett sekretessavtal under. Det betyder att vissa 

krav måste efterföljas. Innan författarna delar med sig av studien ska 

handledaren på företaget godkänna den. Konfidentiell information som kan 

skada företaget eller dess verksamhet kommer inte att vara publikt. Därför 

väljer författarna att inte nämna de intervjuade personernas namn eller 

detaljerade kostnader och miljövärden. Vissa värden är helt dolda och andra 

är omvandlade till relativa värden. Den totala summan som presenteras är 

korrekt och verklig. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 

Litteratursökning är en datainsamlingsmetod som handlar om att förstå vad 

som finns skrivet om ämnet i exempelvis böcker, artiklar, vetenskapliga 

tidskrifter eller rapporter (Patel och Davidsson, 2011). Litteratursökningen 

skapar teorigrunden för studien. För att hitta lämplig litteratur tillfrågades 

forskare på Linnéuniversitetet om rekommendationer. Det kompletteras med 

en litteratursökning genom OneSearch på Linnéuniversitetets bibliotek. För 

att få fram ytterligare vetenskapliga artiklar används även Google Scholar 

som sökmotor.  

För att samla in data från fallföretaget och leverantörer kan flera olika 

metoder användas. Enligt Patel och Davidsson (2011) ska den valda 

metoden beskriva hur data ska genereras, bearbetas och analyseras. En 

kvalitativ metod fokuserar på att samla in mjuk data, det vill säga data från 

exempelvis intervjuer och observationer. Det skiljer sig från en kvantitativ 

metod som fokuserar på hård data som samlas in genom exempelvis 

mätningar, statistiska metoder och analysmetoder (ibid). Blomkvist och 

Hallin (2015) förklarar att de vanligaste typerna av datainsamlingsmetoder 

är: dokumentinsamlingsmetodik, intervjumetodik, fokusgruppmetodik, 

observationsmetodik och enkätmetodik. 

I början av studien kommer en kvalitativ metod att användas. Mjuk data 

kommer att samlas in genom företagsdokument och intervjuer för att kunna 

utveckla en modell för att kvantifiera komponenters miljöpåverkan och 

kostnad. Komponentritningar, livscykler, konstruktionsmaterial och 

information om leverantörer kommer att samlas in genom 

företagsdokument. Genom intervjuer införskaffas ytterligare kunskap från 

logistiker, konstruktörer och inköpare.  

För att testköra modellen på ett riktigt fall kommer hård data att samlas in 

genom enkäter och databaser, vilket innebär forskningsmetoden även är 

kvantitativ. Hård data består av värden angående komponentens 

miljöpåverkan och kostnader som uppstår under livscykeln. All miljödata 

översätts sedan till koldioxidekvivalenter. Genom att använda både 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod höjs validiteten i studien för att 

olika sorts data används. 
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3. Teori 

Teori kapitlet innehåller en genomgång av befintlig litteratur och teorier som är 

relevant för studien. Det erhålls teori om olika konstruktionsmaterial, energi, 

LCA och LCC. Den egenutvecklade modellen CELA presenteras också. 

För att förstå en produkts miljöpåverkan och kostnad under dess livscykel 

kan livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) användas. LCA och 

LCC användas i studien då de är beprövad teori som har fastställts i form av 

standarder. I befintlig litteratur finns det ett par områden där LCA och LCC 

har kombinerats. Shi et al. (2018) påpekar i deras rapport att genom att 

kombinera LCA och LCC ger de stöd till varandra för en bättre utvärdering. 

De utvecklade en miljö- och kostnadsmetod för mekanisk produktutveckling 

genom att kombinera LCA och LCC.  

Carlsson Reich (2005) utforskade möjligheterna och begränsningarna med 

att få in ett ekonomiskt perspektiv i en LCA vid bedömning av ett 

kommunalt avfallshanteringssystem. Han försökte införa en gemensam 

enhet men misslyckades på grund av att kommunal avfallshanteringen ofta 

avvek från det ekonomiska systemet.  

Guoguo (2009) presenterade två olika tillvägagångssätt för att integrera 

LCA och LCC i beslutprocess för byggindustrin. Det ena var att göra om 

miljöpåverkan till en kostnad i LCC och det andra var att involvera 

miljökostnader i en LCA som beslutsunderlag. Han drog även slutsatsen att 

ta miljöbeslut är komplext och de verktyg som finns tillgängliga inte är 

tillräckliga. Ristimäki et al. (2013) analyserade ett bostadsområdes 

energisystem med hjälp av att kombinera LCA och LCC.  

Luo et al. (2009) genomförde både miljömässiga och ekonomiska analyser 

av etanolindustrin i Brasilien, som baserades på teorierna om LCA och LCC. 

LCA och LCC går även att utföra parallellt. Det gjorde Simões et al. (2012) 

genom att använda sig av metoden för LCA som presenteras i ISO 14040 

2006 och ISO 14044 2006. LCC metoden baserades på riktlinjer från Swarr 

et al. (2008). Trots att många studier har gjorts och resultat har uppnåtts är 

de ännu inte tillräckligt omfattande för att kunna användas på alla områden 

(Shi et al. 2018).  

3.1 Stål 

Enligt Leijon et al. (2013) är stål en legering som har järn som största 

basmaterial. Järn är det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan, det gör 

att det nästan går att producera hur mycket stål som helst (Jernkontoret, 

2014).  

För att tillverka stål krävs en järnråvara. Det kan vara i form av järnmalm 

eller återvunnet stål (SSAB, 2019). Vid stålproduktionen använder man sig 
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av masugnar eller ljusbågugnar beroende på om det är järnmalm eller 

återvunnet stål som används (ibid). Det betyder att stålindustrin är en mycket 

energiintensiv industri. Under år 2015 använde stålindustrin cirka 20 TWh, 

vilket är 14 % av den svenska industrins energianvändning (Jernkontoret, 

2019). 

Återvinning av stål kan i princip göras hur många gånger som helst utan 

kvaliteten försämras (Stena Recycling, 2019a). Skrot står för cirka 45 % av 

järnet som behövs vid ståltillverkning, resten är råjärn (Leijon et al. 2013). 

Ur miljöperspektivet är det betydligt mer fördelaktigt att använda sig av 

skrot. Vid framställning av 1 ton återvunnet stål används 550 KWh i 

jämförelse med om det är råstål, då behövs 4000 KWh (ibid). 

3.2 Plast  

Plast är ett samlingsnamn på flera hundra olika sorters plaster som skapas av 

råolja och naturgas. Plast består av kemiska föreningar som kallas för 

polymerer (Stena Recycling, 2019b). Några fördelar med att använda plast 

som konstruktionsmaterial är att det kan manipuleras för att vara antingen 

tunt, töjbart, starkt eller hårt (ibid). 

Eftersom plast kan ha olika egenskaper kan de inte alltid återvinnas 

tillsammans på grund av olika smälttemperaturer. Är designen och 

tillverkningen på en komponent gjord på rätt sätt kan den återvinnas och 

användas som nytt material upp till tio gånger. Det finns tre olika typer av 

återvinning (Goodship, 2007): 

 Mekanisk återvinning. Plasten mals ner och återanvänds för att 

tillverka nya komponenter. 

 Kemisk återvinning. Plasten bryts ner till sin ursprungliga form och 

används som råmaterial för nya plastprodukter. 

 Förbränning. Plasten förbränns och bildar koldioxid och vatten. 

3.3 Energi  

Energi beskrivs av Naturskyddsföreningen (2016) som en rörelse som finns i 

världens alla element. När energi omvandlas skapas ljus, kraft, värme eller 

kyla. Energi kan beskrivas i många olika enheter men en av de vanligaste är 

kilowattimmar (kWh). Energin beräknas genom ekvationen 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖(𝑘𝑊ℎ) =
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡(𝑊)∗𝑡𝑖𝑑(ℎ)

1000
. En kilowattimma är den mängd energi 

som behövs för att driva något som drar 1000 watt i en timme (ibid). 
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3.3.1 Elektricitet 

Elektricitet är en form av energi (Naturskyddsföreningen, 2016). Den kan 

produceras genom att omvandla den energi som finns i fossilfria eller fossila 

energikällor. De energikällorna som räknas som fossilfria är sol, vind, våg, 

vatten och biomassa. De fossila är uran, naturgas, kol och olja. 

(Naturskyddsföreningen, 2018). I en studie gjord av IRENA (2017) påvisas 

det att elektricitet från de fossilfria källorna är dyrare än de fossila, men 

trenden är att de fossilfria blir allt mer billiga.  

Utsläppen från den förbrukade energin är beroende av vilken mängd 

fossilfria och fossila energikällor som används. OECD (2013) har 

sammanställt ett dokument om länders specifika CO2e utsläpp per kWh och 

det presenteras i bilaga 1. 

3.4 Livscykelfaser 

Enligt Jernkontoret (2013) består en produkts livscykel av flera kortare 

faser. I figur 2 beskrivs de vanligaste termerna som används för att beskriva 

dessa delar. Exemplet är för stålprodukter. 

3.5 Livscykelanalys (LCA)  

Livscykelanalys (LCA) definieras enligt standarden ISO 14040 (Svensk 

Standard, 2006a, 2) som “sammanställning och utvärdering av inflöden, 

utflöden och den potentiella miljöpåverkan för ett produktsystem under dess 

livscykel”. För att ta reda på en produkts miljöpåverkan genomgås fyra faser 

(se bilaga 2)(ibid): 

 

Figur 2 - Livscykelfaser 
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1. Definition av mål och omfattning 

2. Inventeringsanalys (LCI)  

3. Miljöpåverkansbedömning (LCIA) 

4. Tolkning  

Baumann och Tillman (2004) förklarar att de första livscykelanalyserna 

gjordes i slutet av 1960-talet. År 1969 använde sig Coca Cola av LCA för att 

jämföra resursanvändning och miljöbelastning för olika 

dryckesförpackningar. I samband med de växande avfallsmängderna under 

1980-talet utvecklades LCA ytterligare (Baumann och Tillman, 2004). Rydh 

et al. (2002) förklarar att under 1990-talet påbörjade International 

Organization for Standardization (ISO) att ta fram en standard för 

livscykelanalysmetodiken. År 1997 publicerades resultatet som standarden 

ISO 14040:1997 men har idag ersatts av ISO 14040:2006 och ISO 

14044:2006. 

Definition av mål och omfattning  

Första steget i en LCA är att förstå och beskriva studiens mål och omfattning 

(Svensk Standard, 2006a). Vid formulering av studiens mål ska 

användningsområdet nämnas, varför studien genomförs och vilka 

intressenter som finns. Det ska också nämnas vad studiens resultat ska 

användas till. Studiens omfattning ska vara tillräckligt bred och djup för att 

kunna nå det bestämda målet (ibid). 

För att beskriva en produkts livscykel används ett produktsystem (Svensk 

Standard, 2006a). Ett produktsystem beskriver de aktiviteter 

(enhetsprocesser) en produkt genomgår under livscykeln. Fördelen med att 

dela upp systemet i enhetsprocesser är att det blir lättare att identifiera 

produktsystemets inflöden och utflöden. Enligt ISO 14040 (ibid) är inflöden 

som de flöden som går in i processen, exempelvis råolja och solstrålning. 

Utflöden beskrivs som de flöden som lämnar processen såsom utsläpp till 

luft, vatten eller mark. Enhetsprocesserna är även länkade till varandra 

genom flöden av mellanprodukter såsom råmaterial. Produktsystem 

förklaras tydligare genom att visualiseras. Ett exempel på ett produktsystem 

och enhetsprocess enligt ISO 14040 (ibid) finns i bilaga 3 och 4. 

Rydh et al. (2002) beskriver att om målet med studien är att få mer kunskap 

om produktsystemet behövs endast information om de miljöbelastande 

processerna samlas in. Om målet istället är att jämföra olika system behöver 

man en gemensam nämnare. Denna jämförelsebas kallas inom LCA för 

funktionell enhet, det är ett mått på systemets funktion eller prestanda (ibid).  

En systemgräns bestämmer vilka enhetsprocesser som ska ingå i 

inventeringsanalysen (Svensk Standard, 2006a). Vilka som ska ingå beror på 
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omfattning, mål av studien, mottagare och begränsningar när det gäller data 

och kostnader. När systemgränsen bestäms ska flera livscykelstadier, 

enhetsprocesser och flöden ses över. Enligt ISO 14040 (ibid) är exempel på 

detta: 

 Anskaffning av råmaterial. 

 Distribution och transport. 

 Produktion och användning av bränsle, elektricitet och värme. 

 Användning och underhåll av produkter. 

 Återvinning av använda produkter och processens avfall. 

 Tillverkning av tillsatsmaterial. 

 Tillverkning, underhåll och nedmontering av utrustning. 

Livscykelinventeringsanalys LCI  

En inventeringsanalys (LCI) omfattar datainsamling och beräkningssätt som 

måste definieras för att kunna uttrycka kvantiteten av inflöden och utflöden i 

ett produktsystem (Svensk Standard, 2006a). Enligt ISO 14040 (ibid) delas 

insamlad data in i fyra grupper:  

1. Inflöden till systemet. 

2. Produkter, restprodukt och avfall.  

3. Utflöden ur system. 

4. Övriga miljöaspekter.  

En bild på hur inventeringsanalysen kan se ut beskrivs i standarden ISO 

14044 (Svensk Standard, 2006b) och finns i bilaga 5.  

Alla inflöden och utflöden kan sedan definieras som en totalsumma på en 

enhetlig skala i form av koldioxidekvivalenter (CO2e). Naturvårdsverket 

(2017) förklarar att detta är en lämplig metod för att kunna jämföra alla 

växthusgaser. Det gör man genom att multiplicera alla utflöden i 

produktsystemet med en global uppvärmningspotential (GWP) som är unika 

för varje gas. Ett GWP-värde baseras på koldioxidens påverkan på miljön. 

En omräkningstabell enligt Naturvårdsverket (2017) beskriver att metan har 

en GWP på 25, dikväveoxid har en GWP på 298. Det betyder att metan har 

25 gånger större miljöpåverkan än koldioxid och dikväveoxid har 298 

gånger större miljöpåverkan. 
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Miljöpåverkansbedömning LCIA 

Syftet med miljöpåverkansbedömning (LCIA) är att bedöma vikten av 

möjlig miljöpåverkan, som bygger vidare på resultaten från LCI (Svensk 

Standard, 2006a). Inventeringsdata ska kopplas till miljöpåverkanskategorier 

och kategoriindikationer för att kunna förstå miljöpåverkan av systemet. ISO 

14040 (ibid) beskriver de obligatoriska momenten i en LCIA som:  

 Val av miljöpåverkanskategori, kategoriindikator och 

karakteriseringsmetod. 

 Klassificering, dela upp resultatet från LCI i vald 

miljöpåverkanskategori. 

 Karakterisering, beräkna kategoriindikatorresultatet.  

Tolkning 

Tolkningen handlar enligt ISO 14040 (Svensk Standard, 2006a) om att se 

över resultaten från inventeringsanalysen och miljöpåverkanbedömningen. 

Resultaten ska kunna kopplas samman med de mål som definierades vid 

starten av LCA. I tolkningen ska även slutsatser, en beskrivning av 

begränsningar och rekommendationer finnas. 

3.6 Livscykelkostnad (LCC) 

SS-EN 60300-3-3 (Svensk Elstandard, 2017, 7) definierar LCC som: “Life 

cycle costing is the process of performing an economic analysis to assess the 

cost of an item over a portion, or all, of its life cycle in order to make 

decisions that will minimize the total cost of ownership while still meeting 

stakeholder requirements.“.  Standarden fokuserar på kostnader som kan 

associeras till ett föremåls tillförlitlighet. I nuläget finns det ingen standard 

som spänner över alla arbetsområden för vad som ska ingå i en 

livscykelkostnad (LCC). Vad som ska ingå i analysen skiljer sig i hög grad 

beroende på dess syfte (Sveriges Mekanförbund, 1984). Ett exempel på en 

arbetsgång för LCC beskrivs i standarden SS-EN 60300-3-3 (Svensk 

Elstandard, 2017) (Se bilaga 6).  

Upphandlingsmyndigheten (2017) förklarar att intentionen med LCC är att 

se mer än inköpspriset. Alla kostnader som kan uppstå under produktens 

livscykel ska beaktas. En metafor som beskriver livscykelkostnader är 

isberget: ”Det är isbergets topp som man tydligast ser. Kostnader ligger 

dolda under ytan och märks inte alltid i första skedet, men kan vara betydligt 

större än själva investeringen.” (ibid). 



Klein Pasma & Rudberg 

14 

 

3.6.1 Kostnader i en LCC 

Fabrycky och Blanchard (1991) förklarar att de beslut som fattats tidigt i 

planeringsprocessen har en stor påverkan på hur hög livscykelkostnaden blir. 

Det är dessa tidiga vägval som bygger upp en produkt- och 

produktionsdesign. Därför är det viktigt att ha ett strukturerat 

helhetsperspektiv om kostnader i ett tidigt stadie. Kostnader som kan 

beaktas i en LCC är (ibid): 

1. Kostnader relaterade till forskning och utveckling. 

2. Kostnader relaterade till konstruktion och produktion. 

3. Kostnader relaterade till drift och underhåll. 

4. Kostnader relaterade till avveckling och återvinning. 

En sådan traditionell LCC tar inte hänsyn till kostnader relaterade till 

externa miljöeffekter. Upphandlingsmyndigheten (2017) beskriver att med 

externa miljöeffekter avses kostnader som har en påverkan på miljön, 

exempelvis utsläpp av växthusgaser och andra farliga ämnen. Kostnaden 

läggs till på grund av påtryckningar från lagar, standarder, samhälle och 

marknad, vilket gör det tydligt att det måste beaktas (ibid). Genom att beakta 

externa miljöeffekter skapas även långsiktiga ekonomiska besparingar, 

dämpad klimatpåverkan och ytterligare innovativa lösningar för 

utsläppsminskning (ibid).  

Upphandlingsmyndigheten (2017) påpekar att det i nuläget inte finns en 

standardiserad metod för att beräkna de externa miljöeffekterna. Det sägs 

bero på att prissättning av de externa miljöeffekterna är en mycket komplex 

process. Därför används ofta monetära värden som är fastställda av 

exempelvis Trafikverket och SIKA. Värdena är anpassad till större 

ekonomiska analyser men fungerar lika bra att använda i en LCC (ibid). 

Enligt Trafikverket (2018) har de i projektet ASEK fastställt ett 

koldioxidpris, härlett från koldioxidskatten, till ett kalkylvärde på 1,14 

SEK/kg utsläppt koldioxid. 

3.6.2 Cost Breakdown Structure 

Cost breakdown structure (CBS) är ett verktyg för att visualisera kostnader 

och är ett av de viktigare stegen i en LCC (Fabrycky och Blanchard, 1991). 

Liknande ett top-down diagram delas stora kostnader upp till mindre 

beståndsdelar. Enligt SS-EN 60300-3-3 (Svensk Elstandard, 2017) skapar 

systematiska tillvägagångssätt en hög tillförlitlighet för att alla nödvändiga 

kostnader har identifierats och inkluderats. Från början ska hänsyn tas till 

alla kostnader som kan uppstå i det specifika fallet. Sedan sållas kostnader ut 

med hjälp av tre frågor (Sveriges Mekanförbund, 1984): 
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 Utgör kostnaden en betydande del av användningskostnaden? 

 Finns det en betydelsefull variation av kostnaden mellan de berörda 

alternativen? 

 Kan man specificera och beräkna kostnaden ur totalkostnaden? 

3.7 Modellutveckling av CELA 

CELA är en egenutvecklad modell av författarna och står för Cost and 

Environmental Life-Cycle Analysis. Det är en modell som hjälper 

tillverkningsföretag att kvantifiera komponenters miljöpåverkan och kostnad 

under dess livscykel. Genom att bryta ner det till komponentnivå kan ett 

säkrare resultat erhållas än när en hel produkt analyseras. En summering av 

alla komponentanalyser ger den totala miljöpåverkan och kostnaden som 

uppstår från hela produkten. CELA ska skapa förståelse, samla in data och 

utvärdera den utvalda komponenten. Resultatet kan användas för att 

identifiera stora miljöpåverkansfaktorer och kostnadsdrivare.  

CELA kan också användas för att utvärdera flera olika 

tillverkningsalternativ för en och samma komponent. Den kan ge underlag 

som möjliggör ett alternativ som är gynnsamt ur både ett ekologiskt och 

ekonomiskt perspektiv. 

CELA har skapats genom att använda två befintliga och fungerande 

metoder, livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC). 

I en LCA finns det fyra stycken huvudsteg (se bilaga 2):  

1. Definition av mål och omfattning. 

2. Inventeringsanalys (LCI). 

3. Miljöpåverkansbedömning (LCIA). 

4. Tolkning. 

I en LCC finns det också fyra stycken huvudsteg (se bilaga 6): 

1. Planera analysen. 

2. Definiera analysens angreppssätt. 

3. Genomför analysen. 

4. Slutför analysen. 
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Stegen är delvis lika och kan kombineras för att utveckla en ny modell som 

täcker både verktygens syfte. Modellen har tilldelats namnet CELA. 

CELA består av fyra centrala steg: 

1. Mål och livscykelomfattning. 

2. Miljöpåverkans- och kostnadsinventering.  

3. Summera inventeringsresultatet. 

4. Följa upp och tolka. 

Stegen i CELA har kopplats ihop på följande sätt (tabell 1): 

 

Steg LCA  LCC CELA (LCA+LCC)  

1 Definition av mål 
och omfattning. 

Planera analysen + 
Definiera analysens 

angreppssätt. 

Mål och livscykelomfattning. 

2 Inventerings-
analys. 

Genomför analysen. Miljö- och kostnadsinventering. 

3 Miljöpåverkans-
bedömning. 

Slutför analysen. Summera inventeringsresultatet. 

4 Tolkning. 
 

Uppföljning och tolkning av 
resultat. 

Tabell 1 - Kombinationen av LCA och LCC 

Mål och livscykelomfattning 

Det första steget fastställer och beskriver vilken eller vilka komponenter som 

analyseras. När en analys genomförs är det viktigt att förklara målen eller 

målet med studien för att förstå dess syfte. Målen ska vara mätbara och 

möjliga att uppnå under projektets uppsatta tid. Det ska också nämnas vad 

resultatet ska användas till.  

Analysens omfattning ska också fastställas. Det görs genom att utgå från ett 

produktsystem. Ett produktsystem är alla processer som en detalj genomgår 

under dess livscykel, från utvinning till återvinning. Om avgränsningar 

fastställs görs det genom att använda en systemgräns. Systemgränsen 

beskriver vilka steg från produktsystemet som ska behandlas i analysen.  

Om analysen handlar om att jämföra olika system behövs en gemensam 

nämnare för att göra en rättvis bedömning. Den gemensamma nämnaren 

kallas för en funktionell enhet. Det ska vara ett mått på produktsystemets 

funktion eller prestanda i kvantitativa termer. Om jämförelsen däremot 

handlar om att jämföra likadana system, fast i olika utföranden, behöver 

endast processer som skiljer alternativen analyseras. 
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Miljö- och kostnadsinventering 

Det andra steget handlar om att beskriva hur data samlas in och vilken 

datainsamlingsmetod som används. Det kan exempelvis vara genom 

dokumentinsamlingsmetodiken, intervjumetodiken, fokusgruppmetodiken, 

observationsmetodiken eller enkätmetodiken.  

När datainsamlingsmetoden har fastställts ska en presentationsform av data 

bestämmas, en kategoriindikator. Kostnader kan beskrivas i exempelvis 

kronor och miljöpåverkan i koldioxidekvivalenter. Även val av 

miljöpåverkanskategori och dess karakterisering fastställs i detta steg. 

Miljöpåverkanskategori är exempelvis klimatpåverkan, ozonnedbrytning och 

försurning. Karakterisering används för att kunna bestämma hur stor 

miljöpåverkan är, exempelvis Global Warming Potential. 

Därefter påbörjas insamling av data. Data samlas in om både miljöpåverkan 

och kostnader. Om de verkliga värdena inte kan tas fram finns verktyg och 

databaser tillgängliga. Måste de estimeras finns det vägledning för de 

väsentliga enhetsprocesserna under rubriken formler. 

Summera inventeringsresultatet 

Det tredje steget handlar om att summera och analysera den data som 

presenteras i datainsamlingssteget. All data från produktsystemet ska 

summeras till en totalkostnad och en total miljöpåverkan i vald 

kategoriindikator. 

Den totala miljöpåverkan kan översättas till en kostnad för att skapa ett 

fiktivt kostnadsvärde. Ett fiktivt kostnadsvärde är summan av miljöpåverkan 

och kostnaden. Det möjliggör en bättre förståelse för vilken betydelse 

miljöpåverkan har. 

Om analysen är en jämförelse av likadana system ska resultatet presenteras 

som relativa värden, det vill säga att det högsta värdet för varje 

enhetsprocess tilldelas siffran 100. De lägre värdena blir en kvot av det 

största, 
𝑙ä𝑔𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒

ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
. Det möjliggör en analys av varje alternativ i alla 

livscykelsteg. 

Uppföljning och tolkning av resultat 

Det sista steget handlar om att följa upp och tolka resultatet. Det börjar med 

att gå tillbaka till början av modellen och se om målen eller målet med 

analysen har uppnåtts. Har målen inte avklarats ska det förklaras vad som 

gick fel och varför. Det genomförs även en analys om bristerna och 

pålitligheten av den insamlade data. 
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Tolkningen handlar om att se över resultaten från steget innan. Resultaten 

ska vara relevanta till de mål som fastställdes vid starten. I tolkningen ska 

även slutsatser och rekommendationer finnas. 

Formler 

Formler för Utvinning och Förädling:  

𝑀𝑈𝐹 = 𝐵𝑣 ∗ 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔   (3.1) 

𝐾𝑈𝐹 = 𝐵𝑣 ∗ 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔    (3.2) 

MUF = Miljöpåverkan Utvinning och Förädling (kg CO2e) 

KUF = Kostnad Utvinning och Förädling (SEK) 

Bv = Bruttovikt (kg) 

För att förstå miljöpåverkan från utvinning och förädling ska bruttovikten av 

varje material beaktas. Bruttovikten beräknas genom att dividera nettovikten 

av ett specifikt material med tillverkningsprocessens verkningsgrad. 

Verkningsgraden är 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡+𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙
. Bruttovikten för det specifika materialet 

multipliceras sedan med utsläppen per kilo som uppstår vid utvinning och 

förädling av det specifika materialet. Till sist adderas utsläppen av alla 

material för att förstå komponentens utsläpp från utvinning och förädling. 

Om den första leverantören som köper materialet inte kan specificera sin 

inköpskostnad kan kostnaden för utvinning och förädling estimeras. Det 

görs genom att multiplicera det specifika materialets bruttovikt med 

materialets nuvarande standardpris. 

Formler för Tillverkning: 

𝑀𝑇𝑖 = ∑ 𝐸𝑀𝑥 ∗ 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑀𝑊ℎ    (3.3) 

𝑀𝑇𝑖/𝑘 = 𝑀𝑇𝑖 ∗ 𝐾𝑃/𝑇𝑃   (3.4) 

𝐾𝑇𝑖 = 𝐼𝐾 − 𝐾𝑈𝐹    (3.5) 

MTi = Miljöpåverkan Tillverkning per år (kg CO2e/år) 

EM = Energimängd/år (MWh) 

MTi/k = Miljöpåverkan Tillverkning per komponent 

KP = Komponentens Produktionstid (h) 

TP = Total Produktionstid per år (h) 

KTi = Kostnad Tillverkning 

IK = Inköpskostnad (SEK) 

KUF = Kostnad Utvinning och Förädling (SEK) 

Det vanligaste är att företag har koll på sin årliga energiförbrukning. Genom 

att multiplicera energimängden från varje energikälla med sin specifika 

utsläppsfaktor erhålls det årliga utsläppet. För att förstå en viss komponents 

miljöpåverkan används formel 3.4. 
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Om tillverkningskostnaden inte finns tillgänglig kan en grov estimering 

göras genom att inköpskostnaden subtraheras med utvinning och 

förädlingskostnaden enligt formel 3.5.  

Formler för Transport: 

𝑀𝑇 = 𝐵𝑓 ∗ 2,81 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑙 ∗ 𝑠    (3.6) 

𝑀𝑇/𝑘 = 𝑀𝑇 ∗
𝑁𝑣

𝑇𝐿
    (3.7) 

𝐾𝑇 = 𝑇𝐾 ∗ 𝑁𝑣    (3.8) 

MT = Miljöpåverkan Transport (kg CO2e) 

Bf = Bränsleförbrukning (l/mil) 

s = Transportsträcka (mil) 

MT/k = Miljöpåverkan Transport per komponent 

Nv = Komponentens Nettovikt (kg) 

TL = Total Lastvikt (kg) 

KT = Kostnad Transport 

TK = Transportkostnad 

Det finns många tillgängliga databaser för att beräkna miljöpåverkan av 

transporter. En estimering av den totala miljöpåverkan för lastbilstransporter 

som drivs av diesel kan göras med hjälp av formel 3.6. För att förstå en 

specifik komponents miljöpåverkan för transport används formel 3.7. 

Transportkostnaden per komponent kan estimeras genom att förstå 

transportkostnaden per kilo av ett specifikt material. Genom att dividera hela 

transportkostnaden med den faktiska lastvikten erhålls SEK/kg. Det 

multipliceras sedan med komponentens vikt enligt formel 3.8. 

Formler för Slutmontering: 

𝑀𝑀 = 𝐸𝑓 ∗ 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑀𝑊ℎ ∗ 𝑀𝑓 + 𝑉𝑓 ∗ 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑀𝑤ℎ ∗ 𝑀𝑓 + 𝐴𝐸  (3.9) 

𝑀𝑀/𝑘 =
𝑀𝑀

𝑇𝑀
∗ 𝑀/𝑘         (3.10) 

𝐾𝑀/𝑘 = (𝐷𝑎𝐾 + 𝑅𝐾 + 𝐹𝐾) ∗ 𝑀/𝑘       (3.11) 

MM = Miljöpåverkan Montering 

Ef = Elförbrukning per år (MWh) 

Mf = Monteringens förbrukning (%) 

Vf = Värmeförbrukning per år (MWh) 

AE = Andra Energikällor 

MM/k = Miljöpåverkan Montering per komponent 

TM = Total Monteringstid (h) 

M/k = Monteringstid per komponent (h) 

KM/k = Kostnad Montering per komponent 

DaK = Direkt arbetskraftskostnad (h) 

RK = Rörlig kostnad (h) 

FK = Fast kostnad (h) 
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För att beräkna monteringens miljöpåverkan ska alla energikällor som 

används för att montera ihop slutprodukten beaktas. Formel 3.9 beräknar den 

totala miljöpåverkan som uppstår från monteringen under ett år. En 

komponents påverkan beräknas sedan genom formel 3.10. 

Alla kostnader relaterade till slutmonteringen beaktas. Kostnaderna ska vara 

per timma och multipliceras till sist med monteringstiden för komponenten 

enligt formel 3.11. 

Formel för Användarfasen: 

𝑀𝐴 = 𝑀𝑅 + 𝑀𝑇𝑅 + 𝑀𝑌𝑈   (3.12)  

MA = Miljöpåverkan Användarfasen 

MR = Miljöpåverkan Reservdelar 

MTR = Miljöpåverkan Transport Reservdelar 

MYU = Miljöpåverkan Ytterligare Underhållsåtgärder 

Under användarfasen har oftast den enskilda komponenten inte någon större 

miljöpåverkan. Istället är det underhåll som leder till den största 

miljöpåverkan. Miljöutsläppen för att tillverka reservdelarna, transport av 

reservdelar och ytterligare underhållsåtgärder som exempelvis målning och 

rengöring måste analyseras. Kostnaden beror helt på vilken sorts underhåll 

som genomförs.  

Formler för Återvinning: 

𝑀Å = 𝐹𝑢 + (Å𝑢 − 𝑀𝑈𝐹)    (3.13) 

𝐾Å = Å𝐾 ∗ 𝑥𝑘𝑔 − Å𝐼 ∗ 𝑥𝑘𝑔   (3.14) 

MÅ = Miljöpåverkan Återvinning 

Fu = Förbränningutsläpp (kg CO2e/kg) 

Åu = Återvinningsutsläpp (kg CO2e/kg) 

MUF = Miljöpåverkan Utvinning och Förädling 

KÅ = Kostnad Återvinning 

ÅK = Återvinningskostnad 

xkg= Antal kilo som återvinns 

ÅI = Återvinningsintäkt 

Spill från tillverkningsfasen och återvinning av komponenten ska beaktas i 

återvinningssteget. Miljöpåverkan som orsakas vid återvinningsprocessen 

kan ses som negativa utsläpp. Återvinning bidrar till minskade utsläpp 

genom att återvinningsutsläppen är väsentligt mycket lägre än att utvinna 

och producera på nytt i det flesta fallen. Det beror mycket på vilket sorts 

material det handlar om. De negativa utsläppen beräknas genom att 

återvinningsutsläppen subtraheras med utsläpp från utvinning och förädling. 

Om materialet istället förbränns ska det beaktas som ett positivt utsläpp, då 

det inte förhindrar att extra utsläpp uppstår. 
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Återvinningen kan bli en kostnad eller en intäkt beroende på vilket sorts 

material det handlar om. Vid återvinningen beaktas både kostnaden/intäkten 

för spill och komponenten.  

Formel för Fiktivt kostnadsvärde: 

𝐹𝐾𝑣 = (𝑇𝑀 ∗ 𝑓) + 𝑇𝐾   (3.15) 

FKv = Fiktivt Kostnadsvärde (SEK) 

TM = Total Miljöpåverkan (kg CO2e) 

f = 1,14 SEK/kg CO2e 

TK = Total Kostnad (SEK) 
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4. Cost and Environmental Life-Cycle Analysis 

Det här kapitlet presenterar insamlad data om miljöpåverkan och kostnader från 

fallföretaget och deras leverantörer. Det här kapitlet följer strukturen enligt 

CELA. 

Analysen utförs i nära samarbete med Volvo CE. Volvo CE ingår i 

Volvokoncernen som är en världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen är ett 

globalt företag som sysselsätter cirka 105 000 personer. Idag har de 

produktionsanläggningar i 18 länder och en aktiv försäljning på ungefär 190 

marknader. År 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor 

(Volvo, 2019). 

Volvokoncernen värderar miljön högt och det pågår många projekt för att 

reducera utsläpp och öka anläggningarnas energieffektivitet. Volvo inriktar 

sig i nuläget på att minska produkternas totala utsläpp ur ett 

livscykelperspektiv, minska transportutsläpp och använda sig av mer 

hållbara energikällor (Volvo, 2018). 

4.1 Mål och livscykelomfattning 

Den studerade produkten som tillverkas av Volvo CE består av cirka 2500 

olika komponenter, där endast en komponent behandlas i denna analys.1 En 

rangordning av komponenterna skapades efter dess påverkan på produktens 

totala kostnad. I linje med huvudprojektets avgränsningar behandlas endast 

de komponenter som utgör 70 % av det totala värdet på produkten. Det är 

summan av 128 stycken unika komponenter som utgör detta värde. 

Avgränsningen sätts för att det oftast finns en koppling mellan 

komponentvärde och miljöpåverkan. Generellt har komponenter med ett 

högt värde också en stor miljöpåverkan. 

En komponent som har en betydande roll för slutprodukten valdes ut för 

analys. Komponenten valdes efter Volvos rekommendation av lämplighet 

för analysen med avseende på exempelvis komplexitet, datatillgänglighet 

och relevans. 

Det finns möjlighet att tillverka komponenten på tre olika sätt, där valet av 

leverantör skiljer sig. Leverantörerna har sin tillverkning i olika länder.  

Även materialet skiljer sig, två av alternativen är tillverkade av stål. Det 

tredje alternativet består till viss del av plast, men en större del är fortfarande 

tillverkad av stål. 2 

 

                                                 
1 Projektledare, Volvo CE. 2019. Projektpresentation 25 Mars. 
2 ibid. 
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Alternativ 1: Alternativ 1 är den befintliga komponenten som tillverkas 

idag. Komponenten tillverkas i stål av leverantör 1. Komponenten 

transporteras till Volvo där den monteras på slutprodukten. Därefter skickas 

produkten till en kund som nyttjar den. Slutligen återvinns produkten och 

alla dess komponenter för att avsluta livscykeln (se figur 3). 

 
Figur 3 – Livscykel Alternativ 1 

Alternativ 2: Alternativ 2 är konstruerad på samma sätt som alternativ 1 

men den tillverkas av en ny leverantör som tilldelas namnet leverantör 2. 

Leverantör 2 tillverkar komponenten i stål och transporterar den till Volvo 

där den monteras på slutprodukten. Därefter skickas produkten till en kund 

som nyttjar den. Slutligen återvinns produkten och alla dess komponenter 

för att avsluta livscykeln (se figur 4). 

 
Figur 4 – Livscykel Alternativ 2 

Alternativ 3: Alternativ 3 är ett helt nytt koncept där komponenten består av 

två större delar. En del tillverkas i stål av leverantör 2 och den andra 

tillverkas i plast av leverantör 3. Komponenterna transporteras enskilt till 

Volvo där de monteras ihop. Därefter monteras komponenten på produkten. 

När produkten är färdigställd skickas den till en kund som nyttjar den. 

Slutligen återvinns produkten och alla dess komponenter för att avsluta 

livscykeln (se figur 5). 

 
Figur 5 – Livscykel Alternativ 3 

Målet med analysen är att ta fram ett jämförelsetal för de tre alternativen i 

form av koldioxidekvivalenter (CO2e) och kronor (SEK). Det möjliggör en 

utvärdering av alternativens miljöpåverkan och kostnad på en enhetlig skala. 

Genom det kan slutsatser dras om hur relationen ser ut mellan varje 

alternativ. Resultatet visar vilket konstruktionsutförande som är bäst ur ett 

miljö- och kostnadsperspektiv.  

Stål Leverantör 1 Volvo Användare Återvinning

Stål Leverantör 2 Volvo Användare Återvinning

Stål

+ 

Plast

Leverantör 2 
+ 

Leverantör 3

Volvo Användare Återvinning
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4.1.1 Produktsystem och systemgräns 

Produktsystem för komponenten innehåller följande enhetsprocesser (se 

figur 6): 

De utsläpp som beaktas i analysen är endast luftutsläpp i form av 

koldioxidekvivalenter (CO2e). Alternativen som analyseras är i grunden en 

och samma sorts komponent. Det gör att vissa enhetsprocesser antas ha 

densamma miljöpåverkan och kostnad. När enhetsprocesserna har 

densamma exkluderas de då målet med analysen är att jämföra alternativen 

och förstå skillnaderna. Även andra delar av livscykeln analyseras inte på 

grund av brist på data och fastställda avgränsningar. Det som exkluderas i 

analysen är: 

 Övriga leverantörer än förstaledsleverantör exkluderas på grund av 

fastställda avgränsningar i studien. 

 Transport av råmaterial exkluderas då råmaterialet transporteras och 

bearbetas hos flera andra leverantörer innan det hamnar hos 

Figur 6 - Produktsystem 
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förstaledsleverantören. Det gör att transportsträckan inte kan 

fastställas. 

 Användarfasen exkluderas då den är densamma för alla alternativen. 

Komponenten är en del av en slutprodukt och har för sig själv inte en 

specifik påverkan under användarfasen. Även underhåll av 

komponenten skiljer sig inte mellan alternativen. 

 Transport till kund exkluderas då slutprodukten kommer att 

transporteras samma sträcka oavsett val av alternativ.  

 Transportsträckan för att återvinna exkluderas på grund av att den är 

unik för varje slutprodukt och valet av alternativ är likgiltig.  

Genom fastställda exkluderingar skapas en systemgräns som begränsar 

analysens omfattning. Med uppsatt systemgräns ser systemet ut enligt figur 

7: 

 
Figur 7 – System som analyseras 

4.1.2 Funktionell enhet 

De 3 alternativen är av samma slags komponent men materialet och 

leverantör skiljer sig mellan de olika alternativen. Det leder till unika 

tillverkningsprocesser, en viktsskillnad och olika transportsträckor. Även om 

det finns betydelsefulla konstruktionsförändringar förblir livslängd och 

funktion densamma. 

4.2 Miljö- och kostnadsinventering 

För att beräkna alternativens jämförelsetal behövs en stor mängd data. Data 

samlas in med hjälp av Volvos databaser, IVL Svenska Miljöinstitutet och 

från leverantörerna som tillverkar komponenten. För att samla in data från 

leverantörerna skapas en enkät. Enkäten innehåller samtliga aspekter som 

behövs för att utföra en fullständig analys av tillverkningssteget. För att 

säkerställa att leverantörerna kan besvara frågorna utformades den med 

hänsyn till det nuvarande avtalet gällande miljökrav för leverantörer. 

Enkäten som användes finns i bilaga 7. 

Miljöpåverkanskategorin för analysen är klimatpåverkan, eller den engelska 

benämningen Global Warming Potential (GWP). Kategoriindikatorn är 

koldioxidekvivalenter som uttrycker gasers påverkan på den globala 

uppvärmningen i en mängd koldioxid som ger samma effekt. 

Utvinning och 
förädling 

Tillverkning och 
montering

Transport
Slutmontering 

hos Volvo
Återvinning
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4.2.1 Utvinning och förädling 

För att framställa konstruktionsmaterial måste ett antal steg genomföras 

innan det är bearbetningsbart. Järnmalm måste utvinnas, krossas, avskiljas, 

smältas och bearbetas för att bli handelsfärdigt. Råolja måste pumpas upp 

och bearbetas i ett raffinaderi. Allt detta bygger upp en viss miljöpåverkan 

och kostnad.  

I utvinning och förädling beaktas miljöpåverkan och kostnad relaterat till 

produktens bruttovikt, det vill säga vikten av materialet innan det har 

bearbetas. Utvinning och förädling ses som ett steg. Det betyder att 

miljöpåverkan och kostnad beräknas utifrån ett cradle-to-gate system, det 

vill säga från utvinning fram tills att materialet är handelsfärdigt.  

Bruttovikten av materialen som behövs för att konstruera varje komponent i 

varje alternativ presenteras nedan. Bruttovikten är vikten av ingående 

material. Material som har en totalvikt på under 1 kg exkluderas. 

Informationen har samlats in från en cost breakdown structure (CBS). 

Alternativ 1, materialens bruttovikt: 

- Stål 1 = 298 kg. 

- Stål 2 = 45 kg. 

- Svetstråd = 4 kg. 

Alternativ 2, materialens bruttovikt: 

- Stål 3 = 343 kg.  

- Svetstråd = 5 kg. 

Alternativ 3, materialens bruttovikt: 

Alternativ 3 finns ännu inte och därför måste bruttovikten estimeras. Enligt 

en ritning kommer stålhöljet att väga cirka 140 kg. Leverantör 2 tillverkar 

stålhöljet och verkningsgraden i bearbetningen antas vara densamma. 

Verkningsgraden hos leverantör 2 räknas ut genom att ta komponentens 

nettovikt dividerat med dess bruttovikt. Det leder till en verkningsgrad på  
216 𝑘𝑔

343 𝑘𝑔
= 0,63 = 63%. För att tillverka ett stålhölje med en nettovikt på 140 

kg behövs det stål med en vikt på 
140 𝑘𝑔

0,63
= 222 𝑘𝑔.  

Leverantör 3 tillverkar plastdetaljen. Tillverkningsprocessen har en 

verkningsgrad på 
30 𝑘𝑔

30 𝑘𝑔
= 1 = 100%. Det betyder att den ingående 

materialvikten är densamma som komponentvikten. 
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Material som behövs för alternativ 3 kan sammanfattas som: 

- Stål 3 = 222 kg. 

- Plast = 30 kg. 

- Svetstråd = 3 kg. 

4.2.1.1 Miljö 

Vart energin kommer ifrån har en stor påverkan på utsläppen. Det finns 

ingen specifik plats där materialet utvinns och förädlas. Istället används ett 

genomsnittsvärde från Europa. För att beräkna miljöpåverkan används 

formel 3.1.   

Alternativ 1, materialens miljöpåverkan: 

Med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och programvaran GaBi har data 

tagits fram om hur mycket CO2e/kg som skapas vid utvinning och förädling 

av varje material i alternativ 1. 

    

Material 

Utvinning och 
förädling  

(Cradle-to-gate) Bruttovikt Summa 

[CO2e/kg] [kg] kg CO2e 

Stål 1 2,29 298 681,4005 

Stål 2 2,55 45 114,6401 

Svetstråd 3,80 4 15,19535 

    Total: 811,2359 
Tabell 2 – Miljöpåverkan vid utvinning och förädling 

Den totala miljöpåverkan för att utvinna och förädla materialen till alternativ 

1 summeras till 811 kg CO2e. 

Alternativ 2, materialens miljöpåverkan: 

Med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och programvaran GaBi har data 

tagits fram om hur mycket CO2e/kg som skapas vid utvinning och förädling 

av varje material i alternativ 2. 
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Material 

Utvinning och 
förädling 

(Cradle-to-gate) Bruttovikt Summa 

[CO2e/kg] [kg] kg CO2e 

Stål 3 2,55 343 873,8122 

Svetstråd 3,80 5 18,99418 

   Total: 892,8064 
Tabell 3 – Miljöpåverkan vid utvinning och förädling 

Den totala miljöpåverkan för att utvinna och förädla materialen till alternativ 

2 summeras till 893 kg CO2e. 

Alternativ 3, materialens miljöpåverkan: 

Med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och programvaran GaBi har data 

tagits fram om hur mycket CO2e/kg som skapas vid utvinning och förädling 

av varje material i alternativ 3. 

 

Material 

Utvinning och 
förädling   

(Cradle-to-gate) Bruttovikt Summa 

[CO2e/kg] [kg] kg CO2e 

Stål 3 2,55 222 565,5578 

Svetstråd 3,80 3 11,3965 

Plast 1,58 30 47,2658 

  Total: 624,2201 
Tabell 4 – Miljöpåverkan vid utvinning och förädling 

Den totala miljöpåverkan för att utvinna och förädla materialen till alternativ 

3 summeras till 624 kg CO2e. 

4.2.1.2 Kostnad 

För att beräkna kostnaden för utvinning och förädling används formel 3.2.  

Alternativ 1, materialkostnad: 

Kostnaden för det material som behövs för att kunna tillverka komponenten 

är totalt 4511 kr per komponent enligt en CBS från leverantör 1.  

Alternativ 2, materialkostnad: 

Kostnaden för det material som behövs för att kunna tillverka komponenten 

är totalt 3499 kr per komponent med dagens växlingskurs på 1 CZK = 0.41 

SEK enligt en CBS från leverantör 2. Totalkostnaden innehåller kostnader 

för handelsfärdigt stål, inköpta delkomponenter och svetstråd. 



Klein Pasma & Rudberg 

29 

 

Alternativ 3, materialkostnad: 

Alternativ 3 finns ännu inte och därför måste materialkostnaden för 

stålhöljet estimeras. Enligt ritningen kommer stålhöljet att väga cirka 140 

kg. Leverantör 2 tillverkar stålhöljet och verkningsgraden i bearbetningen 

antas vara densamma, 63 %. För att tillverka ett stålhölje med en nettovikt 

på 140 kg behövs det stål med en bruttovikt på 
140 𝑘𝑔

0,63
= 222 𝑘𝑔. Leverantör 

2 köper in 1 kg stål för 𝑥 𝐶𝑍𝐾 ∗ 0,41 𝑆𝐸𝐾/𝐶𝑍𝐾 = 𝑦 𝑆𝐸𝐾 enligt en CBS. 

Totalkostnaden för att köpa in stålet kan beräknas till 222 𝑘𝑔 ∗
𝑦 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔 = 𝑍1 𝑆𝐸𝐾. 

Andra delkomponenter och svetstråd kan antas ha samma kostnad som i 

alternativ 2. I alternativet används hälften så mycket svetstråd men 

resterande komponenter är densamma. Kostnaden beräknas till Z2 SEK från 

en CBS. 

I en CBS från leverantör 3 har den totala materialkostnaden för plastdetaljen 

fastställts till x euro. Växlingskurs från EUR till SEK är 1 EUR = 10,5 SEK, 

det betyder kostnaden för plastdetaljen är 𝑥 𝐸𝑈𝑅 ∗ 10,5 𝑆𝐸𝐾/𝐸𝑈𝑅 =
𝑍3 𝑆𝐸𝐾 i dagens valutakurs. 

Totalkostnaden för allt material till alternativ 3 blir 𝑍1 𝑆𝐸𝐾 + 𝑍2 𝑆𝐸𝐾 +
𝑍3 𝑆𝐸𝐾 = 3205 𝑆𝐸𝐾. 

4.2.2 Tillverkning 

Tillverkningsprocessen hos leverantörerna består av ett antal olika 

delprocesser, vilket illustreras i tabell 5.3 Miljöpåverkan och kostnad för 

varje delprocess presenteras inte separat utan som en summa av hela 

tillverkningsprocessen. 

  

                                                 
3 Inköp, Volvo CE. 2019. Intervju 10 april. 

     

Alternativ 1 2 3  

P
ro

ce
ss

e
r 

  Laserskärning Laserskärning  
Bockning Bockning Bockning  
Svetsning Svetsning Svetsning  

Funktionstest Funktionstest Målningsprocess  
Målningsprocess Målningsprocess +   

Montering Montering Rotationsgjutning  
Rengöring Rengöring Renskärning  

Slutmontering Slutmontering Funktionstest  
Funktionstest Funktionstest Montering  

Paketering Paketering Paketering  

Tabell 5 - Tillverkningsprocesser 
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Alternativ 1, tillverkningsprocess: 

I det här fallet produceras komponenten i stål. Färdigskurna ståldetaljer 

kommer in till leverantör 1 där första steget är att de bockas till rätt form. 

Därefter svetsas de ihop till komponenten. För att säkerställa komponentens 

kvalitet genomgår den ett funktionstest. Om funktionstestet godkänns 

påbörjas en målningsprocess. Ett av de sista stegen är att montera på delar 

som inte genomgår målningsprocessen. Slutligen paketeras komponenten 

och transporteras till Volvo.  

Alternativ 2, tillverkningsprocess: 

I detta fall produceras komponenten också i stål. Den väsentliga skillnaden 

mot föregående alternativ är att stora stålskivor levereras till leverantör 2 

och genomgår en laserskärningsprocess för att bilda detaljerna. Därefter 

består tillverkningen av exakt samma processer som i alternativ 1.  

Alternativ 3, tillverkningsprocess: 

I detta fall produceras två större detaljer, en i stål och en i plast. Tillsammans 

bildar de två detaljerna komponenten. För att tillverka ståldelen genomgås 

tillverkningsprocessen som beskrivs i alternativ 2 förutom att funktionstestet 

exkluderas. 

För att forma plastdetaljen används rotationsgjutning. Plastdetaljen renskärs, 

funktionstestas och monteras ihop för att slutligen paketeras och 

transporteras till Volvo. 

4.2.2.1 Miljö 

För att förstå miljöutsläppet från tillverkningen samlas data in från 

leverantörerna genom enkäten som finns i bilaga 7. Om utsläppsfaktorer 

estimeras används bilaga 8 från Naturvårdsverket (2018) och Volvos databas 

som hjälp. Formlerna 3.3 och 3.4 används för att fastställa tillverkningens 

miljöpåverkan. 

Alternativ 1, miljöpåverkan från tillverkningsprocess: 

Leverantörens miljöpåverkan samlades in genom enkäten. Den 

energimängden som används på tillverkningsplatsen under ett år (2018) 

presenteras i tabell 6. Det finns ingen specifik data angående kg CO2e/kg 

lösningsmedel, då det beror på vilken sorts lösningsmedel som används. 

Specifika data om lösningsmedel kunde inte samlas in genom enkäten. 

Istället används ett estimerat genomsnitt från Winnipeg (2012). 
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Källa Mängd Enhet kg CO2e/MWh kg CO2e/år 

Elektricitet x MWh 10,54 x 

LPG (Gasol) x MWh 2595 x 

Fjärrvärme x MWh 23,3846 x 

Diesel x MWh 266,767 x 

Källa Mängd Enhet kg CO2e/kg kg CO2e/år 

Lösningsmedel x kg 0,95 x 

   Totalt: 1 140 921 
Tabell 6 - Tillverkningens energianvändning per år 

I det här alternativet fanns endast data tillgängligt för hela anläggningen. Det 

måste räknas om till hur mycket varje produkt påverkar. Data om 

produktionstimmarna för hela anläggningen samt komponenten samlades in 

genom en controller och en miljöingenjör hos leverantör 1. Genom att 

dividera produktionstiden för att tillverka en komponent med totala 

produktionstiden under ett år för hela anläggningen kan en komponents 

miljöpåverkan estimeras.  

 

  Antal (h) 

Totala antalet produktionstimmar för 
anläggningen 100 000 

Antal timmar för att producera en 
komponent 0,81 

Tabell 7 - Produktionstimmar 

Kvoten mellan produktionstimmar per komponent och totala 

produktionstimmar blir 
0,81 ℎ

100 000 ℎ
= 8,112 ∗ 10−6. Genom att multiplicera det 

med anläggningens totala kg CO2e per år estimeras utsläppen som orsakas 

av en komponent till 8,112 ∗ 10−6 ∗ 1 140 921 = 9,26 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 =
9 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Alternativ 2, miljöpåverkan från tillverkningsprocess: 

Leverantör 2 hade inte möjlighet att leverera data genom enkäten i tid, vilket 

betyder att utsläppen från tillverkningen måste estimeras. Det görs genom att 

använda den data angående energimängden från leverantör 1. 

Energimängden antas vara liknande då de driver samma sorts tillverkning 

och tillverkningsprocesserna är utformad på samma sätt förutom att 

leverantör 2 har en laserskärningsmaskin.  

                                                 
4 EPD https://www.vattenfall.se/48f2f1/globalassets/foretag/miljo/miljovarudeklaration-epd-

vattenkraft.pdf   
5 Bilaga 8 
6 Elleverantör https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-eon-miljovarden-

2018.xlsm 
7 Bilaga 8 

https://www.vattenfall.se/48f2f1/globalassets/foretag/miljo/miljovarudeklaration-epd-vattenkraft.pdf
https://www.vattenfall.se/48f2f1/globalassets/foretag/miljo/miljovarudeklaration-epd-vattenkraft.pdf
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-eon-miljovarden-2018.xlsm
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-eon-miljovarden-2018.xlsm
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Laserskärningsmaskinens miljöpåverkan beräknas genom att förstå hur 

många MWh som används för en komponent. Laserskärningsmaskinen har 

en laserkraft på 4 kW och används i 0,2383 h per komponent enligt 

leverantör 2. Det leder till 4 𝑘𝑊 ∗ 0,2383 = 0,9532 𝐾𝑊ℎ =
0,0009532 𝑀𝑊ℎ. 0,0009532 MWh förbrukas för att laserskära alla detaljer 

till komponenten. 

Nedanför presenteras miljöpåverkan på tillverkningsplatsen hos leverantör 2 

under ett år. 

 

Källa Mängd Enhet kg CO2e/MWh kg CO2e/år 

Elektricitet x MWh 5168 x 

LPG (Gasol) x MWh 2599 x 

Fjärrvärme x MWh 34610 x 

Diesel x MWh 266,7611 x 

Källa Mängd Enhet kg CO2e/kg kg CO2e/år 

Lösningsmedel x kg 0,9512 x 

   Totalt: 6 494 819 
Tabell 8 - Tillverkningens energianvändning per år 

I det här alternativet används energimängden som samlades in om 

anläggningen hos leverantör 1 men med nya värden för hur mycket CO2e 

som släpps ut per MWh. De nya värdena används för att leverantör 2 

använder andra energikällor. 

För att förstå hur mycket varje produkt släpper ut divideras produktionstiden 

för att tillverka en komponent med totala produktionstiden under ett år för 

hela anläggningen. 

 

  Antal (h) 

Totala antalet produktionstimmar för hela 
anläggningen (Estimerad) 100 000 

Antal timmar för att producera en komponent 
(Leverantör 2) 0,81 

Tabell 9 - Produktionstimmar 

Kvoten mellan produktionstimmar per komponent och totala 

produktionstimmar blir 
0,81 ℎ

100 000 ℎ
= 8,112 ∗ 10−6. Genom att multiplicera det 

med anläggningens totala kg CO2e per år erhålls utsläppen som orsakas av 

en komponent 8,112 ∗ 10−6 ∗ 6 494 819 = 52,69 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

                                                 
8 Kg CO2e/MWh för den genomsnittliga elektricitetsmixen i det specifika landet (Bilaga 1) 
9 Bilaga 8 
10 Kg CO2e/MWh för fjärrvärme med 50 % brunkol, 25 % stenkol och 25 % naturgas (Bilaga 8) 
11 Bilaga 8 
12 Winnipeg (2012) 
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Alternativ 2 har även en laserskärningsprocess och den adderas till mängden 

elektricitet som används. Det leder till ett extra utsläpp på 

0,0009532 𝑀𝑊ℎ ∗ 516 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑀𝑊ℎ = 0,49 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 per komponent. 

Det totala utsläppet för alternativ 2 summeras sedan till 52,69 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 +
0,49 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 53,18 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 53 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Alternativ 3, miljöpåverkan från tillverkningsprocess: 

Data som samlades in genom enkäten från leverantör 3 presenteras i tabell 

10. Totalen beskriver den totala miljöpåverkan för att tillverka plastdetaljen, 

vilket är 57,25 kg CO2e. 

 

Källa Mängd Enhet kg CO2e/MWh kg CO2e/st 

Elektricitet 0,038 MWh 76913 29,222 

Naturgas 0,113 MWh 24814 28,024 

  Total: 57,246 
Tabell 10 – Tillverknings miljöpåverkan per komponent 

För att förstå stålhöljets miljöpåverkan används data från leverantör 2. Den 

färdiga komponenten tillverkad i alternativ 2 väger cirka 216 kg och 

stålhöljet i alternativ 3 har en vikt på 140 kg. Kvoten mellan vikterna är 
140 𝑘𝑔

216 𝑘𝑔
= 0,65. Genom att multiplicera kvoten med miljöpåverkan för 

tillverkningsprocess i alternativ 2 erhålls en estimering för stålhöljets 

miljöpåverkan. Det leder till ett utsläpp på 0,65 ∗ 53,18 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 =
34,57 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Det totala utsläppet för alternativ 3 kan summeras till 57,25 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 +
34,57 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 91,82 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 92 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

4.2.2.2 Kostnad 

För att tillverka komponenten behövs ett flertal resurser i form av maskiner 

och personal. Leverantören behöver även ha en vinstmarginal för att kunna 

fortsätta driva sin verksamhet. Kostnaden för att tillverka komponenten i de 

tre olika alternativen presenteras nedan. Formeln som används är 3.5.  

Alternativ 1, tillverkningskostnad: 

Tillverkningskostnad är alla kostnader för varje process som komponenten 

måste genomgå för att bli komplett + en materialhanteringskostnad. 

Processerna för alternativ 1 presenteras nedan: 

 

 

                                                 
13 Kg CO2e/MWh för den genomsnittliga elektricitetsmixen i det specifika landet (Bilaga 1) 
14 Bilaga 8 
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Alternativ 1 

P
ro

ce
ss

e
r 

Bockning 

Svetsning 

Funktionstest 

Målningsprocess 

Montering 

Rengöring 

Slutmontering 

Funktionstest 

Paketering 

Tabell 11 - Tillverkningsprocess 

Leverantören är en del av koncernen Volvo. Det finns ett visst pålägg på 

varje del som genererar en vinst för leverantören som är inräknad i priset. 

Enligt fastställda avgränsningar i studien redovisas kostnaden för att 

tillverka komponenten som en summa. Den totala kostnaden för att tillverka 

alternativ 1 är 5837 SEK med en inräknad vinstmarginal enligt en CBS från 

leverantören. 

Alternativ 2, tillverkningskostnad: 

Tillverkningskostnad är alla kostnader för varje process som komponenten 

måste genomgå för att bli komplett + en materialhanteringskostnad. 

Processerna för alternativ 2 presenteras nedan: 

 

Alternativ 2 

P
ro

ce
ss

e
r 

Laserskärning 

Bockning 

Svetsning 

Funktionstest 

Målningsprocess 

Montering 

Rengöring 

Slutmontering 

Funktionstest 

Paketering 

Tabell 12 - Tillverkningsprocess 

Alternativ 2 tillverkas inte i nuläget men estimeras genom en offert från 

leverantör 2. Enligt fastställda avgränsningar i studien redovisas kostnaden 

för att tillverka komponenten som en summa. Totalkostnaden för 

tillverkningen av en komponent blir 3589 SEK med en inräknad 

vinstmarginal enligt en CBS från leverantören. 
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Alternativ 3, tillverkningskostnad: 

Tillverkningskostnad är alla kostnader för varje process som komponenten 

måste genomgå för att bli komplett + en materialhanteringskostnad. 

Processerna för alternativ 3 presenteras nedan: 

 

Alternativ 3 

P
ro

ce
ss

e
r 

Laserskärning 

Bockning 

Svetsning 

Målningsprocess 

+ 

Rotationsgjutning 

Renskärning 

Funktionstest 

Montering 

Paketering 

Tabell 13 - Tillverkningsprocess 

Alternativ 3 finns ännu inte men tillverkningskostnaden kan estimeras med 

hjälp av en offert och en CBS från leverantör 2 och 3. Enligt fastställda 

avgränsningar i studien redovisas kostnaden för att tillverka komponenten 

som en summa. Totalkostnaden för tillverkningen av en komponent blir 

3515 SEK med en inräknad vinstmarginal. 

4.2.3 Transport 

När komponenten är färdigtillverkad ska den transporteras från 

förstaledsleverantör till Volvo. Det görs med hjälp av lastbil. 

4.2.3.1 Miljö 

Alternativ 1, miljöpåverkan från transport: 

Snabbaste vägen från leverantör 1 till Volvo är 176 km och det görs med 

hjälp av lastbil med släp. Utsläpp av växthusgaser för att transportera en 

komponent på 220 kg presenteras nedan och har tagits fram med hjälp av 

Network for Transport Measures. 
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Det totala utsläppet i CO2e för alternativ 1 är 4,13 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 4 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 

per komponent.  

Alternativ 2, miljöpåverkan från transport: 

Snabbaste vägen från leverantör 2 till Volvo är 1000 km och det görs med 

hjälp av en lastbil. Utsläpp av växthusgaser för att transportera en 

komponent på 220 kg presenteras nedan och har tagits fram med hjälp av 

Network for Transport Measures. 

 

  
CO2 total 
[kg] 

CO2 
fossil 
[kg] 

CO2 
biogen 
[kg] 

CO2e 
[kg] 

CH4 [g] N2O [g] 

Vehicle 
(tank to 
wheel) 

24.69 23.50 1.186 23.67 0.02824 0.5649 

Fuel 
(well to 
tank) 

>2.521 2.521 >0 3.291 25.21 0.4706 

Total >27.21 26.02 >1.186 26.96 25.24 1.035 

Tabell 15 - Transportutsläpp 

Det totala utsläppet i CO2e för alternativ 2 är 26,96 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 =
27 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 per komponent. 

Alternativ 3, miljöpåverkan från transport: 

Snabbaste vägen med antagandet att delarna transporteras för sig själv och 

slutmonteras hos Volvo. Stålhöljet transporteras 1000 km och plastdetaljen 

825 km. Utsläpp av växthusgaser för att transportera ett 140 kg tungt 

stålhölje och en plastdetalj på 30 kg presenteras nedan och har tagits fram 

med hjälp av Network for Transport Measures. 

 

 

  
CO2 total 
[kg] 

CO2 
fossil 
[kg] 

CO2 
biogen 
[kg] 

CO2e 
[kg] 

CH4 [g] N2O [g] 

Vehicle 
(tank to 
wheel) 

3.79 3.60 0.182 3.62 0.00289 0.0578 

Fuel 
(well to 
tank) 

>0.387 0.387 >0 0.505 3.87 0.0722 

Total >4.17 3.99 >0.182 4.13 3.87 0.130 

Tabell 14 - Transportutsläpp 



Klein Pasma & Rudberg 

37 

 

Stålhöljet: 

 

 

 

 

 

 

  

17,16 kg CO2e släpps ut för att transportera stålhöljet. 

Plastdetaljen: 

 

  
CO2 total 
[kg] 

CO2 
fossil 
[kg] 

CO2 
biogen 
[kg] 

CO2e 
[kg] 

CH4 [g] N2O [g] 

Vehicle 
(tank to 
wheel) 

2.77 2.64 0.133 2.66 0.00317 0.0635 

Fuel 
(well to 
tank) 

>0.283 0.283 >0 0.370 2.83 0.0529 

Total >3.06 2.92 >0.133 3.03 2.84 0.116 

  

3,03 kg CO2e släpps ut för att transportera plastdetaljen. 

Det totala utsläppet i CO2e för alternativ 3 är 17,16 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 +
3,03 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 20,19 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 20 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 per komponent. 

4.2.3.2 Kostnad 

Komponenterna transporteras med flera andra komponenter, samt att 

emballage och ställningar finns med på lastbilen kan man inte räkna ut ett 

exakt pris per komponent. Där av estimeras transportkostnaden med bästa 

tillgängliga data från logistikavdelningen. För att räkna ut kostnaderna för 

transporterna används formel 3.8. 

Alternativ 1, transportkostnad: 

Leverantör 1 har olika transportpriser beroende på hur mycket vikt som 

fraktas i lastbilen. En lastbil som fraktar mer vikt ger en lägre kostnad per 

kilo. På grund av detta används en snittvikt som ger ett pris på 0,237 

SEK/kg15. Komponenten väger 220 kg då den är färdigtillverkad och det ger 

                                                 
15 Logistik, AB Volvo. 2019. Mejlkontakt 25 april. 

  
CO2 total 
[kg] 

CO2 
fossil 
[kg] 

CO2 
biogen 
[kg] 

CO2e 
[kg] 

CH4 [g] N2O [g] 

Vehicle 
(tank to 
wheel) 

15.71 14.95 0.7549 15.06 0.01797 0.3595 

Fuel 
(well to 
tank) 

>1.604 1.604 >0 2.094 16.04 0.2994 

Total >17.31 16.56 >0.7549 17.16 16.06 0.6589 

Tabell 16 - Transportutsläpp 

Tabell 17 - Transportutsläpp 
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en transportkostnad per komponent på 220 𝑘𝑔 ∗ 0,237 𝑆𝐸𝐾/𝐾𝑔 =
52,14 𝑆𝐸𝐾 = 52 𝑆𝐸𝐾. 

Alternativ 2, transportkostnad: 

Det finns ingen fastställd kostnad för att transportera en komponent då 

antalet komponenter transporterade i samma lastbil och lastbilssort varierar. 

För att beräkna hur mycket det i genomsnitt kostar att transportera 1 kg stål 

dividerades kostnaden för alla transporter av andra stålkomponenter under 

2019 från leverantör 2 med lastvikten, 
𝑥 𝑆𝐸𝐾

𝑦 𝑘𝑔
= 1,2818 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔. Då 

komponenten väger 220 kg blir totalkostnaden för att transportera den 

220 𝑘𝑔 ∗ 1,2818 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔 = 281,99 𝑆𝐸𝐾 = 282 𝑆𝐸𝐾. 

Alternativ 3, transportkostnad: 

Med kilopriset från alternativ 2 blir kostnaden för att transportera ett 140 kg 

tungt stålhölje 140𝑘𝑔 ∗ 1,2818 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔 = 179,45 𝑆𝐸𝐾.  

Plastdetaljen estimeras genom att använda en liknande leverantör som idag 

transporterar plastkomponenter till Volvo. Leverantören är en del av samma 

koncern som den leverantör som skulle tillverka och transportera 

plastdetaljen om den fanns idag. För att beräkna hur mycket det i genomsnitt 

kostar att transportera 1 kg plast dividerades kostnaden för alla transporter 

av plastkomponenter under 2019 med lastvikten, 
𝑥 𝑆𝐸𝐾

𝑦 𝑘𝑔
= 4,3477 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔. 

Då den faktiska leverantören och den liknande leverantören inte geografiskt 

sätt befinner sig på samma plats multipliceras kostnaden med en 

förändringsfaktor som ger en mer korrekt kostnad. Denna faktor är 
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟
=

825 𝑘𝑚

1127 𝑘𝑚
= 0,7320. Det leder till ett 

transportpris av 1 kg plast på 4,3477 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔 ∗ 0,732 = 3,1825 𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔. 

Kostnaden för att leverera plastdetaljen fastställs till 30 𝑘𝑔 ∗ 3,1825 𝑆𝐸𝐾/
𝑘𝑔 = 95,48 𝑆𝐸𝐾. 

Totalkostnaden för att transportera hela komponenten i alternativ 3 blir 

179,45 𝑆𝐸𝐾 + 95,48 𝑆𝐸𝐾 = 274,93 𝑆𝐸𝐾 = 275 𝑆𝐸𝐾. 

4.2.4 Slutmontering 

Inom slutmonteringen beaktas exempelvis monteringstid, verktygsutbyte, 

materialhantering med hjälp av truckar och andra verktyg, uppvärmning av 

lokal och elektricitet. Formler som används för att räkna ut miljöpåverkan 

och kostnad för slutmonteringen är 3.9, 3.10 och 3.11.   
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4.2.4.1 Miljö 

För att beräkna miljöpåverkan för monteringen studeras 

monteringsanläggningens totala utsläpp och totala produktionstimmar under 

år 2018. Enligt Volvos databas var den totala produktionstiden 100 000 h.  

Anläggningen består av flera avdelningar än bara montering. För att förstå 

monteringens miljöpåverkan används data från Volvos databas. Enligt 

databasen står monteringen för 21 % av all elektricitet och värmen fördelas 

jämt i anläggningen. Elen som används består av vattenkraft och orsakar 

utsläpp på 10,5kg CO2e/MWh16. Värmen kommer från förbränning av 

pellets vilket orsakar utsläpp på 17,693 kg CO2e/MWh17.  

För att förstå en komponents miljöpåverkan under monteringssteget behövs 

produktionstiden för att montera ihop komponenten. Alternativ 1 och 2 

kommer att ha samma monteringstid vilket är x timmar från pall till 

färdigmonterad enligt en tidsstudie genomförd av en produktionsingenjör. 

Alternativ 3 är endast ett koncept och monteringstiden har uppskattats 

genom ett test av en produktionsingenjör till 2x. 

Genom ovanstående data kan Volvos utsläpp per timma i monteringen 

beräknas. Beräkningsprocessen presenteras detaljerat nedan. 

Enligt databasen från 2018 var elförbrukningen x MWh. Volvo använder sig 

av vattenkraft och utsläppet är enligt en miljövarudeklaration från 

elleverantören 10,5 kg CO2e/MWh. Det totala utsläppet från 

elförbrukningen blir 𝑥 𝑀𝑊ℎ ∗ 10,5 kg CO2e/MWh = 𝑦 𝐾𝑔 CO2e. Enligt 

databasen står monteringen endast för 21 % av den totala elförbrukningen 

och det totala utsläppet blir då istället 𝑦 𝐾𝑔 CO2e ∗ 0,21 = 𝑍1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

För att värma upp lokalerna under 2018 användes x MWh enligt databasen. 

Volvo använder sig av fjärrvärme med ett utsläpp på 17,693 kg CO2e/MWh 

enligt fjärrvärmeleverantören. Fjärrvärmeleverantören beaktar både total 

CO2e vid förbränning samt total CO2e för transport och produktion av 

bränslen till anläggningen. Värmen är jämnt fördelad över hela anläggningen 

och montering står för 
9950𝑚2

45296𝑚2 = 0,2197 = 22%, med antagandet att 

takhöjden är densamma över hela anläggningen. Utsläpp från 

värmeanvändningen blir 𝑥 𝑀𝑊ℎ ∗ 17,693 kg CO2e/MWh ∗ 0,22 =
𝑍2 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

 

Det totala utsläppet i monteringen blir 𝑍1 𝑘𝑔 CO2e + 𝑍2 𝑘𝑔 CO2e =
𝑍3 𝐾𝑔 CO2e. För att räkna ut utsläpp per timma i monteringen divideras det 

                                                 
16 EPD https://www.vattenfall.se/48f2f1/globalassets/foretag/miljo/miljovarudeklaration-epd-

vattenkraft.pdf 
17 VEAB https://www.veab.se/om-oss/miljo/miljovardering/ 

https://www.vattenfall.se/48f2f1/globalassets/foretag/miljo/miljovarudeklaration-epd-vattenkraft.pdf
https://www.vattenfall.se/48f2f1/globalassets/foretag/miljo/miljovarudeklaration-epd-vattenkraft.pdf
https://www.veab.se/om-oss/miljo/miljovardering/
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totala utsläppet med antalet timmar i produktionen, 
𝑍3 𝐾𝑔 𝐶𝑂2𝑒

100 000 ℎ
=

𝑦 𝑘𝑔 CO2e/h = 𝑦 CO2e/h. 

Alternativ 1, miljöpåverkan från slutmontering: 

Monteringstiden för alternativ 1 är x h enligt en tidsstudie. 

Den totala miljöpåverkan för slutmonteringen blir 𝑦 𝑘𝑔 CO2e/h ∗ 𝑥 ℎ =
0,05248 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 0,05 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒.  

Alternativ 2, miljöpåverkan från slutmontering: 

Monteringstiden för alternativ 2 är x h enligt en tidsstudie. 

Den totala miljöpåverkan för slutmonteringen blir 𝑦 𝑘𝑔 CO2e/h ∗ 𝑥 ℎ =
0,05248 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 0,05 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒.  

Alternativ 3, miljöpåverkan från slutmontering: 

Monteringstiden för alternativ 3 är 2x h enligt en estimering av en 

produktionsingenjör på Volvo. 

Den totala miljöpåverkan för slutmonteringen blir 𝑦 𝑘𝑔 CO2e/h ∗ 2𝑥 ℎ =
0,09248 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 0,09 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒.  

4.2.4.2 Kostnad 

Monteringskostnaden antas vara summan av kostnaden för direkt arbetskraft 

samt rörlig och fast kostnad18. Data om kostnader har tagits fram av en 

controller.  

- Direkt arbetskraft summeras till x SEK/h och innehåller kostnaden för 

produktionspersonal. 

- Rörlig kostnad summeras till y SEK/h och innehåller kostnaden för 

värme, elektricitet och förbrukningsvaror. 

- Fast kostnad summeras till z SEK/h och innehåller kostnader för 

exempelvis lokaler, räntor och chefer. 

Totalsumman för en monteringstimma på Volvo är 𝑥 𝑆𝐸𝐾 + 𝑦 𝑆𝐸𝐾 +
𝑧 𝑆𝐸𝐾 = 𝑤 𝑆𝐸𝐾/ℎ. 

 

 

                                                 
18 Controller, Volvo CE. 2019. Mejlkontakt 26 april. 
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Alternativ 1, monteringskostnad: 

Monteringstiden för alternativ 1 är x h. Kostnaden blir 𝑤 𝑆𝐸𝐾/ℎ ∗ 𝑥 ℎ =
358,50 𝑆𝐸𝐾 = 359 𝑆𝐸𝐾. 

Alternativ 2, monteringskostnad: 

Monteringstiden för alternativ 2 är x h. Kostnaden blir 𝑤 𝑆𝐸𝐾/ℎ ∗ 𝑥 ℎ =
358,50 𝑆𝐸𝐾 = 359 𝑆𝐸𝐾. 

Alternativ 3, monteringskostnad: 

Monteringstiden för alternativ 3 är 2x h. Kostnaden blir 𝑤 𝑆𝐸𝐾/ℎ ∗ 2𝑥 ℎ =
631,75 𝑆𝐸𝐾 = 632 𝑆𝐸𝐾. 

4.2.5 Återvinning 

Formlerna som används för att kvantifiera miljöpåverkan och kostnad är 

3.13 och 3.14.   

4.2.5.1 Miljö 

Vid produktens slutfas återvinns eller förbränns materialet. Stål återvinns, 

vilket kan ses som en negativ energiåtgång då utsläppen vid 

materialåtervinning är väsentligt lägre jämfört med att producera nytt 

råmaterial. I analysen används detta synsätt för att beräkna miljöpåverkan 

för återvinning. 

För att beräkna utsläppen av stålåtervinning beaktas utsläppen som 

genereras av 1 kg återvunnet stål minus de utsläpp som undviks vid 

nyproduktion av 1 kg stål. Vart energin kommer ifrån har en stor påverkan 

på utsläppen. Då det inte finns en specifik plats där materialet återvinns 

används ett genomsnittsvärde från Europa. Data har tagits fram med hjälp av 

IVL Svenska Miljöinstitutet som använder sig av programvaran GaBi. 

 

Material 
Produktion  

(Cradle-to-gate) 
Återvinning Skillnad 

[CO2e/kg] [CO2e/kg] [CO2e/kg] 

Stål 1 2,29 0,38 – 1,90 

Stål 2 2,55 0,38 – 2,17 

Stål 3 2,55 0,38 – 2,17 

Svetstråd 3,80 N/A 0,00 
Tabell 18 – Återvinningens miljöpåverkan 

För varje kilo återvunnet stål förhindras 1,90 kg eller 2,17 kg extra CO2e att 

släppas ut i jämförelse med om det skulle produceras på nytt. 
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Plast kan antingen förbrännas eller återvinnas på två olika vis. Förbränning 

leder till en extra energiåtgång utan att förhindra att ny plast produceras. 

Data för förbränningen har tagits fram med hjälp av IVL Svenska 

Miljöinstitutet som använder sig av programvaran GaBi. 

 

Material 
Förbränning 

[CO2e/kg] 

Plast 3,13 
Tabell 19 - Förbränningens miljöpåverkan 

Vid förbränning av 1 kg plast produceras 3,13 kg CO2e. 

För att beräkna utsläppen av plaståtervinning beaktas utsläppen som 

genereras av 1 kg återvunnet plast minus de utsläpp som undviks vid 

nyproduktion av 1 kg plast. Den kemiska återvinningen beaktas inte då 

plasten inte lär genomgå denna process. Vart energin kommer ifrån har en 

stor påverkan på utsläppen. Då det inte finns en specifik plats där materialet 

återvinns används ett genomsnittsvärde från Europa. Data har tagits fram 

med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet som använder sig av 

programvaran GaBi. 

 

Material 
Produktion  

(Cradle-to-gate) 
Återvinning Skillnad 

[CO2e/kg] [CO2e/kg] [CO2e/kg] 

Plast 1,58 0,60 – 0,98 
Tabell 20 - Återvinningens miljöpåverkan 

För varje kilo plast som återvinns förhindras 1 kg extra CO2e att släppas ut i 

jämförelse med om det skulle produceras på nytt. 

I analysen beaktas återvinning av spill vid tillverkningen och återvinning av 

hela komponenten. För att förstå hur mycket spill som uppstår vid 

tillverkningen räknas verkningsgraden ut genom 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡
. Bruttovikt är den 

vikt som förs in i tillverkningsprocessen i form av material och nettovikt är 

den vikt som kommer ut ur processen i form av en komponent. 

Alternativ 1, miljöpåverkan från återvinning: 

Återvinning av spill: 

Vid tillverkning av komponenten är verkningsgraden 63 % enligt en CBS. 

Leverantör 1 antas ha samma verkningsgrad som leverantör 2 om 

laserskärning fanns på plats. Laserskärningen adderas till leverantör 1 för att 

jämförelse ska bli rättvis. Om den inte finns är verkningsgraden 100 % då 

material köps in färdigskuret.  
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Det betyder att 37 % blir spill, vilket är 298 𝑘𝑔 ∗ 0,37 = 110,26 𝑘𝑔 stål 1 

och 45 ∗ 0,37 = 16,65 𝑘𝑔 stål 2. Miljöpåverkan för att återvinna spill 

beräknas till 110,26 𝑘𝑔 ∗ (−1,9 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) + 16,65 ∗
(−2,17 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) = −245,62 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinning av komponent: 

Återvinning av resterande material som inte blev till spill antas återvinnas 

till 100 %. Miljöpåverkan för att återvinna komponenten beräknas till 

187,74 𝑘𝑔 ∗ (−1,9 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) + 28,35 ∗ (−2,17 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) =
−418,23 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinningen av spill och komponent kan summeras till en miljöpåverkan 

på −245,62 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 − 418,23 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = −663,85 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 =
−664 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinning som en positiv energiåtgång: 

Om materialet inte återanvänds ses det som en extra energiåtgång. Då skapas 

ett utsläpp på 0,38 kg CO2e per kg stål enligt tabell 18. Återvinningen utan 

återanvändning summeras till ett utsläpp på 298 ∗ 0,38 + 45 ∗ 0,38 =
130,34 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 130 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Alternativ 2, miljöpåverkan från återvinning: 

Återvinning av spill: 

Vid tillverkning av komponenten är verkningsgraden 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡
=

216 𝑘𝑔

343 𝑘𝑔
=

0,6297 = 0,63 = 63 % enligt en CBS från leverantör 2. Det betyder att 37 

% blir spill, vilket är 343 𝑘𝑔 ∗ 0,37 = 126,91 𝑘𝑔 stål 3. Miljöpåverkan för 

att återvinna spill beräknas till 126,91 𝑘𝑔 ∗ (−2,17 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) =
−275,39 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinning av komponent: 

Återvinning av resterande material som inte blev till spill antas återvinnas 

till 100 %. Miljöpåverkan för att återvinna komponenten beräknas till 

216,09 𝑘𝑔 ∗ (−2,17 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) = −468,92 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinningen kan summeras till en miljöpåverkan på −275,39 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 −
468,92 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = −744,31 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = −744 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinning som en positiv energiåtgång: 

Om materialet inte återanvänds ses det som en extra energiåtgång. Då skapas 

ett utsläpp på 0,38 kg CO2e per kg stål enligt tabell 18. Återvinning utan 

återanvändning summeras till ett utsläpp på 343 ∗ 0,38 =
130,34 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 130 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 
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Alternativ 3, miljöpåverkan från återvinning och förbränning: 

Återvinning av spill: 

Vid tillverkning av stålhöljet är verkningsgraden också 63 % då leverantör 2 

är tillverkare. Det betyder att 37 % blir spill, vilket är 222𝑘𝑔 ∗ 0,37 =
82,14 𝑘𝑔 = 82 𝑘𝑔 stål 3. Miljöpåverkan för att återvinna stålspill beräknas 

till 82 𝑘𝑔 ∗ (−2,17 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) = −177,94 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Vid tillverkning av plastdetaljen finns det inget spill då  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡
=

30 𝑘𝑔

30 𝑘𝑔
=

1 enligt en CBS från leverantör 3. 

Återvinning av komponent: 

Den färdiga komponenten har en totalvikt på 170 kg som består av 140 kg 

stål 3 och 30 kg plast. Miljöpåverkan för att återvinna 140 kg VSS355+N 

beräknas till 140 𝑘𝑔 ∗ (−2,17 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) = −303,80 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒.  

Miljöpåverkan för att mekaniskt återvinna 1 kg plast är -0,98 kg CO2e. Om 

30 kg plast återvinnas mekaniskt beräknas miljöpåverkan till 30 𝑘𝑔 ∗
(−0,98 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) = −29,40 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinningen summeras till en miljöpåverkan på −177,94 𝑘𝑔 −
303,80 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 − 29,40 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = −511,14 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 =
−511 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinning som en positiv energiåtgång: 

Om materialet inte återanvänds skulle det ses som en extra energiåtgång. Då 

skapas ett utsläpp på 0,38 kg CO2e per kg stål enligt tabell 18. 

Återvinningen utan återanvändning av stålet kan summeras till ett utsläpp på 

222 ∗ 0,38 = 84,36 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 

Miljöpåverkan för att återvinna 1 kg plast är 0,60 kg CO2e enligt tabell 20. 

Om 30 kg plast återvinns beräknas miljöpåverkan till 30 𝑘𝑔 ∗
(0,60 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔) = 18 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

Återvinning utan återanvändning kan summeras till en miljöpåverkan på 

84,36 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 + 18,00 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 102,36 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 102 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒. 

4.2.5.2 Kostnad 

Om materialet säljs vidare för att återvinnas finns det ett så kallat restvärde, 

vilket är en negativ kostnad. Förbränns materialet kan det bli en kostnad för 

användaren då avfallscentralen tar hand om materialet.  

Data har tagits fram med hjälp av Stena Recycling. Ersättning för stål beror 

på kvaliteten men i detta fall har de tagit fram ett genomsnitt av alla 



Klein Pasma & Rudberg 

45 

 

stålskrotskvalitéer som finns på Volvo. Om återvinning skulle ske idag blir 

ersättningen 2211 SEK/ton stål. Ersättningen för plast är 800 SEK/ton om 

den återvinns. Förbränns plasten får Volvo betala 723 SEK/ton.  

Alternativ 1, återvinningskostnad: 

Återvinning av spill:  

Vid tillverkning av stålhöljet är verkningsgraden 63 % enligt en CBS. Det 

betyder att 37 % blir spill, vilket är 343 𝑘𝑔 ∗ 0,37 = 126,91 𝑘𝑔 stål. Om 

leverantören inte har möjlighet att smälta om spillet skickas det till 

exempelvis Stena Recycling och kostnaden blir 
126,91 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔
∗ −2211 𝑆𝐸𝐾/

𝑡𝑜𝑛 = −280,60 𝑆𝐸𝐾. 

Återvinning av komponent: 

Den färdiga komponenten har en totalvikt på 216,09 kg och den antas 

återvinnas till 100 %. Det betyder en kostnad för kunden på 
216,09 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔
∗

−2211 𝑆𝐸𝐾 𝑡𝑜𝑛⁄ = −477,77𝑆𝐸𝐾. 

Återvinningen summeras till en kostnad på −280,60 𝑆𝐸𝐾 − 477,77 𝑆𝐸𝐾 =
−758,37 𝑆𝐸𝐾 = −758 𝑆𝐸𝐾. 

Alternativ 2, återvinningskostnad: 

Återvinning av spill:  

Vid tillverkning av stålhöljet är verkningsgraden 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡
=

216 𝑘𝑔

343 𝑘𝑔
=

0,6297 = 0,63 = 63 % enligt en CBS från leverantör 2. Det betyder att 37 

% blir spill, vilket är 343 𝑘𝑔 ∗ 0,3732 = 126,91 𝑘𝑔 stål. Om leverantören 

inte har möjlighet att smälta om spillet skickas det till Stena Recycling och 

kostnaden blir 
126,91 𝑘𝑔

1000
∗ −2211 𝑆𝐸𝐾/𝑡𝑜𝑛 = −280,60 𝑆𝐸𝐾. 

Återvinning av komponent:  

Den färdiga komponenten har en totalvikt på 216,09 kg och den antas 

återvinnas till 100 %. Det betyder en kostnad för kunden på 
216,09 𝑘𝑔

1000
∗

−2211 𝑆𝐸𝐾/𝑡𝑜𝑛 = −477,77 𝑆𝐸𝐾. 

Återvinningen summeras till en kostnad på −280,60 𝑆𝐸𝐾 − 477,77 𝑆𝐸𝐾 =
−758,37 𝑆𝐸𝐾 = −758 𝑆𝐸𝐾. 
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Alternativ 3, återvinningskostnad: 

Återvinning av spill: 

Vid tillverkning av stålhöljet är verkningsgraden 63 % då leverantör 3 är 

tillverkare. Det betyder att 37 % blir spill, vilket är 222𝑘𝑔 ∗ 0,37 =
82,14 𝑘𝑔 stål. Om leverantören inte har möjlighet att smälta om spillet 

skickas det till Stena Recycling och kostnaden blir 
82,14 𝑘𝑔

1000
∗ −2211 𝑆𝐸𝐾/

𝑡𝑜𝑛 = −181,61 𝑆𝐸𝐾. 

Vid tillverkning av plastdetaljen finns det inget spill då  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑘𝑡
=

30 𝑘𝑔

30 𝑘𝑔
=

1 enligt en CBS från leverantör 3. 

Återvinning av komponent: 

Den färdiga komponenten har en totalvikt på 170 kg som består av 140 kg 

stål och 30 kg plast. Det betyder en kostnad för kunden på 
140 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔
∗

−2211 𝑆𝐸𝐾 𝑡𝑜𝑛⁄ = −309,54 𝑆𝐸𝐾 för stålet. Om kunden väljer att 

återvinna plasten blir den en extra kostnad på 
30 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔
∗ −800 𝑆𝐸𝐾/𝑡𝑜𝑛 =

−24,00 𝑆𝐸𝐾.  

Återvinningen summeras till en kostnad på −181,61 𝑆𝐸𝐾 − 309,54 𝑆𝐸𝐾 −
24,00 𝑆𝐸𝐾 = −515,15 𝑆𝐸𝐾 = −515 𝑆𝐸𝐾. 

4.3 Summera inventeringsresultatet 

Summering av miljöpåverkan och kostnader med antagandet att återvinning 

antas ha en negativ energiåtgång presenteras nedan. 

Alternativ 1 Miljö Kostnad 
Utvinning och 
förädling 

811 kg CO2e 4511 SEK 

Tillverkning 9 kg CO2e 5837 SEK 

Transport 4 kg CO2e 52 SEK 

Slutmontering 0,05 kg CO2e 359 SEK 

Återvinning – 664 kg CO2e – 758 SEK 

Summa 160 kg CO2e 10 001 SEK 
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Fiktivt kostnadsvärde  

Ett fiktivt kostnadsvärde för produkten kalkyleras genom att översätta kg 

CO2e till SEK med konverteringsfaktorn 1,14 SEK/kg CO2e. Det 

visualiseras i tabell 22. Det fiktiva kostnadsvärde beräknas med formel 3.15.  

Alternativ 1  

160 kg CO2e ∗ 1,14 SEK/kg CO2 + 10 001 SEK = 10 183,4 SEK =
10 183 SEK   

Alternativ 2  

229 kg CO2e ∗ 1,14 SEK/kg CO2 + 6971 SEK = 7232,06 SEK =
7232 SEK  

Alternativ 3 

225 kg CO2e ∗ 1,14 SEK/kg CO2 + 7112 SEK = 7368,50 SEK =
7369 SEK  

Alternativ 2 Miljö Kostnad 
Utvinning och 
förädling 

893 kg CO2e 3499 SEK 

Tillverkning 53 kg CO2e 3589 SEK 

Transport 27 kg CO2e 282 SEK 

Slutmontering 0,05 kg CO2e 359 SEK 

Återvinning – 744 kg CO2e – 758 SEK 

Summa 229 kg CO2e 6971 SEK 

   

   

Alternativ 3 Miljö Kostnad 
Utvinning och 
förädling 

624 kg CO2e 3205 SEK  

Tillverkning 92 kg CO2e 3515 SEK 

Transport 20 kg CO2e 275 SEK 

Slutmontering 0,09 kg CO2e 632 SEK 

Återvinning – 511 kg CO2e – 515 SEK 

Summa 225 kg CO2e 7112 SEK 

Tabell 21 - Datasummering 
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Tabell 22 - Fiktivt kostnadsvärde 

Jämförelse av alternativen med relativa värden 

Det högsta värdet för varje enhetsprocess tilldelas siffran 100. De andra två 

värdena presenteras som en kvot av det högsta värdet. Observera att det inte 

går att göra en jämförelse mellan de olika enhetsprocesserna.  
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4.4 Uppföljning och tolkning av inventeringsresultat 

Brister och pålitlighet 

Alternativ 1 är den befintliga komponenten och därmed finns mer data 

tillgänglig. Alternativ 2 och 3 är nya koncept som ännu inte produceras, 

vilket leder till större osäkerhet vid datainsamlingen då det måste 

genomföras vissa estimeringar.  

Miljöpåverkan är också svårare att specificera än kostnaderna. Därför 

behövs det mer information och kunskap om enhetsprocessernas 

miljöpåverkan. Utvinning och förädling är extra viktigt eftersom den 

påverkar den totala miljöpåverkan mest, då den är störst. Utvinning och 

förädling är också den enhetsprocess som är mest komplex med många steg 

och aspekter som kan vara svåra att avgränsa. 

Tolkning 

Det fanns två större mål med analysen: 

1. Ta fram ett jämförelsetal för de tre alternativen i form av 

koldioxidekvivalenter (CO2e) och kronor (SEK).  

2. Visa vilket konstruktionsutförande som är bäst ur ett miljö- och 

kostnadsperspektiv.  
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Målen har besvaras genom det presenterade inventeringsresultatet. Data om 

miljöpåverkan i koldioxidekvivalenter och kostnaden i kronor för alla tre 

alternativen har fastställts. Jämförelsetal för varje enhetsprocess och som en 

summa har beräknats för både miljöpåverkan och kostnad. Genom det kan 

slutsatser dras om hur relationen ser ut mellan de olika enhetsprocesserna 

och se vilket val som är mest fördelaktigt i en viss enhetsprocess. Det går 

också att dra slutsatser om den totala miljöpåverkan och kostnaden för de tre 

alternativen. 

Alternativ 1 är det mest lämpliga valet ur ett miljöperspektiv men dyrast ur 

ett kostnadsperspektiv. Alternativ 2 är mest lämplig om enbart 

kostnadsperspektivet beaktas men har det störst påverkan på miljön. Det gör 

att alternativ 3 inte är mest lämpligt ur något perspektiv, utan ett mellanläge.  

Det korrekta alternativet att välja beror på hur Volvo värderar 

miljöpåverkan. Men enligt det fiktiva kostnadsvärdet är alternativ 2 den 

mest lämpliga vägen att ta. 
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5. Resultat 

Resultatet av data som samlades in genom CELA summeras i miljöpåverkan och 

kostnad per komponent i varje enhetsprocess. Alternativens totala miljöpåverkan 

och kostnad presenteras också. 

5.1 Miljöresultat 

Miljöpåverkan i varje enhetsprocess med antagandet att återvinning ses som 

en negativ energiåtgång presenteras i tabell 25. Figuren indikerar tydligt att 

utvinning och förädling är den enhetsprocess som har störst påverkan på 

miljön. Det kan kompenseras genom att ha en hög återvinningsgrad av 

komponenten. Miljöpåverkan för att tillverka produkten skiljer sig stort 

mellan alternativ. Transport och slutmontering är inte viktiga aspekter att 

beakta vid valet av ett alternativ. 

Den totala miljöpåverkan för att tillverka en komponent i varje alternativ 

presenteras i tabell 26. Resultatet visar att alternativ 1 är överlägset det mest 

lämpliga alternativet att välja utifrån ett miljöperspektiv. Alternativ 2 och 

alternativ 3 är jämlika. De bidrar med en miljöpåverkan som är cirka 43 % 

och 41 % större än alternativ 1.  
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5.2 Kostnadsresultat 

Kostnaden för varje enhetsprocess i alternativens livscykel presenteras i 

tabell 27. Figuren påvisar att det finns två stycken drivande faktorer som 

trycker upp kostnaden, utvinning och förädling samt tillverkning. 

Resterande enhetsprocesser har ingen större påverkan på totalkostnaden. 
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Totalkostnaden för att tillverka en komponent i varje alternativ presenteras i 

tabell 28. Alternativ 1 har tydligt en hög kostnad. Alternativ 2 är billigast 

och alternativ 3 hamnar tätt därefter. Genom att byta till alternativ 2 kan 

kostnaden sänkas med cirka 30 %. Ett byte till alternativ 3 sänker kostnaden 

med cirka 29 %. 
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6. Analys 

Analys är det kapitel där resultatet av miljöpåverkan och kostnad för varje 

enhetsprocess analyseras och relateras till teorin.  

Utvinning och förädling 

Miljöpåverkan som uppstår vid utvinning och förädling visar att 

stålalternativen släpper ut mer CO2e än alternativ 3 som konstrueras delvis 

med hjälp av plast. Plastalternativet har betydligt lägre CO2e-utsläpp än 

både alternativ 1 och 2 som enbart består av stål. Det beror på att en 

konstruktion med plast inte kräver samma viktmässiga mängd material som 

ett stålalternativen. Det styrks även i teorin under 3.1 Stål, som förklarar att 

stål kräver mycket energi vid dess framställning.  

Det dyraste alternativet är alternativ 1 och det billigaste är alternativ 3. Det 

beror på vilken sorts material som används och i vilken mängd. Resultatet 

påvisar att plastalternativet är billigare än stålalternativen. Ytterligare 

faktorer som kan påverka kostnaden är från vilket land materialet är inköpt 

ifrån och vilken kvalitet materialet har.  

 Tillverkning  

Miljöpåverkan vid tillverkningen är störst i alternativ 3, där det är en 

blandning av plast och stål. Alternativ 3 tillverkas av både leverantör 2 och 3 

som använder fossila energikällor som släpper ut stora mängder CO2e per 

MWh. Alternativ 1 har lägst utsläpp och det beror mycket på att 

leverantörens fossilfria elektricitet släpper ut 49 och 73 gånger mindre CO2e 

per MWh i jämförelse med leverantör 2 och 3. Det avspeglar sig tydligt i 

jämförelsen av utsläpp som uppstår vid tillverkningen. Den stora skillnaden 

mellan de olika leverantörerna faller bra ihop med den teori som beskrivs i 

3.3.1 Elektricitet om länders genomsnittliga utsläpp. Det tyder på att utsläpp 

kopplat till tillverkningen orsaks till stor del av vilken typ av elektricitet 

tillverkningen förbrukar. 

Tabell 29 - Kostnad och miljöpåverkan för utvinning och förädling 
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Alternativ 1 är även det alternativ som är dyrast. Kostnaden varierar kraftigt 

på grund av att leverantörerna är placerade på olika ställen i världen. 

Resultatet tyder på att det finns en varierande arbetskraftskostnad och att 

fossilfria energikällor är dyrare än fossila energikällor som även påvisades i 

teorin under 3.3.1 Elektricitet. Alternativ 3 är det billigaste att tillverka och 

tätt därefter alternativ 2.  

Transport 

Miljöpåverkan orsakat av transporter beror delvis på transportsträckan. Det 

antyds genom att se över alternativ 1 som har den kortaste sträckan och de 

lägsta utsläppen. En annan viktig parameter är transportvikten. Om 

komponenten har en hög vikt blir utsläppen större. Alternativ 2 har en 

kortare transportsträcka än alternativ 3 men större utsläpp på grund av 

viktskillnaden. 

Kostnaden för transporten följer ett tydligt mönster, längre transportsträcka 

och tyngre vikt leder till en dyrare transportkostnad. I detta fall är 

transportvikten för alternativ 3 lägst men transportsträckan är mycket längre 

än de andra alternativen. På grund av den stora viktskillnaden blir alternativ 

2 dyrast även om transportsträckan är kortare än alternativ 3. Alternativ 1 

har en väldigt kort transportsträcka i jämförelse med de andra alternativen 

och där av blir den billigast.  

 

 

 

Tabell 30 - Kostnad och miljöpåverkan för tillverkning 
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Slutmontering  

Miljöpåverkan för att genomföra slutmonteringen av komponenten blir 

högst på det alternativ som tar längst tid och det är alternativ 3. Alternativ 3 

består av fler delar som måste sammanfogas och tar där av längre tid att 

montera. Det leder till att CO2e-utsläppen blir högre eftersom att mer energi 

måste användas. 

Kostnaden för slutmonteringen beror också på tid. Om det behövs mer tid 

kommer kostnaden att bli högre då personal och maskiner måste finnas 

tillgängliga under en längre tid. Därför blir alternativ 3 dyrast då den tar 

längst tid. 

Återvinning  

Miljöpåverkan som uppstår från återvinningen visar att alternativen med rent 

stål undviker mest CO2e-utsläpp än det blandade alternativet med plast och 

stål. Det beror delvis mycket på att utsläppen vid utvinning och förädling av 

stål är höga och återvinningen har väldigt låga utsläpp. Jämfört med plast 

som har lägre utsläpp vid utvinning och förädling men högre 

återvinningsutsläpp. Skillnaden mellan utvinning och återvinning är då hög 

Tabell 31 - Kostnad och miljöpåverkan för transport 

Tabell 32 - Kostnad och miljöpåverkan för slutmontering 
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för stål och låg för plast. Ett givet mönster blir att material som har höga 

utsläpp vid utvinning och förädling undviker mer utsläpp genom att 

återvinnas än material som har låga utsläpp vid utvinning och förädling. Det 

betyder att både utvinning och förädling samt återvinningen måste beaktas 

vid val av konstruktionsmaterial. 

Kostnadsvis genererar alternativ 1 och 2 den största intäkten. Det beror på 

att stål har ett högre skrotvärde vid återvinning än vad plast har. Stål har 

ungefär 3 gånger högre skrotvärde i jämförelse med plast. Då alternativ 3 

består av en mindre mängd stål och plast uppstår inte en lika hög 

återvinningsintäkt. 

 

 

 

Tabell 33 - Kostnad och miljöpåverkan för återvinning 
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7. Diskussion  

Kapitlet diskussion är uppdelat i två delar. I första delen diskuteras studiens 

metod och därefter resultatet. Resultatdiskussionen består av två delar som 

diskuterar CELA och insamlad data. Validitet, reliabilitet, bortfall, begräsningar 

och förbättringsmöjligheter diskuteras för att förstå dess påverkan på resultatet.  

7.1 Metoddiskussion 

Studien har använt en fallstudie som forskningsdesign. Det har varit det 

mest lämpliga arbetssättet då det har avgränsat studien och möjliggör att 

flera datainsamlingsmetoder kan användas. Nackdelen med att använda en 

fallstudie som forskningsdesign är att den egenutvecklade modellens 

generaliserbarhet kan påverkas. Det kan innebära att modellen endast 

fungerar under studiens förutsättningar. En djupare diskussion om den 

egenutvecklade modellen, CELA, görs under 7.2.1 Modelldiskussion. Flera 

datainsamlingsmetoder har använts på grund av att studien har haft både en 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Genom att använda 

litteratursökning, dokumentinsamling, enkäter och intervjuer har studiens 

validitet höjts. Det negativa med att använda flera datainsamlingsmetoder är 

att en stor mängd data samlas in, vilket försvårar sortering och 

sammanställning av data. 

Studiens vetenskapliga tillvägagångssätt har fungerat bra med mindre 

brister. Det fanns inte mycket dokumenterad information om det berörda 

ämnet hos fallföretaget, då det är relativt nytt ämne. Under studiens början 

hade författarna inte någon större teoretiskt kunskap eller erfarenhet om 

ämnet. Det leder automatiskt till att insamlad data antas stämma. Det 

behandlade ämnet är så pass komplex att det är svårt att kontrollera mot 

andra källor.  

Data som samlades in genom intervjumetodiken går inte att kontrollera mot 

en säker källa. Det gör att felsägningar eller missuppfattningar kan påverka 

studiens kvalitet. För att minska chansen att det uppstår borde intervjuerna 

spelats in. Det borde även ha genomförts flera intervjuer med samma frågor 

men med olika personer för att se att informationen överensstämmer. Med 

hänsyn till författarnas förkunskaper och färdigheter har åtgärder vidtagits. 

Under studiens gång har det funnits nära kontakt med personer och 

organisationer vars kunskap och erfarenhet inom området är stort.  

Det vetenskapliga tillvägagångssättet beskriver en linjär arbetsprocess, vilket 

det egentligen inte bör vara. För att utveckla en komplett modell utan brister 

bör en iterativ arbetsprocess användas mellan modellutveckling och 

modelltest. Testerna bör även utföras på flera olika komponenter och under 

varierande omständigheter. 



Klein Pasma & Rudberg 

59 

 

Att kvantifiera miljöpåverkan är komplext och det sammanfaller bra med att 

studien var explorativ. Det leder till att studiens resultat skapar 

grundläggande förståelse med många efterföljande forskningsmöjligheter. 

Det valda angreppssättet var deduktivt, vilket inte var det mest lämpliga för 

studien. Istället skulle ett abduktivt angreppssätt använts för att först samla 

in empiri och skapa teori. Därefter skulle teorin testas på ett nytt fall. Det 

skulle skapa möjligheterna för en mer välarbetad modell med färre 

begränsningar.  

Studien förhöll sig till de forskningsetiska principerna och ett sekretessavtal. 

Tyvärr leder det till att viss intressant data inte får presenteras publikt i 

studien. Det påverkar studiens reliabilitet och minskar efterföljande 

forskningsmöjligheter. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet som erhölls genom modellen visar tydligt att alternativ 1 är det 

mest lämpliga alternativet ur ett miljöperspektiv och alternativ 2 är minst 

lämplig. Alternativ 1 och 2 använder olika sorters stål men stålsorten antas 

inte vara den påverkande faktorn i detta fall. Skillnaden mellan utvinning 

och förädling och återvinning för alternativ 1 och 2, är 147 kg CO2e och 149 

kg CO2e. Likväl har slutmonteringen exakt samma miljöpåverkan oavsett 

vilket alternativ som väljs. Därför måste tillverkning och transport vara de 

avgörande faktorerna. Skillnaden mellan tillverkning för alternativ 1 och 2 

är 44 kg CO2e. Det beror på att alternativ 1 använder elektricitet med 49 

gånger lägre miljöpåverkan och fjärrvärme med 14 gånger lägre 

miljöpåverkan. Energimixen är en faktor i tillverkningen som har en stor 

påverkan på hur stora CO2e-utsläppen blir. Därför blir det en viktig 

parameter att se över när leverantör väljs. Skillnaden mellan transport för 

alternativ 1 och 2 är 23 kg CO2e, vilket endast beror på transportsträckan då 

de väger lika mycket. Vill Volvo ha den lägsta möjliga miljöpåverkan är 

alternativ 1 rätt väg att gå. 

Med hänsyn till kostnad är alternativ 1 43 % respektive 41 % dyrare än 

alternativ 2 och 3. Alternativ 1 har höga kostnader för utvinning och 

förädling. Det beror antagligen på valet av stålsort, men det är inget som kan 

säkerställas i studien. Alternativ 1 har också höga tillverkningskostnader, 

vilket kan bero på att de har en väldigt låg miljöpåverkan och högre 

arbetskraftskostnader. Alternativ 2 är billigast och strax därefter hamnar 

alternativ 3.  

Drivs Volvo av låga kostnader kan det vara bra att jämföra alternativ 2 och 3 

närmre. Alternativ 2 är endast 141 kronor dyrare men släpper ut 4 kg CO2e 

mer. Alternativ 3 består av en plastdetalj och är mycket lättare än stål. I detta 

fall byts 122 kg stål ut mot 30 kg plast. När vikten minskas väsentligt kan 

bränsleförbrukningen sjunka, vilket leder till minskad miljöpåverkan och 
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kostnad. Det skulle ha påvisats om användarfasen analyserades, vilket det 

finns möjlighet att göra i framtida studier.  

Resultatet visar tydligt att utvinning och förädling är den enhetsprocess som 

påverkar slutresultatet mest med hänsyn till miljö och kostnad. Det kan 

delvis kompenseras genom att återvinningssteget kan bidra med negativa 

utsläpp och en intäkt. Det betyder att komponenterna måste utformas på ett 

sådant sätt att de lätt kan återvinnas. Därför blir det viktigt för Volvo att 

under designfasen av nya produkter lägga stor vikt på produkternas 

återvinningsbarhet. 

Beroende på vilket alternativ som väljs finns det även ett etiskt perspektiv att 

beakta. Leverantör 1 är den nuvarande leverantören som är en del av samma 

koncern och från samma land som fallföretaget. Det betyder att pengarna 

omsätts inom koncernens gränser och det svenska samhället gynnas genom 

skatteintäkter och arbetsmöjligheter. Istället kan det innebära att leverantör 2 

eller 3 kan investera, öka sin produktion och nyanställa i sitt land. 

7.2.1 Modelldiskussion 

Modellen som utformades under 3.6 Cost and Environmental Life-cycle 

Analysis användes för att samla in data som presenteras i kapitel 4. 

Resultatet som erhölls genom modellen var i linje med de förväntningar som 

Volvo hade innan analysens start. Den nya modellen CELA är utformad 

efter två stycken redan fungerade modeller, LCA och LCC. Det beskrivs i 

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt att CELA antas fungera då den uppfyller 

båda modellernas syfte. Syftet med en LCC är att belysa alla kostnader som 

kan uppstå under en produkts livscykel istället för att endast se inköpspriset 

för komponenten. Syftet med en LCA är att möjliggöra en sammanställning 

och utvärdering av inflöden, utflöden och den potentiella miljöpåverkan för 

ett produktsystem under dess livscykel. Syftena anses uppnås då CELA 

framgångsrikt levererade en kvantifiering av en komponents miljöpåverkan 

och kostnad under dess livscykel. 

CELA bygger sin grund på standarden för en LCA, ISO 14040. LCC 

används mer som ett komplement i modellen. Valet gjordes för att 

miljöperspektivet är mer diffust för dagens tillverkningsföretag i jämförelse 

med kostnader. Oftast finns det en inköpsavdelning som har koll på 

kostnader men ingen avdelning som har koll på produkternas miljöpåverkan 

under dess livscykel. På grund av att LCA används i en större utsträckning i 

CELA uppnås alla steg som redovisas i teorin under 3.1 Livscykelanalys 

(LCA). Tyvärr bortfaller viktiga steg i en LCC, som en tydlig beskrivning 

om när och hur en CBS ska användas i modellen. Det leder till att alla 

kostnader inte redovisas detaljerat och skapar inte förståelse för vilka 

delkostnader som är inbakta i en viss enhetsprocess kostnad. I CELA 

redovisas istället totalkostnaden, det vill säga kostnaden för många 

underliggande kostnader. 
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Det är även viktigt att förstå att den fiktiva kostnaden som beskrivs i 

modellen varierar årligen och är beroende av vilken källa som används. 

Källor skiljer sig för att det är svårt att sätta ett monetärt värde på den 

skadekostnad som uppstår vid utsläpp av koldioxid. En fiktiv kostnad är 

även svår att använda som beslutsunderlag, då det egentligen inte är någon 

som fysiskt får betala kostnaden för utsläppen.  

En annan viktigt aspekt att se över är vilken livscykel som behandlas i 

CELA. Vid modelltestet av CELA användes en snäv livscykel med många 

avgränsningar. Det kan leda till att komplikationer i modellen kan uppstå när 

en större livscykel används som beskrivs i 3.3 Livscykelfaser. Däremot är 

CELA så pass generell att den bör fungerar i olika situationer med 

varierande komponenter och material. Det kan ses som en fördel och 

nackdel. Fördelen är att den fungerar som ett ramverk vid analys av 

komponenters konstruktionsutförande i alla möjliga utformningar och 

material. Däremot är en nackdel att CELA kan bli vag för ett specifikt fall. 

Det resulterar i att det behövs spenderas en del tid att anpassa modellen 

innan den används. 

De begränsningarna som i nuläget finns med CELA kan arbetas bort genom 

att arbeta iterativt mellan stegen modellutveckling och modelltestning som 

beskrivs under 2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt i figur 1. 

CELA uppfyller sitt syfte, att möjliggöra en analys av en komponents 

miljöpåverkan och kostnad. Resultatet visualiserar tydligt kostnadsdrivare 

och stora miljöpåverkansfaktorer för alla tre alternativen. 

7.2.2 Datadiskussion 

Data som samlades in i studien har tre större förbättringsmöjligheter. Det 

beror på att data som har en stor påverkan på slutresultatet var estimerad, 

hela komponentens livscykel beaktas inte och data från leverantörerna går 

inte att kontrollera.  

Leverantörernas vilja att delta i analysen har varierat. Det beror på hur väl 

inarbetat miljöarbetet är och om de är öppna för en jämförelse mot andra 

potentiella leverantörer. Leverantör 3 var mest hjälpsamma och intresserade 

av studien då de hade andra företag som hade börjat ställa samma frågor. 

Genom studien kunde kunskap utbytas med varandra. Leverantör 1 och 2 var 

inte lika hjälpsamma. Leverantör 1 hade inget intresse för studien och 

leverantör 2 använde sig av en extern part för att samla in miljödata. Det har 

inneburit att värden har varit tvunget att estimerats. 

Data som används för tillverkningen av alternativ 2 lider av den största 

osäkerheten då den är estimerad med hjälp av insamlade data från leverantör 

1. Leverantörerna driver samma sorts tillverkning med samma processer, där 

av antogs energiförbrukningen vara ungefärligt densamma. Även om 
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osäkerheten är stor påverkar det inte studiens slutresultat. Alternativ 2 

behöver ha en energiförbrukning som är cirka fem gånger mindre än 

alternativ 1 för att komma ner på samma nivå, vilket inte är möjligt i detta 

fall. 

Verkningsgraden för brutto- och nettovikt under 4.2.5.1 Miljö antogs vara 

densamma för leverantör 1 och leverantör 2 om laserskärningen fanns på 

plats. Om laserskärningen inte adderas till tillverkningsprocessen hos 

leverantör 1 skulle miljöpåverkan i enhetsprocesserna utvinning och 

förädling samt återvinning vara missvisande. Om verkningsgraden faktiskt 

inte är densamma skulle det inte påverka slutresultatet. En högre 

verkningsgrad skulle betyda att mindre material utvinns och då uppstår en 

lägre miljöpåverkan. Det betyder också att mindre material återvinns, vilket 

leder till en större miljöpåverkan när återvinningen räknas som negativa 

utsläpp. Tvärtom om verkningsgraden var lägre. 

För att förstå hur känslig insamlad data är utförs ett test (se bilaga 9). 

Miljövärdena och kostnaderna för varje alternativ ökas med 10 % för att se 

påverkan på den totala summan. För att förstå ökningens känslighet 

divideras den nya totalsumman med den gamla efter en höjning med 10 %. 

Om miljöpåverkan från utvinning och förädling skulle öka med 10 % för 

varje alternativ förändras den totala miljöpåverkan med 51 %, 38 % och 27 

% (bilaga 9). Genom dataanalysen skapas förståelse om att data angående 

miljöpåverkan är känslig för mindre förändring och att de estimerade 

värdena kan ha en stor påverkan på slutresultatet. Mer detaljerat är utvinning 

och förädling samt återvinning de värden som har störst påverkan på 

miljöresultatet. De värdena är insamlade med hjälp av Svenska 

Miljöinstitutet IVL, vilket höjer säkerheten i siffrorna väsentligt och 

resultatet kan anses säkert.  

Dataanalysen visar att data om kostnader inte är känslig för mindre 

förändringar. Det betyder att resultatets pålitlighet ökar. Kostnaden påverkas 

även av ännu en faktor, valutaeffekter. Vid datainsamlingen av kostnader 

användes den nuvarande växelkursen. Om analysen görs om kan 

kostnaderna variera och resultatet blir annorlunda. 

Den andra förbättringsmöjligheten skapas på grund av de fastställda 

avgränsningarna i studien som avgränsar oss till endast 

förstaledsleverantören. Leverantör 1 är en leverantör som köper in mycket 

av sitt material färdigbehandlat och monterar endast ihop delarna till en 

komponent. Leverantör 2 och 3 är leverantörer som tillverkar delarna till 

komponenten. Genom att leverantör 1 köper in mycket av delarna får de en 

lägre miljöpåverkan då de använder mindre energi. Om leverantörerna till 

förstaledsleverantörerna skulle beaktas blir resultatet mer pålitligt, då det 

inte är möjligt att förskjuta miljöpåverkan längre ner i kedjan.  
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Den sista förbättringsmöjligheten är data som samlades in från 

leverantörerna är svår att kontrollera om den stämmer. Har leverantörerna 

inte rätt kompetens för att samla in data, missförstått uppgiften och gör det 

på fel sätt kan resultatet bli felaktigt. För att förhindra det måste en 

användarvänlig enkät skapas. Svårigheten med den använda enkäten (se 

bilaga 7) är hur miljöpåverkan per produkt ska beräknas. För att en korrekt 

jämförelse ska kunna genomföras måste det beräknas på samma sätt för alla 

alternativen. För att undvika att missförstånd uppstår har Skype-möten 

använts under insamlingsprocessen och leverantören har fått presentera 

datainsamlingsprocessen. Om studien görs på nytt kan det tas till nästa nivå 

och fysiskt vara på plats hos leverantören för att samla in data.  
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8. Slutsatser 

I kapitlet slutsatser dras slutsatser om studien kopplat till frågeställningarna och 

ytterligare forskningsmöjligheter beskrivs. 

Alternativ 1 är det mest lämpliga konstruktionsutförandet att välja ur ett 

miljöperspektiv. Alternativ 2 är det mest lämpliga konstruktionsutförandet 

ur ett kostnadsperspektiv. Alternativ 3 är inte mest eller minst lämplig ur ett 

miljö- eller kostnadsperspektiv, den befinner sig mellan alternativ 1 och 2 i 

båda fallen. 

Utvinning och förädling av konstruktionsmaterial är den enhetsprocess som 

påverkar miljön mest. Det kan delvis kompenseras genom att designa en 

komponent som lätt kan återvinnas till hög grad. Därför blir det viktigt för 

Volvo att under designfasen av nya produkter lägga stor vikt på 

produkternas återvinningsbarhet. Kostnaden drivs upp av två faktorer, 

utvinning och förädling samt tillverkning. Det finns en variation mellan 

tillverkningskostnaden som tyder på att val av leverantör spelar en stor roll 

för en komponents totalkostnad. 

Hur kan tillverkningsföretag ta hjälp av LCA och LCC för att kvantifiera 

komponenters miljöpåverkan och kostnad? 

LCA och LCC har kombinerats och författarna har skapat ett nytt verktyg 

vid namnet Cost and Environmental Life-Cycle Analysis, CELA. CELA 

uppnår båda syftena med LCA och LCC. Det har visat sig vara en 

fungerande modell för att kvantifiera komponenters miljöpåverkan och 

kostnad ur ett livscykelperspektiv. Modellen används som ett hjälpmedel för 

att tillverkningsföretag ska välja rätt material och rätt leverantör ur ett miljö- 

och kostnadsperspektiv. 

Hur påverkar komponenters konstruktionsutförande miljö och kostnad? 

Slutsatsen ur resultatet visar att i detta fall har konstruktionsutföranden med 

låg miljöpåverkan en högre kostnad. Konstruktionsutföranden med hög 

miljöpåverkan kostar mindre. 

Det finns möjlighet att forska vidare på: 

- Hur klimatpåverkan kan konkretiseras och visualiseras för att förstå 

påverkan på samhälle och människa.  

- Framarbeta en övergripande standard för LCC. 

- Ta fram ett lätthanterligt arbetssätt för att genomföra LCA och LCC på 

en komplex slutprodukt som består av många komponenter.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Faktorer för växthusgasutsläpp, CO2-ekvivalenter (CO2-
ekv) 
     

Land g/kwh(kg/MWh)  Land g/kwh(kg/MWh) 

Australia 798  Japan 572 

Austria 166  Korea 536 

Belgium 199  Latvia 134 

Brazil 134  Lithuania 204 

Canada 158  Luxembourg 306 

Chile 482  Mexico 506 

China 711  Netherlands 452 

Colombia 182  New Zealand 156 

Costa Rica 81  Norway 8 

Czech Republic 516  Poland 769 

Denmark 300  Portugal 281 

Estonia 1016  Russia 439 

Finland 175  Slovak Republic 176 

France 64  Slovenia 319 

Germany 486  South Africa 926 

Greece 949  Spain 247 

Hungary 293  Sweden 13 

Iceland 0  Switzerland 24 

India 791  Turkey 442 

Indonesia 761  United Kingdom 459 

Ireland 435  United States 489 

Israel 694  European Union 337 

Italy 343    
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 

Bränslen för produktion av värme g/Mj (kg/GJ) g/kwh(kg/MWh) 

Eldningsolja 1 (Eo 1) 80 288 
Eldningsolja 2-5 (Eo 2-5) 82 295 
Gasol 72 259 
Hushållsavfall 40 144 
Naturgas 69 248 
Stenkol 107 385 
Brunkol 104 375 
Torv 118 425 
Verksamhets-, grovavfall 26 94 

   
Fasta biobränslen   
Bark 1,6 5,8 
Energiskog (Salix) 7,8 28 
Returträ (RT-flis) 0,9 3,2 
Spån, sågverksrester 1,6 5,8 
Träbriketter 5,8 21 
Träpellets 5,2 19 
Övrigt, t.ex. skogsflis 2,6 9,4 

   
Biooljor   
FFA (Free fatty acid) 1,5 5,4 
MFA (Mixed fatty acid) 3 11 
Rapsolja 31 111 
Råtalloja 0,7 2,5 
Tallbecksolja 1,8 6,5 
Annan vegetabilisk/animalisk olja 3,4 12 

   
Drivmedel   
Bensin 90,8 327 
Biogas från grödor 27 97 
Biogas övrigt 12,8 46 
Diesel 74,1 266,8 
E85 48,8 176 
ED95 28,4 102 
Etanol 32,7 118 
FAME (t.ex. RME) 31,1 112 
Flygfotogen 78 281 
Fordonsgas 18,9 68 
HVO 11,1 40 
LNG 73,9 266 
Metnaol från Salix 12 43 
Naturgas 69 248 
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Bilaga 9 

Ökning 10 % Miljö Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Utvinning och förädling 811 kg CO2e 893 kg CO2e 635 kg CO2e 

Påverkan på totala miljö 
efter en ökning med 10 % 51 % 38 % 27 % 

Tillverkning 9 kg CO2e 53 kg CO2e 92 kg CO2e 

Påverkan på totala miljö 
efter en ökning med 10 % 0,5 % 2 % 4 % 

Transport 4 kg CO2e 27 kg CO2e 21 kg CO2e 

Påverkan på totala miljö 
efter en ökning med 10 % 0,2 % 1 % 1 % 

Slutmontering 0,05 kg CO2e 0,05 kg CO2e 0,09 kg CO2e 

Påverkan på totala miljö 
efter en ökning med 10 % 0 % 0 % 0 % 

Återvinning 664 kg CO2e 744 kg CO2e 518 kg CO2e 

Påverkan på totala miljö 
efter en ökning med 10 % 41 % 32 % 22 % 

    

Ökning 10 % Kostnad Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Utvinning och förädling 4511 SEK 3499 SEK 3395 SEK 

Påverkan på totalkostnad 
efter en ökning med 10 % 5 % 5 % 5 % 

Tillverkning 5837 SEK 3589 SEK 3515 SEK 

Påverkan på totalkostnad 
efter en ökning med 10 % 6 % 5 % 5 % 

Transport 52 SEK 282 SEK 297 SEK 

Påverkan på totalkostnad 
efter en ökning med 10 % 0 % 0,4 % 0,4 % 

Slutmontering 359 SEK 359 SEK 632 SEK 

Påverkan på totalkostnad 
efter en ökning med 10 % 0,4 % 0,5 % 0,9 % 

Återvinning 758 SEK 758 SEK 464 SEK 

Påverkan på totalkostnad 
efter en ökning med 10 % 0,8 % 1 % 0,6 % 

 



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 


