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Förord 

I dagens samhälle tillverkas och används produkter i en ständigt ökande 
omfattning. Det tillkommer även hela tiden mängder med nya produkter som 
tidigare generationer aldrig skulle kunnat drömma om. De nya produkterna 
försöker hela tiden uppfylla de behov som finns i samhället. 

Produkterna ger direkt eller indirekt upphov till miljöproblem. Den växande 
befolkningens ökade användning och behov av produkter gör att miljöproblemen 
blir allt mer omfattande och komplexa. 

En växande insikt om kopplingen mellan produkter och miljöproblem har 
resulterat i att samhällets och företagens intresse för dessa frågor ökat starkt under 
det senaste decenniet. För att minska miljöpåverkan försöker man se på 
produkterna ur ett holistiskt perspektiv, dvs hela produktens livscykel beaktas. 

Det är produktutvecklingens tidiga faser som till största delen bestämmer en 
produkts totala miljöpåverkan. Det är följaktligen viktigt att miljöaspekterna 
kommer in i dessa faser så att miljöpåverkan kan minskas. 

Denna bok presenterar Miljöeffektanalys1 (EEA2), som är en kvalitativ metod 
för miljöanpassad produktutveckling. Metoden är utvecklad för att kunna användas 
i produktutvecklingens tidiga faser. Fördelarna med EEA metoden är att den är 
enkel att lära sig, går relativt snabbt att genomföra och resulterar i förslag på 
konkreta miljöförbättringar. 

                                                 
1 Metodens namn var tidigare Miljö-FMEA (Environmental-FMEA), ett namn som 
fortfarande används av en del företag. 
2 Environmental Effect Analysis (EEA). På svenska förkortas Miljöeffektanalys metoden 
EEA, dvs samma förkortning som på engelska 
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1  
Miljöanpassad 

produktutveckling 

1.1. Inledning 
Miljöanpassad produktutveckling skiljer sig egentligen inte från vanlig produkt-
utveckling. Därför inleds boken med att beskriva traditionell produktutveckling. 
Kapitlet belyser även vad man kan vinna på att ha en bra och effektiv produkt-
utveckling. 

För att bedöma hur effektiv en produktutveckling är brukar man studera tid, 
kostnad och kvalitet. Dessa variabler är oberoende av vad som skall produceras 
eller storleken av produkten/systemet. Kunden och företagets ledning vill nästan 
alltid att produkterna skall tillverkas fortare, billigare och till högre kvalitet3. En 
stor del av produktutvecklingen omfattar konstruktionsfasen. Professor Jan-Gunnar 
Persson vid KTH har definierat konstruktionsfasen som: 

“En kreativ process som utgående från kundens 
funktions- och kvalitetskrav samt normer och 
säkerhetskrav syftar till att 

• Skapa, verifiera och dokumentera en teknisk 
lösning 

• Framställa tillverkningsunderlag 

Med målet god ekonomi för användare och leverantör.” 

1.2. Produktutveckling 
Förenklat förekommer två olika arbetssätt vid produktutvecklingen, sekventiell och 
integrerad. Sekventiell produktutveckling är det traditionella arbetssättet men av 

                                                 
3 Ullman, D. (1997), The mechanical design process, McGraw-Hill, ISBN 0-07-065756-4, 
New York. 
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olika anledningar har produktutvecklingen gått allt mer mot ett mer strukturerat 
och integrerat/samordnat sätt att arbeta. 

1.2.1. Sekventiell produktutveckling 

Sekventiell produktutveckling (Figur 1) innebär att alla momenten utföres som en 
serie av handlingar. Ett nytt moment startas inte förrän det tidigvarande momentet 
har avslutats. Arbetssättet har visat sig ha ett antal inbyggda nackdelar. 

 

Figur 1. Sekventiell produktutveckling innebär att alla momenten 
utförs som en serie av handlingar. Ett nytt moment startas inte förrän 
det föregående momentet har avslutats. 

Den mest kända nackdelen är ”over the wall” problematiken (Figur 2). Det 
uppstår lätt vattentäta skott mellan de olika avdelningarna och momenten i 
produktutvecklingen vilket ofta resulterar i att viktig information inte kommer dit 
den behövs. Avsaknaden av information ger upphov till en mängd av olika typer av 
suboptimeringar (BILAGA 4). 

 

Figur 2. "Over the wall" problematiken. Information och data skickas 
till nästa steg i kedjan utan att någon återkoppling sker för att 
säkerställa att datan/informationen kan och används på rätt sätt. 

En annan nackdel är att förståelsen mellan avdelningarna lätt blir liten. Detta 
kan resultera i missförstånd i t ex vilken avdelning som ska göra vad. Det kan även 
leda till att t ex arbetsmaterial som skickas från en avdelning till en annan ställer 
till problem för mottagaren. Exempel på det kan vara att konstruktionsavdelningen 
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skickar ritningar till produktionsavdelningen som det inte går att tillverka efter. Ett 
annat är när marknadsavdelningen säljer en produkt som konstruktionsavdelningen 
aldrig tidigare konstruerat. 

Vidare är risken även stor att avdelningen suboptimerar sin verksamhet på 
bekostnad av helheten då det lätt blir att ansvarstagandet för den egna 
verksamheten överordnas ansvaret mot hela företaget. 

Det händer lätt att arbetsuppgifter hamnar mellan två avdelningar vilket inte 
uppmärksammas då ingen vet vem som är ansvarig. 

Avslutningsvis, för att en produktutveckling ska fungera bra måste man ibland 
gå tillbaka för att säkerställa att man utvecklar det som kunderna/marknaden 
efterfrågar. Detta leder i många fall att mycket av arbetet måste göras om, vilket 
kräver extra resurser. 

1.2.2. Integrerad produktutveckling 

Integrerad produktutveckling (Figur 3) bygger på parallella processer i utvecklings-
arbetet. På detta sätt kan man få ner ledtiden, dvs tiden det tar från behov till färdig 
produkt. I den ständigt hårdnande konkurrensen visade sig detta arbetssätt vara en 
bra lösning, för att bli effektivare. 

 

Figur 3. Integrerad produktutveckling innebär att produktutveckling 
sker med parallella processer4. 

En av de första som började förespråka ett integrerat arbetssätt i 
produktutvecklingen var Fredy Olsson som 1976 i sin doktorsavhandling 
presenterar ett strukturerat och integrerat arbetssätt. Olssons idéer har sedan vidare 
                                                 
4 Andreasen, M M., Hein, L. (1988) Integrated Product Development, IFS Ltd, ISBN 0-
948507-21-7, London. 
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utvecklats av bl a Andreasen4 och är idag det mest använda arbetssättet inom 
produktutvecklingen. 

Ett integrerat arbetssätt kräver och uppmuntrar samarbete och kommunikation 
mellan avdelningarna och medarbetarna. Mycket av arbetet bedrivs av 
tvärfunktionella team, bestående av personer från de olika avdelningarna. Detta gör 
att problemen som kännetecknar sekventiell produktutveckling inte uppstår. 

 

Figur 4. Olika faser i en produkts livscykel 5. 

1.3. Miljöanpassning 
Den växande medvetenheten om produkternas koppling till miljöproblemen har 
gjort att ökade krav ställs på att minska produkternas miljöpåverkan. Ett exempel 
är producentansvaret vilket innebär att tillverkaren måste ta hand om produkten när 
den är uttjänt. 

                                                 
5 Magnusson, T. (1997) Handbok för miljöanpassad mekanik-konstruktion - En 
introduktion, Sveriges verkstadsindustrier, ISSN 1104-7178, Orginaltecknare Ulf Östlund 
HB 
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I produktutvecklingen blir miljökraven ytterligare en parameter att ta hänsyn 
till. För att lösa de nya problemet har olika metoder för miljöanpassad 
produktutveckling utvecklats. Syftet med miljöanpassad produktutveckling är: 

“Att redan under utvecklingsstadiet minimera den totala 
miljöpåverkan som produkten orsakar under hela dess 
livscykel”. 

Med en produkts livscykel menas alla de faser som kan kopplas till produkten 
(produktsystemet6), se Figur 4. Alla faser kan ej inkluderas och i praktiken 
genomförs någon form av avgränsning (Kapitel 2.6.1.2). 

Figur 5 visar både produktutvecklingens traditionella fokus respektive det mer 
övergripande livscykelperspektivet. Boxarna i figuren representerar olika processer 
som ingår i produktens livscykel. Mellan de olika processernas gränser flödar 
förutom produkter även information. Observera att figuren är förenklad och i 
verkligheten är kopplingarna mellan de olika stegen betydligt mer komplexa. 

Det mer övergripande fokuset ger inte bara miljövinster utan även ekonomiska 
vinster, i många fall går det inte att särskilja vad som är vad. Den stora fördelen är 
att det vidgade perspektivet minskar risken för suboptimeringar (BILAGA 4). 
Suboptimeringar ger i regel dyrare och mindre funktionseffektiva 
produkter/tekniska system pga att det t ex går åt mer material och energi för att 
erhålla den önskade funktionen. En ökad åtgång av t ex material och energi 
påverkar direkt produktens totala miljöbelastning. 

 

Figur 5. Traditionellt har fokuset i produktutvecklingen varit smalt men 
har numera blivit mer övergripande. 

                                                 
6 En samling av materiellt och energimässigt sammanhängande enhetsprocesser som 
tillsammans utför en eller flera definierade funktioner 
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Konstruktionsarbete är inte linjärt med en startpunkt och en förutbestämd 
slutpunkt utan det är en iterativ process och kan beskrivas som en upprepande 
cykel (Figur 6). Det som generellt styr konstruktionsarbetet är de krav och 
önskemål som har definierats och som ska försöka uppfyllas. Exempel på 
krav/önskemål kan vara t ex: 

 Tillförlitlighet  Tillverkningsaspekter 

 Säkerhet  Design och formgivning 

 Funktion och prestanda  Kostnad 

 Miljö 

Historiskt sett har miljöfrågor ur ett företagsledningsperspektiv upplevts som 
olönsamma och ointressanta att lösa. Det gamla synsättet har i takt med den ökade 
uppmärksamheten om miljöproblemen gett vika för ett mer nyanserat synsätt. Att 
ta miljöhänsyn förknippas inte längre enbart med ökade kostnader och 
arbetsinsatser. Ett företag investerar i förhoppning att investeringen ska ge 
avkastning i framtiden. Att satsa på miljödriven produktutveckling är en 
investering vilket t ex kan leda till att företaget sparar pengar genom minskad 
materialåtgång och ökad försäljning. Den ökade marknaden för miljöanpassade 
produkter gör att allt flera kunder främst väljer de produkter som ger minst 
miljöpåverkan. Företagen ser därför möjligheten att tjäna in de pengar de 
investerar. 

 

Figur 6. Konstruktionsarbetet är en iterativ process. 
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1.4. Produktplanering 
Vid produktplanering är möjligheterna att styra och förändra störst i början av 
projektet, dvs vid förstudien och konceptfasen. Ju tidigare man gör sina ändringar 
desto mindre kommer förändringen att kosta i tid och arbete (Figur 7). En ändring 
på en ritning kostar väldigt lite jämfört med om den måste genomföras när 
produktionen kommit igång7. Detta brukar kallas för konstruktionsparadoxen.  

När möjligheten till förändring är som störst är 
kunskapen om hur produkten kommer att se ut som minst. 
I takt med att kunskapen om produkten växer minskar 
möjligheterna att kunna göra förbättringar. 

Orsaken är att de låsningar som görs allt eftersom i produktutvecklings-
processen, t ex gällande prestanda, fysiska mått, måste låsas upp. Oftast blir de 
inaktuella då förändringen ger nya grundförutsättningar och krav. Mycket av 
arbetet som genomförts blir värdelöst och måste göras om. 

 

Figur 7. Principiell figur som visar hur handlingsutrymmet för 
förändringar i produktutvecklingsprocessen minskar med tiden 
samtidigt som kunskapen och förändringskostnaden ökar. 
                                                 
7 Ottman, J.A. (1994) Ignore Environmental Issues at Your Own Peril, Brandweek, p.17, 
May 9 
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Miljöanpassad produktutveckling går ut på att försöka minska produktens totala 
miljöpåverkan under hela dess livscykel. Arbetet börjar oftast med att man ställer 
upp och kontrollerar krav och önskemål ur miljösynpunkt. En kartläggning av 
produktens hela livscykel genomförs. Oftast delar man upp den i: 

 Tillverkning; Vilken miljöpåverkan har min tillverkning 
av produkten? 

 Användning; Vilken miljöpåverkan har produkten under 
användarfasen? 

 Sluthantering; Vad kommer att ske med produkten när 
den skrotas? 

Vid kartläggningen bör man undvika att fastna i detaljer och mer se till de mer 
övergripande delarna. Figur 8 visar exempel på data som kan vara intressant att 
samla in ifrån produktens livscykel. 

 

Figur 8. Genom att undersöka en produkts miljöbelastning under hela 
dess livscykel kan man få en uppfattning om var man skall göra 
insatserna för att minska dess totala miljöbelastning. 

1.5. Produktkrav och önskemål 
Kravspecifikationen bör behandla miljörelaterade produktkrav/önskemål vid sidan 
om övriga krav/önskemål. För att kunna göra uppföljningar och utvärderingar av 
det erhållna resultatet är det fördelaktigt ifall det går att kvantifiera 
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kraven/önskemålen. Ett exempel på ett kvantifierat krav kan vara att andelen 
ämnen som klassas som miljöfarliga skall minskas med 70% under de kommande 
två åren eller att andelen återvunnet material ska uppgå till 50% i alla nya 
produkter. Ibland går det inte att finna några direkta miljökrav/önskemål på 
produkten och man får då relatera och jämföra med en likadan eller liknande 
produkt.  

Exempel på produktkrav kan vara: 

 Miljöfarliga ämnen: En ny produkt skall inte innehålla 
eller kräva miljöfarliga ämnen för tillverkning eller 
användning.  

 Andel återvunna material: Försök hitta möjligheter att 
använda återvunnet material. Var måste det finnas 
jungfruligt material och var behövs det inte?  

 Avfall, utsläpp och energiförbrukning vid 
tillverkning: Kan man byta något tillverkningssteg eller 
kan något uteslutas? 

 Avfall, utsläpp och energiförbrukning vid 
användning: Hur stor är vattenförbrukningen? Vilket 
drivmedel kommer att användas? 

 Livslängd: Hur länge kommer produkten att användas? 
Vilka delar kommer att slitas, kan de bytas ut lätt för att 
öka livslängden? 

 Demonterbarhet: Kan produkten demonteras för att 
underlätta sluthantering? 

 Återanvändning: Kan standardiserade komponenter 
användas i andra nya produkter eller som reservdelar? 
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2  
Miljöeffektanalys — EEA 

Detta kapitel beskriver Miljöeffektanalys8 (EEA9) metodiken samt arbetsgången 
vid genomförandet. Metoden är under ständig utveckling och nya erfarenheter 
erhålls hela tiden och ett arbete pågår att kontinuerligt föra in dessa i metodiken. 
En aktuell studie är att testa metodens för- och nackdelar när små och medelstora 
företag använder den. 

För att erhålla den senaste informationen om metodens utveckling kan man 
besöka hemsidan, http://www.eea.nu. 

2.1. Historik  
EEA tillkom i mitten på 90-talet på grund av behovet att finna en enklare och 
snabbare bedömningsmetod för miljöpåverkan än de då tillgängliga metoderna. 
Viktiga krav på metoden var god pedagogik och igenkännande för konstruktörerna 
för att underlätta implementeringen och öka acceptansen. Samtidigt skulle metoden 
kunna användas inom ramen för ett miljöledningssystem. 

Samtidigt hade FMEA (BILAGA 3) metodiken ett starkt fäste inom industrin 
och användes av många företag som arbetade med kvalitetssystem i sin 
produktutveckling för att förebygga kvalitetsproblem. EEA kom att utvecklas med 
FMEA som förebild. 

Ett av de företag som tidigt började utveckla en modifierad FMEA med 
miljöperspektiv var HRM/Ritline AB, ett konsultföretag i Göteborg vars 
verksamhet bland annat omfattade utveckling och konstruktion av bilkomponenter. 
Företaget började införa miljöledningssystem enligt ISO 14 001 våren 1996, men 
tyckte att de metoder för livscykelanalyser som fanns var för komplicerade för att 
erhålla snabba miljöbedömningar tidigt i produktutvecklingen. Istället utvecklade 
man en för företaget enklare metod som i början kallades Miljö-FMEA. 

                                                 
8 Metodens namn var tidigare Miljö-FMEA (Environmental-FMEA (E-FMEA)), ett namn 
som fortfarande används av en del företag.  
9 Environmental Effect Analysis (EEA). På svenska förkortas Miljöeffektanalys metoden 
EEA, dvs samma förkortning som på engelska 
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Idéerna presenterades för bland andra Volvo Personvagnar AB som såg 
möjligheten att använda arbetssättet i sin produktutvecklingsverksamhet. Under 
1997 utvecklades metoden ytterligare på Volvo Personvagnar AB för att passa 
deras verksamhet. 

I slutet av 1997 gav Sveriges Verkstadsindustrier (VI) genom sin 
Kretsloppskommitée i uppdrag åt IVF Linköping att ta fram ett enkelt hjälpmedel 
för miljöanpassad produktutveckling, med utgångspunkt från traditionell FMEA-
metodik. Detta skedde i samarbete med Volvo Wheel Loaders AB och resulterade i 
en metod snarlik den som tidigare tagits fram. VI tog senare initiativ till att 
formalisera metoden och började att sprida och utbilda i metoden bland sina 
medlemsföretag. 

Under 1998 visade ett flertal företag intresse för metoden och började aktivt 
använda den och samtidigt startade Högskolan i Kalmar ett NUTEK finansierat 
forskningsprojekt i syfte att vidareutveckla metoden. 

Metoden har även introducerats internationellt, den första gången på Seminar on 
Life Cycle Design på KTH i Stockholm den 16-18 september 1998 och därefter i 
början av 1999 på ytterligare två internationella konferenser, den ena i Japan och 
den andra i Kalifonien.  

I takt med den ökande användningen av metoden väcktes frågan om ett 
lämpligare namn än Miljö-FMEA/E-FMEA. Juridiska hinder förutspåddes om 
namnet användes i USA, där FMEA-begreppet var namnskyddat. Hösten 1999 
ändrades således namnet från Miljö-FMEA/E-FMEA till Miljöeffektanalys (EEA-
Environmental Effect Analysis). 

2.2. Vad är EEA? 
EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande 
miljöpåverkan från en produkt tidigt i ett utvecklings-
projekt för att i tid kunna utvärdera alternativa material, 
processer etc. Genom detta hindras eller begränsas 
negativ miljöpåverkan i en produkts hela livscykel på ett 
enkelt och kostnadseffektivt sätt10. 

Vid EEA används tillgänglig kompetens tillsammans med tidigare erfarenheter 
för att minska miljöpåverkan från konstruktioner i alla steg i livscykeln. Det är 
viktigt att poängtera att man i en EEA lägger tyngdpunkten på att analysera utifrån 
de miljökrav som finns på produkten och att miljögranskningen är ett grupparbete 
mellan olika funktioner i ett företag. En av metodens stora fördelar är att den kan 
och bör användas i tidiga faser i ett produktutvecklingsprojekt. 
                                                 
10 HRM/Ritline AB, Högskolan i Kalmar, IVF Linköping, Sveriges Verkstadsindustrier 
(2000) Miljöeffektanalys (EEA) – Principer och struktur 
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Med en EEA försöker man hitta så kallade hot spots, dvs de miljöeffekter som 
kan bedömas som särskilt viktiga att arbeta med för att få ner produktsystemets 
miljöpåverkan. EEA kan liknas vid en kompass med vars hjälp man kan ställa in 
kompassriktningen för det fortsatta  miljörelaterade produktutvecklingsarbetet. 

Ytterligare ett syfte med metoden är att fungera som ett pedagogiskt verktyg. 
Alla inblandade lär sig vilka miljöeffekter som kan uppkomma och ökar därmed 
automatiskt den allmänna miljökompetensen. 

Kortfattat kännetecknas en EEA av följande egenskaper: 

 Systematisk studie av miljöeffekter hos produktsystem 
från råmaterialutvinning till slutgiltig kvittblivning. 

 Analys utifrån miljökrav. 

 Detaljeringsgraden tillika tidsramen hos en EEA kan 
variera beroende på vald måldefinition och 
systemgränser. 

 EEA är en kvalitativ metod. 

 Antaganden och datakällor skall redovisas på ett 
transparent11 och begripligt sätt. 

 EEA bör främst användas för internt bruk och då främst 
vid produktutvecklingen. 

 Det finns ingen specifik eller enskild metod för att 
genomföra en EEA. Beroende på tillämpningar och krav 
kan varje analys utföras med flexibilitet. 

 Det går inte att jämföra två olika tekniska funktioner med 
varandra. 

 Kan vara en del i ett miljöledningssystem enligt ISO 
14001. 

                                                 
11 Redovisningen ska ske så att det är lätt att förstå hur antaganden, datakällor och data är 
sammankopplade. 
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2.3. Sammanfattning av arbetssätt och 
metodstruktur 

För att underlätta den vidare metodpresentationen ges en kort och övergripande 
överblick av metoden och det arbetssätt som förknippas med den. 

EEA är en systematisk process som utförs av en tvärfunktionell grupp. 
Analysen innefattar ett antal aktiviteter vilka bör samordnas med övriga aktiviteter 
i produktutvecklingsarbetet. De olika aktiviteterna, förberedelser, inventering, 
analys, implementering och uppföljning (Kapitel 2.5) planeras in i den projektplan 
som upprättas innan projektstart. Planering av en EEA bör alltså i möjligaste mån 
sammanfalla med övrig projektplanering. 

Förberedelsearbetet består av att samla in relevant information avseende den 
aktuella produkten, produktens livscykel och de miljöeffekter som är förknippade 
med den. Av speciellt intresse är nuvarande och förväntade lagkrav, marknadskrav 
och interna krav (styrande dokument, interna miljömål etc) samt produktens 
materialinnehåll, tillverkningsprocesser, hur den används och resthanterings-
scenario. Om livscykelanalyser tidigare genomförts kan dessa ge värdefulla indata 
till en EEA. Det är viktigt att poängtera att datainsamlingen bör vara heltäckande, 
men inte nödvändigtvis detaljerad med exakta uppgifter. 

EEA-metoden använder ett speciellt formulär (Kapitel 2.4) för att strukturera 
analysen. Vid ifyllandet av formuläret är det viktigt att EEA-arbetsgruppen 
(Kapitel 2.7) gör det tillsammans. Dels för att få ett livscykelperspektiv men även 
för att uppnå konsensus då bl a metoden använder sig av kvalitativa data och 
värderingen är subjektiv. Men det beror även på att analysens förslag på 
förbättringsåtgärder kan beröra flera funktioner i företaget. 

Granskningen sker utifrån produktens livscykel, vilken kan delas in i olika faser 
(t ex Inköp/Anskaffning – Tillverkning – Användning – Resthantering). Arbets-
gruppens sammansättning kan variera, men representation från konstruktion, 
produktion, marknad, inköp och projektledning bör finnas med. Granskningen leds 
av en person med god miljökunskap och som dessutom är väl insatt i företagets 
produkter och produktutveckling. Resultatet av miljögranskningen blir att man 
pekar ut ett antal betydande miljöeffekter för produkten och för dessa föreslår man 
sedan åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är: byta material, tillverkningsmetod, 
komponent, specificera miljörelaterade krav som inkluderas i produktens/projektets 
kravspecifikation, söka mer information och utreda alternativ. 

När de föreslagna åtgärderna är genomförda görs en uppföljande miljö-
granskning där berörda miljöeffekter omvärderas för att kontrollera att åtgärderna 
har gett positiva resultat och lett till en totalt sett bättre miljöpåverkan. 
Uppföljningen utförs av samma grupp som tidigare utfört miljögranskningen. 
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Det sista steget i processen är dokumentering. Dokumentering är viktig för att 
kunna kommunicera resultaten och förenkla arbetet med EEA i nästa 
produktutvecklingsprojekt. 

För att miljögranskningen skall ha god möjlighet att påverka produkt-
utvecklingen bör den genomföras tidigt i utvecklingsprojektet. Figur 9 visar en 
schematisk bild av ett produktutvecklingsprojekt där miljögranskningen planerats 
in efter den inledande tekniska/miljömässiga kravsättningen för att på så vis göra 
det möjligt för miljögranskningen att påverka projektets detaljerade tekniska 
kravsättningen/kravspecifikation. 

 

Figur 9. Schematisk bild av ett produktutvecklingsprojekt där 
miljögranskningen planerats in före den detaljerade tekniska 
kravsättningen. 

2.4. EEA-formulär 
Vid genomförandet av en EEA används ett speciellt formulär. Figur 10 visar ett 
exempel på hur ett sådant formulär kan vara utformat. Formulärets utformning 
avgörs beroende på vilken typ av värderingsmetod som används samt vilka 
huvudfält som den enskilda användaren har behov av. I BILAGA 1 finns det fyra 
exempel på formulär, det som skiljer dem är värderingsmetoden. 

Formuläret delas in i fyra olika delar, Formulärhuvud, Inventeringsdel, 
Värderingsdel och Åtgärdsdel (Figur 11). 
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Figur 10. Exempel på ett EEA-formulär. 
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Figur 11. Ett EEA formulär består av fyra delar, Formulärhuvud (1), 
Inventeringsdel (2), Värderingsdel (3) samt Åtgärdsdel (4). 

Formuläret är ett hjälpmedel för att få den systematik som är en av EEA-
metodens främsta fördelar. Formuläret fungerar även som ett viktigt 
dokumentationsmedium, något som inte är minst viktigt vid uppföljning och 
utvärdering av en EEA. Nedan följer en kort beskrivning av formulärets olika fält 
samt hur de fylls i. 

2.4.1. Formulärhuvudet 

Formulärhuvudets funktion är att underlätta framtida identifikation av den 
genomförda miljögranskningen. Vissa företag har speciella krav och behov och det 
är därför nödvändigt att ibland göra ändringar och tillägg. Exempel på fält som kan 
vara bra att ha med i formulärhuvudet är: 

 Artikelbenämning – beteckning på aktuellt 
produktsystem. 

 Artikelnummer – för aktuellt produktsystem. 

 Ritn. Nr – på aktuell ritning som används vid 
genomgången. 

 Funktion – av aktuellt produktsystem. 

 Datum – för aktuell EEA genomgång. 

 Utgåva – ordningsnummer för aktuell 
genomgång/uppföljning. 

 Projekt – beteckning på aktuellt projekt. 

 Leverantör – av aktuellt produktsystem. 

 Övrig info – annan information som kan vara relevant 
för det aktuella produktsystemet. 
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 Uppföljningsdatum – för den aktuella 
miljögranskningen och de åtgärder som rekommenderas 
och beslutas. 

 Sida nr – sidnumrering då det ofta behövs flera EEA-
formulär för att genomföra en miljögranskning.  

 EEA-ledare – den som leder arbetet med 
miljögranskningen.  

 EEA-deltagare – namn på de som deltar vid 
miljögranskningen. 

2.4.2. Inventeringsdelen 

Inventeringsdelen av formuläret består av fälten Livscykel och Miljökaraktäristik 
(Figur 12) i vilka man dokumenterar miljögranskningen (Kapitel 2.9).  

 

Figur 12. EEA-formulärets inventeringsdel. 

2.4.2.1. Livscykel 

Nr - Ett ordningsnummer för respektive aktivitet vars syfte är att underlätta 
identifiering vid senare bearbetning av analysen.  

Livscykel - I denna kolumn fyller man i vilken livscykelfas den aktuella aktiviteten 
inträffar. Valet av livscykelfaser beror på vilken omfattningen och vilka 
avgränsningar man gjort för miljöeffektanalysen. Den vanligaste indelningen av 
livscykelfaserna är: 

 Inköp/Anskaffning (I) 

 Tillverkning (T) 

 Användning (A) 

 Resthantering (R) 
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Ibland kan det för analysens tydlighet vara fördelaktigt att göra en mer 
detaljerad uppdelning av de ovan nämnda livscykelfaserna. En anledning kan vara 
att analysen syftar till att se mer detaljerat var i t ex tillverkningen som de 
viktigaste aktiviteterna med tillhörande miljöeffekter uppstår. 

En annan anledning kan vara att antalet identifierade aktiviteter med tillhörande 
miljöeffekter blir så många att det blir svårt att överblicka om inte den förfinade 
uppdelningen görs. Inte minst kan det vara svårt för en utomstående att hitta i 
analysen. 

I listan nedan finns exempel på en mer detaljerad indelning av livscykeln: 

 Utvinning av råmaterial 

 Transporter 

 Förädling av råmaterial 

 Komponent tillverkning 

 Montering 

 Försäljning 

 Användning 

 Demontering och sortering 

 Återvinning 

 Deponi 

2.4.2.2. Miljökarakteristik 

Nästa steg i EEA-formuläret är miljökarakteristiken, dvs säga vilka aktiviteter med 
tillhörande miljöeffekter som är kopplade till de i steget ifyllda livscykelfaserna. 

Aktivitet - En aktivitet är en händelse eller ett moment vid vilket det uppkommer 
en eller flera miljöeffeker. Identifiera, i alla steg av produktsystemets livscykel, de 
aktiviteter som är relaterade till de miljökrav och de tidigare erfarenheter som finns 
i projektet.  

Miljöeffekt - Yttre och/eller inre påverkan på omgivningen orsakad av en 
mänsklig aktivitet. Följande kan i förlängningen bl a ge upphov till miljöeffekter: 

 Resursförbrukning av energi, material, vatten och mark. 

 Utsläpp till luft, vatten och mark. 

 Avfall och restprodukter (farligt avfall och övrigt avfall 
enligt miljölagstiftningen). 
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2.4.3. Värderingsdelen 

När inventeringsdelen är ifylld görs en värdering. Det finns ett antal olika 
värderingsmetoder och varianter av dessa (Kapitel 3). Huvudprincipen för de flesta 
av värderingsmetoderna är att man utifrån olika parametrar värderar de olika 
miljöeffekterna. Exempel på parametrar är Styrande dokument, Intressenter, 
Omfattning av miljöpåverkan, Förbättringsmöjlighet och Påverkansmöjlighet. 

Värderingsdelen resulterar i en lista över sk hot spots, dvs aktiviteter vars 
miljöeffekter ger signifikant påverkan. 

2.4.4. Åtgärdsdelen 

Med hjälp av värderingen väljs de aktiviteter ut som bör och kan åtgärdas. I EEA-
formulärets åtgärdsdel sker framtagandet av åtgärdsförslag som sedan värderas en 
gång och därefter genomförs. Nedan följer en kort beskrivning av åtgärdsdelens 
olika kolumner (Figur 13). 

 

Figur 13. EEA-formulärets åtgärdsdel. 

2.4.4.1. Åtgärdsförslag 

Rekommenderad åtgärd – Med utgångspunkt från den värdering som gjorts tas 
lämpliga åtgärder fram för att eliminera eller reducera miljöeffektens 
miljöpåverkan. 

Miljöeffekt – Här fyller man i de miljöeffekter som den rekommenderade åtgärden 
ger upphov till.  

2.4.4.2. Värdering 

För att säkerställa att den rekommenderade åtgärden ger en förbättring genomförs 
en värdering av den. För mer information om värderingsmetoder se kapitel 3.  
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2.4.4.3. Genomförande 

Anmärkningar – Anmärkningar, hänvisningar och kommentarer, t ex hänvisning 
till när beslut om åtgärd skall fattas, hänvisningar till dokument eller pågående 
utredningar osv. 

Ansvarig avd – Person eller avdelning inom företaget som ansvarar för att 
åtgärden genomförs. 

2.5. Flödesschema för genomförandet av en 
EEA 

En EEA genomförs enligt en principiell struktur enligt Figur 14 och den vidare 
metodikpresentationen utgår från den. Strukturen och framförallt dess 
återkopplande pilar ska inte tolkas alltför bokstavligt. EEA är en iterativ process 
och i praktiken finns det återkopplingar hela tiden. Figuren visar bara de största och 
vanligaste återkopplingarna. 

2.6. Måldefinition och val av systemgränser 
De system som undersöks är generellt mycket komplexa. Det är därför mycket 
viktigt att i ett tidigt stadie klart definiera målet för analysen för att utifrån den 
sedan kunna definiera rätt systemgränser. Om inte detta görs finns risken att fel 
saker undersöks vilket resulterar i att undersökningens resultat blir dåligt alternativt 
missvisande och därmed kanske helt oanvändbart. 

2.6.1. Måldefinition 

Den inledande frågan som bör ställas är varför analysen ska genomföras och vidare 
vad resultatet ska användas till. Det är först när man vet detta som det går att välja 
rätt metod för analysen. Tyvärr är det vanligt förekommande att analysmetoden 
väljs redan innan dessa frågor har besvarats, vilket generellt resulterar i ett sämre 
resultat både vad gäller kvalitet, tid och pengar. 

Antag till exempel att syftet är att få fram riktlinjer för produktutvecklingen 
med avseende på miljö för en produkt. Vid analysens start finns inga kvantitativa 
data om produkten. Det som finns är ett koncept som beskriver en lösning på 
produktens funktionen. Att i detta fallet använda en kvantitativ metod, t ex 
livscykelanalysmetoden är sällan meningsfullt. När det finns tillräckligt med 
kvantitativ data för att kunna göra analysen har man generellt redan passerat 
gränsen för att kunna göra de viktiga produktförbättringarna. Istället bör en 
kvalitativ metod användas som gör att ett resultat kan erhållas ganska omgående så 
att dessa kan implementeras i produktutvecklingsprocessen. 
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Figur 14. Principiellt flödesschema för genomförandet av en EEA. Till 
höger i figuren finns referenser till de för delmomenten aktuella 
kapitlen. 

Måldefinitionen kan behöva ändras då det kanske i senare steg av analysen 
framkommer t ex att förutsättningarna har ändrats.  



 Kapitel 2 – Miljöeffektanalys – EEA 31 

För att underlätta arbetet med att definiera en EEA-studie redovisas nedan en 
lista med lämpliga frågor som bör besvaras. Frågeställningarna förklaras närmare i 
kommande kapitel. 

 Vad är det som ska undersökas och varför? 

 Vilken/vilka funktioner löser det undersökta 
produktsystemet/systemen? 

 Vilken/vilka funktioner har det undersökta 
produktsystemet/systemen? 

 Vilka krav på data måste ställas för att uppfylla 
målsättningen med analysen? 

 Vilka antaganden och begränsningar måste genomföras? 

 Vilka resurser i form av tid, pengar och personal finns 
allokerat till analysen? 

 Hur skall resultatet presenteras, vilka är mottagarna? 

2.6.1.1. Funktion 

Ett grundvillkor för ett produktsystems existensberättigande ligger i det faktum att 
det erbjuder minst en funktion. Efterfrågan av olika funktioner uppkommer, 
förändras och försvinner hela tiden i takt med att samhället utvecklas. Det är denna 
ständigt pågående process som gör att nya produkter hela tiden utvecklas för att på 
ett bättre sätt tillgodose funktionen. 

Definiera produktsystemets funktion 

Vid en EEA är det i regel fördelaktigt att det aktuella produktsystemets funktion 
definieras. Vid produktutveckling, såväl ny som vidareutveckling, är det viktigt att 
hela tiden ha funktionen aktuell. Det kan visa sig att den valda konceptet för att 
erhålla funktionen kan ersättas med ett bättre lämpat koncept.  

Definitionen av funktionen bör skrivas så kort som möjligt och vara känd av 
alla som är aktivt involverade i analysen. Då ett produktsystem kan ha flera 
funktioner är det viktigt att man försöker välja den för analysen mest relevanta. 
Några enkla exempel på funktioner är, hygienisk kundförpackning av en liter 
mjölk, lagring av 1200mAh, lagring av 1 Mb data.  

Jämförelse mellan två produkter med avseende på funktion 

Det går inte att jämföra två produkters funktion med EEA. Metodens kvalitativa 
karaktär gör att det inte går att få några parametrar som möjliggör en jämförelse 
mellan de produkterna.  
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2.6.1.2. Systemgränser 

Att definiera systemgränser och därmed avgränsa analysen är direkt avgörande för 
att analysen ska gå att genomföra. Ett produktsystem är vanligtvis ett mycket 
komplext system bestående av huvudprocesser som i sin tur innehåller 
subprocesser12 vilka i sin tur innehåller subprocesser osv. Skulle alla dessa 
processer inkluderas i analysen skulle den i princip bli oändligt stor och därmed 
olöslig. Dessutom minskar generellt betydelsen/inverkan av varje undernivå ju 
längre från det studerade systemet som den undersökta processen finns. 

Arbetet med att finna systemgränser är en iterativ process och det går oftast inte 
att redan ifrån början exakt fastställa vilka systemgränser som ska användas. Det 
händer att valet av systemgränser måste korrigeras under analysens gång pga att t 
ex nya data om processerna framkommer (Kapitel 2.4.2). 

Figur 15 visar exempel på processer som kan ingå i ett produktsystem samt hur 
de ligger utspridda tidsmässigt över produktsystemets livscykel. Ett 
produktsystems livscykel kan generellt delas in i tre huvuddelar, tillverknings-, 
användnings- och resthanteringsfas. Denna indelning kan vara användbar, vilket 
kommer visas senare, vid inventeringsarbetet. 

En metod för att definiera systemgränserna är att börja med att analysera den 
tänkta konceptet för att erhålla funktionen, samt vilken typ av livscykel detta 
medför. 

Förenklat kan produktsystem delas in i två huvudtyper, med avseende på 
användarfasen: Användarfasen kan vara aktiv eller passiv (Figur 16). 

För många aktiva produkter står generellt användarfasen för den största delen av 
den totala miljöpåverkan. I dessa fall är det viktigt att fokusera just på denna fas då 
det generellt är där de största förbättringarna kan göras. 

De aktiva produktsystemen kan delas in i tre olika undertyper. Den första är då 
produktsystemet under sin användarfas kräver andra produktsystem för att 
funktionen ska erhållas. Exempel på denna variant av produktsystem är 
tvättmaskiner och diskmaskiner som t ex kräver tvättmedel, vatten och energi. 

Den andra varianten är då produktsystemet påverkar andra produktsystem under 
användarfasen. Denna påverkan kan t ex vara genom den egenvikt produkten har t 
ex lastpallar, containrar och förpackningar som genom sin vikt kan påverka 
energiförbrukningen vid transporter. 

Den sista varianten är en kombination av de två första. Produktsystemet kräver 
både andra produktsystem samt påverkar andra produktsystem när den används. Ett 
exempel är en bilar, genom att minska bilens vikt kan t ex bränsleförbrukningen 
och slitaget på t ex fjädring minska. 
                                                 
12 Processer som är underordnad en process. 
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Figur 15. Exempel på processer som kan ingå i ett produktsystems 
livscykel. Figuren visar även exempel på inflöden och utflöden. 

 

 

Figur 16. Aktiv kontra passiv produkt med avseende på 
användarfasen. 
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Ett passivt produktsystem, är ett system där användarfasen i stort sett inte 
påverkar och påverkas av andra produktsystem. Denna typ av produktsystem är 
generellt fasta/statiska och ett exempel på denna typ är en skärbräda.  

Genom att konstatera ifall produktsystemet är passivt eller aktivt kan man 
prioritera hur undersökningen ska genomföras. Användarfasen hos ett passivt 
produktsystem kan generellt prioriteras ned, då denna fas i dessa fall endast står för 
en mycket liten del av den totala miljöpåverkan. För en aktiv produkt skall man 
prioritera användarfasen då det generellt är denna fas som ger den största 
miljöpåverkan. 

Vilka övriga avgränsningar kan då göras? Nedan följer exempel på de 
vanligaste. 

 Mot andra natursystem – Var börjar och slutar det 
undersökta produktsystemets livscykel? En vanlig 
startpunkt brukar vara någon form av råvaruuttag från 
naturen. Exempel på natursystem är lager-13 och 
flödesresurser14. Vad som definieras som vaggan/graven 
på det undersökta produktsystemet beror på vad som ska 
undersökas. 

 Mot andra produktionssystems livscykler – Olika 
produktsystem är vanligtvis kopplade till varandra i ett 
mycket komplext nätverk med en mycket stor geografisk 
spridning. Ett exempel är när en maskin/process används 
för tillverkning av mer än den undersökta produkten, t ex 
ett oljeraffinaderi som producerar en mängd olika 
petrokemiska produkter genom samma process. Vid 
analysen är det viktigt att försöka avgränsa mot de andra 
livscyklerna utan att resultatet blir felaktigt eller 
missvisande. 

 Geografiska – Olika delkomponenter till ett 
produktionssystem kan t ex tillverkas i olika delar av 
världen, med varierande infrastruktur, elproduktion, 
avfallshantering etc. Vidare varierar miljöns 
motståndskraft mot t ex luftföroreningar mellan olika 
geografiska områden. Det är därför viktigt att definiera 

                                                 
13 Ändliga naturresurser som finns lagrade i jordskorpan, t ex fossila bränslen och malmer. 
Nyproduktionen/Tillförslen är så begränsad att den i princip kan sättas till noll i förhållande 
till ett mänskligt perspektiv. 
14 Flödesresurser nyskapas hela tiden och har generellt solen som sin primära energikälla. 
Exempel på flödesresurser är vatten- och vindkraft, trä och vete. 
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inom vilka geografiska områden produktsystemet finns 
och används. 

 Tiden - Produktsystems livscykler är olika långa och 
detta ställer till olika typer av problem. Har 
produktsystemet en mycket lång livscykel försvårar detta 
generellt bedömningen av hur produktsystemet kommer 
att hanteras i resthanteringsfasen. Den resthanterings 
teknik som finns idag är kanske ersatt av andra 
förbättrade tekniker då produktsystemet ska tas om hand. 

 Produktionskapital - Med produktionskapital menas t 
ex de produktionshjälpmedel som behövs t ex byggnader, 
maskiner, fordon och vägar. Generellt inkluderas inte 
dessa under förutsättning att de inte på ett avgörande sätt 
påverkar produktsystemets miljöpåverkan. 

 Personal - För att hantera ett produktsystem erfordras 
människor som ska bo, äta, transporteras mm. Dessa 
aktiviteter orsakar någon form av miljöbelastning men 
generellt inkluderas ej dessa i analysen.  

2.6.2. Datakvalitetskrav 

Datakvaliteten vid en EEA är avgörande för studiens relevans och tillförlitlighet. 
Till skillnad från t ex en livscykelanalys, ställer EEA metoden inga kvantitativa 
utan endast kvalitativa krav på datan.  

För att datakvaliteten ska kunna säkerställas är det viktigt att källorna och 
egenskaperna av data som används under studien dokumenteras. Egenskaperna av 
data bör främst rikta in sig mot:  

 Tidsrelaterad täckning (Hur gammal är datan, är den 
fortfarande aktuell?) 

 Geografisk täckning (För vilket geografiskt område gäller 
datan, lokalt, regionalt, nationellt, kontinentalt eller 
globalt?) 

 Teknologisk täckning (Vilken är statusen på den använda 
tekniken?) 

 Specifik/Generell data (Är datan specifik eller är det 
medelvärden som används) 

2.7. EEA-arbetsgrupp 
Vid en EEA är det viktigt att få in kunskap från hela det undersökta 
produktsystemets livscykel och detta görs bland annat genom bildandet av en EEA-
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arbetsgrupp. EEA-arbetsgruppens sammansättning bör vara tvärfunktionell, det vill 
säga innehålla personer med kunskap så att dessa totalt täcker in en så stor del av 
livscykeln som möjligt. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att antalet medlemmar 
i arbetsgruppen bör vara cirka åtta funktioner.  

Deltagarna i arbetsgruppen representerar med sin kunskap olika funktioner i 
arbetsgruppen. Funktionsindelningen är inte helt strikt utan måste anpassas till 
situationen, t ex: 

 En person representerar en eller flera funktioner, detta är 
vanligt hos små och medelstora företag. 

 En funktion delas mellan två eller flera personer, t ex vid 
mycket komplexa produkter. 

Nedan följer en lista med ett antal olika funktioner som bör vara representerade i 
arbetsgruppen: 

2.7.1.1. Koordinator 

Arbetsuppgift: Förbereda och leda EEA-genomgångar.  

Egenskaper: Bör vara erfaren att leda och strukturera arbete och möten. Ha god 
allmän miljökunskap samt god kunskap om företagets miljöledning, miljömål och 
interna miljökrav. Vidare bör han/hon även vara insatt i nuvarande och förväntade 
myndighetskrav, samt ha god kännedom om var miljöinformation kan sökas. 
Avslutningsvis, skall även vara insatt i hur företagets produktutvecklingen bedrivs.  

Funktion: Vanligtvis företagets miljöansvarig/miljösamordnare. 

2.7.1.2. Projektledare 

Arbetsuppgift: Det är projektledaren som planerar in EEA analysen i 
produktutvecklingsprojektet, samt verkar som sammankallade till EEA möten. 
Fungerar som ett bollplank för koordinatorn under förberedelserna och avgör i 
samråd med koordinatorn vilka personer/funktioner som skall ingå i arbetsgruppen. 

Egenskaper: God kunskap om företagets produktplanering och produktutveckling. 

Funktion: Vanligtvis projektledaren för det aktuella produktutvecklingsprojektet. 

2.7.1.3. Inköpare 

Arbetsuppgift: Sakkunnig vad gäller underleverantörernas komponenter i 
produktsystemet. 

Egenskaper: Bör ha god kunskap om underleverantörernas produkter, t ex 
ingående material, energiåtgång, emissioner och avfall vid tillverkning. Kunskap 
om underleverantörernas miljöprofil och deras praktiska arbete. Det är även viktigt 
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att kunskap finns om transportsätten och transportvägarna från underleverantörerna 
till det egna företaget.  

Funktion: Erfaren inköpare 

2.7.1.4. Konstruktör 

Arbetsuppgift: Sakkunnig vad gäller produktsystemets konstruktion, material mm. 

Egenskaper: Bör vara teknisk specialist på det aktuella produktsystemet, dvs har 
en god kunskap om produktens tekniska uppbyggnad, funktion och ingående 
material, samt tänkbara alternativa tekniska lösningar/koncept och material. 

Funktion: Erfaren konstruktör 

2.7.1.5. Produktionstekniker 

Arbetsuppgift: Sakkunnig vad gäller tillverkningen av produktsystemet. 

Egenskaper: Bör ha god kunskap om t ex energiförbrukning, 
kemikalieanvändning, emissioner och avfall för de tillverkningsprocesser inom 
företaget som behövs vid tillverkningen av produktsystemet. 

Funktion: Erfaren produktionstekniker 

2.7.1.6. Marknadsansvarig 

Arbetsuppgift: Sakkunnig vad gäller kundkrav och behov, samt distributionen ut 
till kund.  

Egenskaper: Bör ha en god allmän kunskap om den aktuella marknadens 
nuvarande och kommande kundkrav och behov. Kunskap om distributionssystemet 
ut till kund, vilka transportmedel används och vilka är transportvägarna.  

Funktion: Erfaren säljare 

2.7.1.7. Servicetekniker 

Arbetsuppgift: Sakkunnig vad produktsystemets användningsfas. 

Egenskaper: Bör vara väl insatt i hur produktsystemet installeras, används, 
servas/repareras, uppgraderas e t c, samt energi- och materialförbrukning, 
emissioner och avfall som uppkommer i samband med detta. Kunskap om varför 
produktsystemen slutgiltigen kasseras är också viktigt. 

Funktion: Erfaren servicetekniker 
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2.7.1.8. Resthanterare 

Arbetsuppgift: Sakkunnig om vad som händer med det kasserade produktsystemet. 

Egenskaper: Bör vara insatt i hur olika typer av produktsystem resthanteras, samt 
energi- och materialförbrukning, emissioner och avfall i samband med detta. 
Vidare vad det eventuellt återvunna materialet/energin används till. 

Funktion: Det är generellt ovanligt att företag har någon med denna erfarenhet. 
För att få erfarenheten kan det därför vara bra att samarbeta med något väletablerat 
resthanteringsföretag. Ett alternativ kan vara en servicetekniker från det egna 
företaget eller från ett företag som servar den aktuella produkten. 

2.8. Identifiering av produktrelaterade 
miljökrav 

Identifieringen av produktrelaterade miljökrav är en mycket viktig och ibland svår 
del av en EEA. Det kan vara svårt att säkerställa att man har fångat in rätt krav. För 
att förenkla och förtydliga identifieringen av produktsystemets miljökrav brukar 
man dela upp dem i tre grupper, baserat på vem som ställer dem: 

 Myndighetskrav 

 Marknadskrav  

 Interna krav 

2.8.1. Myndighetskrav 

I detta sammanhang definieras miljörelaterade myndighetskrav i ett vidare 
perspektiv. Förutom de lagar och förordningar som finns innefattas även krav från 
andra nationella och internationella kommittéer/delegationer inom miljöområdet. 
Myndighetskraven kan förenklat delas in i två typer, absoluta och framtida krav. 

2.8.1.1. Absoluta krav 

Med absoluta krav menas de lagar, förordningar, regler och rekommendationer som 
absolut måste följas. De absoluta kraven kan sägas vara den grundnivå vad gäller 
miljökrav som alla företag/organisationer måste vara medveten om och följa. 
Framkommer det att kraven inte uppfylls måste företaget/organisationen 
omedelbart säkerställa att de gör det. 

De absoluta myndighetskraven finns samlade och beskrivna i t ex Svensk 
författningssamling, Naturvårdsverkets författningssamling och Kemikalie-
inspektionens författningssamling. 
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2.8.1.2. Framtida krav 

Denna typ av krav är inte lika tvingande men det är ofta fördelaktigt för företagen 
att uppfylla dem. Genom att redan idag uppfylla dem har företagen ett försprång 
gentemot andra företag den dag då de träder i kraft. Planeringen kan underlättas då 
förändringar vad gäller produkter/produktstruktur kan planeras bättre. 

Till kategorin framtida krav hör bland annat de lagar/regler/förordningar som 
har beslutats men ännu inte har trätt i kraft. Innehållet i riksdagens 
propositioner/motioner är en annan viktig kunskapskälla för att försöka se vilka 
framtida krav som kan förväntas. Till framtida krav hör även rekommend-
ationer/krav ifrån nationella och internationella kommittéer/delegationer.  

2.8.1.3. Informationskällor 

Kraven utvecklas hela tiden och därför har vi valt att redovisa ett antal webadresser 
som hela tiden uppdateras. De redovisade adresserna administreras av relativt 
tillförlitliga källor. 

 Kemikalieinspektionen, http://www.kemi.se  
- Innehåller bl a information om lagar och regler inom 
kemiområdet 

 Naturvårdsverket, http://www.environ.se 
- Innehåller bl a lagar och regler inom miljöområdet 

 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se 
- Lagar, förordningar, SOU, propositioner m.m. 

 REPA-registret, http://www.repa.se 
- Information och regler rörande producentansvaret. 

 Rixlex, http://www.riksdagen.se/debatt/  
- En stor informationskälla om riksdagen, här finns bland 
annat betänkanden och yttranden, motioner, propositioner och 
skrivelser, förslag och redogörelser, lagar och förordningar, 
kommittéer. 

2.8.2. Marknadskrav  

Ett företags förmåga att läsa av marknadens nuvarande och kommande krav brukar 
anses som den viktigaste indikatorn ifall företaget är eller kommer att bli 
framgångsrikt. Ju fler krav och önskemål som produktsystemet uppfyller och 
tillmötesgår desto bättre mottagande av marknaden kommer den att få. Marknadens 
krav beträffande miljö brukar generellt ha sin tyngdpunkt på användningsfasen. 
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Marknadens intresse för miljökrav varierar, men intresset har under det senaste 
årtiondet ökat. Miljökravens betydelse och intresse hos marknaden varierar även 
geografiskt. De marknader där miljökraven idag (år 2000) är mest betydelsefulla är 
den nordeuropeiska och amerikanska. I övriga industrialiserade länderna är 
intresset varierande. Betalningsviljan och kunskapen är sämst i utvecklingsländerna 
då de generellt inte har råd att prioritera eller beakta miljön, då andra krav är 
viktigare. 

Bara för att intresset för miljökrav på marknaden varierar är detta oftast inget 
skäl för att inte beakta dem. Erfarenheter från introduktioner av krav har visat att 
det räcker om endast en liten del av marknaden börjar ställa krav för att den övriga 
marknaden ska följa efter. Ett exempel är införandet av nya miljöanpassade 
tvättmedel och toalettpapper. 

Ett vanligt marknadskrav är att de använda produktsystemen ska gå att 
återvinna, vanligtvis genom materialåtervinning. Detta ställer krav på vilka 
material som är möjliga att använda i produkten, ett material som idag inte har ett 
fungerande materialåtervinningssystem kanske inte är användbart, även fast 
materialet är det bästa tänkbara för att uppfylla funktionen. Vissa större företag, t 
ex Volvo och Saab har listor på material som de kräver att deras underleverantörer 
inte får använda i sina produkter.  

Ett allt vanligare marknadskrav är att material och komponenter som innehåller 
farliga ämnen ska märkas. Syftet är att säkerställa och underlätta en miljöriktig 
resthantering av materialen/komponenterna.  

2.8.3. Interna krav 

De interna kraven sätts upp av den egna organisationen. Den vanligaste källan till 
interna miljökrav hos företag/organisationer brukar vara det egna 
miljöledningssystemet och de interna miljökrav som ställs i denna. I miljöpolicyn 
som fastställs av företagets/organisationens lednings beskrivs hur 
företaget/organisationen ser på miljön och hur produktsystemen ska utformas i 
syfte att försöka minimera den uppkomna miljöpåverkan.  

Miljöledningssystemet innehåller även ett antal miljömål som utgår ifrån 
företagets/organisationens miljöpolicy. Dessa miljömål beskriver hur man avser att 
minska sin miljöpåverkan. Ett par vanligt förekommande interna krav brukar vara t 
ex: 

 Listor på material och ämnen som inte får förekomma 
eller bör undvikas, i BILAGA 7 finns ett exempel i form 
av Volvos svarta och grå lista. 

 Branschstandarder, krav som olika branschorganisationer 
enats om att följa.  
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 Märkning av ingående material och komponenter för att 
underlätta identifiering av dessa under hela 
produktsystemets livscykel. För vissa material, t ex 
plaster, finns det standardiserade märkningssystem15. 

 Olika typer av maxförbrukning. Företaget/organisationen 
kan specificera olika maxförbrukningar av t ex material 
och energi. Vanligtvis är dessa krav kopplade till 
användarfasen men de kan även vara kopplade till 
tillverkningen och resthanteringen.  

Det som är interna krav kan med rätt taktik från företaget/organisationen i vissa 
fall förvandlas till marknadskrav och därmed ge företaget en stark 
konkurrensfördel. Ett lite förenklat exempel på detta är övergången ifrån klorblekt 
papper till blekning med andra metoder. När ett av pappersbruken började använda 
en ny metod tog det inte lång tid förrän kunderna krävde att papper skulle vara 
klorfritt. 

2.8.4. Exempel på miljökrav 

Inför varje EEA är det viktigt att analysera sitt produktsystem och identifiera t ex 
vilka myndighetskrav som föreligger. Det är viktigt att man inte använder en 
standardiserad lista för då är risken stor att nya krav inte kommer med.  

Utifrån EEA-arbetsgruppens erfarenhet och kunskap sammanställs vilka 
miljökrav som gäller för produktsystemet. I tabell 1, 2 och 3 redovisas ett antal 
exempel på krav. 

Tabell 1. Exempel på myndighetskrav som kan ställas på en produkt. 

• Deklaration av ingående ämnen • Emissioner/avfall vid användning 

• Emissioner/avfall vid resthantering • Emissioner/avfall vid tillverkning 

• Förpackning/emballage • Miljömärkning/miljövarudeklaration 

• Producentansvar vid resthantering • Produktens energiförbrukning 

• Reglerade ämnen i produkten • Reglerade ämnen i tillverkningen 

 

                                                 
15 I avvaktan på en EU-standard rekommenderar Plastkretsen AB, PIR och Plast- och 
Kemibranscherna användandet av DIN 6120 för märkning av plastförpackningar och ISO 
11469 för allt övrigt plastformgods. För mer info se 
http://www.plastkretsen.se/markning/markning.htm. 
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Tabell 2. Exempel på interna krav som kan ställas på en produkt. 

• Miljöpolicy • Standards, normer, riktlinjer 

• Miljömål, handlingsprogram • Miljömärkning/deklaration  

• Maxförbrukning av ämnen/energi 
under användning 

 

 

Tabell 3. Exempel på marknadskrav som kan ställas på en produkt. 

• Deklaration av ingående ämnen • Farliga ämnen vid resthanteringen 

• Emissioner/avfall vid användning • Förpackning/emballage 

• Emissioner/avfall vid resthantering • Internt miljöledningssystem 

• Emissioner/avfall vid tillverkning • Livslängd/uppgraderbarhet 

• Farliga ämnen i användning • Miljömärkning/miljövarudeklaration 

• Maxförbrukning av ämnen/energi 
under användning 

• Uppfyllande av miljörelaterade 
standarder 

• Farliga ämnen i tillverkningen  

 

2.9. Inventering 
Generellt brukar inventeringen vara den mest tidskrävande delen av en EEA. Målet 
med inventeringen är att kartlägga och dokumentera produktsystemets livscykel 
och relevanta inflöden och utflöden.  

Arbetet med inventeringen utförs av EEA-arbetsgruppen. Vid själva 
inventeringstillfället är det viktigt att alla deltagare har med sig den information 
som behövs för inventeringen.  

Inventeringen består av två delar:  

 Utifrån de definierade systemgränserna ritas ett 
flödesschema för produktsystemet  

 Data i form av t ex råvaru- och energibehov, utsläpp och 
avfall kopplas till de olika livscykelfaserna och matas in i 
EEA-formuläret.  
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2.9.1. Flödesschema 

Det första steget innebär att man inventerar vilka material och processer som 
behövs för att kunna uppfylla funktionen som krävs av systemet. Utifrån detta ritas 
ett flödesschema upp för produktsystemet. Figur 17 visar ett exempel på ett 
flödesschema för tillverkning av ett blybatteri. De olika boxarna i figuren 
representerar produktsystemets olika livscykelfaser (processer).  

 

Figur 17. Exempel på ett förenklat flödesschema för ett blybatteri. 

2.9.2. Datainsamling om processerna 

Vid datainsamlingen kopplas information om t ex energi- och materialförbrukning, 
avfall och utsläpp, till de olika livscykelfaserna. Finns det kvantitativa data är detta 
en fördel men inte nödvändigt. Data matas in i EEA-formuläret 

2.9.3. Datakällor 

Förutom den egna kompetensen inom och utom den egna EEA-arbetsgruppen 
behöver man ofta gå till andra kunskapskällor. Det går inte att ge några generella 
källor som är bättre än andra utan det är hela tiden en fråga om vad det är för 
kunskap som efterfrågas. Vid användandet av datakällor är det viktigt att de är 
tillförlitliga och att de noga dokumenteras. I Tabell 4 finns några exempel på 
datakällor som ibland kan vara användbara. 
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Tabell 4. Exempel på informationskällor. 

Källa Internetadresser 
Företagsinterna uppgifter. Det kan ofta vara 
svårt att få del av uppgifter då de kan vara 
belagda med sekretess pga konkurrensskäl. 
Svårigheterna att få tag på uppgifter är ofta 
större i länder utanför Norden då 
offentlighetssynen är mer restriktiv. 

 

Miljörapporter. Populistiska versioner kan 
erhållas från vissa företag. Tillståndspliktiga 
verksamheter måste inlämna årliga 
miljörapporter till Länsstyrelsen eller 
kommunens miljökontor. 

 

Företagsintern och offentlig statistik http://www.scb.se 
Lagar och förordningar http://www.riksdagen.se 
Avfallsföretag och renhållningsverk  
Branschorganisationer och 
branschforskningsinstitut 

Se bilaga Datakällor 

Universitet och högskolor http:/www.sunet.se 
Industriexperter eller LCA-experter  
Rapporter från genomförda livscykler eller 
liknande. 

 

Offentliga eller programspecifika databaser http://www.ntm.a.se 
http://deville.tep.chalmers.se/commdb  

 

2.10. Värdering av insamlade data 
När inventeringen är genomförd genomförs en värdering i syfte att försöka bedöma 
vilka aktiviteter som ger den största miljöpåverkan samt vilka livscykelfaser som 
går att påverka.  

Värderingen görs av EEA-arbetsgruppen och resultatet matas in i EEA-
formuläret. Det finns ett antal olika värderingsmetoder vilka förklaras närmare i 
kapitel 3.  

Beroende på värderingen erhåller man vanligtvis ett antal sk hot spots. Vilka 
som är hot spots bestäms slutligen av EEA-arbetsgruppen. Det kan vara så att en 
aktivitet som ger en låg miljöpåverkan ändå tas med som hot spot pga att dess 
miljöpåverkan enkelt kan minskas. 

Vid värderingen är det viktigt att beakta och försöka bedöma vilka osäkerheter 
man har i använda data. 
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Förutom osäkerheten i datakvalitet finns det även osäkerheter i form av de 
begränsningar och antaganden som har gjorts. Det föreligger även osäkerheter i 
resultatet beroende på vilken värderingsmetod som använts.  

Resultatet som erhålls från EEA är en grov bild av verkligheten och detta är ett 
generellt problem med miljöanalysmetoder och även t ex livscykelanalyser som 
använder kvantifierade och mer omfattande data uppvisar stora osäkerheter i 
resultatet. 

2.11. Åtgärdsförslag 
Arbetet med framtagande av åtgärdsförslag styrs av EEA-arbetsgruppen men utförs 
nödvändigtvis inte av den. I samarbete med produktutvecklingsgruppen plockar 
den produktutvecklingsansvarige fram ett antal olika åtgärdsförslag som EEA-
arbetsgruppen sedan värderar enligt samma värderingsmetoder som används för att 
bedöma inventerade data. Vilket åtgärdsförslag som i slutligen väljs beror på den 
värdering som görs av EEA-arbetsgruppen.  

Vid framtagandet av åtgärdsförslag är det fördelaktigt att försöka sammanlänka 
flera hot spots i syfte att försöka minska flera på en gång. Ett exempel kan vara att 
man hos en aktiv produkt minskar vikten och därmed minskar energiförbrukningen 
vid transporter. 

2.12.  Implementering 
Implementeringsfasen är egentligen den viktigaste fasen. Oftast genomförs 
analyser men de erhållna resultaten förs inte ut i produktutvecklingen utan blir kvar 
i en pärm. 

Ansvaret för implementeringen leds ytterst av den projektansvarige, men det 
kan vara bra att dela ut ansvaret för de olika beslutade åtgärderna. Vid 
implementeringen är det viktigt att de ansvariga för genomförandet dokumenterar 
eventuella problem som uppstår.  

2.13. Resultatuppföljning 
När produktutvecklingsprojektet avslutas är det viktigt att det sker en uppföljning 
av resultatet ifrån EEA-studien. Ansvaret för uppföljningen ligger vanligtvis på 
EEA-koordinatorn. Det är viktigt att få in alla typer av erfarenheter inte minst 
erfarenheterna ifrån implementeringen av åtgärdsförslagen. 

2.14. Rapportering 
För att få kontinuitet och struktur i sitt arbete måste en EEA rapporteras på ett 
lämpligt sätt. Hur denna dokumentering sker beror på företagets behov och 
struktur. Dokumenteringen kan antingen vara fysisk eller digital. Fördelen med 
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digital dokumentering är att informationen blir mer lättåtkomlig. Det viktiga vid all 
dokumentering är dock att den är transparent, dvs en utomstående ska kunna se hur 
arbetet har genomförts och därmed kunna bilda sig en uppfattning av det erhållna 
resultatet. 

Lämpligt innehåll i en EEA rapport är: 

 Vilket produktsystem miljögranskningen gäller för. 

 Avgränsningar och antaganden som gjorts beträffande 
produktsystemet och dess livscykel. 

 Beslut om åtgärder, vem som ansvarar för respektive 
åtgärd och när den skall vara genomförd. 

 Datum för uppföljning av miljögranskning. 

 EEA-formuläret. 
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3  
Värderingsmetoder för EEA 

Värderingen görs i syfte att få fram vad som är signifikant ur olika perspektiv för 
att kunna koncentrera resurser till att lösa dessa problem. Idag används ett antal 
olika värderingsmetoder för bedömningar av miljöeffekter. Detta kapitel redovisas 
ett par av metoderna. Metoderna passar olika bra beroende på vad de används till. 
Det är för tidigt att idag kunna rekommendera någon metod då det krävs mer 
forskning och utvärdering av dem. Den metod som det idag finns mest erfarenhet 
ifrån är SIO 1-3 metoden, vilken också är den äldsta av metoderna. 

Vid bedömning av miljöeffekter enligt följande värderingsmetoder är det viktigt 
att man ser till normaldrift av produktionsanläggningen och normal användning 
och sluthantering av produkten. Olyckor och andra onormala driftförhållanden 
beaktas ej. 

Vid miljöanalyser undersöks generellt en mängd olika miljörelaterade para-
metrar med olika enheter och mängder och med olika miljöpåverkan. Exempel på 
parametrar är emissioner av koldioxid, kväveoxid, förbrukning av järnmalm. För 
att kunna hantera alla och jämföra dem och få ett kommunicerbart resultat måste 
man göra någon form av värdering/viktning. Vid värderingen/viktningen ställs de 
olika parametrarna i relation till varandra för att öka förståelsen för helheten. 

Generellt innebär alla former av miljövärdering någon form av subjektiv 
bedömning. Kritik brukar ibland riktas mot värderingsmetoder då man inte kan 
jämföra vitt skilda saker med varandra (t ex äpplen och päron). De olika 
parametrarna ska hanteras och bedömas var för sig. Detta gör generellt att 
bedömningarna och hanteringen av resultaten blir oerhört komplexa och 
svårtolkade. För att få ett användbart och kommunicerbart resultat måste man göra 
någon form av värdering/viktning. 
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3.1. SIO 1-3 metoden 
SIO1-3 metoden är framtagen av HRM/Ritline AB i Göteborg och är den metod 
som har flest användare. Metoden var den första som började användas för EEA 
och den har legat till grund för många av de andra värderingsmetoderna. 

Bedömningen sker genom betygssättning av följande parametrar:  
 Styrande dokument (S) 
 Intressenter (I) 
 Omfattning av miljöpåverkan (O) 

Poängbedömningen är mellan 1-3 poäng. 

För att få fram EPN-talet så summeras S, I och O. 

EPN S I O= + + (Max = 9) 

EPN står för Environmental Priority Number, talet är en indikator på hur 
allvarligt miljöproblemet är. 

3.1.1. Styrande dokument (S) 

De styrande dokumenten utgår från lagkrav som finns externt men det kan även 
vara interna krav som företaget självt sätter upp i form av mål eller miljöpolicy. 

1 p)  Inga regler, miljöpolicy eller lagstiftning omfattar den miljöeffekt som 
avses. 

2 p)  Miljöeffekten kommer i en nära förestående framtid att regleras i antingen 
lagstiftning, styrande dokument eller egen miljöpolicy. 

3 p)  Reglerat i styrande dokument, lagstiftning och/eller strider mot företagets 
miljöpolicy och /eller funktionskravbeskrivning. 

3.1.2. Intressenter (I) 

Oberoende av hur stor en miljöpåverkan är från företaget eller dess produkter kan 
allmänheten ha synpunkter. Allmänhetens bild av företaget är en viktig parameter 
då ett varumärkes anseende kan förstöras mycket snabbt. 

1 p)  Ger ingen negativ påverkan på företagets miljöanseende. 

2 p) Skadar inte direkt företagets miljöanseende men kan indirekt påverka 
allmänhetens uppfattning. 

3 p)  Skadar allvarligt företagets anseende hos allmänheten med avseende på 
miljö. 
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3.1.3. Omfattning av miljöpåverkan, mängd och 
frekvens (O) 

Vid bedömning av omfattning av miljöpåverkan gäller det för EEA-arbetsgruppen 
att enas om hur saker skall värderas. Lokala kontra globala miljöeffekter, vilken 
eller vilka miljöpåverkanskategorier som är mest respektive minst betydelsefulla. 
EEA-arbetsgruppen måste även ta ställning till vad som är stort och smått. 

1 p)  Ingen negativ miljöpåverkan ligger inom det område som EEA-
arbetsgruppen har kompetens att bedöma. 

2 p)  Negativ miljöpåverkan är kortsiktig och sannolikheten för återhämtning är 
stor alternativt långvarig men av liten betydelse. 

3 p)  Negativ miljöpåverkan är av sådan art, grad och omfattning att den kan ge 
långvarig/permanent skada på omgivningen. 

3.1.4. Förbättringsmöjlighet (F) 

Vad som är möjligt att förbättra (förändra till det bättre) beror naturligtvis på en rad 
olika faktorer. Det handlar bland annat om tillgänglig teknik, kostnad och tid. 

1 p)  Ingen möjlighet att förbättra 

2-3 p)  Liten möjlighet att förbättra 

4-6 p)  Viss möjlighet att förbättra 

7-8 p)  Stor möjlighet att förbättra 

9 p)  Mycket stor möjlighet att förbättra 

 

Resultatet sätts in i ett koordinatsystem, se Figur 18, där EPN talet redovisas på 
X axeln och förbättringsmöjlighet redovisas på Y axeln (skalan på Y axeln är 
mellan 1 och 9, där 1 har låg förbättringsmöjlighet och 9 har en hög).  
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Figur 18. Värderingsmatris SIO 1-3 metoden. 

3.1.5. Tolkning av resultatet från koordinatsystemet 

Koordinatsystemet används för att underlätta tolkningen av resultatet och fungera 
som vägledning. Genom att föra in de olika värderade miljöeffekterna i matrisen 
(Figur 18) och där se hur de förhåller sig till varandra, får man fram sk hot spots, 
dvs de miljöeffekter som bedöms som viktigast att åtgärda. 

Matrisen är indelad i fyra rutor. Rutorna skall inte ses som definitiva utan det kan 
vara lite flytande gränser mellan dem.  

De olika rutorna innebär att: 

A Aktiviteten och dess miljöeffekt har fått ett högt EPN värde och 
möjligheten att förbättra, dvs minska aktivitetens miljöeffekt bedöms som 
små. Man bör ändra den tekniska lösningen eller välja ett annat koncept så 
att aktiviteten ändras eller att dess miljöeffekt minskar. 

B Aktiviteten och dess miljöeffekt har fått ett högt EPN värde men också 
goda chanser att minska dess miljöeffekt. Aktiviteten eller konceptet kan 
behållas men man måste förändra den. 

C Aktiviteten och dess miljöeffekt har fått ett lågt EPN värde och en hög 
förbättringsfaktor. Inga åtgärder är nödvändiga.  

D Aktiviteten och dess miljöeffekt har fått ett lågt EPN värde och en låg 
förbättringsfaktor. Inga åtgärder är nödvändiga. 

Beroende på var de olika bedömda aktiviteterna och deras miljöeffekter hamnar 
bestämmer gruppen sedan vilka de ska arbeta vidare med och vilka typer av 
åtgärder som är nödvändiga. En grundregel vid val av hot spots är sträva efter att 
hamna i den vänstra delen av koordinatsystemet och sedan gå in mot matrisens 
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vänstra nedre hörn, dvs börja med de som ligger i ruta A och därefter röra sig 
motsols i koordinatsystemet för att till slut hamna i ruta D. 

3.2. SIO 1-9 
SIO 1-9 är en variant av SIO 1-3 metoden. Metoden ger en större spridning och en 
mer rättvis och noggrann indelning. Styrande dokument (S) har endast värdena 1, 5 
och 9 då det antingen finns, kommer att finnas eller inte finns några styrande 
dokument. 

3.2.1. Styrande dokument (S) 

1 p)  Inga regler, miljöpolicy eller lagstiftning omfattar den miljöeffekt som 
avses. 

5 p)  Miljöeffekten kommer i en nära förestående framtid att regleras i antingen 
lagstiftning, styrande dokument eller egen miljöpolicy. 

9 p)  Reglerat i styrande dokument, lagstiftning och / eller strider mot företagets 
miljöpolicy och /eller funktionskravbeskrivning. 

3.2.2. Intressenter (I) 

1-3 p)  Ger ingen negativ påverkan på företagets miljöanseende. 

4-6 p)  Skadar inte direkt företagets miljöanseende men kan indirekt påverka 
allmänhetens uppfattning. 

7-9 p)  Skadar allvarligt företagets anseende hos allmänheten med avseende på 
miljö. 

3.2.3. Omfattning av miljöpåverkan, mängd och 
frekvens (O) 

1-3 p)  Ingen negativ miljöpåverkan ligger inom det område som EEA-
arbetsgruppen har kompetens att bedöma. 

4-6 p) Negativ miljöpåverkan är kortsiktig och sannolikheten för återhämtning är 
stor alternativ långvarig men av liten betydelse. 

6-9 p) Negativ miljöpåverkan är av sådan art, grad och omfattning att den kan  ge 
långvarig/permanent skada på omgivningen. 
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3.2.4. Förbättringsmöjlighet (F) 

1 p)  Ingen möjlighet att förbättra 

2-3 p)  Liten möjlighet att förbättra 

4-6 p)  Viss möjlighet att förbättra 

7-8 p)  Stor möjlighet att förbättra 

9 p)  Mycket stor möjlighet att förbättra 

För att få fram EPN-talet så summeras S, I och O.  

Resultatet sätts in i ett koordinatsystem (Figur 18) där EPN talet redovisas på X 
axeln och förbättringsmöjligheten redovisas på Y axeln. Utvärderingen i 
koordinatsystemet sker på samma sätt som i SIO 1-3 metoden. 

3.3. SIO 1-3 och SIO 1-9, Multiplikation 
Två andra varianter av SIO metoderna är att istället för att addera de enskilda 
värdena, multiplicera dem. Ser man på det matematiskt finns det en viss skillnad. 
Antag att man enligt den vanliga SIO metoden har fått en serie vars summa blir 6, 
det kan man uppnå med talen, 2+2+2 och 1+2+3. Multiplicerar man dessa serier 
blir svaren 8 respektive 6. Multiplikation ger en större spridning av EPN-talen. Där 
man enligt SIO 1-3 metoden hamnade på samma ställe i värdematrisen hamnar 
man nu på olika ställen. I övrigt används samma parametrar för bedömning av 
förbättringsmöjlighet. Resultatet behandlas och utvärderas på samma sätt som i 
SIO 1-3 metoden. 
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3.4. KEE-metoden 
Värderingsmetoden är framtagen av Mattias Lindahl vid Högskolan i Kalmar och 
Carsten Jensen vid HRM/Ritline AB. Metoden är uppdelad i tre delar där man tar 
hänsyn till produktrelaterade miljökrav, ekologi och förbättringsmöjlighet. Detta är 
den enda metoden som tar med kostnaden på en förändring. Krav och ekologi ställs 
mot kostnad på förändringen och vilken möjlighet man har att förbättra produkten. 

3.4.1. Del 1 – Miljökrav 

Kraven (K) kommer ifrån: 

 Kunder (k) 

 Internt (i) 

 Lagar (l) 

 Allmänheten (a) 

 

Kundkraven (k) kan anta värdena 0, 1, 2, där  

0 = finns ej 

1 = vet ej 

2 = krav finns nu eller kommer att komma 

Med krav från kunder menas till exempel energiförbrukning och vikt på produkter. 

 

Interna krav (i) kan anta värdena 0, 1, där  

0 = finns ej 

1 = krav finns nu eller kommande. 

Med interna krav menas till exempel företagspolicy och produktionsteknik. 

 

Lagkrav (l) kan anta värdena 0, 1, där  

0 = finns ej 

1 = krav finns nu eller kommande 

Med lagkrav menas till exempel krav på produkten eller produktionsanläggningen. 
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Krav från allmänheten (a) kan anta värdena 0, 1, 2, där 

0 = finns ej 

1 = vet ej 

2 = krav finns nu eller kommande 

Med krav från allmänheten menas till exempel krav som miljöorganisationer 
och andra berörda intressenter ställer. Hur företaget i stort kommer att uppfattas ur 
miljöhänseende av allmänheten.  

Kraven summeras och multipliceras sedan med 2, detta för att få balans mot 
Ekologidelen vilken kan anta värdet 9 som max. 

K k i l a= + + + ⋅( ) 2  (Max = 12) 

3.4.2. Del 2 – Ekologi 

Ekologi (E), består av:  

 Mängd (m) 

 Allvarlighet (s) 

Mängd och allvarlighet kan anta värdena 1, 2 eller 3. 

 

Mängd 

1 p)  Försumbar kvantitet/mängd eller Otillräcklig kunskap om kvantitet/mängd. 

2 p)  Viss kvantitet/mängd eller Inget att jämföra med/relatera till. 

3 p)  Klart dominerande kvantitet/mängd. 

Bedömningen av Mängd (m), har bara gjorts på ett fåtal artiklar då man måste 
ha stor kunskap om produktionen. Då denna har saknats så har vi givit mängden 
värdet (1), för att den inte ska påverka beräkningarna.  

 

Allvarlighet 

1 p)  Skadar varken människors hälsa, stör den biologiska mångfalden eller 
slösar med naturresurser. 

2 p)  Skadar antingen människors hälsa, stör den biologiska mångfalden eller 
slösar med naturresurser. 

3 p)  Skadar både människors hälsa, stör den biologiska mångfalden och slösar 
med naturresurser. 
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Dessa multipliceras sedan. 

E m s= ⋅  (Max = 9) 

EPN K E= +  (Max = 21) 

EPN står för Environmental Priority Number, vars summa utgör hur allvarligt 
miljöproblemet är. 

3.4.3. Del 3 – Förbättringsmöjlighet 

Förbättringsmöjlighet (F), består av: 

 Kostnad för förändring (kf) 

 Påverkansmöjlighet (p) 

Kostnad för förändring samt Påverkansmöjlighet kan anta värdena 1-3. 

 

Kostnad för förändring (kf) 

1 p)  Den ekonomisk insatsen är hög i förhållande till den förväntade 
miljöförbättringen. 

2 p)  Den ekonomisk insatsen står i proportion till bedömd miljöförbättring. 

3 p)  Den ekonomiska insatsen är låg i förhållande till den bedömda 
miljöförbättringen. 

Påverkansmöjlighet (p) 

1 p)  Ingen eller låg möjlighet att förbättra. 

2 p)  Viss möjlighet att förbättra. 

3 p)  Stor/mycket stor möjlighet att förbättra. 

 

De multipliceras sedan och beskriver förbättringsmöjligheterna. 

F = kf · p          (Max = 9) 

Resultatet sätts in i ett koordinatsystem, se Figur 19, där EPN talet redovisas på 
X axeln och förbättringsmöjlighet redovisas på Y axeln. 
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Figur 19. Värderingsmatris KEE metoden. 

3.5. ULF metoden 
ULF-metoden är framtagen av Herman Lindström och Christoffer Löfberg16. Den 
grundar sig på ett utvärderingssystem för miljöeffekter vilket används vid 
Nulägesanalyser/Miljöutredning. Den tar inte hänsyn till intressenter utan fokuserar 
på miljöeffekterna ur en biologisk synvinkel. 

Bedömningen sker genom betygssättning av parametrarna: 

Omfattning .................... Lokal ........... (L)...............0, 1, 3 
 Regional ...... (R) ..............0, 2, 4 
 Global .......... (G) ..............0, 3, 5 
Allvarlighet ....................... ...................... (A) ..............1, 3, 5 
Risk för påverkan av biosfären............ (B) ..............1, 3, 5 
Omfattning i tid................ ...................... (O) ..............1, 4, 6 
Mängd .............................. ...................... (M)..............0, 1, 2, 3  

3.5.1. Omfattning 

På lokal nivå: 

0 p)  om miljöeffekten anses liten eller obefintlig 

1 p)  om miljöeffekten bedöms som nämnvärd 

3 p)  om miljöeffekten bedöms som betydande 

                                                 
16 Lindström, H., Löfberg, C. (1999) Analys av EEA metoden som hjälpmedel för 
miljöanpassad produktutveckling, Institutionen för teknik, Högskolan i Kalmar 
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Effekten av miljöproblemet är helt beroende av lokaliseringen av 
utsläppskällan. Exempel är lokal luftförorening av marknära ozon i städer och 
metallutsläpp till luft och mark vid smältverk17. 

På regional nivå:  

0 p)  om miljöeffekten anses liten eller obefintlig 

2 p)  om miljöeffekten är större  

4 p)  om miljöeffekten bedöms som betydande. 

Effekten av miljöproblemet märks på ett annat ställe än utsläppskällan. Exempel 
är försurningen i de nordiska länderna, vilken till stor del beror på utsläpp ifrån 
England, Polen med flera17. 

På global nivå:  

0 p)  om miljöeffekten anses liten eller obefintlig 

3 p)  om miljöeffekten är större  

5 p)  om miljöeffekten bedöms som betydande. 

Effekten av miljöproblemet påverkas inte av lokaliseringen av utsläppskällan. 
Exempel är uttunning av ozonskikt och ökade koncentrationer av växthusgaser17. 

Skillnaden i siffervärdena av bedömningen mellan de olika nivåerna beror på att 
en påverkan på global nivå bedöms som större än på lokal och regional, vidare att 
en påverkan på regional nivå är större än lokal. 

3.5.2. Allvarlighet 

1 p)  Skadar varken människors hälsa, stör den biologiska mångfalden eller 
slösar med naturresurser. 

3 p)  Skadar antingen människors hälsa, stör den biologiska mångfalden eller 
slösar med naturresurser. 

5 p)  Skadar både människors hälsa, stör den biologiska mångfalden och slösar 
med naturresurser. 

Vid bedömningen utgår metoden från riksdagens övergripande miljömål för 
acceptabel miljöpåverkan18. 

                                                 
17 Brännlund, R., Kriström, B. (1998) Miljöekonomi, Studentlitteratur, ISBN 91-44004745 
18 Warfvinge, P. (1998) Miljökemi, KFS AB, ISBN 91-88558-18-5 
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3.5.3. Risk för påverkan av biosfären 

1 p)  Sker endast vid olycka 

3 p) Liten risk till bestående påverkan av biosfären 

5 p)  Stor risk till bestående påverkan av biosfären 

3.5.4. Omfattning i tid 

1 p) Påverkan av biosfären antas kvarstå under kort tid (<30 år). 

4 p) Påverkan av biosfären antas kvarstå under medellång tid (30-200 år). 

6 p)  Påverkan av biosfären antas kvarstå under lång tid (>200 år). 

Värderingen bygger bl a på olika kemiska omsättningshastigheter i 
atmosfären19. 

3.5.5. Mängd 

Kan anta värdena 0, 1, 2, 3 och används för att rangordna samma miljöeffekt som 
uppkommer vid olika aktiviteter, till exempel: Förbrukning av el uppstår vid både 
montering och svetsning. För att få fram EPN-talet summeras alla parametrarna. 

EPN = L + R + G + A + B + O + M      (Max = 31) 

3.5.6. Förbättringsmöjlighet (F) 

1 p)  Ingen möjlighet att förbättra 

2-3 p)  Liten möjlighet att förbättra 

4-6 p)  Viss möjlighet att förbättra 

7-8 p)  Stor möjlighet att förbättra 

9 p)  Mycket stor möjlighet att förbättra 

Resultatet sätts in i ett koordinatsystem, se Figur 20, där EPN talet redovisas på 
X axeln och en förbättringsmöjlighet redovisas på Y.  

                                                 
19 Warfvinge, P. (1998) Miljökemi, Tabell 2.4, sid 28, KFS AB, ISBN 91-88558-18-5 
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Figur 20. Värderingsmatris ULF metoden. 

Värderingsmatrisen används på samma sätt här som visades tidigare i stycket 
om SIO 1-3 

3.6. IVF metoden 
IVF-metoden20 är utvecklad av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF). 
Metoden grundar sig på att man skall bedöma tre parametrar. Dessa är 
Krav/Önskemål, Kvantitet/Relativ mängd och Kontroll/Påverkansmöjlighet. Alla 
dessa värderas utefter en 10-gradig skala men i vissa företag kan det vara enklare 
att använda sig av en 3- eller 5- gradig. Det kan vara svårt med den subjektiva 
bedömningen i en 10-gradig skala. Har man inte tillräckligt med information för att 
kunna göra en värdering sätts ett frågetecken (?), vilket är en signal på att man skall 
undersöka saken vidare. En enkel tumregel är att om EEA-arbetsgruppen är oense 
om vilket värderingstal som skall sättas skall man alltid välja det högre. 

                                                 
20 Magnusson, T., Franzén, B. (1999) Miljöeffektanalys – ett hjälpmedel vid miljöanpassad 
produktutveckling, Sveriges Verkstadsindustrier, Industrilitteratur AB, Stockholm 
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3.6.1. Krav/önskemål (K/Ö) 

Här bedöms vikten av de myndighetskrav, marknadskrav och interna krav som 
finns. 

1  Samtliga nuvarande och förväntade krav/önskemål uppfyllda. 

2-3  Ej uppfyllda förväntade önskemål 

4-6  Ej uppfyllda önskemål 

7-9  Ej uppfyllda starka önskemål/förväntade krav, effekt på image 

10  Om absoluta krav ej uppfylls 

3.6.2. Kvantitet/relativ mängd (K/M) 

Till grund för värderingen ligger den kvantifierade mängd som gjorts i kolumnen 
för miljöeffekt.  

1  Försumbar kvantitet/mängd 

2-3  Liten kvantitet/mängd 

4-6  Viss kvantitet/mängd 

7-9  Stor kvantitet/mängd 

10  Klart dominerande kvantitet/mängd 

3.6.3. Kontroll/påverkansmöjlighet (K/P) 

Kontroll/påverkansmöjlighet bedöms efter vilken kontroll man har över den 
aktuella aktiviteten och i vilken grad man har möjlighet att påverka den med avsikt 
att reducera miljöpåverkan. 

1  Ingen möjlighet att påverka 

2-3  Liten möjlighet att påverka 

4-6  Viss möjlighet att påverka 

7-9  Stor möjlighet att påverka 

10 Mycket stor möjlighet att påverka 

 

När man har tagit fram värderingstalen skall de multipliceras för att erhålla ett 
sammanvägt prioriteringstal som kallas PN.  

PN = (K/Ö) · (K/M) · (K/P)        (Max = 1000) 

Ju högre prioritetstal desto mer angeläget är det att vidta åtgärder. Observera att 
ett högt prioritetstal inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med allvarlig 
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miljöpåverkan. Det höga talet kan även avspegla affärsmässiga eller praktiska 
överväganden (krav från olika intressenter, konkurrensfördelar, enkelhet att åtgärda 
osv). När man gör en studie av en produkt bör man bestämma en högsta nivå som 
man skall tillåta innan man börjar åtgärda. Vidare bör det uppmärksammas om man 
får en 10:a på någon av värderingskriterierna även om det totala ligger under det på 
förhand satta högstanivån. Åtgärder när högstanivån är passerad kan vara att ändra 
produkten eller systemen som produkten rör sig i. En rekommendation kan vara att 
ändra konstruktionen. 
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4  
Införande av 

Miljöeffektanalys i 
produktutvecklingen 

EEA-metodens största styrka är att den går att använda i de tidiga faserna av 
produktutvecklingen, faser där det idag saknas andra effektiva metoder. Metoden 
har även visat sig vara lätt att implementera och lära ut bland personalen, något 
som är viktigt för att få allmän acceptans för metoden. 

Till skillnad från andra metoder syftar EEA till att ge förslag på konkreta 
miljöförbättringar i pågående produktutvecklingsprojekt. Detta uppfattas som 
mycket viktigt av företagen och av personalen. De ser att de redan på kort sikt kan 
få nytta av de resurser som de satsar men att de även bygger upp en kunskap för 
kommande produktutvecklingsprojekt. 

4.1. Integrerad användning av metoder för 
miljöanpassad produktutveckling 

Figur 21 visar ett exempel på hur olika metoder för miljöanpassad produkt-
utveckling kan användas tillsammans under produktutvecklingsprocessen. Det är 
av stor vikt att rätt metod används på rätt plats i produktutvecklingen. Då olika 
metoder fungerar sämre eller bättre i olika delar av produktutvecklingsprocessen är 
det viktigt att man inte bara använder en utan flera metoder som kopplas samman 
(integreras). Det är även viktigt att metoderna för miljöanpassad produktutveckling 
integreras med övriga metoder som används i produktutvecklingen så att de kan 
berika varandra med information. 

I figuren visas användningen av tre olika metoder, EEA, Checklistor/guidelines 
och Livscykelanalys (LCA). I detta exempel används EEA för att göra en första 
screening i syfte att analysera produkten för att finna aktiviteterna som ger 
signifikant miljöpåverkan. Dessa identifierade aktiviteter används sedan som 
utgångspunkt vid val av Checklistor/guidelines. När kunskapen om produkten har 
vuxit tillräckligt mycket att det finns kvantitativa data kan det vara bra att 
genomföra en livscykelanalys för att följa upp och få data till t ex en 
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miljövarudeklaration. Det är viktigt att notera att de olika metoderna ger 
information till varandra vilket gör att arbetet går snabbare. 

 

Figur 21. Principskiss över hur olika metoder kan användas 
tillsammans under produktutvecklingsprocessen. Pilarna 
representerar informationsflödet mellan metoderna. 

4.2. Utveckling av nya produkter 
Utvecklingen av nya produkter börjar ofta i någon form av behovsidentifikation. 
Kunskapen om den tänkta produkten är liten men växer sedan allt eftersom 
förstudie, konceptutveckling och slutligen detaljutvecklingen genomförs.  

Den begränsade kunskapen om den tänkta produkten gör att analysen måste 
baseras på antaganden, t ex om dess användningsfas. Detta gör att det finns stora 
osäkerheter i det resultat som erhålls. 

Många metoder för miljöanpassad produktutveckling kan inte hantera stora 
osäkerheter och brist på data som EEA metoden kan göra. Orsaken är att metoden 
helt bygger på kvalitativa data. Detta gör metoden speciellt lämpad just för 
utveckling av nya produkter. EEA metoden hjälper till att strukturera upp arbetet 
något och kan ge data som senare underlättar användandet av andra metoder 
angivet som Generation 1 i Figur 21. 

Kunskapsproblemet i början gör att det självklart finns risker med att 
antaganden och liknande blir felaktiga. 

4.3. Vidareutveckling av produkter 
Den vanligaste produktutvecklingen ute i industrin är vidareutveckling av gamla 
produkter. Teknisk utveckling gör att t ex prestanda och teknik hela tiden måste 
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bytas. Gamla produkter ersätts av nya generationer (Figur 21). För varje generation 
ökar kunskapen om den egna produkten. Figur 22 visar hur kunskapen, likt en 
spiral, successivt byggs upp om produkten. Ytan som spiralen täcker symboliserar 
den totala kunskapen som finns om produkten. Knorren i centrum av figuren 
försöker symbolisera det faktum att kunskapen växer relativt snabbt i början. 

Den ständigt ökade kunskapen om produkten underlättar analyserna, vilket ökar 
säkerheten i analyserna som görs. 

 

Figur 22. Kunskapen om produkten ökar för varje utvecklingscykel. 

4.4. Införandet av EEA 
Vid införandet av alla typer av metoder för miljöanpassad produktutveckling är det 
fördelaktigt att börja med ett försöksprojekt. Det kan till exempel vara att utföra en 
analys av en befintlig produkt i syfte att prova och lära sig metoden. 

I början är kunskapen om produktens miljöeffekter låg och det tar tid att bygga 
upp den. Det är därför viktigt att i de första projekten hellre avgränsa för mycket än 
för lite, annars är risken stor att projektet misslyckas vilket lätt resulterar i att 
intresset för metoden och arbetet med miljöanpassad produktutveckling försvinner. 
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I försöksprojektet ingår att se över organisation och kompetens inom företagets 
produktutveckling. Efter utvärderingen av försöksprojektet kan ett pilotprojekt 
genomföras för att kontrollera och prova de nya erfarenheterna.  

I många små och medelstora företag kan det vara svårt att finna alla de personer 
som ska finnas med i EEA-arbetsgruppen. I andra fall sitter en och samma person 
på flera av arbetsgruppens funktioner. Då mycket av arbetet går ut på att i grupp 
analysera produkten kan det i dessa fall vara fördelaktigt att plocka in personer 
utifrån. Detta för att det ska kunna bli någon diskussion. Ett annat alternativ är att 
ett par företag utan konkurrenssituation samarbetar. Samarbetet kan även ge andra 
positiva effekter, t ex nya gemensamma produkter. 
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5  
Övning 

Denna övning handlar om att bekanta sig med metoden EEA. Uppgiften genomförs 
i grupp med minst 3, maximalt 5 personer. Som analysexempel kan en pensel, 
enklare telefon, hålslagare etc användas. Arbeta i följande ordning: 

1. Beskriv omfattning och avgränsning av analysen 

2. Fyll i EEA-formuläret 

3. Identifiera åtgärdsbehovet för betydande miljöeffekter 

I mån av tid diskutera även för- och nackdelar med metoden.  

Observera att detta är en övning och därmed har sina begränsningar, bl a saknas 
det tvärfunktionella aspekten på gruppsammansättningen samt produkten som 
undersöks är en redan befintlig produkt som deltagarna troligtvis inte är bekanta 
med. 

HJÄLPMEDEL 

Vald produkt (det är enklare att fysiskt kunna ta i, vända och vrida på produkten). 
Följ arbetsgången som beskrivs i kapitel 2. 

MILJÖANALYSKRAV 

Utgå från krav och önskemål nedan, komplettera med ytterligare beroende på vald 
produkt. 

 Tungmetaller får ej förekomma (kadmium, kvicksilver, 
krom etc) 

 Alla plastdetaljer ska materialmärkas om plats finnes 

 25 % av plasten måste vara återvunnet 

 Maximalt 5% av vikten får gå på deponi 

 Vikten bör vara optimerad 
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FAKTA OM PRODUKTERNA 

Om ni är osäkra på fakta om produkterna antag att: 

 Plastdetaljerna är tillverkade i formsprutad PP eller PA 

 Eventuell färg/lack är lösningsmedelsbaserad 

 Blanka ytor är ofta kromaterade 

 Plåt och metalldetaljer kan återvinnas om de enkelt går 
att separera 

 Inget plastmaterial återvinns idag 

VAD RESULTATET OCH REDOVISNINGEN BÖR INNEHÅLLA 

EEA-arbetsgruppens resultat och redovisning bör innehålla följande: 

 Vilken omfattning och vilka avgränsningar har gjorts i 
analysen 

 Vilka miljökrav ni använt er av  

 Identifierade aktiviteter och miljöeffekter (ifyllt formulär) 

 Utvärdera betydande miljöeffekter 

 För de betydande miljöeffekterna redovisa förslag till 
förbättringar av produkten ur miljösynpunkt.  

 Upplevda för- respektive nackdelar med metoden 
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6  
Definitioner 

Begrepp Definition 
Aktivitet En aktivitet är en händelse eller ett moment vid vilket det 

uppkommer en eller flera miljöeffeker. 
Avfall Alla utflöden som går till slutgiltig kvittblivning.  
Datakategori Definierat flöde av materia eller energi t ex utsläpp till luft: 

koldioxid, bly. Utsläpp till vatten: bly(aq), Materialresurs: 
blymalm, Energiresurs: elenergi  

Diffusa utsläpp Okontrollerade utsläpp till land, vatten och luft. 
Elementärflöde (1) material eller energi som förs in till det studerade 

systemet och som har hämtats från omgivningen utan 
någon föregående mänsklig förändring. 
 
(2) material eller energi som förs ut ur det studerade 
systemet och som återförs till omgivningen utan någon 
efterföljande mänsklig förändring. 

Emission Utsläpp av ämne eller energi till omgivningen.  
Enhetsprocess Den minsta delen av ett produktsystem för vilken data är 

insamlad. 
Flödesschema En grafisk beskrivning av det studerade systemet i form av 

ett processträd. Här skall alla processer och flöden märkas 
ut. 

Inflöde Material och energi som går in i en enhetsprocess. 
Inventeringsanalys Den fas av livscykelanalysen som innehåller 

sammanställningen av inflöden till och utflöden från ett 
givet produktsystem över hela dess livscykel. 

Livscykel Ett produktsystems alla stadier från och med 
råmaterialuttag eller genererande av naturresurser till och 
med slutgiltigt omhändertagande och kvittblivning.  

Livscykelanalys, 
livscykelbedömning 

Sammanställning och utvärdering av inflöden till och 
utflöden från ett produktsystem över hela dess livscykel 
liksom utvärdering av de potentiella miljöeffekterna hos ett 
produktionssystem över hela dess livscykel. 

Livscykelfas Ett stadie i ett produktsystems livscykel. 
Miljöaspekt En beståndsdel av ett produktsystems aktiviteter, produkter 

eller tjänster som kan påverka omgivningen.  
Miljöeffekt Yttre och/eller inre påverkan på omgivningen orsakad av 

en mänsklig aktivitet.  
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Begrepp Definition 
Miljöpåverkan En förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som 

helt eller delvis är orsakad av en miljöeffekt. 
Produktsystem En samling av materiellt och energimässigt 

sammanhängande enhetsprocesser som tillsammans utför 
en eller flera definierade funktioner. 

Systemgräns Gränssnitt mellan ett produktsystem och omgivningen eller 
andra produktsystem  

Transparens Öppen, övergripande och begriplig presentation av 
information. 

Utflöde Material och energi som lämnar en enhetsprocess. 
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BILAGA 1  
EEA formulär 

• FORMULÄR FÖR SIO METODEN 

• FORMULÄR FÖR KEE METODEN 

• FORMULÄR FÖR IVF METODEN 

• FORMULÄR FÖR ULF METODEN 
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BILAGA 2  
Tvättmaskinen Eco-Spar 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning .................................................................................... 80 

2. Bakgrund…........................................................................................... 81 

3. Omfattning och avgränsningar.............................................................. 81 

4. Beskrivning av Eco-Spar ...................................................................... 81 

5. Miljökrav............................................................................................... 82 

6. Åtgärdsförslag för betydande miljöeffekter .......................................... 83 

Bilagor 

Systemskiss................................................................................................. B 1 

EEA-formulär (Lista över miljöeffekter).................................................... B 2 

Bedömningskriterier ...................................................................... Se kapitel 3 

1. SAMMANFATTNING 

Rentvätt AB har som ett led i att miljösäkra sina produkter genomfört en EEA 
under hela livscykeln på tvättmaskinen Eco-Spar för att utröna viktiga 
miljöeffekter och komma med förslag på lämpliga miljöförbättrande åtgärder. Av 
20 identifierade miljöeffekter har 9 graderats som betydande dvs S+I+O = 6 eller 
över och rekommenderas för åtgärder: 

 Ytbehandling med lösningsmedel. Undersök inköp av 
förbehandlat hölje eller pulverlack. 

 Luftföroreningar från svetsning. Utför monterings- och 
demonteringsanalys, eventuellt materialanalys för byte av 
material och tillverkningsmetod. 

 Tillverkning av motor/pumpenhet. Ställ krav på 
leverantörer att miljöcertifiera sig. 

 Förbrukning av el. Ersätt elektromekaniskt styrsystem 
med digitalt för att reglera vattentillförsel. 
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 Service av motor/pumpenhet som innehåller farligt avfall. 
Servicehandbok bör innehålla omhändertagande av farligt 
avfall, som brytare, säkringar etc. 

 Användning av bromerade flamskyddsmedel bör ses 
över. Ställ krav på underleverantörer. 

 Användning av PVC. Utför materialanalyser för att 
ersätta PVC. 

2. BAKGRUND 

Detta projekt behandlar miljöbedömning av tvättmaskinen Eco-Spar för att 
identifiera vilka miljöeffekter som finns vid tillverkning, distribution, användning 
och sluthantering av den nuvarande tvättmaskinen. Målet är att identifiera ett antal 
miljöeffekter, som bedöms ha särskild stor påverkan på miljön och ge förslag på 
lämpliga åtgärder för minska miljöpåverkan i alla steg i livscykeln. 

Analysen utfördes av en grupp på 5 personer; Analysledare miljöspecialist, 
konstruktionsansvarig från underleverantör, produktionsansvarig, inköpsansvarig 
och ansvarig för eftermarknad. 

3. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Miljöbedömningen av tvättmaskinen Eco-Spar omfattar tillverkning, distribution, 
användning och sluthantering. Analysen omfattar även ingående material, 
energiförbrukning och utsläpp och avfall från olika processer. I analysen ingår även 
tillverkning av komponenter hos underleverantörer som levererar direkt till 
Rentvätt AB. Vid analysen har deltagarna inte gått ner på detaljnivå i 
tvättmaskinen utan bedömningen avser produkten och dess delsystem som helhet. I 
analysen har inte tagits hänsyn till miljöpåverkan vid tillverkning av ingående 
råmaterial till tvättmaskinen, ej heller framställning av emballage som går åt för 
råmaterial och vid distribution. 

4. BESKRIVNING AV ECO-SPAR 

4.1 Delsystem 

De olika delsystemen i tvättmaskinen Eco-Spar består av en pumpenhet som 
pumpar in vatten till tvättmaskinen, en motor som roterar tvättrumman och en 
elektromekanisk styrenhet som via en nivågivare reglerar vattentillförseln och styr 
de olika tvättcyklerna; vattentillförsel, sköljning, utsläpp av vatten, centrifugering 
etc. Trumman roterar i en cylinder av stål, som fungerar som behållare för vattnet. 
Tvättmaskinen har ett hölje av lackad plåt samt glaslucka och diverse paneler med 
knappsatser och vridreglage i plast. 
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4.2 Tillverkning 

På företaget tillverkas idag ca 40 000 tvättmaskiner/år. En del av delsystemen som 
till exempel motor, elektromekaniskt styrsystem och nivågivare tillverkas av 
underleverantörer till Rentvätt AB. Rentvätt AB tillverkar själva till exempel hölje, 
trumma etc samt monterar de olika delkomponenterna till en färdig tvättmaskin. 

5. MILJÖKRAV 

Följande är de områden där det förekommer miljökrav som är relevanta för 
Rentvätt AB som företag och Eco-Spar som produkt. 

5.1 Farliga ämnen och material 

Det finns vissa ämnen, som enligt kemikalieinspektionen inte bör förekomma i 
produkter. Några viktiga ämnen att undersöka är: 

 kvicksilver 

 kadmium  

 6 värt krom 

 bromerade flamskyddsmedel 

 En avveckling av PVC är på gång. 

5.2 Tillståndskrav 

Vad gäller tillverkningen av tvättmaskinen så har företaget vid målning ett tillstånd 
för att släppa ut max 4 ton lösningsmedel per år från måleriet. Idag ligger man på 
ca 3,5 ton och kan vid en ökad försäljning komma att producera mer än 4 ton 
lösningsmedel. 

5.3 Producentansvar och återvinning 

Producentansvar för förpackningar finns redan i Sverige och det är möjligt att 
producentansvar på produkter som tvättmaskiner kommer att införas i början på 
2000-talet. 

Plastmaterial som väger över 50 g bör märkas för enklare identifiering och 
återvinning. 

5.4 Miljökrav från kund 

Kundernas krav blir allt mer påtagliga. Många kunder söker idag efter el och 
vattensnåla tvättmaskiner, som ett led i att spara pengar och samtidigt värna om 
miljön. Trenden går mot att tvättmaskinerna även ska innehålla återvunnit 
plastmaterial där det finns möjlighet och att de olika delarna i tvättmaskinen enkelt 
går att återvinna och användas på nytt. 
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6. ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR BETYDANDE MILJÖEFFEKTER 

Nedan följer förslag till åtgärder för identifierade betydande miljöeffekter för Eco-
Spar. Åtgärderna kommer att drivas av Lena Svensson på Rentvätt AB. En 
uppföljningsanalys kommer att ske i vid halva projekttiden. En fullständig lista 
över miljöeffekter finns i bilaga 2. Följande betydande miljöeffekter numrerade 
enligt bilaga 2 åtgärdas: 

2.1 Svetsning 

Vid svetsning bildas luftföroreningar som innehåller krom, kväveoxider, partiklar 
m.m. Föroreningarna är både negativa för arbetsmiljö och yttre miljö. För att 
minska antalet ingående delar kommer man att behöva att utföra en 
montering/demonteringsanalys för att utröna möjligheten för färre antal delar och 
större moduler för mindre svetsning.  

En annan möjlighet är att helt byta material som inte behöver att svetsas ex 
plast. Detta kommer även att innebära helt nya tillverkningsmetoder. 

2.4 Ytbehandling med lösningsmedel 

För utsläpp av lösningsmedel finns det ett tillstånd på max 4 ton/år. Samtidigt är 
fabriken nära att överskrida gränsen för vad som är tillåtna utsläppsmängder vilket 
innebär att en produktionsökning kan bli svår. 

Företaget bör se över möjligheterna att köpa in förbehandlat hölje och kanske 
därmed eliminera utsläppen av lösningsmedel helt eller se över möjligheterna för 
pulverlackering. 

2.6 och 2.7 Tillverkning av pumpenhet och motorenhet hos leverantör 

Pumpenhet och motorenhet köps in färdiga från leverantör och monteras direkt i 
tvättmaskinen.  

Ställ krav på leverantörerna att miljöcertifiera sig för att ha kontroll på och 
minska sin miljöpåverkan från tillverkningen. 

3.3 Förbrukning av el vid drift av tvättmaskin hos kund 

Elförbrukningen är proportionell mot vattenförbrukningen; pumpning av vatten, 
rotering av trumma (som tyngs av mycket vatten). Se över möjligheten att ersätta 
elektromekaniska styrsystemet med ett digitalt styrsystem som reglerar 
vattentillförsel utifrån hur mycket tvätt som finns i maskinen. 

3.3 Service av pumpenhet och motor 

Vid service byts hela eller delar av enheterna ut. I motorenhet sitter bland annat 
brytare, som kan innehålla tungmetaller. Undersök förekomsten och ge eventuella 
anvisningar om omhändertagande i servicehandböcker. 
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4.2 Flamskyddsmedel 

Det har visat sig att en del plastdetaljer innehåller bromerade flamskyddsmedel. 
Vid förbränning eller deponi av dessa plastdetaljer frigörs brom. Brom är en så 
kallad halogen och bidrar till nedbrytning av ozonskiktet. Undersök typ och mängd 
av flamskyddsmedel (Bromerade) samt vilka ytterligare detaljer som kan tänkas 
innehålla medlet. Ställ krav på eventuella underleverantörer att se över alternativa 
flamskyddsmedel. 

4.3 och 4.4 PVC 

Utsläpp och avfall från tillverkning och sluthantering av PVC kan vara 
kontaminerad med bland annat organsikt klor och tungmetaller som måste tas om 
hand. Det är väsentligt att man utför materialanalyser för att byta ut PVC mot andra 
lämpligare plastmaterial. 

 

B 1 – Systemskiss på tvättmaskinen Renofin 
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B 2 – EEA formulär 
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BILAGA 3  
Failure Mode and Effect 

Analysis - FMEA 

FMEA FÖR KVALITETSANALYSER 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) började användas under och efter andra 
världskriget då man fick behov av att göra tillförlitlighetsanalys på bland annat 
militärutrustning. Anledningen var den snabba tekniska utvecklingen, som gjorde 
att tillförlitligheten hos produkterna inte hängde med. 

Några av de första som började använda FMEA-metodiken var amerikansk 
militärindustri, som redan 1949 hade rutiner för att utföra en FMEA. Även hos 
flygindustrin med Boeing i spetsen, kan metoden spåras till slutet av 1950-talet och 
under 1960-talet. Även NASA använde FMEA tidigt. 

Fordonsindustrin med företag som Ford började använda FMEA i början på 
1970-talet. I Sverige har Volvo genomfört och dokumenterat FMEA från 1973 och 
framåt, men först för en Volvo 760 modellår 1988 gjordes en komplett FMEA på 
en hel Volvo. Idag är FMEA ett väl inarbetat verktyg på Volvo och många andra 
fordonstillverkare i världen. 

KVALITETSSYSTEM FORMALISERAR FMEA 

1988 gav Internationella Standardiseringsorganisationen ISO ut den första 
ISO9000-serien för att öka formaliseringen av kvalitetsstyrningssystem i företag. 
Det ökade även behovet av mer systematiska metoder, som FMEA. QS9000 är den 
amerikanska industrins motsvarighet till ISO9000, och är ett standardiserat 
kvalitetssytem avsett för leverantörer inom bilindustrin. QS9000 introducerades i 
samband med den nya versionen av ISO9000-serien, som kom 1994. I QS9000 
ställer man krav på ett strukturerat arbetssätt i produktutveckling med hjälp av 
bland annat FMEA-metodiken. I USA 1993 tog man inom bilindustrin ett 
gemensamt grepp och standardardiserade FMEA-metoden. 
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KONSTRUKTIONS–FMEA 

När man gör en konstruktions-FMEA inriktar man sig på att studera konstruktionen 
av produkten. Det finns ett antal personer som bör vara med när man gör en 
konstruktions-FMEA och det är system-/detaljkonstruktör, kvalitetstekniker, 
provningsingenjör och funktioner som eventuellt kan vara med är materialtekniker, 
processberedare, representant från tänkt leverantör, servicetekniker och mekaniker. 
Det är lätt att se att fokuset ligger på detaljen. 

PROCESS-FMEA 

Med hjälp av en Process-FMEA studeras vad som kan inträffa i 
tillverkninsprocessen. Ser man till vilka personer som rekommenderas att vara med 
på en Process-FMEA så är det produktionstekniker, kvalitetstekniker, 
processberedare, montör/operatör och så finns det ett antal personer som eventuellt 
kan ha intresse att vara med, provningstekniker, underhållspersonal, 
servicetekniker, konstruktör. 

METODIK 

FMEA-metoden kan hjälpa till med att identifiera potentiella fel och brister, samt 
följderna av dessa. Den kan även förmå konstruktören/processteknikern att på ett 
systematiskt sätt pröva sin lösning, söka och jämföra alternativa lösningar. Vidare 
kan man med dess hjälp undvika sena och därmed kostsamma ändringar genom att 
tidigt finna eventuella svagheter. Man kan påtala områden där kontroll eller 
kvalitetsstyrning krävs och få underlag för planering av testning och underhåll. 

När man gör en FMEA-analys är det vanligt att man slår ihop de två varianterna 
till en stor. Man kan göra en FMEA analys på flera olika nivåer. I början av 
produktutvecklingen början man att studera på systemnivå för att sedan gå nedåt 
till undernivåer och till sist detaljnivå. När man gör en FMEA studerar man tre 
kriterier och utifrån dem får man sedan fram ett risktal som talar om hur 
tillförlitligheten är på produkten. De kriterier som bedöms är, 

 Sannolikheten för att fel skall uppträda 

 Feleffektens allvarlighetsgrad 

 Sannolikheten för att felet upptäcks 

De skalor som redovisas här kommer från Mekanförbundets blad 90401. Dessa 
skall inte ses som definitiva utan varje företag bör ha en skala som passar till trolig 
felfrekvens och studerad tidsperiod. Detta gäller för alla tre bedömningsskalorna. 
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Sannolikhet för att fel skall uppträda (F) 

Vad är sannolikheten att ett fel uppstår under produktens livstid eller annan 
tidsperiod exempelvis garantitid. Tabell 5 presenterar ett förslag på 
bedömningsskala. 

Tabell 5. Förslag på bedömningsskala för sannolikhet att fel skall 
uppträda. 

Bedömningstal Felsannolikhet Bedömningskriterier 
1 1 på 10000 Mycket liten sannolikhet att fel inträffar. Fel antas 

förekomma sällan eller aldrig. 
2 1 på 5000 
3 1 på 2000 

Liten sannolikhet att fel inträffar. Fel antas 
förekomma ibland. 

4 1 på 1000 
5 1 på 500 
6 1 på 200 

Viss sannolikhet att fel inträffar. Fel antas 
förekomma. 

7 1 på 100 
8 1 på 50 

Hög sannolikhet att fel inträffar. Fel antas vara 
vanligt förekommande. 

9 1 på 20 
10 > 1 på 10 

Mycket hög sannolikhet att fel inträffar. Fel antas 
vara vanligt förekommande. 

 

Feleffektens allvarlighetsgrad (A) 

Antag att felet har inträffat. Hur allvarlig blir då effekten för den interna/externa 
kunden. Nedan finns ett förslag på bedömningsskala. 

Tabell 6. Förslag på bedömningskala för allvarlighet. 

Bedömningstal Bedömningskriterier 
1 Ingen inverkan på produktfunktion eller tillverkning. Kunden 

uppmärksammar förmodligen inte felet 

2-3 Konsekvenserna av felet bedöms som mindre allvarliga. Endast liten 
inverka på produktfunktion eller tillverkningen. Kunden upplever en 
mindre försämring av produkten. 

4-6 Konsekvenserna av felet bedöms som ganska allvarliga. Risk för störd 
produktfunktion eller tillverkning. Kunden upplever en försämring av 
produkten eller den kan ge skada på produktionsutrusting. 

7-8 Konsekvenserna av felet bedöms som allvarliga. Produktfunktionen 
uteblir eller ger allvarliga avbrott i produktionen. I produktionen kan 
operatören utsättas för fara. 

9-10 Konsekvenser bedöms som mycket allvarliga. Fel som kan medföra 
att lagkrav eller personsäkerheten ej uppfylls. 
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Sannolikheten för att felet upptäcks (U) 

Antag att ett fel har uppstått som ger en defekt detalj. Hur stor är sannolikheten att 
felet upptäcks med den nuvarande provningen och kontrollen innan den går vidare 
till intern eller extern kund. Ibland ser man till sannolikheten att felet upptäcks 
under användning ute hos kund innan funktionen efterfrågats, detta med hjälp av 
varningssystem. 

Tabell 7. Förslag på bedömningsskala för upptäcktssannolikheten. 

Bedömningstal Bedömningskriterier 
1 Den defekta detaljen kommer nästan helt säkert att upptäckas. 
2-2 Den defekta detaljen kommer förmodligen att upptäckas. 
4-6 Den defekta detaljen kommer kanske att upptäckas. 
7-8 Den defekta detaljen kommer förmodligen inte att upptäckas. 
9-10 Den defekta detaljen kommer nästan säkert inte bli upptäckt. 

 

Risktal (RPN) 

Risktalet förkortas ofta RPN efter det engelska uttrycket “Risk Priority Number”. 
Risktalet visar vilka felmöjligheter som skall åtgärdas.  

PRN = F · A · U        (Max = 1000) 

Hittar man höga risktal bör man inrikta sig på att ta bort felkällan och inte 
utveckla metoder som hittar och korrigerar felet när det väl har inträffat. 

Har felorsaker hittats skall det tas fram åtgärder för att eliminera problemet och 
det skall finnas en som är ansvarig för att det händer. När åtgärden är gjord skall 
analysen göras om och ett nytt RPN skall tas fram för att se så att det har blivit 
bättre.
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BILAGA 4  
Suboptimering 

Suboptimering innebär att man optimerar ett eller flera delsteg i t ex en process 
utan att beakta den totala processens prestanda. Att undvika suboptimering kan 
konkret innebära att en eller flera olika delars prestanda sjunker medan den totala 
prestandan för hela processen ökar. Suboptimeringar är relativt vanliga och dyker 
lätt upp i komplexa system som är svåra att överblicka. Suboptimeringar skall 
undvikas.  

Att se på en produkt ur ett livscykel perspektiv minskar risken för 
suboptimering. Antag att man har kartlagt en produkt och identifierat och värderat 
den miljöpåverkan den orsakar under hela sin livscykel. För enkelhetens skull har 
man delat in produktens livscykel i tre delar, tillverkning, användning och 
resthantering (Figur 23). 

 

Figur 23. Cirkelns yta representerar produktens totala bedömda 
miljöpåverkan under hela dess livscykel. I detta exempel antas den 
bedömda miljöpåverkan vara 100.  

Antag att tillverkaren inte vet om detta utan, enligt det traditionella sättet att se 
på miljöproblem, försöker minska utsläppen från tillverkningen. Antag vidare att 
det genom att ändra i tillverkningsprocessen och byta ut vissa material går att 
minska miljöpåverkan för tillverkningen till 12. I detta exempel ger de ändrade 
materialen som följd att den totala miljöpåverkan för produktens hela livscykel 
ökar från 100 till 120 (Figur 24), exempelvis beroende på högre densitet och 
svårare återvinning. Tillverkningens procentuella och verkliga andel sjunker i detta 
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exempel men totalt sett har det lett till en försämring. För det enskilda företaget 
verkar det som en förbättring uppnåtts eftersom både den procentuella och den 
faktiska miljöpåverkan har minskat vid tillverkningsprocessen. Det ser ut som att 
företaget har gjort något bra för miljön.  

 

Figur 24. Miljöförbättringarna i tillverkningen ger i detta exempel 
följdkonsekvenser vid användning och resthantering så att den totala 
ytan som representerar miljöpåverkan ökar till 120. 

Om företaget istället använder sig av ett livscykelperspektiv och verkar för att 
minska den totala istället för den egna miljöpåverkan kan förhållanderna bli som i 
Figur 25.  

 

Figur 25. Miljöförbättringarna ger att den total miljöpåverkan sjunker 
till 80 medan tillverkningens del ökar till 28 eller relativt sett 35 
procent. 

För det enskilda företaget, i detta exempel, blir det en större miljöpåverkan men 
produkten som helhet får en minskad miljöbelastning. Man har optimerat utifrån 
hela systemet och i detta fall minskat produktens totala miljöpåverkan under hela 
dess livscykel. 
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BILAGA 5  
Miljökvalitetsmål 

I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de 
egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen 
ska vara ekologiskt hållbar21. Bilagen visar bara själva målen inte vad de innebär. 

FRISKLUFT 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

MYLLRANDE VÅTMARKER 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 
den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
                                                 
21 Naturvårdsverket, http://www.envrion.se/ (2000-02-29) 
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rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. 

INGEN ÖVERGÖDNING 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten. 

BARA NATURLIG ÖVERGÖDNING 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 

LEVANDE SKOGAR 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas. 

ETT RIKTODLINGSLANDSKAP 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ 

Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall 
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

GOD BEBYGGD MILJÖ 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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GIFTFRI MILJÖ 

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

SÄKER STRÅLMILJÖ 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga 
effekter av strålning i den yttre miljön. 

SKYDDANDE OZONSKIKT 

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning. 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås. 
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BILAGA 6  
Datakällor  

SVENSKA INDUSTRIFORSKNINGSINSTITUT 
Cement och Betong Institutet, CBI http://www.cbi.se 
Glasforskningsinstitutet, Glafo http://www.glafo.se 
Institutet för Fiber- och Polymerteknologi, 
IFP 

http://www.ifp.se 

Institutet för Metallforskning, IM http://www.simr.se 
Industriellt MikroelektronikCentrum, IMC Industriellt MikroelektronikCentrum  

Box 1084, 164 21 Kista.  
Tel: 08-7521000. Fax: 08-7505430 

Institutet för Medieteknik, IMT http://www.imt.se 
Institutet för optisk forskning, IOF http://www.optics.kth.se 
Institutet för tillämpad matematik, ITM http://www.itm.se 
Institutet för verkstadsteknisk forskning, 
IVF 

http://www.ivf.se 

Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning  

www.ivl.se  

Korrosionsinstitutet www.corr-institute.se 
MEFOS - Stiftelsen för Metallurgisk 
Forskning 

http://www.mefos.se 

Institutet för förpackning och distribution, 
Packforsk 

Packforsk Box 9, 164 93 Kista.  
Tel: 08-7525700. Fax: 08-7513889. 

Svenska Keraminstitutet, SCI http://www.keram.se 
Swedish Institute of Computer Science, 
SICS 

http://www.sics.se 

Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 
SIK 

http://www.sik.se/ 

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling,  
Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg.  
Tel: 031-351700. Fax: 031-7730645. 

Svenska institutet för systemutveckling, 
SISU 

http://ernie.sisu.se 

Svenska stålindustrins branschorganisation http://www.jernkontoret.se/ 
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, 
SkogForsk 

Skogsbrukets forskningsinstitut  
Glunten, 751 83 Uppsala.  
Tel: 018-188500. Fax: 018-188600. 
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Skogsindustrins Tekniska 
Forskningsinstitut, STFI 

http://www.stfi.se 

Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning, 
SveBeFo 
 

Svensk Bergteknisk Forskning  
Box 49 153, 100 29 Stockholm.  
Tel: 08-6922280. Fax: 08-6511364. 

Institutet för träteknisk forskning, Trätek http://www.tratek.se 
Ytkemiska institutet, YKI http://www.surfchem.kth.se 
Svenska Gjuteriföreningen http://www.gjuteriforeningen.se 
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BILAGA 7  
Volvos svarta och grå lista 

Volvos svarta och grå lista är publicerade med deras tillstånd. Notera att de endast 
är giltiga under 1999. Nya uppdaterade listor går att erhålla på Volvos hemsida. 

 

• SVARTA LISTAN 

• GRÅ LISTAN 
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BILAGA 8  
Checklistor & Guidelines 

Checklistor och guidelines22 kan användas för att identifiera miljöbelastningen av 
olika produkter. Några för- och nackdelar är följande: 

Fördelar: Nackdelar: 

 Lätta att använda  De är ibland för generella och statiska 

 Behöver ingen utbildning  Livscykelperspektivet kan glömmas bort 

 Tidseffektivt  

 Systematiskt  

 

Ett annat sätt att strukturera listor är att dela upp dem efter de olika faserna i 
livscykeln. Man börjar med riktlinjer som gäller leverantörer och arbetar sig sedan 
genom livscykeln tills man kommer till resthanteringen. 

I vissa fall när man använder flera checklistor kan de ge motstridiga 
rekommendationer. I dessa fall får man använda sunt förnuft. 

Samtidigt skall poängteras att nedanstående checklistor endast skall ses som 
exempel. Företag tar ofta fram sina egna riktlinjer som är anpassade till vad de 
tillverkar. Exempelvis har Volvo svarta och grå listor (BILAGA 7). Många företag 
har utgått från Volvos riktlinjer när de gjort riktlinjer för det egna företaget. 

På de följande sidorna finns ett antal exempel på användbara miljörelaterade 
guidelines. 

                                                 
22 Riktlinjer 
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KONSTRUERA FÖR RESURSBEVARANDE 

 Använd minimalt med material för att lösa funktionen.

 Använd material som är förnyelsebara. 

 Undvik material som utarmar naturresurser. 

 Använd återanvänt material eller material som går att 
återanvända. 

KONSTRUERA MED MILJÖVÄNLIGA MATERIAL 

 Undvik material gjorda av toxiska ämnen.

 Undvik ämnen som bryter ned stratosfäriskt ozon. 

 Minimera bildandet av växthusgaser. 

 Använd material som kräver lite energi, för framställning 
och återanvändning. 

KONSTRUERA FÖR RENARE PRODUKTION ”CLEANER 
PRODUCTION” 

 Minimera antalet materialvarianter. 

 Undvik processer som ger avfall. 

 Minska antalet komponenter och monteringar. 

 Integrera funktioner. 

 Förenkla funktioner. 

 Välj material och processer med liten påverkan. 

KONSTRUERA FÖR EFFEKTIV DISTRIBUTION 

 Minska vikt för att spara energi vid transporter.

 Konstruera återanvändningsbara eller återvinningsbart 
emballage. 

 Använd så effektiva transportsystem som möjligt. 

 Välj effektiva transportsystem. 
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KONSTRUERA FÖR ENERGIEFFEKTIVITET 

 Använd förnyelsebar energi om det finns möjlighet.

 Använd effektiva kraftleverantörer. 

 Minimera energiåtgång vid standby läge. 

 Minimera tiden för uppvärmning. 

 Stänga av så mycket som möjligt så fort som möjligt. 

 Minimera energiåtgång vid normaldrift. 

 Se till att kontroller för energibesparing är lätta att 
använda 

 Isolera för att minska temperaturförluster. 

 Rörliga delar bör ges låg vikt. 

 Optimera processen när värme måste transporteras. 

KONSTRUERA FÖR MINIMAL KONSUMTION 

 Minimera antalet engångsdetaljer i en hållbar produkt. 

 Konstruera konsumtionsvaror för återanvändning, 
återvinning. 

 Ange tydliga instruktioner till konsumenterna angående 
användning, återanvändning, återvinning och deponering. 

KONSTRUERA FÖR LITEN PÅVERKAN VID ANVÄNDNING 

 Minimera eller undvik produkter som avger formaldehyd.

 Undvik produkter som avger VOC. 

 Undvik tunga aktiva produkter. 

KONSTRUERA FÖR HÅLLBARHET

 Använd hållbara material.

 Konstruera bort potentiella svaga punkter. 

 Konstruera så att produkten inte användas på fel sätt. 

 Konstruera för enkelt underhåll och lagning. 

 Använd modulkonstruktioner för att underlätta 
uppgradering. 
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KONSTRUERA FÖR ÅTERANVÄNDNING 

 Minimera livscykelns påverkan vid återanvändning, från 
insamling till rengöring. 

 Använd hållbara material som skydd mot skada. 

 Använd ingjutna skyltar i stället för skyltar av papper 
eller plast. 

KONSTRUERA FÖR DEMONTERING 

 Minimera antalet separata detaljer.

 Undvik lim, metall clips och skruvar. 

 Använd snäppfäste för fäste och leder. 

 Ge brytpunkter för separering. 

 Ha fästelement i ett material som är kompatibelt med 
detaljen. 

 Använd svetsning för att sätta samman plast föremål som 
skall återvinnas tillsammans. 

 Konstruera produkten som en serie lättillgängliga block 
eller moduler. 

 Minimera antalet kablar och kopplingar inom 
komponenten. 

 Placera återvinningsbara delar på ett ställe så att de kan 
demonteras snabbt. 

 Placera delar värdefulla delar så att de lätt kan 
demonteras. 

KONSTRUERA FÖR ÅTERVINNING 

 Använd bara ett material eller material som är jämförbara 
vid återvinning. 

 Minimera antalet olika material. 

 Använda material som man kan återvinna. 

 Använd kompositer endast då det är tekniskt nödvändigt 
eller övergripande optimalt ur miljösynpunkt. 

 Undvik använda etiketter, färg och polermedel som kan 
skada vid återvinning. 
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 Använd ingjutna skyltar eller skyltar i samma material. 

 Integrera ytfinhet istället för att använda färg. 

 Använd vattenbaserad färg i stället för färg baserad på 
organiska lösningsmedel. 

 Se till att farliga delar är utmärkta och lätt kan tas bort. 

KONSTRUERA FÖR ATT BLI AVFALL 

 Sträva efter lämplig avfallshantering och biologiskt 
nedbrytbara material. 

 Ge instruktioner för insamling och kompostering. 
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BILAGA 9  
Förkortningar  

CAD: ............Computer Aided Design 

EEA:.............Miljöeffektanalys (Environmental Effect Analysis) 

EPN: .............Environmental Priority Number 

FEM: ............Finita Element Metoden 

FMEA: .........Feleffektanalys (Failure Mode Effect Analysis) 

IVF: ..............Institutet för Verkstadsteknisk Forskning  

LCA:.............Livscykelanalys (Life Cycle Assessment) 

E-FMEA: .....Environmental - FMEA. Tidigare engelskt namn på EEA metoden 

MPU: ............Miljöanpassad produktutveckling 

NUTEK:.......Närings- och teknikutvecklingsverket 

PN:................Prioriteringstal i IVF-metoden 

RPN:.............Risktal (Risk Priority Number) 

VI:.................Sveriges Verkstadsindustrier 

VOC: ............Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska ämnen) 
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