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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete genomfört på uppdrag av August Lundh AB i 

Eskilstuna. Arbetet utfördes av en student på programmet Innovation och produktdesign på 

Mälardalens högskola under vårterminen 2015. Rapporten är skriven på grundnivå och 

omfattar 15 högskolepoäng. 

 

August Lundh är ett företag som tillverkar storköksprodukter i plast och i detta uppdrag låg 

fokus på en utav deras tallrikar som säljs till för- grund samt gymnasieskola. Uppdraget var att 

genomföra en livscykelanalys (LCA) ur ett miljöperspektiv på en av företagets tallrikar som de 

själva valt ut och att genomföra detsamma på ytterligare tallrikar från konkurrerande företag 

samt att sammanställa en marknadsförande broschyr på detta. Tallrikarna valdes ut efter samtal 

med en grossist som säljer tallrikar till tidigare nämnda läroverk. De valde ut de tallrikar som 

var mest populära på marknaden och skickade exempel på dessa till författaren.  

 

Projektet inleddes med att samla information kring teorin inom livscykelanalyser. Då detta var 

något helt nytt för författaren användes inledningsvis böcker och tidigare rapporter skrivna i 

ämnet för att förstå processen. Med hjälp av den insamlade informationen kunde en grundmall 

skapas där information skulle ifyllas vartefter den samlades. Då författaren behövde 

handledning, som inte gick att finna i den valda litteraturen, för datainsamling samt för den 

kommande beräkningsdelen i analysen kontaktades en doktorand på Mälardalens högskola som 

gått en kurs i livscykelanalys. Doktoranden förklarade att det ofta krävdes en mjukvara, ett 

datorprogram, samt en handledare med vana att hantera detta, för att genomföra dessa delar. 

Med anledning av det fick författaren kontakt med en forskare i ämnet som bekräftade att så 

var fallet och förklarade att det inte var lämpligt att använda den typen av jämförande analys i 

marknadsföring, speciellt inte utan granskning av en utomstående part. Om det skulle gå att 

genomföra de krävda beräkningarna på ett förenklat vis utan denna mjukvara skulle det ändå 

krävas hjälp av någon med erfarenhet på området. 

 

Detta fanns det inte resurser till, varken tidsmässiga eller ekonomiska, så arbetet tog en ny 

vändning och riktades mot att skapa en början till en livscykelanalys av den egna tallriken samt 

en Green performance map. 

 

Arbetet resulterade i en LCA-grund för företaget att arbeta vidare med samt en GPM-karta på 

den studerade produkten.   
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ABSTRACT  

 

This report is the result of a thesis project carried out for August Lundh AB in Eskilstuna. The 

project was performed by a student at the program Innovation and product development at 

Mälardalen University during spring 2015. This work is written at an undergraduate level and 

comprises 15 credits.  
 

August Lundh is a company manufacturing catering products in plastics and during this 

project; the focus was one of their plates sold to pre- primary and high school. The mission, 

from the beginning, was to conduct a life cycle assessment (LCA) from an environmental 

perspective on one of August Lundh plates, of their choice, and to conduct the same on further 

plates from competing companies and compile a promotional brochure. The plates were chosen 

after a discussion with a reseller of plates for the above mentioned kinds of school. They chose 

the plates most popular on the market and sent samples of these to the writer.  

 

The project was initiated by gathering information about the theory of life cycle assessment. 

When this was something completely new for the author, books and previous reports written on 

the subject was used to understand the process. A basic template could be created with the help 

of the information gathered and the life cycle assessment was to be created after the missing 

data were collected. 

 

When the author needed support, that was not to find in the chosen literature, for the collection 

of data and for the upcoming part of calculations, a PhD with experience in life cycle 

assessment was contacted at Mälardalen University. The PhD explained that a life cycle 

assessment often needed software and a supervisor used to handle that kind of calculations to 

perform the calculations if you were not experienced.  

 

Because of this, the writer got in touch with a researcher who confirmed that this was usually 

the case and stated that it was not appropriate to use that kind of comparative analysis in 

marketing, especially not without review by an outside party. 

 

Since that was something there were no resources for, either temporal or economical, the 

project took a new turn and directed towards creating a beginning to a life cycle of August 

Lundh’s own plate and a Green Performance map.  

 

This thesis resulted in a LCA-basis for continued development by the company and a GPM 

map of the analyzed product. 
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FÖRORD 

Denna rapport omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits för August Lundh AB i Eskilstuna. 

 

Jag vill tacka min handledare från högskolan, Ragnar Tengstrand för allt stöd och alla goda råd 

under arbetets gång. Jag vill även tacka Peter Wall och Emelie Ejdetjärn från August Lundh 

som gjort det här arbetet möjligt.  

 

Varmt tack till Sasha Shabazi, tack för att jag fått fråga så många frågor utan att du tappat 

tålamodet. Tack för hjälpen med GPM. 

 

Slutligen vill jag även nämna Carina Jönsson på Swerea IVF som så tålmodigt förklarade 

livscykelanalys-metodiken för mig samt Martin Kurdve som introducerade mig för Green 

performance map.  

 

 

Mälardalens högskola, Eskilstuna 

Maj 2015 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 

Uppdragsgivaren för detta projekt var August Lundh AB och detta var en fortsättning på ett 

arbete som bedrivits sedan år 2014 för att ta fram underlag för att öka företagets försäljning av 

serveringsmaterial i plast mot skolor och förskolor. 

 

1.1.1. August Lundh AB 

August Lundh grundades 1921 och bedriver sin verksamhet i Vilsta Industriområde i 

Eskilstuna. Företaget är en komplett leverantör av köks- och serveringsprodukter till storkök 

och catering med vision att vara en av de marknadsledande aktörerna av köksutensilier till 

grossister och kedjor inom HORECA, offentlig sektor samt detaljhandel i Norden.  

 

Företaget ingår i en företagsgrupp tillsammans med PolymerDon och Mälarplast, som tillverkar 

alla produkter som finns i August Lundhs sortiment. (August Lundh AB, 2015) 

 

1.1.2. Etapp ett 

Det första steget i projektet utfördes fristående från det här arbetet under 2014 av en student vid 

Mälardalens högskola. Det gick då ut på att genomföra en detaljerad marknadskartläggning av 

Sveriges kommuners användning av glas och tallrikar i för- grund samt gymnasieskola. I det 

arbetet kunde det konstateras att den generella uppfattningen var att glasporslin gav en 

trevligare upplevelse i matsalen men att fokus hos de olika målgrupperna skiftade. För- och 

grundskola var de praktiska faktorerna viktiga medan det i gymnasieskolorna lades fokus vid 

att skapa en trevlig miljö (Cherno Jallow 2014). 

 

1.1.3. Bisfenol A-fria tallrikar 

Vid tillverkning av plasttallrikar i polykarbonat används ett ämne kallat Bisfenol A (BPA) ofta 

som en råvara. BPA är vanligt i många typer av plastföremål men även i exempelvis kvitton, 

färger och lim. Det tillverkas inte i Sverige men importeras i kemiska produkter och under 

2010 producerades ca 4,5 miljoner ton BPA. Nästan 70% av den mängden användes vid PC-

tillverkning. BPA har visats hormonstörande i låga doser men ännu är det relativt okänt exakt 

vilka konsekvenser användandet av ämnet kan komma att få för människa och natur 

(Kemikalieinspektionen, 2015). 

 

Med anledning av detta har August Lundh utvecklat en plastkollektion i Tritan, MALKO 

Progress, som är 100% fri från BPA. Det är den tallriken som kommer att granskas i denna 

rapport.  

 

1.2. Problemformulering 

Projektet är del två i arbetet med att ta fram underlag för ökad försäljning mot förskolor och 

skolor, som i dagsläget utgör företagets största marknad för tallrikar och glas i polykarbonat 

(PC). Företaget tros vara en av marknadsledarna men i jämförelse med porslin, glas och 

melamin har August Lundh en relativt liten del av marknaden.  

 

Genom att öka kunskapen kring tallrikars faktiska innehåll i skolmatsalen idag och dess 

påverkan på miljön, i såväl matsal som natur, ville företaget öka sin försäljning av tallrikar och 

glas mot skolor och förskolor. För att göra det ville företaget jämföra sin egen tallrik med 

konkurrenternas, som är av olika material, och se vilken  utav dem som gjorde minst avtryck på 

miljön under dess livscykel. 
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1.3. Projektdirektiv 

August Lundh önskade en livscykelanalys på den egenproducerade tallriken MALKO Progress 

samt dess främsta konkurrenter inom för- och grundskola. Denna skulle presenteras i ett 

marknadsförande material i form av exempelvis en broschyr. Företaget önskade även en 

kemisk analys på de valda tallrikarna. 

 

Då metodiken klarnade och författaren insåg att resurstillgången medförde vissa begränsningar 

förändrades arbetet och så även direktiven. Detta ledde till att det som från början skulle varit 

en jämförande LCA mellan August Lundhs tallrik och dess konkurrenter samt en broschyr i 

marknadsföringssyfte, förändrades till en påbörjad studie för företaget att fortsätta arbeta med.  

Rekommendationer för fortsatt arbete finns att läsa i kapitel 7.3.  

 

Direktiven från MDH var ett projektarbete på 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckor 

med 40 timmars arbete per vecka. Arbetet skulle presenteras i en skriftlig rapport samt genom 

en muntlig presentation på skolan.  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete var att utöka företagets möjligheter för en mer miljömedveten 

dialog med kunden. I längden ska företaget ha ett komplett underlag för marknadsförings- och 

försäljningsinsatser mot skolor och förskolor. 

 

Målet med analysen var att jämföra MALKO-tallriken med en tallrik i porslin, en i glasporslin 

samt melamin för att utreda tallrikarnas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och se vilken 

som hade minst påverkan på miljön.  

 

Frågeställningarna var följande: 

 

1. Hur kan man genomföra en livscykelanalys på MALKO Progress och dess främsta 

konkurrenter?  

 

2. Hur ser tillverkningen för MALKO Progress ut? 

 

3. Vilka miljöfördelar finns för MALKO Progress jämfört med dess konkurrenter på 

marknaden sett ur ett livscykelperspektiv? 

 

4. Hur kan man spara energi och pengar genom att välja MALKO Progress istället för 

konkurrenten? 

 

5. Vad innehåller tallrikarna kemiskt sett? 

 

6. Är det möjligt att genomföra en Green Performance Map på den analyserade produkten 

och hur kan det gynna analysen? 

 

7. Hur ska företagets fortsatta arbete se ut för en ökad miljömedvetenhet vid 

marknadsföring av MALKO Progress? 
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2. ANSATS OCH METOD 

 

Nedan presenteras med vilka metoder arbetet genomförts och hur informationen inhämtats. 

 

Uppdragsgivaren önskade en analys gjord i form av en LCA och informationen till analysen 

inhämtades ur litteratur samt genom studier av tidigare gjorda analyser. För att samla in data att 

hantera i analysen gjordes intervjuer av leverantörer och kontaktpersoner inom företagen. 

 

För kemikalieanalysen kontaktades SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, av 

uppdragsgivaren. Provtallrikar tillhandahölls av Martin & Servera som även bidrog med sin 

vetskap kring vilka tallriksleverantörer som är de vanligaste inom för-, grund-, och 

gymnasieskola. Martin & Servera är restaurang- och storköksgrossister som levererar tallrikar 

från många olika tillverkare runt om i Sverige.  

 

För hjälp med green performance map-verktyget (GPM) stod Sasha Shabazi och Martin 

Kurdve, båda doktorander vid Mälardalens högskola. Teorin har i övrigt främst samlats genom 

litteratur i ämnet och krävd data har samlats genom ett studiebesök i produktionen och genom 

möten med berörda på August Lundh. 

 

Alla referenser som använts presenteras i kapitel 8. 

 

Arbetet har handletts av en representant från Mälardalens högskola, Ragnar Tengstrand, samt 

en representant från August Lundh, Peter Wall. Kommunikation har skett via e-post samt 

muntligt vid möten. 
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3.  AVGRÄNSNINGAR  

 

Den funktionella enhet som kommer att jämföras i analysen är ett stycke plan tallrik och 

materialen som undersöks är material som är vanliga för tallrikar inom för-, grund-, och 

gymnasieskola; porslin, glasporslin, melamin och PET. För att avgöra vilka leverantörer som 

skulle granskas, tillfrågades Martin & Servera och ett urval av tallrikar erbjöds där August 

Lundh valde ut en av varje material som skulle granska. De tallrikar som valdes ut var en tallrik 

i melamin från Külsan i Turkiet, en tallrik i porslin från Figgjo i Norge samt en tallrik i 

glasporslin som tillhandahölls från en skola i Eskilstuna som tillverkats av Arcopal i Frankrike. 

Tallriken i glasporslin valde August Lundh själva ut på grund av att den ofta förekommer i 

Eskilstuna. Även August Lundhs tallrik MALKO Progress F-240 granit i Tritan (PET), skulle 

granskas. 

 

Författaren har valt att avgränsa sig mot andra, angränsande, produkters livscykler trots att den 

analyserade produkten kommer i kontakt med dessa under produktionskedjan. I transportkedjan 

har det färgpigment som använts under produktionen av tallriken bortsetts från då det är en 

mycket liten beståndsdel av tallriken, 2%. Se kapitel 5.2.2. 

 

Gällande GPM-verktyget har författaren avgränsat sig till den första delen av processen, då den 

senare delen av processen handlar om att implementera förbättringsarbete på företaget, se mer i 

kapitel 4.3. I det här stadiet har författaren nöjt sig med att lämna rekommendationer för 

företaget att själva ta hänsyn till och i ett senare skede eventuellt implementera i 

organisationen.  

 

I ett tidigt skede skulle det här projektet innefatta en fullständig LCA på samtliga tallrikar men 

då författaren under arbetets gått insett att det saknades väsentlig information som, på grund av 

begränsade resurser, inte kunde samlas in, fick avgränsningarna förändras ytterligare. Detta 

skedde i samråd med handledare från skola samt företag. Därför avgränsades den ursprungliga 

LCA:n till en påbörjad studie som företaget kan arbeta vidare med i ett senare skede med 

utökade resurser och en större vikt i det här arbetet lades vid det teoretiska. Konkret innebar 

detta att miljöpåverkansbedömning, har reducerats till mer teoretiska delar för att underlätta 

vidare arbete. Kapitlen gällande tolkning och osäkerhetsanalys är viktiga delar i en komplett 

LCA men här har de avgränsats på grund av de förändrade direktiven. I det teoretiska avsnittet 

kvarstår de dock på grund av att förhindra kunskapsluckor i metodiken. I kapitlet Resultat finns 

tabeller där inga värden kunnat fyllas i. Även dessa kvarstår för att ge läsaren en möjlighet att 

skapa sig en bild av hur en fullständig analys kunnat sett ut, om än på en något förenklad nivå. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Kapitlet beskriver de bakomliggande teorierna till det praktiska arbetet i projektet.  

4.1. Projektplanering 

Inledningsvis i ett projekt är det viktigt att skapa en överskådlig bild av hur ett arbetet ska 

disponeras för att givna resurser ska räcka till. 

4.1.1. Problemförståelse 

Om förkunskaper saknas om arbetsmetoden som ska användas i projektet krävs en 

faktainsamling, det vill säga en granskning av vilka arbetsuppgifter som borde 

vara med i projektplaneringen, för att den ska bli så realistisk som möjligt. Detta 

görs fördelaktigt genom att granska tidigare rapporter samt litteratur i ämnet. 

4.1.2. Gantt-schema 

Ett gantt-schema är en typ av flödesschema där tänkta aktiviteter listas tillsammans med tänkt 

tidsdisponering. Det upprättas av författaren själv och ger en grafisk bild av projektets 

uppgifter och delmoment (Projektmallar, 2015). 

 

4.2. LCA 

En livscykelanalys är ett verktyg som används för att beräkna en produkt eller process totala 

påverkan på miljö under en bestämd tidsperiod. Det går även att göra en LCA ur ett 

ekonomiskt perspektiv, eller kombinera dessa delar. 

 

4.2.1. LCA:ns olika delar 

En LCA består av fyra faser: 

 Definition av mål och omfattning 

 Inventeringsanalys 

 Miljöpåverkansbedömning 

 Tolkning 

Dessa fyra faser ska ses som ett kretslopp och det kräver att man har ett iterativt 

förhållningssätt till faserna genom hela analysen. Det innebär att man många gånger kan få 

fram information, eller sakna information, som leder till att man får gå tillbaka och ändra i 

tidigare faser. Med andra ord ändras förutsättningarna för studien under analysens gång 

(Lindahl, Rydh och Tingström 2002, 49). 
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Figur 1 - Struktur för livscykelanalys (Lindahl, Rydh och Tingström 2002, 49) 

 

4.2.2. Definition av mål och omfattning 

I den första fasen bestäms varför studien görs, målen, och vad som ska omfattas. Det bestäms 

även vad resultaten ska användas till. Man  klargör vilka avgränsningar som kommer att göras 

och vilka miljöproblem man främst är intresserad av. Ett referensflöde tas fram, detta genom att 

ta hänsyn till produkternas livslängd. Detta innebär att man räknar ut hur många produkter av 

det ena slaget som krävs för att nå upp i den andra produktens livslängd.  

 

Det bör även fastställas vilken kvalitet man strävar efter på de data som samlas in. För att 

kunna jämföra olika system krävs att man bestämmer en gemensam nämnare som inom LCA 

kallas funktionell enhet (Carlson, Pålsson 2008, 52). 

 

Systemgränser 

Omfattningen av projektet bestäms till en början genom att systemgränser sätts. Det innebär att 

man rutar in de moment i processen man är intresserad av att analysera från början till slut, 

exempelvis från råvaruutvinning till återvinning eller från fabrik till butik (Carlson, Pålsson 

2008, 58).  

 

Urval av miljöpåverkande faktorer 

För att ytterligare konkretisera uppgiften bör fastställas vilken typ av miljöpåverkan man är ute 

efter att registrera i sin analys. Detta väljs ofta efter vilken typ av utsläpp som mest påverkar 

miljön under processen. På detta vis kan det variera från LCA till LCA hur många olika typer 

av utsläpps som granskas. Det är viktigt att ha i åtanke då olika system ska jämföras, så att inte 

urvalen varierar och av den anledningen påverkar det slutliga resultatet åt något håll. Detta hör 

ihop med den tredje fasen, miljöpåverkansbedömningen (Carlson, Pålsson 2008, 60). I tabell 1 

finns exempel på miljöpåverkanskategorier som kan vara av intresse i en LCA. 
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Tabell 1 – Exempel på miljöpåverkanskategorier (Träguiden 2015) 

 
 

Koldioxid står för ca 80% av världens växthusgaseffekt. Den bildas exempelvis vid 

förbränning av olja och vid elanvändning (Energirådgivningen 2015). 

 

Allokering 

Ett annat viktigt begrepp inom LCA är allokering. Allokering kan krävas då miljöpåverkan från 

en fabrik där flera olika produkter produceras i samma process, då många väljer att redovisa de 

miljöpåverkande faktorerna i en sammanfattad rapport. Det innebär att man fördelar den 

sammanlagda datan i andelar för att få ut specifik data för den produkt man är intresserad av. 

Det finns olika modeller av allokering och det är viktigt att man är konsekvent genom hela 

analysen. För att slippa allokera måste man utvidga produktsystemet så att alla processer som 

hör samman med den granskade inkluderas. Detta gör analysen mer omfattande och kan därför 

även bli mer tidskrävande (Carlson, Pålsson 2008, 60). Ett exempel på det är om en fabrik vet 

vilken elförbrukning de har för hela fabriken, men vill veta vilken elförbrukning en specifik 

maskin har. Då måste de utgå från hur stor del den specifika maskinen utgör av hela fabriken 

och dela den sammanlagda elförbrukningen med det.  

 

4.2.3. Inventeringsanalys 

I inventeringsanalysen samlar man in all data av intresse för analysen, exempelvis avfalls-, 

resurs-, utsläpps- och produktionsdata. Utefter vad man får för typ av data färdigställer man 

produktsystemet och därefter genomför man beräkningar (Lindahl, Rydh och Tingström 2002, 

63).  

 

Datakvalitet 

När man samlar in data kan man delvis vända sig direkt till berört företag men i vissa fall finns 

informationen även samlad i databaser. Om det berörda företaget inte har information att lämna 

och det inte heller finns att finna i en databas kan det vara givande att vända sig till ett företag 

med en process av samma slag.  

 

På grund av datan ofta är samlad från många olika källor finns det en del aspekter som måste 

tas hänsyn till under analysen. I ISO-14014, som är en av standarderna för hur man genomför 

en LCA, har olika aspekter av datakvalitet listats: 

 Vilka datakällor som ska användas 

 Tidsrelaterade egenskaper 

 Geografiska egenskaper 

 Teknologiska egenskaper 

 Mätprecision och osäkerheter 

 Hur komplett data är 
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 Representativitet 

 Konsistens 

 Reproducerbarhet 

 I samband med detta beskrivs även hur man, i avsaknad av data, bör gå tillväga. Antingen 

utelämnar man datan helt, ersätter det med ett värde som man gissar sig till eller så ersätts den 

saknade datan med uppskattade siffror man plockar fram efter granskning av en process med 

liknande egenskaper. Dessa scenarion kommer givetvis påverka resultatet och därför är det av 

stor vikt att vara tydlig med vilka åtgärder som vidtagits och analysera utgången (Carlson, 

Pålsson 2008, 65). Detta görs lämpligtvis i en osäkerhetsanalys, se kapitel 4.2.7. 

 

4.2.4. Miljöpåverkansbedömning 

När man är inne i den tredje fasen gör man en bedömning över hur den insamlade datan i 

produktsystemet påverkar miljön. Detta inkluderar även hälsa för djur och människor. 

 

Exempel på miljöpåverkan kan vara: 

 Skogsskövling 

 Nedskräpning 

 Ökenspridning 

 Uttömning av naturresurser 

 Påverkan på hälsa hos människor, djur och växter 

 Buller 

 Förändringar av atmosfärens egenskaper 

 

När man gör en miljöpåverkansbedömning tar man hänsyn till tre olika faktorer. Dessa tre 

kallas miljöpåverkanskategorier, miljöpåverkansindikatorer och karaktärisering. 

 

Miljöpåverkanskategorier: De olika typerna av konsekvenser miljön kan påverkas av, 

exempelvis försurning, förgiftning av ekosystem, växthuseffekt samt resursutarmning.  

 

Miljöpåverkansindikator: En identifierbar förändring i miljön, en förändring som dels 

representerar en miljöpåverkanskategori, dels är uttryckbar i siffror. Exempel: kvadratmeter 

minskad skogsareal, kilogram ökning av avfall till naturen utanför avfallshanteringssystem, 

kvadratmeter ökning av öken, kilogram minskning av naturresurser, ökning av antal cancerfall 

hos människor (Carlson, Pålsson 2008, 63). 

 

Karaktärisering: En beskrivning av hur ett utsläpp eller en resursanvändning påverkar en viss 

miljöpåverkansindikator. Beskrivningen innefattar en del av händelseförloppet, dels en 

siffermässig sammanfattning av hur utsläppet eller resursförbrukning påverkar miljöindikatorn. 

Ett verktyg för karaktärisering är att använda koldioxidekvivalenter för att mäta 

växthuseffekter. Det kan även kallas GWP-global warming potential (Lindahl, Rydh och 

Tingström 2002, 82) 

 

Tabell 2 – Karaktäriseringsindex (Jordbrukets klimatpåverkan 2009a) 

Växhutsgas Kg CO2-ekv/kg 

Koldioxid (CO2) 1 

Metan (CH4) 25 

Lustgas (N2O) 298 
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Miljöpåverkansbedömning är med andra ord en ”systematisk sammanställning av 

miljöpåverkanskategorier med tillhörande miljöpåverkansindikatorer och 

karaktäriseringsmodeller” (Carlson, Pålsson 2008, 63). 

 

I regel använder man sig i praktiken av färdiga miljöpåverkansbedömningsmetoder som 

modellerats av experter. För att kunna hantera dessa gäller att man satt sig in i de olika 

metoderna och sett att de stämmer överens med företagets värderingar och prioriteringar 

(Carlson, Pålsson 2008, 124). Ett antal exempel på dessa finns angivna i kapitel 7.3. 

Rekommendationer. 

 

4.2.5. Tolkning 

I den sista fasen tolkas resultatet som framkommit och därefter sammanställs det och 

rekommendationer lämnas. Om analysen ska användas i jämförande syfte eller i ett större 

sammanhang ska den granskas av en extern part för att försäkra att studien är korrekt 

genomförd (Lindahl, Rydh och Tingström 2002, 98).  

 

4.2.6. Osäkerhetsanalys 

Utöver de fyra faserna är det många gånger lämpligt att genomföra en osäkerhetsanalys av 

resultatet för att, som nämndes i kapitel 4.2.4, analysera de val av datahantering som gjorts i 

analysen. Av den anledningen är det viktigt att alla beslut som tagits dokumenterats väl och det 

ska även beskrivas hur data samlats in och om den omräknats.  

 

4.2.7. LCA i produktutveckling och industridesign 

LCA är ett verktyg som är användbart inom fler områden i samhället och inom 

produktutveckling kan det vara till nytta efter som en LCA kan utvecklas med avseende på 

flera olika faktorer, exempelvis ur miljöperspektiv som här eller med avseende på ekonomi.  

 

Det kan handla om att man vill veta vilket av de produktionsalternativen man står och väger 

mellan som är det mest miljövänliga eller det mest kostnadseffektiva, eller att man på ett 

transparent vis vill försäkra sig om att det man producerar är ett mer miljövänligt alternativ på 

marknaden. I boken Produktekologi av Göran Brohammer beskrivs LCA och produktekologi 

som kopplingen mellan industriellt tillverkade produkter och dess påverkan på miljön utmed 

hela produktens livscykel (Brohammer 1998, 10). 

 

När man tittar på hur LCA fungerar i produktutvecklingsprocessen får man ta hänsyn till att en 

produktutvecklare, ofta utan erfarenhet av LCA, ska kunna använda sig av verktyget. Generellt 

finns då två alternativ att välja mellan. Antingen kan man med hjälp av en LCA-specialist ta 

fram ett verktyg där miljöanalysen är inbyggd i färdiga index och moduler. Det andra 

alternativet är att utbilda produktutvecklaren själv i LCA-metodik. De båda alternativen 

innebär att en specialist måste lära sig en annan specialists område, för att de ska kunna mötas 

på mitten. I själva produktutvecklingsprocessen är det bra om analysen görs tidigt i processen, 

om syftet är att möjliggöra laborationer med olika produktkoncept och idéer (Brohammer G. 

1998, 91). 
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4.3. Green performance map (GPM) 

Green performance map är ett verktyg framtaget för att visuellt beskriva en process – eller 

produkts- miljöpåverkan genom att kategorisera det man stoppar in i en process och det som 

kommer ut ur samma process under olika rubriker. I figur 2 nedan presenteras ett exempel på 

en GPM. I kartans mitt visas vilken aspekt eller delprocess som granskas. 

 

 
Figur 2 -  Exempel på en GPM (Bellgran, Kurdve, Romvall och Wictorsson 2011) 

 

Kategorierna är utvalda för att underlätta vid LCA-beräkningar och materialflödesberäkningar 

enligt föreslagen ISO-standard (Bellgran, Höckerdal, Kurdve samt Wiktorsson 2012, 9). Med 

hjälp av en green perfomance map är tanken att miljöarbete ska kunna integreras på alla nivåer 

i ett företag och informationen blir lättförståelig och tillgänglig för alla oavsett erfarenhet. Med 

verktyget kan de viktigaste miljöaspekterna prioriteras och fungera som hjälp när beslut ska 

fattas. I GPM-verktyget prioriteras miljöaspekterna och på så sätt kan urvalet av 

miljöpåverkanskategorier i LCA:n underlättas. Vill man göra en LCA med avseende på 

ekonomi eller liknande kan prioriteringarna ske med avseende på kostnad, se ”Steg 2” nedan. 

 

Verktyget kan kopplas till inventeringsanalysen, där all data av intresse för analysen samlas in, 

precis som i GPM. Kategorierna som används i GPM-verktyget är de samma som är aktuella i 

inventeringsanalysen.  

 

GPM möjliggör även arbete på olika detaljnivåer, exempelvis kan det fokuseras enbart på en 

delprocess, på en avdelning eller på en hel fabrik (Bellgran, Höckerdal, Kurdve samt 

Wiktorsson 2012, 9). 
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Tillvägagångssätt  

Metoden består av olika aktivitetssteg: Förberedelse, identifiering av miljöaspekter, prioritering 

av miljöaspekter, handlingsplan, implementering samt utvärdering av resultatet. Nedan 

presenteras alla steg. 

 

Steg 0 - Förberedelse 

Förberedelsefasen inleds ofta med en utbildande del. Då ledningens engagemang är en 

förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt krävs ett beslut innan arbetet kan påbörjas. 

Det kan vara lärorikt att testa på metodiken innan det faktiska arbetet påbörjas och därför kan 

en pilotstudie vara bra (Bellgran, Höckerdal, Kurdve samt Wiktorsson 2012, 12). 

 

Steg 1 – Identifiering av miljöaspekter 

När miljöaspekter ska identifieras väljs en process ut och miljöaspekten kategoriseras i en av de 

åtta kategorierna som visas nedan (Bellgran, Höckerdal, Kurdve samt Wiktorsson 2014, 14). 

 

Tabell 3 – Exempel på kategorisering i GPM 

 Input  Output 

Produktivt material Produkter 

Processmaterial Restmaterial 

Energi Emissioner (luft/ljud) 

Vatten Emissioner (mark/vatten) 

 

GPM-kartan, se figur 2, fylls med miljöaspekter, dvs. miljöpåverkande faktorer i den valda 

processen, och mängd samt kostnad anges om det är möjligt. Det kan exempelvis vara hur 

mycket elektricitet som används och kostnaden det resulterar i.  

 

Exempel till Input i kategorin Energi: Miljöaspekt  El till svets 

   Mängd  300 kWh/dag 

   Kostnad  90 kr/dag 

 

Tabell 4 – Förklaring av kategoriseringsrubriker 

Rubrik på kategori Förklaring 

Energi [input] De faktorer som kräver energi för att fungera. 

Produktivt material [input] Det material varav allt som går in i processen 

också kommer ut i den färdiga produkten. 

Processmaterial [input] Det material som är nödvändigt för att 

möjliggöra tillverkning av produkten men 

som inte är värdeadderande för kund. 

Vatten [input] Det vatten som krävs för processen. 

Emissioner (luft/ljud) [output] Vilka utsläpp till luft respektive input kan 

resultera i/ vilken ljudnivå som genereras i 

lokalen. 

Produkter [output] Kompletta produkter som produceras. 

Restmaterial [output] Det överblivna material processen resulterar i 

som inte hör till den producerade 

slutprodukten.  

Emissioner (mark/vatten) [output] Vilka utsläpp till mark och vatten som 

respektive input kan resultera i. 

 

Steg 2 – Prioritering av miljöaspekter 
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När miljöaspekterna identifierats i steg ett ska de i steg två prioriteras. De kan prioriteras efter 

hur stor miljöpåverkan de har eller hur stor ekonomisk vinst/besparing som kan göras på 

justering. De kan även prioriteras efter hur de påverkar arbetsmiljö/kvalitet. 

 

Ett vanligt sätt att prioritera aspekterna är genom ett färgsystem där gul färg innebär att 

aspekten har en mindre påverkan, grön färg innebär att aspekten är under kontroll eller har 

justerats/åtgärdas medan röd färg innebär att aspekten har hög prioritet (Bellgran, Höckerdal, 

Kurdve samt Wiktorsson 2012, 16).  

 

Steg 3 – Handlingsplan 

För att åtgärderna ska genomföras skapas i det tredje steget en handlingsplan där en kortsiktig 

åtgärd och en långsiktig åtgärd beskrivs och ansvarig person/grupp utses (Bellgran, Höckerdal, 

Kurdve samt Wiktorsson 2012, 18). 

 

Tabell 5 – Exempel på handlingsplan 

Datum Kategori Miljöaspekt Problem Åtgärd Ansvarig 

      

      

 

Steg 4 – Implementering 

I det fjärde steget ska handlingsplanen följas och det är viktigt att planen följs. Om 

handlingsplanen inte efterföljs enligt tidsplanen är det viktigt att snabbt gå in och analysera 

orsaken till fördröjningen. Det kan exempelvis krävas mer support eller stöd om problem 

uppstått (Bellgran, Höckerdal, Kurdve samt Wiktorsson 2012, 20). 

 

Steg 5 – Utvärdering av resultat 

I det sista steget ska resultatet utvärderas och analyseras. Man ska se hur tidsplanen efterföljts, 

eventuella ekonomiska effekter och om mätdata man samlat tidigare i processen förändrats. De 

prioriterade aspekterna ska byta färg beroende på hur resultatet ser ut och de som fortfarande är 

röda ska stå kvar för fortsatt bearbetning (Bellgran, Höckerdal, Kurdve samt Wiktorsson 2012, 

22).  
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5. RESULTAT (Empiri) 

Nedan presenteras resultatet av den tillämpade teorin från föregående kapitel. 

 

5.1. Projektplanering 

Ett gantt-schema upprättades efter att de olika arbetsmomenten granskats. Se bilaga 1. 

 

5.2. LCA 

Nedan presenteras den information och den data som samlats in för LCA under projektet. På 

grund av de förändrade direktiven och avgränsningarna som infördes under arbetets gång 

saknas viss information och i de fall där det saknas har kommentarer införts under respektive 

rubrik.  

5.2.1. Definition av mål och omfattning 

Nedan definieras mål  och omfattning för analysen.  

Mål 
Det ursprungliga målet med analysen var att jämföra MALKO-tallriken med en tallrik i porslin, 

en i glasporslin samt melamin för att utreda tallrikarnas miljöpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv och se vilken som hade minst påverkan på miljön. Som ovan nämnt är 

LCA-verktyget en iterativ process och när förutsättningarna förändras, förändras även målet.  

 

Detta resulterade i att det slutgiltiga målet var att presentera en lättförståelig LCA-grund för 

företaget att arbeta vidare med samt att kartlägga processen i så lång utsträckning som möjligt 

och redovisa den data som samlats. 

Målgrupp 
Målgruppen är framförallt August Lundh AB men studien kan även komma att användas i 

marknadsföringssyfte. 

Tillgängliga resurser 
Studenten har 15 högskolepoäng motsvarande 400 timmar på sig att genomföra studien och 

sammanställa en rapport. 

Omfattning 
Den studerade produkten i den här analysen är Malko Progress F-240 i granit (PET).  

 

Funktionell enhet 

Den funktionella enheten är en styck tallrik.  

 

Referensflöde 

Referensflödet tas fram beroende av tallrikarnas medellivslängd. Då detta är något som 

författaren inte lyckats få fram tillräckligt pålitlig information om har det utelämnats i det här 

stadiet. På företagets egna tallrik MALKO Progress finns ingen sådan information 

dokumenterad ännu då tallriken är relativt ny på marknaden (Peter Wall 2015a). Referensflödet 

kommer att ha stor påverkan på resultatet och därför har författaren valt att inte göra några 

osäkra antaganden. 
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Systemgräns 

Målsättningen är att analysen ska genomföras ”från vagga till grav”. Analysen ska således följa 

processen från råvaruutvinning till återvinning. För att förenkla systemen exkluderas 

avfallshantering utmed leverantörskedjan. Det innebär att avfall som kommer vid utvinning och 

tillverkning av råmaterial exkluderas. Avgränsning har även gjorts mot andra produkters 

livscykler, trots att den analyserade produkten kommer i kontakt med dessa under 

produktionskedjan. 

 

Allokeringsmetoder 

Det hade varit att föredra om allokering skulle kunna undvikas, för en mer precis analys, men 

då studien är så pass grund kommer förmodligen allokering krävas för att förhindra att studien 

blir allt för omfattande. Hur allokering skulle ske i det här fallet är beroende av vilken typ av 

data som finns att tillgå och hur den i sin tur allokerats i ett tidigare skede. Ett exempel på detta 

är i fabriken där August Lundh tillverkar den analyserade tallriken. Där tillverkas även andra 

produkter och då specifik information om energiförbrukning för den enskilda processen inte 

finns att tillgå har företaget själva allokerat på den totala elförbrukningen för att få ut ett värde 

för processen. 

 

Valda påverkanskategorier för miljöpåverkansbedömning 

För August Lundhs egen tallrik, MALKO Progress F-240, används formsprutning som 

tillverkningsmetod. Tallriken tillverkas i en PET-plast kallad Tritan TX1501 HF, som utvinns 

ur råolja. Denna omvandlas till plastgranulat som fraktas från USA till Albis, ett mellanlager i 

Falkenberg, för vidare transport till Eskilstuna och August Lundh (Peter Wall 2015a). Mer om 

det i kapitel 5.2.2. 

 

Energin som förbrukas vid uppvärmning av materialet, kylningen av formen samt motordriften 

av maskinen är elektricitet. Detta resulterar främst i utsläpp av koldioxid(CO2) (Dan Tommila 

2015). 

 

Vid oljeutvinning förbrukas också CO2 och dessutom stora mängder sötvatten. I samband med 

utvinningen och transporten finns risk för oljeutsläpp (Vattenfall 2015). Utsläpp av olja orsakar 

skador på mark och vatten såväl som på levande organismer. När olja förbränns i uppvärmning 

och i förbränningsmotorer förorenas luften på grund av rökgaserna (Nationalencyklopedin 

2015 a).  

 

De olika transportsträckorna genererar också utsläpp, se kapitel 5.2.2. 

 

Med hjälp av denna information, som utökas i inventeringsfasen, ska alltså påverkanskategori 

och metodik väljas. Även GPM-verktyget kan vara till hjälp för beslutsfattande angående 

påverkanskategori, se kapitel 5.3.  
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Datakrav och inledande datakvalitetskrav 

Data skulle samlas in i största möjliga mån via producenter och leverantörer. Den data som inte 

gick att hämta via dessa aktörer skulle hämtas via databaser. Då den här analysen utfördes med 

begränsade resurser, ekonomiska såväl som tidsmässiga samt med begränsade förkunskaper, 

skulle en del av datan hämtas från kommersiella databaser, vilket ofta kan medföra 

begränsningar i tillämpningen i analysen. Om detta analysarbete skulle fortföljas skulle det 

fortfarande vara aktuellt, och den påverkan som den mindre precisa data skulle medföra skulle 

analyseras i en osäkerhetsanalys. Efter modifiering av avgränsningar beslutades att 

datainsamlingen skulle begränsas och därför har heller inga databaser använts i det här stadiet 

av analysen, se kapitel 3. 

 

Typ av kritisk granskning, om detta tillämpas 

Studien kommer att granskas av handledare från MDH men ingen oberoende part kommer att 

granska rapporten om inte uppdragsgivaren beslutar om det efter analysens färdigställande.  

 

Typ och format för rapport 

Rapporten ska dels innehålla en teoretisk del där studenten beskriver tillämpad metodik, dels en 

praktisk del där den påbörjade analysen presenteras. En kortare rapport med enbart resultat ska 

även presenteras för uppdragsgivaren. 

 

5.2.2. Inventeringsanalys 

Nedan följer insamlad information om produktprocessen vid tillverkning av MALKO Progress. 

 

Råmaterial 

Plast tillverkas ur råolja som bryts och raffineras. Oljan bryts genom att en borr roterar kring en 

borrsträng, utformad som en ihålig axel. Genom borrsträngen, som förlängs vartefter, pumpas 

vätska ned till spetsen på borren och sedan flyter upp genom borrhålet (Nationalencyklopedin 

2015b). 

 

Var oljan bryts och raffineras är okänt och författaren har därför inte funnit någon information 

om den miljöpåverkan detta steg har i livscykeln. Om en komplett LCA skulle genomföras och 

informationen fortfarande inte funnits, eller inte varit möjlig att göra antaganden kring, hade 

systemgränserna fått flyttats från ”vagga till grav” och istället hade analysen påbörjats efter att 

oljan kommit till granulatproducenten istället.  

 

Tillverkning av Tritan TX1501 HF 

Materialet som används till MALKO Progress är en BPA-fri PET-plast som heter Tritan 

TX1501 HF och tillverkas på ett företag i Tennessee som heter Eastman. Eastman förädlar 

råvaran till plastgranulat och skickar det sedan vidare till Albis, en återförsäljare vars lager 

ligger i Falkenberg. Vid tillverkningen tillsätts även ett vegetabiliskt formsläppsmedel (Albis 

2015).  
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Transporter 

Nedan presenteras en generell och något förenklad bild över hur tallriken fraktas. 

 

 
 

Figur 3 – Flödesschema över tallrikens transportväg 

 

Eastman förädlar råvaran till plastgranulat och skickar det med containerfartyg till Holland. 

Där lastas varan till bil med en last på ca 24 ton, och från Holland fraktas det till Falkenberg 

där Albis lager ligger. Från Albis finns det en sannolikhet att varan, igen på bil lastad med ca 

24 ton, går via en terminal i Jönköping där lasten fördelas om till styckegodsbilar innan de går 

vidare till August Lundh i Eskilstuna (Bengt Strömberg, Albis 2015). När August Lundh fått 

varan och tillverkat tallrikar av detta skickas de färdiga tallrikarna till återförsäljare, 

Martin&Servera i Halmstad eller Menigo i Strängnäs.  

 

Färgpigmentets frakt hade också varit att ta hänsyn till men då det är en så liten beståndsdel av 

tallriken, 2% (Dan Tommila 2015), har författaren valt att inte ta hänsyn till det i den här 

rapporten. 

 

På grund av inkomplett information har inga emissionsberäkningar genomförts. Det finns 

databaser utformade för den här typen av beräkningar, bland annat NTMcalc. NTMcalc är ett 

verktyg som möjliggör beräkningar på respektive transportmedel och dess miljöpåverkan, 

skapat av Nätverket för Transport och Miljö, även kallat Network for Transport Measures 

(Nätverk för transport och miljö, 2015). Där fyller man i transportslag, fyllnadsgrad och 

sträcka, och får på så vis ut vilka emissioner valda rutt ger upphov till. I tabell 6 presenteras 

den information om transporter som samlats. 

Råolja Tennesee Holland 

Falkenberg Jönköping Eskilstuna 

Halmstad / 
Strängnäs 

Kunder över 
hela Sverige 
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Tabell 6- Tabell av den transportdata som funnits 

Sträcka Längd Transportslag Last 

1. Tennesee – Holland  Containerfartyg  

2. Holland – Falkenberg  Lastbil 24 ton 

3. Falkenberg – Jönköping 168 km Lastbil 24 ton 

4. Jönköping – Eskilstuna 273 km Lastbil  

5. Eskilstuna –  Halmstad/ 

Strängnäs 

453 km/34 km Lastbil  

 

Parametrar att ta hänsyn till vid beräkning: 

Typ av fordon, maxlast 

Fyllnadsgrad 

Bränsleförbrukning 

Motortyp 

Godsvikt 

Sträcka 

 

Här saknas även information för var råoljan bryts, och därmed även transporten från 

crackinganläggning till Eastman. Om beräkningarna skulle genomförts skulle de införts i 

följande tabell. 

 

Tabell 7- Exempel på utsläppstabell för transport 

Sträcka Transportslag CO2 NOx HC CO PM SO2 CH4 

1 Containerfartyg        

2 Lastbil        

3 Lastbil        

4 Lastbil        

5 Lastbil        

Totalt         

 

Förklaringar: 

CO2: Koldioxid 

NOx: Kväveoxid 

HC: Kolväte 

CO: Kolmonoxid 

PM: Partiklar 

SO2: Svaveloxid 

CH4:Metan 

 

Tillverkning av MALKO Progress 

MALKO Progress tillverkas i Eskilstuna på Mälarplast med hjälp av formsprutning. 

Plastgranulat i tritan kombineras med ett färgpigment, masterbatch som finns i tre olika färger. 

Färgpigmentet uppgår till ca 2% av tallrikens massa. Detta köps från tillverkaren Schulman i 

Skåne (Peter Wall 2015a). 

August Lundh tar emot helpallsposter av plastgranulatet på 1,25 ton från distributören Albis. 

Plastgranulatet kommer i plastemballage som är packat i kartong, och färgpigmentet likaså.  
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När tallriken ska tillverkas torkas materialet först i 80-90 grader i 2 timmar. Därefter sugs 

materialet upp i en formspruta och värms upp till ca 280 grader, så att det smälter. Materialet 

sprutas sedan in i formen som kyls med kylvatten till en temperatur på nära 40 grader. På så 

sätt stelnar plasten och till sist stöts den ur formen. (Peter Wall 2015a). En robotarm plockar 

upp tallriken och släpper den på ett rullband där den slutligen landar i en pall. När pallen är full 

plockas tallrikarna om och ställs på lager. När tallrikarna ska fraktas till kund placeras de i 

kartonger som rymmer 50 tallrikar och därefter på pall, som slutligen går till kund. Tryckluft 

används för att rengöra filtren i maskinen (Dan Tommila 2015). 

Energin som går åt i processen baseras på el, och det går åt till att värma upp materialet, att 

kyla formen (vatten) och att driva maskinen (Peter Wall 2015a). I tabell 8 är inventeringsdata 

för processen redovisat. 

Tabell 8 – Inventeringsdata för tillverkning av MALKO Progress F-240 

Faktor Mängd 

Elförbrukning* 20 000 kWh/år 

Producerade tallrikar** 4400st/år 

Vikt per tallrik** 140 gram 

Mängd inköpt Tritan/år*** 10 ton 

Kassation*** 3% 

*August Lundh har allokerat på fabrikens totala elförbrukning för att komma fram till det 

presenterade resultatet (Dan Tommila 2015).  

**(Emelie Ejdetjärn 2015) 

***(Peter Wall 2015b) 

Den totala elförbrukningen, endast i fabriken, på ett styck tallrik blir således 20 000/4400= 4,55 

kWh. 

Energiåtgång vid användning 

När tallriken är färdigproducerad och går ut till användaren är det vid rengöring av tallriken 

som energi går åt, då det inte är själva tallriken som drar energi utan enheten som behövs för att 

rengöra tallriken.  

 

Författaren ställde frågan om det går att spara energi genom att välja en plasttallrik istället för 

en tallrik i porslin och kom då i kontakt med ett företag som arbetar med disksystem. I samtalet 

konstaterades att det är många faktorer som påverkar vilken temperatur som krävs för att 

disken ska komma ut ren (Magnus Ericsson, Wexiödisk, 2015)   

 

Faktorer som kan påverka är exempelvis: 

 Vilken mat som serverats på tallriken, olika maträtter ger olika typer av resultat på 

tallriken och det krävs en temperatur som klarar alla typer av smuts. 

 Vilken typ av rengöringsmedel som används i maskinen. Olika kemikalier verkar olika 

effektivt i olika temperaturer och det kan avgöra vilken temperatur som väljs. 

 Vilka regler som gäller för storkök och temperaturer i diskmaskin. Det finns regler som 

bestämmer vilken temperatur som minst ska hållas för att hygienkraven ska uppfyllas. 

Detta för att undvika en bakteriell kontaminering. 
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I många fall diskas inte bara en typ av material i en diskmaskin och det är i dagsläget inte 

aktuellt på skolor att ställa om temperatur efter innehållet i maskinen. För enkelhetens skull och 

av ovan nämnda anledningar hålls en specifik temperatur i maskinen hela tiden (Magnus 

Ericsson, Wexiödisk, 2015).  

 

Hur mycket vatten och energi (även rengöringsmedel och liknande) som går åt vid disk beror 

även på vilken typ av diskmaskin som används. För att få en uppfattning om åtgången har en 

studie som gjordes av ett företag som säljer diskmaskiner undersökts. I studien visades 

skillnaderna mellan en diskmaskin ur deras sortiment samt en konkurrent av samma slag men 

något differerande prestanda. Detta presenteras i figur 4 nedan där den röda stapeln 

representerar konkurrentens maskin och den blå stapeln representerar företagets egen maskin. 

För att få ut ett rimligt värde har ett medelvärde av dessa två räknats ut. En disk rymmer 18 

tallrikar. 

 

 
Figur 4 – Exempel på mätbara skillnader mellan diskmaskiner i storkök 

(Timo Värpiö, Metos. Two competing energy saving rack conveyor dishwashers field tested in 

Espoo) 

 

I tabell 9 redovisas medelvärdet som delats med 18 för att få ut mängden per tallrik. 

Fullständiga beräkningar finns i bilaga 4. 

 

Tabell 9 – Energiförbrukning vid användning 

Faktor Mängd 

Elförbrukning/disk 0,21/18=0,117kWh/tallrik 

Hetvattenförbrukning/disk 1,175/18=0,065 l/tallrik 

Kallvattenförbrukning/disk 2,875/18=0,160 l/tallrik 

Diskmedel/disk 4,855/18=0,270g/tallrik 

Sköljmedel/disk 0,575/18=0,032g/tallrik 

Antal diskningar/livslängd * 

Livslängd Ej fastställt 

Typ av återvinning/livsslut  

*Samma antal diskningar per dag kan antas för varje material som ska analyseras, sedan får 

hänsyn tas till livslängd. 
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Sluthantering 

När tallriken är förbrukad är det upp till respektive skola hur den hanteras. I rapporten från 

Etapp ett framgick att majoriteten av de inköp skolorna gör sker löpande efter behov (Cherno 

Jallow 2014). Detta tyder på att tallrikarna förmodligen kasseras vart efter de upplevs 

förbrukade och förutsätts då lämnas till plaståtervinning. Den plast som August Lundh kasserar 

på fabriken köps upp av ett företag, Stena Recycling, som återvinner den plast som kan 

återvinnas och förbränner den plast som av någon anledning inte har kvalitet nog för att 

återvinnas (Dan Tommila 2015). 

 

Total energiförbrukning  

Vid förbränning av plast görs en energivinst. Den vinst som görs baseras på energiinnehållet i 

plasten, som i det här fallet är en PET-plast. Energiinnehållet i 1 kg PET-plast innehåller 41 

megajoule i värmevärde vilket motsvarar 11,38 kWh eller 11388W (Johan Eriksson, Stena 

Recycling 2015). Ett stycke tallrik väger 140 gram.  

 

Energivinst: 

1 kg = 1000 g 

11388W/1000 ger hur många W på 1 gram  11,388 Wh/g 

11,388*140= 1594,32Wh 

1594,32Wh=1,5943kWh 

 

Tabell 10 – Total energiförbrukning för ett styck tallrik 

Process Energiförbrukning 

Formsprutning 4,55 kWh 

Användning * 

Sluthantering -1,59 kWh** 

Totalt  

*Beror på livslängd. 

**Förutsatt att tallriken förbränns. 

 

Emissioner från elproduktion 

Produktion av el har alltid någon form av miljöpåverkan, men den ser olika ut beroende på 

vilken energikälla som elen kommer från. Koldioxid är den viktigaste växthusgasen och står för 

ca 80% av världens utsläpp. I Sverige produceras den största delen el av vattenkraft och 

kärnkraft. Det finns olika metoder för att beräkna emissioner vid elproduktion. Det skapas fler 

typer av växthusgasutsläpp vid produktion av el men de som presenteras är några av de 

viktigaste. Övriga utsläpp är exempelvis svaveloxider, kväveoxider, kolväten och partiklar 

(Energirådgivingen 2015). I tabell 11 och figur 5 presenteras hur elsammansättningen från 

Sverige ser ut. 

 

Tabell 11 – Elsammansättning Sverige (International Energy Agency 2014) 

Energislag Andel 

Vattenkraft 40% 

Naturgas 1% 

Vindkraft 7% 

Kol 2% 

Kärnkraft 43% 

Bioenergi 7% 
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Figur 5– Eletricity generation by source, 2013 (Ibid) 

 

Nedan har beräkningar för utsläpp av CO2, N2O samt CH4 gjorts med avseende på 

elsammansättningen i Sverige och hur mycket utsläpp av växthusgas som avges under elens 

livscykel. I tabell 13 presenteras utsläppen i g/kWh i Sverige. 

 

Tabell 12 - Utsläpp av växthusgas från elens hela livscykel i g/kWhel (Jordbrukets 

klimatpåverkan 2009b) 

Energislag CO2 N2O CH4 

Vattenkraft 5 0 0 

Naturgas 460 0,02 1,5 

Vindkraft 6,7 0,0004 0,014 

Kol 960 0,05 3,6 

Kärnkraft 4 0 0 

Bioenergi 16 0 0 

 

Tabell 13 - Utsläpp i g/kWh i Sverige 

Energislag CO2 N2O CH4 

Vattenkraft 0,4*5=2 0,4*0=0 0,4*0=0 

Naturgas 0,01*460=4,6 0,01*0,02=0,0002 0,01*1,5=0,015 

Vindkraft 0,07*6,7=0,469 0,07*0,0004=0,000028 0,07*0,014=0,00098 

Kol 0,02*960=19,2 0,02*0,05=0,1 0,02*3,6=0,072 

Kärnkraft 0,43*4=1,72 0,43*0=0 0,43*0=0 

Bioenergi 0,07*16= 1,12 0,07*0=0 0,07*0=0 

Totalt 29,109 0,100228 0,08798 

 

När den totala förbrukningen av elektricitet under en tallriks livscykel är fastställd kan 

emissioner från ett styck tallrik beräknas, se tabell 14. 

 

Tabell 14 – Emissioner i gram vid produktion av en tallrik 

Emission Mängd 

CO2 29,109*total förbrukning 

N2O 0,100228*total förbrukning 

CH4 0,08798*total förbrukning 

Total förbrukning=den totala elförbrukningen av ett styck tallrik 
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Restmaterial 

Vid tillverkningsprocessen bildas tallriken men processen resulterar även i restmaterial. 

Restmaterialet består av delar som inte går att ta tillbaka för återanvändning i själva processen, 

som istället går till någon typ av avfallshantering eller återvinning utanför företaget. Se kapitel 

5.3. för beskrivning av de olika materialens funktion. I tabell 15 redovisas dessa restmaterial. 

 

Tabell 15 – Restmaterial (avfall) under tallrikens produktion 

Material Mängd Åtgärd 

Kartong  Återvinns 

Mjukplast  Återvinns 

Wellpapp  Återvinns 

Plast – återvinningsbar  Återvinns (köps upp) 

Plast – smutsig  Förbränns (köps upp) 

Sprayburkar   

Absorbenter   

  

5.2.3. Miljöpåverkansbedömning 

Kapitlet presenterar inte en fullständig miljöpåverkansbedömning, som en komplett LCA hade 

erbjudit, utan en presentation av hur det hade kunnat se ut. Miljöpåverkansbedömningen är den 

bedömning som görs över hur datan som samlats i föregående kapitel påverkar miljön. I en 

fullständig analys hade en färdig miljöpåverkansbedömningsmetod valts och använts för 

beräkning. 

 

Tabell 16 – Exempel på en talbell för miljöaspekter, utsläpp samt miljöeffektkategorier  

Aspekt Utsläpp Miljöeffektkategori 

Oljeutvinning - Resursförbrukning 

   

   

Transport CO2 Växthuseffekt 

 NOx Försurning, marknära ozon, övergödning 

 HC Marknära ozon, växthuseffekt 

 CO Marknära ozon 

 PM Hälsa 

 SO2 Försurning 

 CH4 Växthuseffekt 

Elenergi - Resursförbrukning 

 CO2 Växthuseffekt 

 CH4 Växthuseffekt 

 N2O Växthuseffekt 

Vatten - Resursförbrukning 

Wellpapp - Resursförbrukning 

Kartong - Resursförbrukning 

Mjukplast - Resursförbrukning 

Vatten - Resursförbrukning 

Mjukplast - Resursförbrukning 

Överbliven plast - Resursförbrukning 

Sprayburkar - Resursförbrukning 

Absorbenter - Resursförbrukning 
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Här behöver man även ta hänsyn till karaktäriseringsfaktorer för de mest miljöpåverkande 

ämnena. Förslagsvis de som har inverkan på växthuseffekt och resursförbrukning. I tabell 17 

presenteras ett förslag på hur det skulle kunna se ut om CO2-ekvivalenter (som nämndes i 

kapitel 4.2.4, tabell 2) beräknats. 

 

Tabell 17 – Totalt utsläpp koldioxidekvivalenter under livscykeln, i gram 

 CO2 N2O CH4 Ämne XX 

Mängd     

CO2-ekvivalent     

Totalt  

 

Det som tagits hänsyn till i inventeringen är alltså: 

CO2-ekvivalenter 

Elförbrukning 

Restmaterial/materialförbrukning 

 

5.3. Green Performance Map 

I det här kapitlet visualiseras och förtydligas processen av att tillverka MALKO Progress F-240 

med tillhörande miljöpåverkande aspekter. Då anläggningsspecifik data saknats för många av 

faktorerna har enbart de data som funnits att tillgå noterats. 

 

Energi 

Den främsta energiåtgången går till maskinuppvärmning och maskindrift. Övriga faktorer i 

processen som kräver energi är belysning, hydraulik, transportband, truckar att lyfta ned 

material med, tryckluft samt robotik. 

 

Produktivt material 

Det produktiva material som används är Tritan TX1501HF samt färgpigment. 

 

Processmaterial 

Färgpigment och plastgranulat kommer i mjukplastemballage och står i kartonger.  

 

För att förhindra verktyg i formsprutningen från att korrodera används rostskydd i sprayform. 

Denna rengörs sedan med en rostskyddstvätt, även den i sprayform. Båda dessa från Mouldpro. 

Under maskineriet ligger absorbenter för att suga upp vätska som bildas. 

 

Produkterna lastas på pallar med pallkrage, dessa består av trä och metall. Wellpapp används 

för att skydda produkterna vid lagerhållning. 

 

Vatten 

Vatten används vid tvätt och för nedkylande effekt i maskinen. Det används också för roboten 

som plockar upp produkterna. 

 

Emissioner (luft/ljud) 

Energin som krävs avger emissioner i form av CO2. Maskinen avger ljud som sprids i lokalen. 

 

Produkter 

Produkten som skapas är tallriken MALKO Progress F-240. 
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Restmaterial 

Förbrukade mjukplastemballage, kartong och wellpapp återvinns i containers utanför företaget. 

När maskinen startas finns det en del rester av smält plast kvar i maskinen som inte går att 

använda och inte går att återvinna då det kommit smuts i den. Den köps av ett företag, Stena 

Recycling, som hämtar plasten på företaget och förbränner den. De köper även upp, och 

återvinner, den andel plast som är överbliven men inte går att återanvända i produktionen. 

Övriga restmaterial är pallar/pallkragar som går tillbaka in i processen för att återanvändas, 

samt absorbenter och tomma sprayburkar från rostskydd/rostskyddstvätt (Dan Tommila 2015). 

 

Emissioner (mark/vatten) 

Det vatten som förbrukas återanvänds då företaget har ett slutet system. De har ett system kallat 

”green box”, vilket är ett centralt kylsystem som är ett av verktygen som sänker temperaturen 

på processvattnet som används till att kyla ner verktyg/formar och motorer. Detta ger en 

uppvärmning av luft som sedan används till att värma lokaler. Även en separat värmepump 

används för att kyla vattnet och den energin används till att värma upp vatten för duschar och 

element (Peter Wall 2015c). 

 

Nedan presenteras den GPM som konstruerades. Inga prioriteringar har genomförts i det här 

stadiet då mer anläggningsspecifik data hade varit att föredra. Se bilaga 3 för större bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – GPM av MALKO Progress 
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6. ANALYS 

 

I det här kapitlet presenteras svar på, och analyseras, de frågeställningar som presenterats i 

kapitel 1.4. 

 

1. Hur kan man genomföra en livscykelanalys på MALKO Progress och dess främsta 

konkurrenter?  

 

I det här specifika fallet var avsaknaden av bakgrundskunskap och vägledning en orsak till att 

frågeställningen från början handlade om en analys som skulle tryckas i syfte för 

marknadsföring inte höll i det faktiska utförandet. När den teoretiska referensramen växte fram 

konstaterades att frågeställningen inte var helt lämplig då det fanns för många 

osäkerhetsfaktorer för att studien, utan ytterligare granskning, skulle hålla som 

marknadsföringsmaterial mot kund. För att den här frågeställningen skulle kunnat besvaras till 

fullo hade mer en bredare bakgrundskunskap varit att önska.  

 

Konkurrenterna avgränsades från analysen under arbetets gång. Detta valet gjordes efter samtal 

med en miljöforskare som undervisar inom LCA, som gjorde bedömningen att arbetet var för 

stort och komplext för en student utan tidigare erfarenhet av LCA och utan hjälp från en LCA-

erfaren handledare eller tillgång till LCA-specialiserad mjukvara. Vidare belystes även vikten 

av granskning av utomstående part vid analyser som ska användas i dialog med kund, och 

svårigheterna med att använda LCA-metoden som jämförande analys mellan konkurrenter med 

olika processer, då osäkerhetsfaktorn är stor och de val författaren har stor påverkan på 

resultatet (Christina Jönsson, Swerea IVF 2015). 

 

Efter avgränsningen låg fokus på att göra en LCA enbart på MALKO Progress. Detta 

resulterade i en delanalys med tyngd på teori och datainsamling (inventering). Genom att följa 

arbetsgången i den här rapporten är det tänkt att studien ska kunna fortföljas om så önskas. Av 

den anledningen har vissa tabeller inkluderats i rapporten trots att relevant data i det här läget 

saknats. Utöver att följa arbetsgången i den här rapporten och undersöka den information som 

ännu saknas bör man finna en miljöpåverkansbedömningsmetod som passar för den här typen 

av analys, mer om detta i kapitel 7.3, Rekommendationer. 

 

Troligtvis hade en större del av analysen kunnat utföras om fler antaganden gjorts angående de 

värden som fortfarande saknades vid arbetets slut. Detta har dock undvikits på grund av 

författarens avsaknad av erfarenhet och handledning på området. Företagets önskan om att 

använda informationen i marknadsförande syfte gör det ännu viktigare att den information som 

används inte är missvisande. Eftersom att livscykelanalyser i jämförande syfte bör utföras på 

någorlunda samma vis för att den insamlade datan ska vara av samma kvalitet och 

arbetsmetoden densamma för att resultaten ska harmonisera med varandra, kan det vara viktigt 

att ha i åtanke att analysen kanske mer är lämpad i vägledande syfte än i beslutsfattande. Det 

kan med andra ord vara viktigt att upplysa läsaren av analysen om studiens komplexitet.  

 

I kapitel 4.2.8. förklarades hur LCA generellt fungerar i produkt-, process- eller materialdesign: 

 

”När man tittar på hur LCA fungerar i produktutvecklingsprocessen får man ta hänsyn till att 

en produktutvecklare, ofta utan erfarenhet av LCA, ska kunna använda sig av verktyget. 

Generellt finns då två alternativ att välja mellan. Antingen kan man med hjälp av en LCA-

specialist ta fram ett verktyg där miljöanalysen är inbyggd i färdiga index och moduler. Det 

andra alternativet är att utbilda produktutvecklaren själv i LCA-metodik. De båda alternativen 
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innebär att en specialist måste lära sig en annan specialists område, för att de ska kunna mötas 

på mitten. I själva produktutvecklingsprocessen är det bra om analysen görs tidigt i processen, 

om syftet är att möjliggöra laborationer med olika produktkoncept och idéer (Brohammer G. 

1998, 91).” 

 

Således kräver en LCA en del resurser för att genomföras på ett konstruktivt vis. Av 

författarens erfarenheter är känslan att vägledning från någon med sådan erfarenhet hade varit 

en stor tillgång i arbetet. 

 

2. Hur ser tillverkningen för MALKO Progress ut? 

 

Tillverkningen av MALKO Progress sker genom formsprutning av Tritan, en PET-plast som är 

BPA-fri. Tillverkningen finns mer noggrant beskriven i kapitel 5.2.2. På grund av att 

tillverkningen sker på företaget i Eskilstuna var den delen av analysen naturligt lättare att 

undersöka än om tillverkningen skett exempelvis i ett annat land, som fallet var med de övriga 

utvalda tallrikarna i projektets början. För de tallrikarna kan det hända att antaganden måste 

göras genom att granska liknande processer eller att göra sökningar i databaser. I och med att 

företaget har produktionen nära finns goda möjligheter att skapa sig en tydlig bild över vilka 

miljöutmaningar de står inför.  

 

3. Vilka miljöfördelar finns för MALKO Progress jämför med dess konkurrenter på 

marknaden sett ur ett livscykelperspektiv? 

 

Eftersom att studien avgränsats från konkurrenterna är denna frågan ännu inte besvarad med 

bakomliggande vetenskapliga bevis. 

 

4. Hur kan man spara energi och pengar genom att välja MALKO Progress istället för 

konkurrenten? 

 

I den här frågan spelar inte bara tillverkning stor roll utan även livslängd och tallrikens 

utformning. Tillverkningsmässigt finns det inga belägg för detta som ovan nämnts men ser man 

till användningen av tallriken finns det en del aspekter som kan lyftas. För användaren av 

tallriken är de faktorer som spelar roll i valet av tallrik: hållbarhet och livslängd, ergonomi 

(vikt), ljudnivå (buller), hälsa samt vilka utgifter tallriken kommer att innebära. 

 

MALKO Progress väger 140 gram, medan exempelvis en tallrik i porslin generellt väger minst 

det dubbla. För den personal som arbetar i skolmatsalen blir denna viktskillnad snabbt av 

betydelse för en god ergonomi när lyft av ett flertal tallrikar ska göras upprepade gånger per 

arbetspass. Ett förslag är att väga de utvalda konkurrerande tallrikarna för att konkretisera detta 

påstående ytterligare. 

 

När det gäller energibesparingar i diskväg konstaterades att det i dagsläget inte är sannolikt att 

skolor generellt skulle kunna göra någon besparing på att välja plasttallrikar istället för porslin 

eller glasporslin. Sett till hälsofaktorn ligger MALKO Progress i framkant på marknaden för 

plasttallrikar på grund av att den är BPA-fri. Gällande tallrikens hållbarhet är det högst troligt 

att en  tallrik i plast klarar sig längre i en miljö där den utsätts för yttre våld, exempelvis där 

användaren är ett litet barn, än en tallrik med en mer fragil materialhållfasthet, exempelvis 

porslin. I Etapp ett kunde konstateras att förskolor oftare använder tallrikar i plast av just den 

anledningen. 
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5. Vad innehåller tallrikarna kemiskt sett? 

 

Vid det här projektets slut var tallrikarna fortfarande kvar på SP för analys. Företaget kommer 

således att få svar på frågan och kan arbeta vidare med frågeställningen men svaret kan inte 

presenteras i den här rapporten. Av detta kan slutsatsen dras att det hade varit önskvärt att 

skicka tallrikarna tidigare i projektets gång om det hade varit möjligt. Hur lång tid det tar att få 

svar på proverna är inte fastställt. På grund av att analysen var beroende av de tallrikar som 

tillhandahölls från Martin & Servera och fastställandet av vilka tallrikar som skulle väljas ut 

anser författaren att det hade varit svårt att skynda på processen. 

 

6. Är det möjligt att genomföra en Green Performance Map på den analyserade produkten 

och hur kan det gynna analysen? 

 

En Green Performance Map genomfördes på tallriken men få anläggningsspecifika data kunde 

noteras på grund av avsaknad på information. Det gav dock en möjlighet att komplettera den 

redan påbörjade inventeringsdelen. Genom att granska alla delar i produktionen ur ett 

miljöperspektiv och att tänka på alla angränsande komponenter uppnåddes en större förståelse 

för LCA-metodiken samt varför det ibland är nödvändigt att avgränsa studien för att den inte 

ska bli allt för omfattande. Eftersom att GPM-verktyget är utformat för att enkelt visa 

miljöpåverkande aspekter blir det lättare att förklara för berörda på företaget vilken information 

analysen kräver. Det hade förmodligen varit att föredra om vandringen i produceringsprocessen 

på företaget hade skett i ett tidigare skede för att snabba på författarens förståelse för processen. 

Det har dock med största sannolikhet inte påverkat studien nämnvärt. 

 

7. Hur ska företagets fortsatta arbete se ut för en ökad miljömedvetenhet vid 

marknadsföring av Malko Progress? 

 

För att den här studien ska kunna slutföras krävs en del data som saknas i dagsläget. Genom att 

samla den saknade datan går studien att fortsätta och i förlängningen, om även konkurrenterna 

analyseras, kan resultaten ställas mot varandra. En viktig aspekt i den här analysen är 

livslängden på respektive tallrik. Eftersom att MALKO Progress i tritan är relativt ny på 

marknaden finns ingen information kring dess livslängd fastställd. Att genomföra en analys på 

livslängden skulle kunna vara ett sätt att fortsätta arbetet med LCA:n. 
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Syftet med examensarbetet var att utöka företagets möjligheter till en mer miljömedveten 

dialog med kunden för att ge företaget ett komplett underlag för marknadsförings- och 

försäljningsinsatser mot skolor och förskolor.  

 

7.1. Diskussion 

 

Nedan presenteras de resonemang som författaren bearbetat under arbetets gång. 

 

Målet var att jämföra fyra tallrikar i olika material med hjälp av en LCA och att sammanställa 

resultatet i en lättförståelig broschyr för marknadsföring. Resultatet blev en påbörjad analys ur 

ett miljöperspektiv framtagen med hänsyn till LCA-metodiken.  

 

Författaren anser att resultatet som presenterats i denna rapport inte helt levde upp till 

förväntningarna men hoppas att rapporten kan hjälpa till i det framtida arbetet för en mer 

miljömedveten dialog med kunden.  

 

En LCA medför vissa begränsningar då det finns många felfaktorer som kan påverka det 

slutgiltiga resultatet i stor utsträckning. Det är en metod som är svår att använda om den inte 

utförs metodiskt, eftersom att de val man gör kan göra att resultaten blir väldigt olika och på så 

vis svåra att jämföra. Detta gör att det kanske inte är den bästa metoden att använda i 

marknadsförande syfte om man inte har tillgång till någon typ av vägledning eller granskning 

från en utomstående part med erfarenhet av LCA-metodik. Metoden anses dock vara givande 

för intern användning i vägledande syfte, där kraven på styrkt trovärdighet är lägre.   

 

De förväntningar man har från början i studien kan påverka ens val av systemgränser och det 

kan outtalat styra hela det analytiska arbetet. Det kan vara svårt att som oerfaren emotta 

information och använda den objektivt och det är värt ha i åtanke när man själv ska göra en 

studie av detta slag (Brohammer G. 1998, 15).  

 

GPM kan användas till att identifiera slöseri i processen och genom att använda verktyget 

skulle företaget kunna integrera ”green and lean”-filosofin i det dagliga arbetet på alla nivåer i 

företaget och på så sätt inte bara kunna förbättra processen utan även vinna marknadsandelar. 

Eftersom verktyget är visuellt och lättförståeligt kan även utomstående förstå innehållet och på 

så vis är det lättare att engagera såväl personal som kunder.  

 

Litteraturen som används under arbetets gång har spelat en central roll för projektets 

utveckling. De böcker som använts har författaren valt ut genom att studera vilken 

kurslitteratur som använts för kurser i miljöteknik eller livscykelanalyser på andra lärosäten. 

Detta gäller alla böcker utom GPM – handboken. Den tillhandahölls av en doktorand på MDH 

som kommit i kontakt med LCA och GPM genom sina studier. Övriga uppgifter har hämtats 

från hemsidor, artiklar och genom kontaktpersoner med områdesspecifik kunskap. Källornas 

pålitlighet har bedömts från fall till fall och all data som använts i rapporten har bedömts 

trovärdig och relevant. Böckerna lämnar dock en del att önska eftersom de inte kan anpassas 

efter varje enskilt fall och livscykelanalyser skiljer sig åt en del från fall till fall.  

 

7.2. Slutsatser 

De slutsatser författaren dragit av detta arbete är att LCA är ett mycket användbart verktyg när 

man behöver vägledning av olika slag i exempelvis för produktutvecklande företag. Metoden 
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kräver dock vissa förutsättningar för att resultatet ska bli användbart och konstruktivt. Detta gör 

att ett företag som tidigare inte varit i kontakt med LCA behöver avsätta resurser för utbildning 

och genomförande. 

 

Inga slutsatser har kunnat dras gällande den analyserade produktens miljöpåverkan i 

förhållande till konkurrenternas men förutsättningarna finns för att företaget ska kunna fortsätta 

studien efter detta arbetes avslut. August Lundh’s egna tallrik har inventerats i så stor 

utsträckning som författaren förmått och den information som framkommit är sådan att det går 

att bygga vidare på studien. 

 

Slutsatsen som kan dras angående projektplanering och tidsdisponering är att projektets 

omfattning inte var helt realistisk sett till författarens förkunskaper på området.  

 

7.3. Rekommendationer 

För fortsatt LCA-arbete lämnas följande rekommendationer. 

 

Livslängd 

Eftersom att livslängden i det här fallet påverkar en LCA i stor utsträckning vore det bra att ha 

faktabaserad vetskap om MALKO Progress F-240’s livslängd. Tallriken har inte funnits på 

marknaden tillräckligt länge för att ha inköpshistorik över längre tid och därför skulle slittester 

kunna göras för att snabba på vetskapen om den förväntade livslängden.  

 

Jämförelsematerial 

Då studien till en början skulle innefatta analyser av ett antal utvalda konkurrenter gavs en del 

förslag på lämpliga modeller att jämföra med. De som slutligen valdes ut var Figgjo (porslin), 

Arcopal (glasporslin) samt Külsan (melamin). Det är rimligt att ha kvar dessa modeller för en 

framtida LCA men det kommer att vara svårt att få de exakta produktionsprocesserna för 

specifikt dessa tallrikar. Av den anledningen kan det vara bra för personen som ska göra 

analysen att vara medveten om detta och kanske redan i ett tidigt skede se efter om det finns 

passande databaser att använda sig av där generaliserade värden presenteras. Detta medför en 

större osäkerhet i resultatet men gör det ändå möjligt att ta fram någorlunda likvärdiga data för 

de olika produktsystemen.  

 

Inventering 

För att kunna göra en fullständig LCA är det att rekommendera att dokumentera information 

om den egna processen. Exempelvis genom att använda sig av GPM-verktyget och inkludera 

mängder och kostnader på varje input och output. 

 

Energibesparing 

Gällande energiåtgång vid disk konstaterades att det inte var sannolikt att det skulle gå att spara 

speciellt mycket energi eller pengar genom att välja plasttallrikar istället för exempelvis 

porslin. Det framkom däremot ett resonemang kring energin som kvarstår efter disk, i form av 

värme.  

 

Det som händer vid disk är att porslin blir mycket varmare än plast. Detta medför både fördelar 

och nackdelar; porslin torkar snabbare men avger mer värme i exempelvis ett diskrum som ska 

ventileras bort på något vis. För fortsatt analys skulle man kunna undersöka hur mycket energi 

som diskgodset avger efter disk sett till dess värmekapacitet. Det skulle förmodligen vara 

möjligt att räkna på vilken värmekapacitet respektive material besitter och se till vilken energi 

som försvinner ur maskinen. Den energi som kommer ut från maskinen ska ventileras bort eller 
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kylas och det i sin tur kräver insatser. Då detta med stor sannolikhet inte har extremt stor 

betydelse för den sammanlagda miljöpåverkan är detta något som inte tagits hänsyn till i den 

här delen av studien. 

 

LCA-program och datakällor 

Det finns många fördelar med relationsdatabaser när man arbetar med LCA och 

värderingssystem för miljöpåverkan. Det finns en mängd olika varianter för att underlätta 

arbetet. Nedan presenteras ett antal sådana program. 

 

Tabell 18 – Exempel på programvaror för LCA(Lindahl, Rydh och Tingström 2002, 207) 

Namn Företag Upphovsland/område 

CLEAN EPRI USA 

Ecolab Nordic port Sverige 

EcoManager Franklin Associates, Ltd. Europa/USA 

EcoSys Sandia/DOE USA 

EDIP Inst. For Prod. Devel. Danmark 

EPS Assess Sverige 

GaBi IPTS Tyskland 

IDEA IIASA Tyskland 

KCL-ECO Finnish Paper Inst. Europa 

LCAiT Chalmers industriteknik Finland 

LCASys Philips/ORIGIN Sverige 

REPAQ Franklin Associates, Ltd. Holland 

SimaPro PRe´ Consulting Holland 

  

 

Slutligen skulle författaren rekommendera den som är intresserad av att genomföra en LCA att 

gå en grundkurs i ämnet innan analysen påbörjas för att studien från start ska genomföras på ett 

konstruktivt och effektivt sätt. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Gantt-schema  
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       Bilaga 2 – Förstorad GPM 
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Bilaga 3 – Energiförbrukning vid 

användning 

 

 

Hetvattenförbrukningen medelvärde: (1,20+1,15)/2= 1,175 liter 

 

Kallvattenförbrukning medelvärde: (4,30+1,45)/2= 2,875 liter 

 

Elförbrukning medelvärde: (0,52+0,27)/2= 0.21 kWh/disk 

 

Diskmedel medelvärde: (6,34+3,37)/2= 4,855g/disk 

 

Sköljmedel medelvärde: (0,86+0.29)/2= 0,575g/disk 

 

Dessa värden har förts in i tabell 9 där de delats med 18 för att få ut värdet per tallrik. 

 


