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Sammanfattning 

I dagens samhälle börjar det bli allt viktigare att tänka på miljöaspekterna vid framtagningen av 

nya produkter. Med hjälp av olika datorprogram kan det bli lättare att konstruera produkter som 

har mindre påverkan på miljön. 

Denna rapport hade som syfte att få en förståelse för hur man kan använda sig av SolidWorks 

program Sustainability i konstruktionsarbetet och att med hjälp av ekodesignens 10 Gyllene 

Regler och CES EduPack mäta/värdera i vad mån SolidWorks Sustainability ger en bättre 

produkt eller inte. Slutligen också visa hur och på viket sätt SolidWorks Sustianability verkligen 

skapar mer miljövänliga produkter. 

Livscykelanalyser med SolidWorks Sustainability och CES EduPack genomfördes på ett lås och 

ett takaggregat. Skillnaden mellan programmen blev framför allt stor då takaggregatet 

analyserades. Då räknade SolidWorks Sustainability att takaggregatet koldioxidavtryck var  6300 

kg      och energiförbrukning 1,1      MJ medan CES EduPack gav resultatet 465 kg      

och 4,71      MJ. Skillnaden blev som störst under användningsfasen. 

SolidWorks Sustainability och CES EduPack skiljde sig åt på många punkter. Den största 

skillnaden är att SolidWorks Sustainability är integrerad i CAD-filen, vilket CES EduPack inte 

är. CES EduPack har däremot en större och mer organiserad materialdatabas. SolidWorks 

Sustainability bearbetar fyra av de tio gyllene reglerna, Hushållning, Vikt, Energi och Livslängd. 

För att miljöanpassa produkter är det bra med de tio gyllene reglerna tidigt i 

produktutvecklingsprocessen som i kravspecifikationen, idégenereringen, konceptutvecklingen 

och vid konceptvalet. Material och olika koncept kan sedan jämföras i SolidWorks 

Sustainability. En livscykelanalys på produkten kan utföras och produkten kan jämföras med 

tidigare modell eller kontrollera om värdena motsvarar de riktlinjer som finns. 
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Abstract 

In today’s society it is getting more and more important to think about a products environmental 

impact. With the help from different computer programs it is getting easier to design products 

that have less impact on the environment.  

The purpose of this thesis was to get an understanding of how SolidWorks Sustainability can be 

used during the product development process and with the help from the ten golden rules of 

EcoDesign and CES EduPack evaluate if and how SolidWorks Sustainability can reduce a 

product´s environmental impact. Also explain how SolidWorks Sustainability can create 

environmentally friendly products.  

Lifecycle analysis was done on a lock and ceiling unit both with SolidWorks Sustainability and 

CES EduPack. The difference between the programs was particularly large when the analysis 

was done on the ceiling unit. SolidWorks´ result was that the carbondioxid footprint was 6300 kg 

     and the energy consumption was 1,1      MJ while CES EduPack´s result was 465 kg 

     och 4,71      MJ. The difference was greatest during the using phase. 

SolidWorks and CES EduPack differed at many aspects. The biggest difference was that 

SolidWorks was integrated in the CAD, which CES EduPack wasn´t. CES EduPack on the other 

hand had a much bigger and well organized material database. SolidWorks Sustainability 

handles four of the ten golden rules; Housekeeping, Weight, Energy and Long Life. 

It is good to start with the ten golden rules of EcoDesign early in the product development 

process, as in the specification of demands, brainstorming, concept development and choice of 

concept. Materials and concepts can then be compared in SolidWorks Sustainability. A lifecycle 

analysis can also be conducted and the product can be compared to earlier models or existing 

guidelines. 
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1.  INTRODUKTION 

Introduktionskapitlet behandlar bland annat bakgrund, syfte och metodik för projektet. 

 

 

1.1 Bakgrund  

I dagens samhälle börjar det bli allt viktigare att tänka på miljöaspekterna vid framtagningen 

av nya produkter. Befolkningen ökar och därmed också konsumtionen. Konstruktörer får ett 

större ansvar gentemot miljön och att anpassa de produkter de utvecklar mot de regler och 

riktlinjer som finns inom miljö. Genom att titta på hela livscykeln på produkten kan 

konstruktörer lättare få en uppfattning om var fokus för förändring bör ligga för att få en så 

stor förbättring som möjligt.  

Med hjälp av olika datorprogram kan det bli lättare att konstruera produkter som har mindre 

påverkan på miljön. Svensk Konstruktionstjänst, ett konsultbolag inom produktutveckling, 

ville lära sig mer om vad ekodesign innebar och hur de kunde arbeta med det. Därför var de 

intresserade av att titta närmare på programmet SolidWorks Sustainability.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är: 

 Att få en förståelse för hur man kan använda sig av SolidWorks program 

Sustainability i konstruktionsarbetet. 

 Att med hjälp av ekodesignens 10 Gyllene Regler och CES EduPack mäta/värdera i 

vad mån SolidWorks Sustainability ger en bättre produkt eller inte. 

 Visa hur och på vilket sätt SW S verkligen skapar mer miljövänliga produkter. 

1.3 Avgränsningar 

Förenklar gjordes då det var komplexa produkter. Delar som skruvar och mindre komponenter 

uteslöts från livscykelanalysen med programmen. Fokus låg på att utföra livscykelanalyser 

och inte livskostnadsanalyser. Därför har ej kostnaden på materialen tagits hänsyn till vid byte 

av material.  

1.4 Metod 

För att få en förståelse för hur miljöanpassad produktutveckling går till på företag idag 

genomfördes en informationssökning via internet, böcker och artiklar. Det undersöktes vilka 

regler det finns inom miljö och vad miljöanpassad utveckling innebär. För att granska och lära 



2 

 

sig programmet genomfördes fallstudier på två produkter. Ett önskemål till Svensk 

Konstruktiontjänst var att få genomföra dessa fallstudier på två produkter som har sin största 

påverkan på miljön under olika delar i livscykeln. Svensk Konstruktionstjänst hade två företag 

som ställde upp med produkter. Ett lås och ett takaggregat. En produkt har sin största 

påverkan under användningsfasen och en under materialtillverkningsfasen. Genom att 

produkterna har sin största påverkan på miljön under olika delar i livscykeln kan eventuella 

skillnader i programmen urskiljas.   

Genom att använda sig av existerande CAD -filer analyseras dessa med hjälp av SW S med 

avseende på koldioxidavtryck, vattenövergödning, luftutsläpp och energikonsumtion. Dessa 

produkter analyseras också med hjälp av programmet CES EduPack och ekodesignens 10 

gyllene regler. Sedan omkonstruerades dessa produkter och analyseras igen. På detta sätt 

kunde skillnader upptäckas och även vad som var bra och mindre bra med programmen. Med 

hjälp av de tio gyllene reglerna analyseras sedan hur bra SW S hjälpte till att konstruera 

produkter med mindre miljöpåverkan. Figur 1 illustrerar arbetsgången för examensarbetet.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Metod för examensarbetet.  
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2.  MILJÖANPASSAD PRODUKTUTVECKLING 

Nedan beskrivs vad miljöanpassad produktutveckling innebär och hur olika produkters 

påverkan på miljön ser ut under livscykeln. Det ges också en beskrivning om vilka de tio 

gyllene reglerna inom ekodesign är och vilka regler och lagar det finns inom miljö. 

 

 

2.1 Hållbar utveckling 

År 1983 beslöt sig FN för att undersöka miljösituationen i världen. Världskommissionens 

arbete för miljö och utveckling dokumenterades vilket ledde till ett manifest som numera 

kallas Bruntland Rapporten (med den egentliga titeln ”our common future”). Där 

introducerades begreppet hållbar utveckling som ett gemensamt mål till världen (Bruntland 

1988). Definitionen av hållbar utveckling lyder:  

”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillmötesgår människors 

nuvarande behov utan att äventyra behoven för kommande generationer” 

(Bruntland, 1988). 

Det var dock Rio-konferensen som globalt förankrade begreppet miljöanpassad 

produktutveckling [Lagerstedt, J (2003)].  

2.2 Produkters miljöpåverkan 

Då produkters miljöpåverkan analyseras är det viktigt att titta på hela livcykeln på en produkt, 

”från vaggan till graven”. Med detta menas att produktens gång från råvarutillverkningen 

genom tillverkning, transporter, användning ända fram till sluthanteringen av produkten ingår 

i en produkts livcykel, se figur 2.  
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Figur 2. Livscykeln för ett fönster [IVF, 2002]. 

Då elektriska och elektroniska produkter utvecklas så sker den största miljöpåverkan indirekt 

under användningsfasen. Därför bör största fokus ligga på att öka energieffektiviteten. Ett 

problem med den snabba utvecklingen inom el- och elektronikindustrin i dagens samhälle är 

att konsumenterna konsumerar allt mer tekniska produkter med allt kortare intervall. Även om 

produkten inte gått sönder köps det nya och går de sönder repareras de oftast inte utan 

konsumenten förväntas köpa en ny. Istället för att köpa nya produkter skulle det vara bättre ur 

ett hållbart perspektiv att konstruera produkter som är lätta att uppgradera [Finlands 

miljöförvaltnings webbtjänst].  

Produkter som inte använder el under användningsfasen har oftast sin stora påverkan under 

materialfasen. Det vill säga att de stora utsläppen sker under tillverkning av materialen. 

Därför bör fokus ligga på att minska materialåtgången och välja material som är lämpliga för 

tänkt livslängd.  

2.3 Miljön med som en del i produktutvecklingen 

Med miljöanpassad produktutveckling menas att minska påverkan på miljön utan att göra 

avkall på produkternas funktionalitet. Genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen ha 

miljön i åtanke kan kostnader sänkas genom att tidigt göra ändringar i designen istället för 

ändringar i ett senare skede, se figur 3.  
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Figur 3. Möjligheten att påverka beslut som är viktiga för miljön avtar med tiden då kostnaden ökar för att göra 

förändringarna [IVF, 2002]. 

Det finns många andra faktorer att ta i beaktning vid produktutveckling så som pris, kvalité, 

design, ergonomi och miljöegenskaper för att ha en stark konkurrensfördel. Dessa gör inte 

skillnad på produktens funktion utan är något som förbättrar produktens konkurrensfördelar, 

se figur 4.  

 

Figur 4. En produkts konkurrensförmåga. 

Att designa produkter ur ett mer hållbart perspektiv kan gynna både miljön och bli mer 

kostnadseffektivt. Genom att skapa produkter som inte har onödigt mycket material, optimerat 

energiförbrukningen vid tillverkning och produktion sparas både resurser och utsläppen blir 

mindre. 

Som tidigare nämnts är det idag en stark konkurrensfördel att kunna marknadsföra ekovänliga 

produkter. Det har visat sig i studier om konsumenters attityd att 20-30% av konsumenterna 

tänker på miljön i deras köpbeslut, medan samma antal inte tänker alls eller negativt på detta 

(lägre pris eller kvalitet) [Stevel,. A. 2001], se figur 5.    
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Figur 5. Betydelse av miljön i köpbeslut idag och i framtiden. 

Ungefär hälften av konsumenterna skulle välja den mer miljövänliga produkten om den skulle 

ha samma pris. Detta är den kundkategori som många företag försöker att inrikta sig på. 

Genom att marknadsföra ekovänliga produkter, och vilka andra fördelar det medför, kan 

företaget stärka sin konkurrensfördel och bidra till att allt fler skulle tycka det var en viktig 

del i deras köpbeslut [Razvan, G. & Kosuke, I. ].   

Det finns olika strategier för ett företag att anamma miljöanpassad produktutveckling. I figur 

6 visas fyra olika ekodesign strategier som resulterar i olika stora miljövinster [Ölundh, G. 

2006]. 

 

Figur 6. Figuren illustrerar hur de strategier som företagen väljer att arbeta efter resulterar i olika stora 

miljövinster samt hur miljöstrategier har utvecklats över tid [Charter and Chick 1997, Ölundh, G. 2006]. 

Re-Pair fokuserar på att lösa akuta miljöproblem som infunnit sig. Till exempel rening av 

punktutsläpp. De tre översta strategierna har ett större fokus på produktens påverkan på 

Betydelse av miljön i 
köpbeslut idag 

Inte
viktigt/negativt
20-30%

Väldigt viktigt
20-30%

Bra att ha om
det inte
påverkar priset
40-50%

Betydelse av miljön i 
köpbeslut i framtiden 

Inte
viktigt/negativt
20-30%

Väldigt viktigt
70-80%
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miljön. Med Re-Fine menas att produkten eko-effektiviseras, Re-Design fokuserar på 

miljöeffektivisering redan i utvecklingsfasen av produkten. Den högsta nivån, Re-Think, 

syftar till att företaget tänker om när det gäller hela konceptet av produkten. Frågor som: kan 

produkten bytas ut mot en helt ny produkt med helt andra funktioner eller kan en tjänst ersätta 

produktens funktion ställs i detta skede. Hos de flesta företag ligger fokus på de lägre 

nivåerna men med ett ökat tryck från myndigheter och lagar måste ett större fokus läggas på 

de två översta strategierna Re-Design och Re-Think [Ölundh, G. 2006]. Program så som SW 

S lägger mer fokus på nivån Re-Fine då det kräver en färdig CAD-modell. För att kunna öka 

miljövinsten ytterligare krävs det därför ett visst kunnande innan en cad-modell ritas upp.  

När programvaror så som SW S introduceras i designprocessen är det viktigt att tänka på att 

det ska vara så enkelt som möjligt. Helst skall programvarorna vara kompatibla med varandra 

så att inte information behövs överföras mellan olika datorprogram eller att det manuellt 

behövs göras om på nytt. Detta för att göra denna process så enkelt och tidsbesparande som 

möjligt för konstuktören [Bras, B. (1997)].  

 

2.4 De tio gyllene reglerna 

Det är viktigt att miljöanpassningen sker tidigt i produktutvecklingsprocessen eftersom det har 

visat sig att 80 % av miljökonsekvensera som kopplas till produkter bestäms i 

produktdesignskedet[Finlands miljöförvaltnings webbtjänst 2013]. Då kan dessa regler vara 

en bra hänvisning [Luttropp och Lagerstedt 2006]. 

 

  
 

1. Gift  
Begränsa användning av giftiga ämnen och försök att skapa slutna flöden där 

sådana ämnen krävs.  

 

 

2. Hushållning  

Se över era rutiner för att begränsa energi- och resursanvändning i 

produktion och transport.  

 

 
3. Vikt  

Använd material och strukturer för att minska produktens vikt. 

 

 

4. Energi  

Tänk på hur den färdiga produkten kommer att användas och försök 

minimera användarens energi- och resursförbrukning.  

 

 

5. Uppgradera  
Förbered produkten för uppgradering och reparation. Särskilt för långlivade 

och systemberoende produkter 

 

 
6. Livslängd  
Optimera produkten för beräknad livslängd. 
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7. Skydda  
Investera i slitstarka och motståndskraftiga material och ytbehandlingar för 

att skydda produkten. 

 

 

8. Information  

Förbered uppgraderingar, underhåll och återvinning genom t.ex. märkningar, 

manualer, modularisering och lättillgänglighet.  

 

 

9. Mix  
Tänk på att återvinningsmöjligheten påverkas när du blandar material. 

Försök därför att använda så få och enkla material som möjligt.  

 

 

10. Struktur  
Använd så få sammanfogande element som möjligt, undvik onödiga skruvar 

& limning och sök intelligenta geometriska lösningar.  

 

Dessa regler har företag så som ÅF, Bombardier m.fl. anammat i sin produktutveckling.  

2.5 Regler inom miljö 

De finns olika sorters regler inom hållbar utveckling för att reglera utsläppen av olika sorters 

gifter m.m. Dessa har en viktig roll till att styra företag till en mer miljöanpassad produktion. 

Genom att införa lagar och direktiv undviks argument så som att hållbar utveckling skulle 

vara kostsam och därmed minska deras konkurrenskraft på den internationella marknaden. 

Globala produkter står inför en större utmaning på grund av att olika sorters regler gäller i 

olika delar av världen. Nedan visas en lista med utvalda viktiga regler inom hållbar utveckling 

[Razvan, G. & Kosuke, I. ] 

 

Europeiska Unionen 

• End of Life of Vehicles (ELV 2000) 

• Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE 2003) 

 

Direktivet om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) 

tillkom 2003 och trädde i kraft 2005. Medlemsländerna skall genom producentansvar anordna 

bra system för insamling och återvinning av produkterna [Naturvårdsverket 2009].  

 

• Restriction Of The Use Of Certain Hazardous Substances In Electrical And Electronic 

Equipment (RoHS 2003) 

 

RoHS direktiv förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och 

flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden. Det implementerades 

inom EU 1 juli 2006 men i Sverige redan 13 februari 2003. Ett nytt direktiv som omfattar fler 

produkter trädde i kraft 2 januari 2013 [Kemikalieinspektionen 2012].  

 

• Energy Using Products (EuP 2005) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tungmetall
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flamskyddsmedel
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Energy Using Products, även kallat ekodesigndirektivet, tillträdde år 2005. I Sverige 

implementerades Lagen om Ekodesign 1 maj 2008. I denna ställs krav på produkter som 

förbrukar energi. Produkterna måste uppfylla viss energieffektivitet och resurseffektivitet för 

att få användas inom EU [Energimyndigheten, 2013]. 

 

• Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH 2007) 

 

EU har infört ett integrerat system för att registrera, utvärdera, godkänna och begränsa 

användandet av kemikalier. De företag som tillverkar och importerar kemikalier måste, enligt 

Reach, vidta nödvändiga åtgärder för att hantera de risker som identifierats. Syftet med 

stadgan är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön samt att stärka 

kemikaliesektorns konkurrenskraft och innovationsförmåga [Europa-Sammanfattning av EU-

lagstiftningen, 2011]. 

 

Andra kontinenter och länders lagar presenteras nedan [Razvan, G. & Kosuke, I. ]. 

 

Australien 

• The Hazardous Waste Act (1989, 1996) 

• Environment Protection Act (1993) 

• Used Packaging Materials (2007) 

 

USA 

• Resource Conservation and Recovery Act (RCRA 1976) 

• Clean Air Act (1990) 

• California Electronic Waste Recycling Act (EWRA 2003) EOL 

• California RoHS (2007) 

 

Kanada 

• Ozone-depleting Substances (1998) 

• Canadian Environmental Protection Act (CEPA 1999) 

• Export and Import of Hazardous Waste and Hazardous Recyclable Material (2005) 

• Prohibition of Certain Toxic Substances (2005) 

 

Japan 

• The Container and Packaging Recycling Law (CPRL 1997) 

• The Electric Household Appliance Recycling Law (EHARL 2001) 

• Automobile Recycling Law (2005) 

 

Kina 

• Cleaner Production Law (2003). 

Det finns även ett antal Certifieringar och standarder som behandlar miljöledningssystem i 

företag. ISO 14000 är ett samlingsnamn för de standarder som berör miljöledning. De 

standarder som ISO 14000 innehåller skapar ett miljöledningssystem som integreras i den 

befintliga verksamheten. En av de vanligaste miljöstandarderna är ISO 14001. Denna arbetar 

för att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Standarden skall hjälpa 

ledningen att få en bra kontroll på miljöarbetets tillväxt både när det gäller resultat och 

utgifter. En certifiering av denna typ gör det möjligt för företag att visa att de metodiskt 
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arbetar för miljön och att de lever upp till konkreta och erkända miljökrav som ställts i dessa 

certifieringar [Swedish Standards Institute 2013].  

2.6 Livscykelanalys 

Livscykelanalys är en metod för att göra en kvantitativ bedömning av miljöeffekten av en 

produkt under hela dess livscykel, från upphandling av råmaterial, genom produktion, 

distribution, användning, omhändertagande och återvinning av produkten, se figur 7 [David 

and Marie Planchard 2012]. Genom att inkludera alla delar i produktens livscykel kan en mer 

övergripande bild över dess miljöpåverkan erhållas.  

 

 

Figur 7. Illustrering över en produkts livscykel.  

De ingående faserna i produktens livscykel beskrivs nedan: 

Utvinning av råmaterial. Med utvinning av råmaterial menas till exempel; plantering, odling 

och skörd av träd, brytning av rå malm (exempel: bauxit) och borrning och pumpning av olja. 

Bearbetning av material.  Behandlingen av råvaror till tekniska material till exempel; olja 

till plast, järn till stål och bauxit till aluminium. 

Tillverkning av komponenter. Bearbetning av material till färdiga delar. Några vanliga 

tillverkningsprocesser är formsprutning, gjutning, fräsning och svarvning. 

 

Montering. Montera alla färdiga delar för att skapa den slutliga produkten. Detta kan göras 

för hand eller av maskiner. 

 

Användning. Slutkonsumenten använder produkten för avsedd livslängd för produkten. Vissa 

produkter behöver energi för att fungera och andra inte. 
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Sluthantering. När produkten når slutet av sin livslängd kan den avvecklas genom; Deponi, 

återvinning eller förbränning 

 

Fördelarna med att utföra en LCA är att den hjälper konstruktörer och beslutsfattare att se 

vilket/vilka områden som de behöver inrikta sig på för att åstadkomma en så stor förändring 

som möjligt. Den är också ett bra hjälpmedel för att jämföra produkter med samma funktion.  

De begränsningar som finns är att en noggrann LCA är tids- och resurskrävande. Om en 

noggrann och utförlig LCA skall utföras krävs mycket informationssamling. Detta kan vara 

problematiskt och tillgången på information är nyckeln till en tillförlitlig LCA. Därför är det 

viktigt att väga uppgifternas tillgänglighet, tiden som krävs för att utföra studien och de 

finansiella resurserna mot de beräknade fördelar som finns med att utföra en LCA. En LCA 

kommer inte att räkna ut vilken produkt eller process som är mest kostnadseffektiv utan den 

bör vara med som en del i en större process vid val av material/produkt eller processer [U.S. 

Environmental Protection Agency 2006].  

En livscykelanalys innehåller olika element.  En illustrering av LCA processen ges i figur 8. 

 

 

 

Figur 8. Livscykelanalysens olika faser (ISO, 1997). 

Definition av mål och omfattning i LCA, Definiera och beskriv produkten, processen eller 

verksamheten. Fastställ sammanhanget i vilket bedömningen skall göras och identifiera 

problemområden och vilka miljöeffekter som skall ses över i bedömningen. 

Livscykelinventeringsanalysen (LCI) Identifiera och fastställ kvantiteten av material, vatten 

och energiförbrukning.  Analysera även utsläppen av miljöförstarande ämnen 

(luftföroreningar, avloppsvatten, fast avfall m.m.)  

Miljöpåverkansbedömningen (LCIA) Utvärdera de mänskliga och ekologiska effekterna av 

material, energi och vattenförbrukningen och de andra utsläppen fastställda från 

livscykelinventeringsanalysen. 



12 

 

För att två produkter skall kunna jämföras miljömässigt är det viktigt att de båda har samma 

funktionella enhet. Med detta menas att båda produkterna täcker samma behov eller relateras 

till samma funktion. Begreppet funktionell enhet beskriver vilken nytta en produkt kan vara 

till och hjälper till att göra en avgränsning och rättvis jämförelse av två olika produktsystem.  

Det finns många programvaror på marknaden som kan utföra livscykelanalyser. CES 

EduPack och SolidWorks Sustainability är två av dem. Andra vanliga programvaror är 

SimaPro, GaBi 5, Quantis Suite, Earth Smart, Sustainable Minds och Enviance System. 
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3.  HUR SOLIDWORKS SUSTAINABILITY 

FUNGERAR 

Detta kapitel handlar om programmet SolidWorks Sustainability, dess process och referenser. 

 

 

3.1 SolidWorks Sustainability process 

När SW S öppnas måste indata skrivas in, så som material, tillverkning, användning, 

transporter, och sluthantering. 

Material 

Material väljs ur en lista med vanliga material om inte part-filen redan har ett material 

inskrivet.  

Tillverkning 

Metod för att tillverka delen och tillverkningsort. Det går att välja mellan Nord och Syd 

Amerika, Europa, Asien, Japan, Indien och Australien.  

Användning 

Var produkten skall användas och om den under sin livstid kräver någon energi.  

Transporter 

Transporterna emellan dessa steg kan skrivas in för hand eller så räknar SW S ut ungefärliga 

transporter mellan de valda regionerna. Det går att välja mellan tåg, lastbil, båt och flyg. 

Sluthantering 

Det går att välja sluthanteringen på varje del. Förinställningarna är 25 % återvinning, 24 % 

förbränning och 51 % deponi. 

Dessa inställningar måste göras för varje komponent (part-fil) och sedan för hela 

sammansättningen (assemblyn), se figur 9-10.  
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Figur 9. Hur inställningarna går till för varje komponent i SolidWorks Sustainability. 
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Figur 10. Hur inställningarna går till för hela sammansättningen i SolidWorks Sustainability.  

När all indata är färdig går det att välja, ”ställ basreferens”. Genom att ställa en basreferens 

jämförs alla ändringar med dessa inställningar som utgångspunkt, se figur 11.  
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Figur 11. Illustrering över SolidWorks Sustainabilitys metod. 

Liknande material går att söka genom att skriva in olika önskemål om densitet, mekaniska och 

termiska egenskaper. Det går även att modifiera detaljen genom att gå in i önskad part-fil. 

Med SolidWorks Simulation kan säkerhetsfaktorn kontrolleras och om den är hög kan t.ex. 

tjockleken på detaljen minskas och på detta sätt sparas material, vilket både är gynnsamt för 

miljön och kostnaden.  

När alla värden har skrivits in fås ett resultat i form av energiförbrukning, koldioxidavtryck, 

luftföroreningar och vattenövergödning. SW S kan visa värden både i form av cirkeldiagram i 

programmet men det går även att generera en rapport. I rapporten finns utförlig data över 

livscykelfaserna och de tre komponenter med högst utsläpp visas.  

Total energiförbrukning 

Mäter icke-förnybara energikällor associerade till produktens livscykel i ”nits of Mega 

Joules”. Denna mätning inkluderar elektricitetsförbrukningen av bränslen under produktens 

livscykel, energin som krävs för att få och producera dessa bränslen och den energi som 

frigörs ur materialet om det skulle förbrännas. Energi som förbrukas uttrycks som effektivt 

värmevärde av energiefterfrågan från icke-förnybara resurser (olja, naturgas etc.) [David and 

Marie Planchard 2012]. 

Effektivitet i energiomvandling (el, värme, ånga, etc.) tas det inte hänsyn till. 

Koldioxidavtryck 

SolidWorks Sustainability räknar ut utsläppet av koldioxid och andra växthusgaser så som 

metan (i ekvivalenta CO2 enheter, CO2e) som främst är orsakade av förbränning av fossila 

bränslen. Koldioxidavtryck kan ibland också benämnas Global Warming Potential (GWP) 

[David and Marie Planchard 2012].   

Luftföroreningar 

Svaveldioxid, kväveoxider och andra sura utsläpp till luften orsakar en ökning av surheten av 

regnvatten, vilket i sin tur försurar sjöar och mark. Dessa syror gör i för stora mängder mark 

och vatten giftigt för växter och vattenlevande organismer. Surt regn kan också sakta lösa upp 

konstgjorda byggmaterial som betong. Denna effekt mäts vanligtvis i nits av antingen kg 

svaveldioxid eller motsvarande SO2e [David and Marie Planchard 2012]. 
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Vattenövergödning 

När ett överflöd av näringsämnen sätts till ett vatten-ekosystem orsakar de en ökning av alger 

som blommar som i sin tur förbrukar syret i vattnet. Övergödningen består av kväve och 

fosfor från avloppsvatten och jordbruk vilket resulterar till minskat växt- och djurliv.  

Denna effekt mäts vanligtvis i antingen kg fosfat, (PO4e), eller kg kväve (N) [David and 

Marie Planchard 2012]. 

3.2 Analysera resultat 

Värden på koldioxidavtryck och energiförbrukning måste analyseras och jämföras för att de 

skall vara värdefulla. Frågor så som är resultatet rimligt och vad indikerar detta resultat måste 

ställas. Eftersom ekodesign är ett relativt begrepp så är det bäst med jämförelser. Några 

vanliga jämförelser är [SolidWorks 2013]: 

 Standarder: Om det finns standarder för din produkt kan analysen jämföras med dessa. 

Det kan finnas olika tröskelvärden för industrier och företag. 

 Tidigare produkter: Målet med produktutveckling är att förbättra en produkt och då 

även miljömässigt. En bra jämförelse kan då vara om den nya produkten är bättre än 

den gamla. 

 Konkurrerande produkter: Att jämföra sig med andra konkurrerande produkter, och 

sträva efter att vara den bästa, kan vara bra både ur marknadsförings synpunkt och för 

att driva den hållbara utvecklingen framåt. 

 Alternativa konstruktioner: Genom att jämföra olika val i konstruktionsprocessen kan 

de mest hållbara alternativen väljas. Detta medför till att produkten blir den bästa.  

Om skillnaden är -10 % på någon av de fyra miljöaspekterna indikerar det en förändring i rätt 

riktning. Om produkten är relativt simpel, till exempel en vattenflaska eller dylikt, är en 

förändring på -30 % mer rimligt för att säga att den blivit bättre ur ett hållbart perspektiv. En 

komplex produkt kräver en procentuell förändring upp emot -40 till -50 %. Detta för risken 

ökar med komplexiteten på produkten att något steg i processen inte kommit med eller 

felaktiga antaganden gjorts [SolidWorks 2013].  

Dessa värden är en riktlinje för att få en känsla för hur komplext det egentligen är med 

ekodesign. Små värden på några procentenheter kan se bra ut i en rapport men om de 

verkligen stämmer i verkligheten är inte säkert då det är väldigt många faktorer som spelar in 

i stora komplexa produkter.  
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3.3 SolidWorks referenser 

För att kunna utvärdera SW S är det viktigt att veta var programmet får sin information ifrån 

och hur den använder den.  

Informationen om materialen hämtar SolidWorks Sustainability från en materialdatabas. 

Denna databas tillhandahålls av PE International i Stuttgart, Tyskland. De har tillhandahållit 

programvara och konsulttjänster inom hållbar design och LCA i nästan 20 år. Det är PE 

Internationals materialdatabas och Gabis programvara som används inom SolidWorks 

Sustainability.  

Till hjälp för att utveckla LCA verktyget har de använt internationella LCA standarder som 

heter Environmental Management Life Cycle Assessment Principles and Framework och ISO 

14040/44. De fokuserar huvudsakligen på processen att genomföra en LCA genom att ge 

riktlinjer. Se tidigare kapitel 2.7 Livscykelanalys. 
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4.  HUR CES EDUPACK FUNGERAR 

Detta kapitel handlar om programmet CES EduPack, dess arbetsprocess och referenser. 

 

 

4.1 CES EduPack process 

CES EduPack är ett program som kan utföra livscykelanalyser och beräkningar på olika 

utsläpp. Det har en stor databas på över 3000 material [Ashby Mike, Coulter Patrick, Ball 

Nick & Bream Charlie 2009]. Det har även information om materialens: 

 Generella egenskaper (densitet, pris),  

 Sammansättningar 

 Mekaniska egenskaper 

 Termiska egenskaper  

 Elektriska egenskaper 

 Optiska egenskaper  

 Hållbarhet/slitstyrka (motståndskraft till syror, baser, fukt m.m.),  

 Eko-egenskaper (energi i produkten, främst produktion, koldioxidutsläpp, 

vattenåtgång främst vid produktion),  

 Materialprocessernas energikonsumtion och koldioxidavtryck,  

 Sluthanteringsprocessernas energikonsumtion och koldioxidavtryck,.   

I CES EP finns Eco Audit Tool. Den arbetar efter fyra steg; material och tillverkning, 

transporter, användningsfas och rapport, se figur 12.  
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Figur 12.  Hur inställningarna går till för en produkt i CES EduPack.  

1. Material och tillverkning.  Material väljs från en meny och sedan tillverkningsprocess och 

eventuell sekundär process. Det går även att välja hur stor andel av materialet som tillverkats 

med återvunnet material och hur sluthanteringen går till. Om en LCA på en produkt skall 

utföras räcker det ibland med att skriva in de komponenter som har störst massa för att få en 

överblick av miljöbelastningen. Verktyget räknar ut koldioxidutsläppet per kg och 

energiförbrukningen för varje komponent och adderar dem. I nuläget har CES EP omfattande 

data på materialens påverkan på miljön medan tillverkningsprocesserna inte är lika utvecklade 

[Ashby M, et al 2009].  

2. Transporter. Transporter med båt, flyg, lastbil, bil och tåg skrivs in här. Programmet får 

           och               för givna transportsätt ur tabeller och multiplicerar de 

med produktens vikt och distanser. Sedan summeras den totala energiförbrukningen och 

koldioxidutsläppet [Ashby M, et al 2009]. 
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3. Användningsfasen. Vissa produkter kräver energi under användningsfasen så som 

dammsugare, skruvdragare eller vattenkokare. Det finns även produkter som sitter i system 

som transporteras och därmed bidrar till ökad massa. Dessa bidrar indirekt till ökat    -

utsläpp och energiåtgång. I CES EP skrivs det in hur mycket energi som krävs för produkten 

under användning och hur mycket den används på ett år. Även vilken typ av 

energiförbrukning som sker väljs utifrån en lista. Det är till exempel olika verkningsgrader på 

system då fossilt bränsle omvandlas till värme eller om den omvandlas till elektrisk energi. 

Genom detta steg kan programmet multiplicera det valda konverteringsläget med vald 

energiförbrukning och konsumtion. Produkter som är en del av ett system som transporteras 

får ett tillägg i     och energikonsumtion då de bidrar till en ökad vikt [Ashby M, et al 2009].  

4. Rapport. Användaren kan skapa en rapport med stapeldiagram där produktens    -utsläpp 

och energiförbrukning fördelas över material-, tillverknings- transport- och användningsfasen. 

Det går även att välja om programmet skall ta med återvinningsgrad. Då räknar programmet 

ut energi och kolvärden på material som innehåller en viss del av återvunnet material istället 

för helt nyproducerade material [Ashby M, et al 2009].  

En illustrering av CES Edupacks process kan ses i figur 13. 

 

Figur 13. Illustrering över CES EduPacks process. 

Det går förutom att modifiera indatan, och hitta material ur en kravspecifikation även att bilda 

bubbel eller stapeldiagram med materialens egenskaper. På detta sätt kan två 

materialegenskaper ställas mot varandra för att se vilket material som klarar kraven bäst.  

4.2 CES EduPack referenser 

Den materialdatabas som CES EduPack hämtar sin information om tillhandahålls av  Granta 

Design och ASM International. De samarbetar med Cambridge University och utvecklade 

programmet främst för utbildningssyfte.  
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5.  FALLSTUDIE LÅS 

Nedan följer en fallstudie på ett lås. En beskrivning av vilka delar som ingår i studien och 

vilka material de består av.  

 

 

5.1 Låsets indata 

Låset är ett batteridrivet bricklås som främst används vid inomhusdörrar på företag. Låset 

finns ännu inte på marknaden men är på väg. Det produceras av RCO, ett svenskt företag, som 

specialiserat sig på larm och lås och har flera olika typer av modeller bl.a. elektriska, 

batteridrivna, kodlås och bricklås.  

Detta lås finns med kod och utan. I denna analys ingår bara låset som endast har bricka, se 

figur 14. Då fram och baksidan hade två olika assemblyfiler utfördes två separata analyser.  

 

Figur 14. RCO lås som öppnas med bricka.  

Låset innehöll cirka 14 olika sorters komponenter indelade efter fram- och baksida, se figur 

15 och 16. 
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Figur 15. Översikt över låsets framsida. 

 

Figur 16. Översikt över de ingående delarna i låsets baksida. 

Den totala vikten på produkten utan ingående batterier är cirka 3kg. En tabell med de 

ingående komponenternas material, tillverkningsprocess och massa, se bilaga A. Nedan 

beskrivs de ingående materialen. 

Zink Zamac 5 

I denna produkt användes Zink ZAMAC 5 som har den kemiska beteckningen         . 

Legeringen innehåller 4% aluminium och 1% koppar [CES EP 2013]. Den har en densitet på 

6,7        och en smältpunkt kring 380 . Zink Zamac 5 används vanligen i små fordons- 

och motor applikationer. Zamac 5 har väldigt bra motståndskraft för krypning, och en bra 

hårdhet och styrka [Inventix 2007].  

Zink har en ganska hög återvinningsgrad, cirka 80%. Den kan alltså återvinnas och 

omkonstrueras till nya eller samma slags produkter [Nordic Galvanizers ]. Detta gäller Zink 

generellt och hur Zink ZAMAC 5 kan återvinnas stod inte i dokumentet. Men då Zink har bra 

korrosionsegenskaper ger den en förlängd livslängd jämntemot många andra metaller.  
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Enligt konstruktören på Svensk Konstruktionstjänst valdes Zink för att det är ett billigt 

material med bra hållfasthetsegenskaper. Zinkverktygen håller längre än många andra 

metallers verktyg då den har en relativt låg smältpunkt kring 380  jämfört med stål som har 

kring 1500 .  

Stål 

Exakt vilken typ av stål plattan till låset kommer att tillverkas i var inte bestämt men någon 

form av konstruktionsstål. Konstruktionsstål har en hög seghet och svetsbarhet. De delas 

huvudsakligen in i grupperna Kolstål, Kolmanganstål, Mikrolegerade- eller finkornstål och 

höghållfasa stål. De brukar även förutom legeringsämnen innehålla små mängder föroreningar 

så som fosfor, svavel och kväve. Dessa ämnen är dock låga för att stålets seghet och 

svetsbarhet fortsatt skall vara goda [Stålbyggnadsinstitutet 2013].  

När stålet återvinns kan en ny likadan stålprodukt produceras. Det vill säga det behövs ingen 

degradering då stålet inte fått förändrade egenskaper. En del av stålet kan ha korroderat för att 

efter ett tag återgå till sin ursprungliga form eller upptas i någon näringskedja. En annan del 

kan användas till andra produkter som inte återvinns till järn, t.ex. glas, läkemedel eller 

betong [Widman J. 2001, Stålbyggnadsinstitutet].  

POM 

Polyoximetylen (POM), även kallad acetalplast, är det mest kristallina materialet av alla 

konstruktionsplaster. Det finns två varianter av acetalplast: acetal homopolymer och acetal 

copolymer. De mekaniska egenskaperna är bättre hos homopolymeren medan copolymeren 

har bättre beständighet mot varmvatten. POM är en av de styvaste oarmerade 

konstruktionsplasterna och har en hög seghet utan tillsatser. De mekaniska egenskaperna 

påverkas obetydligt i temperaturer mellan -40  till +80 . Den har även en hög 

utmattningshållfasthet, bra krypresistens, bra resistens mot vatten, bensin och lösningsmedel. 

POM är däremot känslig för brottsanvisningar (skarpa hörn), och max användningstemperatur 

är endast 80  och kortvarig topptemperatur 120 .  

Eftersom polyoximetylen är en termoplast kan det återvinnas och POM kan återanvändas 

både kemiskt och mekaniskt. Med kemisk återvinning menas att materialet bryts ner till dess 

beståndsdelar för att utvinna själva polymeren och sedan polymerisera den igen. Men med 

dagens råoljepris är detta ofta dyrare än tillverka nyvara från olja.  

Återvinningskoden för POM är: >POM<. [Bruder, Ulf 2011] 

Polykarbonat 

Polykarbonat (PC) är en mycket slagseg amorf konstruktionsplast. Den behåller denna 

slagseghet ända ned till -40  och har ett temperaturområde upp till 120  kontinuerligt och 

145  kortvarigt. Den har även bra resistens mot fukt, och lägre formkrypning än många 

andra plaster. Däremot utlöser lösningsmedel sprickbildning om den inte behandlas med t.ex. 

siloxan. Den har också en hög tendens till sprickbildning tål ej varmvatten >60 .  

Polykarbonat kan återvinnas kemiskt och mekaniskt. Återvinningskoden är >PC< [Bruder, 

Ulf 2011]  
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Kretskort 

Många kretskort innehåller grundämnen så som kadmium, bly, krom och kvicksilver. Detta 

lås som tillverkas av RCO följer dock RoHs direktiv d.v.s. blyfri produktion. Enligt RCO:s 

miljödeklaration innehåller inte produkten ftalater, kadmium, och dess föreningar, 

klorparaffiner, kvicksilver eller dess föreningar, freoner, PVC, PCB eller trikloretylen [RCO 

miljödeklaration 2013].  

Kretskorten är monterade i metall/plastkapslingar av halogenfri makrolon 6555 eller General 

ABS HF-0660I, stål eller zink (ZAMAK 5), ytbehandlade zinkfosfatering och pulverlack. 

Mönsterkort innehåller bromerade flamskyddsmedel som vid temperaturer över ca 400 grader 

kan avges till omgivningen [RCO miljödeklaration 2013].  

RCO återanvänder återsamlade kretskort. 

Batterier 

I låset sitter det 5 stycken alkaliska 1,5V batterier. Alkaliska batterier är miljöanpassade och 

helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver, kadmium eller bly. Materialen separeras 

och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. För de 

flesta batterityper läggs mindre än 6 procent på deponi [Batteriinsamlingen 2013]. 

Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna 

återvinns. Hur stor del av batteriet som kan återvinnas beror på vilken typ av batteri det är. De 

flesta typer av batterier kan materialåtervinnas upp till 98% [Batteriföreningen 2013].  

Tillverkning 

De flesta komponenter tillverkas i Sverige, Värnamo. Chassit på låset gjuts och de flesta 

plastdetaljer formsprutas.  

Användning 

Energiförbrukningen är låg. Med fem stycken 1,5V AA batterier beräknas de räcka i cirka två 

år vid 100 passager per dygn om batterierna är nya. Energiförbrukningen under användarfasen 

sattes därmed till 7,5Wh/år. Dessa värden skrevs in till alla komponenter. 

Transporter 

Då tillverkningen sker i Sverige transporteras de tillverkade delarna från Värnamo till 

Stockholm, Järfälla, med långtradare 400 km. Några delar tillverkas i Asien och transporteras 

med båt i cirka 25000 km.   

Sluthantering 

Då sluthanteringen på produkten inte var färdigställd användes SW Ss förinsällda värden.  

När det gäller återvinning följer RCO WEEE direktiven. Det vill säga att en förbrukad 

produkt kan lämnas åter till RCO för återvinning eller återanvändning av ingående material. 

Alternativt lämnas produkten till ett avfallshanteringsbolag som anslutits till den kommande 

producentansvarsinsamlingen. Produkterna är märkta med den överkorsade soptunnan. 
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Förpackningarna som RCO produkterna levereras i är gjorda av papp/well. RCO är anslutet 

till, och erlägger avgifter till REPA-registret (hjälper företag att uppfylla lagen om 

producentansvar [REPA 2013]) enligt SFS:1997:185.  

För den normala driften krävs ur miljösynpunkt inga särskilda underhållsåtgärder. 

Produkterna är inte miljömärkta [RCO (2013)].  

I Assemblyn behöver information skrivas till.  

Montering: Delarna monteras ihop i Järfälla, Stockholm Den tekniska livslängden beräknar 

de till ca 20 år. Vid monteringen sker ingen nämnvärd energiförbrukning.  

Användning: Dessa produkter används främst i Sverige. 

Transport: Från Järfälla transporteras de till utvalda butiker och distributörer som sedan 

säljer varan. Därefter transporterar kunden varan från butiken till sitt hem/företag. 

Sluthantering. Sluthanteringen av hela produkten är svår att ställa in då varje komponent 

har ställts in för sig. Därför valdes det att behålla de förinställda värdena på 25 % återvinning, 

24% förbränning och 51% deponi.  

5.2 Analys med SolidWorks Sustainability 

Vid materialvalet i SW S kunde inte Zink Zamac 5 väljas utan det mest liknande materialet 

Zink Zamac 3 valdes. Något som inte kunde tas med i beräkningarna i SW S var att delar av 

låset kommer att ytbehandlas både med krom och nickel och en del delar kommer att 

pulverlackas 

Med den inmatade informationen erhölls diagram med koldioxidavtryck, vattenövergödning, 

luftföroreningar, samt energiförbrukning, se bilaga B. Låsets sammanlagda koldioxidavtryck 

blev 24,3 kg     , energiförbrukning 280 MJ, Vattenövergödning             kg      och 

luftföroreningar 0.228 kg     , se bilaga B för fördelning mellan livscykelfaserna.  

Tillverkningen av materialen har störst effekt på de fyra miljöaspekterna. Användningsfasens 

inverkan blir marginell då detta lås inte använder mycket energi under användning.  

I SW S kan de komponenter som har störst inverkan på produktens olika utsläpp undersökas. 

Då koldioxidutsläppet visas blir komponenterna med mest utsläpp rödmarkerade, mellan lila 

och minst påverkan får blå färg, se figur 17. 
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Figur 17. Bild över vilka delar på låsets framsida som har störst koldioxidavtryck. Rött är mest och blått är 

minst.  

Inställningarna kan ändras för att kolla energiförbrukningen och luft- och vattenövergödning. 

I detta fall blir resultatet densamma vid dessa tre då största komponenterna är ytterskalet, 

handtaget och plåten. När energiförbrukningen kontrollerades blev bilden enligt figur 18. 

 

Figur 18. Bild över vilka delar som har störst energiförbrukning. Rött är mest och blått minst. 

Skillnaden blev att plasthuset blir lilafärgat, d.v.s. den får lite mer påverkan på energin än på 

koldioxidavtrycket och huset får blå färg och därmed mindre påverkan på energin än de andra 

faktorerna. Koldioxidavtrycket för låsets delar på baksidan visas i figur 19.  
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Figur 19. Bild över vilka delar på låsets baksida som har störst koldioxidavtryck. Rött är mest och blått är minst.  

Även här är det handtaget och chassit som har störst inverkan på miljön. 

I rapporten som SW S genererar visas de tre komponenter som ger mest påverkan på de fyra 

miljöaspekterna; koldioxidavtryck, vatten, luft och energi. Dessa var ytterskalet, bottenplåten 

och skalet. För ingående detaljer, se bilaga C.  

5.3 Analys med CES EduPack 

Låsets framsida analyserades med CES EP. Vikten på de olika komponenterna användes från 

CAD-filen, se bilaga A. För att tillvägagångssättet skulle vara så likartat som möjligt och 

värdena skulle kunna jämföras skrevs inte ytbehandlingarna in i CES EP.  

Med de inmatade värdena beräknade CES EP koldioxidavtrycket till 16,74 kg     och 

energiförbrukningen till 244 MJ. För detaljerad information se bilaga D.  

5.4 Analys med de tio gyllene reglerna 

GR1 Gift RCO följer RoHs direktiv och har en blyfri produktion. Deras produkter innehåller 

ej ftalater, kadmium m.m. De ingående batterierna är 1,5V AA batterier vilka är giftfria. Men 

ytbehandlingar kommer krävas då produkten skall tåla utomhusmiljö. Handtagen och vredet 

kommer bland annat kromas och vissa delar kommer Ni-behandlas och pulverlackas.  

GR2 Hushållning Många delar i produkten tillverkas Sverige. Monteringen sker i Sverige. 

Om produktens vikt skulle reduceras skulle utsläppen genom tranporter minskas.  
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GR3 Vikt Genom att delar av denna produkt är gjord i Zink och Stål som har hög densitet, blir 

produkten tung. Genom att välja andra lättare material skulle vikten kunna reduceras. Ett 

alternativ är att försöka minska den, men för att få plats med alla komponenter kan detta vara 

svårt. Annars har materialåtgången försökt optimeras genom att göra ribbor på utvalda delar 

för att förstärka konstruktionen har tjockleken kunnat minskas och låsets insida har mindre 

tjocklek än utsidan på grund av minskade krav på hållfasthet.  

GR4 Energi Denna produkt innehåller 5 stycken 1,5V AA batterier men har inte någon 

nämnvärd energikonsumtion under användarfasen. Den stora energikonsumtionen sker vid 

material och tillverkning. Genom att minska materialanvändningen eller byta material kan 

energikonsumtionen minskas. Om batterierna byts ut mot fem stycken laddningsbara batterier 

motsvarar det 1,3V. Det vill säga det blir en total minskning på 1V. Det är därför inte rimligt 

att byta ut dessa om kvaliteten skall bli densamma. I detta fall beräknas fem batterier hålla i 2 

år och därför anses inte detta vara nödvändigt. Det är lätt att byta batterierna då de sitter på 

insidan av dörren och det endast behövs en insektsnyckel för att skruva upp chassiluckan.  

GR5 Uppgradera Genom att göra det lätt att byta ut kretskort och batterier kan denna produkt 

lätt repareras eller uppgraderas. Det är fullt möjligt att använda skalet men byta ut de 

ingående delarna. Om RCO, gör detta är inte känt.  

GR6 Livslängd Genom att denna produkt har sin största miljöpåverkan utanför användarfasen 

är det bra om den har en lång livslängd. Den tekniska livslängden beräknar RCO vara 20 år. 

Sedan måste kanske vissa komponenter bytas ut. Batterierna beräknas räcka i cirka 2 år med 

100 passager per dygn. Många delar kommer att skyddas genom ytbehandlingar och 

lackeringar.  

GR7 Skydda Genom olika behandlingar skydda produkten för att livslängden skall bli längre. 

Låset behandlas med olika ytbehandlingar för att den skall tåla utomhusklimatet bättre. 

GR8 Information Då RCO erbjuder sina kunder att skicka in produkten för återvinning ser de 

till att alla delar återvinns på rätt sätt. De har också en särskild miljödeklaration där det finns 

information om vissa utvalda delar. Detta är det absolut bästa sättet så alla delar blir 

återanvända på rätt sätt. Låset är märkt med den överstrukna soptunnan.  

GR9 Mix Produkten innehåller en blandning mellan olika metaller och plaster. Om möjligt 

skulle det vara att föredra fler liknande material för att underlätta återvinningen.  

GR10 Struktur Komponenten innehåller ett antal skruvar för demontering. Dessa anses som 

nödvändiga för att produkten skall hålla och inte läcka in fukt. 
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6.  EFFEKT AV ETT MATERIALBYTE PÅ LÅSET 

En jämförelse mellan två olika material på låset och hur stor skillnaden blir med SW S och 

CES EP. 

 

 

Då den största faktorn på miljöpåverkan var materialet i ytterhöljet och handtaget valdes det 

att fokusera på ändring av material i dessa delar. Låsets framsida analyserades med SW S och 

alternativa material undersöktes. 

Aluminium skulle kunna vara ett alternativt material till zink. Kravet på aluminiumet är att det 

går att pressgjuta. Det finns särskilda aluminium för detta där bland annat kisel och koppar 

har tillsatts för att höja gjutbarheten. Det material som valdes att kolla närmare på var 

Aluminium EN-AC-46500. Skillnaden mellan Zink och Aluminium i de mekaniska 

storheterna sammanställdes i tabell 1 [CES EduPack 2013]. 

Tabell 1. Tabell över mekaniska storheter och andra viktiga egenskaper för Zink Zamac 5 och Aluminium EN-

AC-46500 [CES EduPack2013]. 

Storhet Zink Zamac 5 Aluminium EN-AC-46500 

E-modul     ] 92 71  

Densitet         6600 2760 

Sträckgräns       170 130 

Brottgräns 270 230 

Smälttemp      380-386 537-593 

Andra viktiga egenskaper 

1-bra, 4-dåligt 

  

Korrosionsbeständighet 1 4 

Fluiditet 2 2 

maskinbearbetning 1 2 

 

I detta fall valdes det att inte ändra på tjockleken på materialet i delarna på grund av att det 

valda aluminiumet hade liknande värden i E-modul och sträckgräns.  

6.1 Effekt med SolidWorks Sustainability 

För att kunna göra förändringar på låset utan att ändra dess funktionalitet gjordes en 

kravspecifikation, se bilaga E. Det är viktigt att vid eventuella materialbyten eller andra 

ändringar noga tänka igenom vad produkten skall utsättas för och vad den har för krav på sig. 

Detta lås måste t.ex. tåla viss typ av vandalisering, utomhustemperaturer och 

rengöringsmedel. Det är också önskvärt att den har en snygg design och att produktions- och 

tillverkningskostnaderna inte blir allt för höga.  
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Med pressgjutet aluminium EN-AC-46500 blev det en signifikant minskning av de fyra olika 

miljöaspekterna. Om handtaget, skalet och huset ändras till pressgjutet aluminium skulle den 

totala minskningen på låsets framsida bli -15 % i koldioxidutsläpp, -10 % i energikonsumtion, 

-44 % i luftföroreningar och -49 % i vattenövergödning, se figur 20. För ytterligare 

information se bilaga F. 

 

Figur 20. Diagram över förändringen från Zink Zamac 5 (svart linje) till Aluminium EN-AC-46500 (grön linje).  

De olika värdena på låsets framsida med Zink Zamac 3 och Aluminium EN-AC-46500 kan 

ses i tabell 2.  

Tabell 2. Tabell med skillnaden på framsidan av låset mellan zink zamac 3 och aluminium en-ac-46500 

medavseende på de fyra miljöaspekterna och vikten. 

Resultat Zink Zamac 3 Aluminium EN-AC-46500 

Vikt [g] 1342 714 

Koldioxidutsläpp [kg    ] 9,4 8,2 

Energikonsumtion [MJ] 110 100 

Luftförorening [kg    ] 0,088 0,051 

Vattenförorening [kg    ] 4      2,1      

 

Med Aluminium-EN-AC-46500 beräknades hela låsets koldioxidavtryck till 20,2 kg    , 

energiförbrukning till 260 MJ, luftföroreningar till 0,136 kg     , och vattenövergödning till  

5,3     kg    .  

Enligt SW S är Aluminium EN-AC-46500 att föredra ur miljösynpunkt för detaljerad 

information se bilaga G.  
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6.2. Effekt med CES EduPack 

Då materialet ändras från Zink till Aluminium måste även vikten ändras för att en så korrekt 

analys som möjligt skalla kunna utföras. Varje komponents vikt kontrollerades i SolidWorks 

med Aluminum EN-AC-46500 och därefter matades värdena in i CES EP. För information 

om vikten i aluminium, se bilaga A.  

Jämförelse mellan Zink Zamac 5 och Aluminium EN-AC-46500 

CES EP visar att om materialet på låsets framsida ändras från Zink Zamac 5 till Aluminium 

EN-AC-46500 ökar energikonsumtionen med 141 % och koldioxidavtrycket skulle försämras 

med 113 %, se figur 21.   

  

Figur 21. Skillnaden energikonsumtion och koldioxidavtryck mellan Zink Zamac 5 och Aluminium EN-EC 

46500 på låsets framsida.  

CES EP visar att om materialet på låsets baksida ändras från Zink Zamac 5 till Aluminium 

EN-AC-46500 skulle energikonsumtionen öka med 78 % och koldioxidavtrycket skulle 

försämras med 55 %, se figur 22.   

 

Figur 22. Förändring mellan Zink Zamac 5 och Aluminium EN AC-46500 enligt CES EduPack på låsets 

baksida. Mörkgrön=Zink, Ljusgrön=Aluminium.  

Låsets fick enligt CES EP ett totalt koldioxidavtryck på 22,65 kg och en energiförbrukning på 

347 MJ med aluminium. För detaljerad information se bilaga H.  
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SW S visade att störst skillnader mellan Zink och Aluminium blev det på vattenövergödning 

och luftföroreningar.  CES EP visar inga värden på vattenövergödning och luftföroreningar. 

Därför kan dessa resultat inte jämföras.   

 

6.3 Skillnad mellan SolidWorks Sustainabilitys och CES 

EduPacks resultat på låsets LCA 

Då låset analyserades med zink blev koldioxidavtrycket med SW S 24,3 kg medan med CES 

EP blev resultatet 16,7 kg     . Energikonsumtionen blev med SW S 280 MJ och med CES 

EP 244 MJ. Skillnaden mellan SW S och CES EPs analyser illustreras i figur 23 då utvalda 

delar tillverkades av Zink. 

 

Figur 23. Skillnaden mellan SW S och CES EP på låset med Zink. 

Analysen med CES EP gav mindre utsläpp än med SW S. 

Med aluminium som material blev resultatet med SW S 20,2 kg      och 260 MJ medan 

analysen med CES EP gav 22,65      och 347 MJ. Skillnaden mellan SW S och CES EP när 

delarna som var gjorda i aluminium illustreras i figur 24. 

24,3 

280 

16,74 

244 

Koldioxidavtryck CO2 Energikonsumtion MJ

Lås Zink 

SW S CES EP
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Figur 24. Skillnaden mellan SW S och CES EP på låset med Aluminium. 

CES EP visade att med aluminium skulle koldioxidavtrycket och energikonsumtionen öka 

medan SW S visade att utsläppen skulle minska.  
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260 
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7 FALLSTUDIE TAKAGGREGAT 

En fallstudie på ett takaggretat. Nedan beskrivs vilka delar och material som ingår i studien. 

Även indata så som transporter, användning och sluthantering tas upp. 

 

 

Detta takaggregat används för att rena luften, främst i rökrum. CAD-modellen av 

takaggregatet ser ut enligt figur 25.  

 

 

Figur 25. Takaggregatet. 

7.1 Takaggregatets indata 

Takaggregatet bestod förenklat av cirka 15 delar, se figur 26.  
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Figur 26. Takaggregatet och de ingående delarna. 

En tabell med de ingående komponenternas material, tillverkningsprocess och massa, se 

bilaga I. De ingående materialen i takaggregatet presenteras närmare nedan. 

Aluminium  

Legering EN AW—5754, AlMg3 

Denna legering har god hållfasthet mot utmattning och stor korrosionshärdighet. 

Legeringstypen är vanlig inom varvs- och transportindustrin och i havsatmosfär då höga 

hållfasthets- och korrosion egenskaper erfodras. God svetsbarhet [Tibnor]. 

 

Legering EN AW-6060 AlMgSi 

Denna legering har både hög hållfasthet och seghet. Även korrosionsbeständigheten och 

svetsbarheten är god. Däremot är den mindre lämplig för anodisering [Tibnor]. 

I SW S fanns inte Aluminiumet EN AW 5754 därför valdes aluminium EN AW 5086 som 

hade liknande mekaniska egenskaper och kemisk sammansättning.  Därefter valdes 

tillståndsbeteckningen till H32 Rod (ss). Det vill säga den var Hårdbearbetat och stabiliserat - 

1/4 hårt.(Rod= rolled and drawn).  Aluminium 6060 F22 ersattes med Al 6063 T6. 

Polyester isolering 2140 

Polyester skum används som isoleringsmaterial i takaggregatet. Troligtvis polyuretan skum. 

Det är en flexibel cellplast som är baserad på polyol av estertyp. De finns i många olika 

varianter beroende på användning. Polyestern har bra beständighet mot oljor, fetter och syror 

[Åkesson 2007]. 

Stål S235JR- AISI 1015 

Ett vanligt konstruktionsstål som har goda bearbetningsegenskaper. Till exempel beträffande 

kallformning, svetsning och laserskärning [Bandstål]. 
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Kolfilter 

Detta kolfilter består av 6kg aktivt kol. De är tillverkade av kokos från Sri Lanka. Företaget 

som tillverkar dessa filter är certifierade med ISO14001. Den stora majoriteten av aktivt kol 

som produceras idag tillverkas ur icke-förnybara bränslen men produktionen av kokosnötskal 

binder däremot koldioxiden och förhindrar utsläppet av koldioxid till atmosfären, se figur 27. 

Därför är detta ett bra alternativ då kolfilter måste användas [Jacobi Carbons, 2009].  

 

Figur 27. Koldioxidutsläpp för produktion av aktivt kol med kokosnötskal vs kolbaserad produktion [Jacobi 

Carbons, 2009].  

Kretskort 

Många kretskort innehåller grundämnen så som kadmium, bly, krom och kvicksilver. 

Huruvida detta kretskort tillverkas med eller utan dessa kemikalier var inte känt.  

Polyamid 6 

Fläkten och fläkthållaren är gjord av polyamid 6, PA6. PA6 har hög styvhet även vid höga 

temperaturer. Den har även hög användningstemperatur och kan flamskyddas.  

Polyamid kan återvinnas både mekaniskt och kemiskt. Återvinningskoden för polyamid är PA 

inom klamrar och om den har glasfiberarmerads står procenthalten efter PA. Tillexempel 

skulle PA6 med ett glasfiberinnehåll på 10 % skrivas enligt: >PA6 GF10< [Bruder Ulf 2011].  

Tillverkning 

Tillverkningen av de flesta delar sker i Sverige, med undantag för fläkten och fläkthållaren 

som köps in från Tyskland. 

De flesta delarna har en livslängd på 10 år, medan en del har en livslängd på 5 år. Kolfiltret 

behöver bytas var tredje månad och hepafiltret vartannat år.  

Användning 

Takaggregatet har en fläkt som drar 140W. I värsta fall används takaggregatet 20h om dygnet 

varje dag i 10 år.  

Transporter 

Alla komponenter transporteras med lastbil mellan 30-1200 km. De flest transporteras en 

sträcka på cirka 350 km.  
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I SW S går det inte att ändra inställningarna för varje komponent. Därför sattes alla 

transportsträckor till 400 km med lastbil .Detta var något som skulle fungera, enligt 

programmet, men som inte fungerade. 

Sluthantering 

Sluthanteringen för aluminiumdelarna i takaggregatet blev till viss del återvunna och en del 

till deponi. Polyester och polyamid delarna förbränns och även kolfiltret skickas till 

förbränning.  

I assemblyn skrevs ytterligare information till. 

Montering: Delarna monteras ihop i Vallentuna och livslängden på hela produkten 

beräknades till ca 10 år. Energin vid montering är försumbar då det bara är en del nitning och 

användning av skruvdragare.  

Användning: Dessa produkter används främst i Sverige. Användning: 140W 20 h om 

dygnet 365 dagar om året.  

Transport: De transporteras cirka 15 km från tillverkningsregion till montering.  

Sluthantering. Sluthanteringen av hela produkten är svår att ställa in då varje komponent 

har ställts in för sig. Därför valdes det att behålla de förinställda värdena på 23% återvinning, 

26% förbränning och 51% deponi.  

7.2 Analys med SolidWorks Sustainability 

Med den inmatade informationen erhålls diagram med koldioxidavtryck, vatten- och 

luftföroreningar, samt energiförbrukning. Takaggregatets koldioxidavtryck blev 6300 kg 

    , energiförbrukning         MJ, Vattenövergödning     kg      och luftföroreningar 

42 kg     , se bilaga J för fördelning mellan livscykelfaserna.  

Takaggregatet har sin stora påverkan på miljön under användningsfasen då den har två fläktar 

som drar energi. Därför är det viktigt att tänka på energieffektiviteten. Att försöka optimera 

verkningsgrad m.m.  

De komponenter som hade störst inverkan på produktens olika utsläpp undersöktes. Då 

koldioxidutsläppet visas blir komponenterna med mest utsläpp rödmarkerade, mellan lila och 

minst påverkan får blå färg, se figur 28. Delar som uteslutits ur beräkningarna är kolfiltren 

och brandfiltret då det inte gick att få rätt egenskaper på dessa. De är transparenta i figuren.  
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Figur 28. De röda delarna har störst koldioxidavtryck medan de blå har minst.  

Figuren blev likartad för de andra tre faktorerna, energi, vattenövergödning och luftutsläpp.  

De tre komponenter som bidrog mest var också de tyngsta komponenterna. Hållaren för hepa-

filtret var den tyngsta komponenten på 6kg. Sedan takplattan på cirka 4 kg och ovansidan på 

chassit med 3,3 kg.  För ingående detaljer se bilaga K.  

7.3 Analys med CES EduPack 

Takaggregatet med aluminium analyserades med CES EP.  Vikten på de olika komponenterna 

användes från CAD-filen och SolidWorks beräkningar. Dessa kan ses i bilaga I. 

Med de inmatade värdena beräknade CES EP koldioxidavtrycket till 578 kg      och 

energiförbrukningen till          MJ. För detaljerad information se bilaga L.  

7.4 Analys med de tio gyllene reglerna 

GR1 Gift Kretskort kan tillverkas med olika grundämnen som krom, nickel och bly. Dessa är 

inte bra för miljön. Men då kretskortstillverkningen inte var känd kan inte detta analyseras.  

GR2 Hushållning De flesta delar i takaggregatet tillverkas i Sverige. Detta leder till minskade 

transportsträckor då takaggregaten både monteras och används i Sverige.  

GR3 Vikt Genom att delar av denna produkt är gjord i Aluminium blir inte produkten så tung. 

Detta är fördelaktigt vid transporter då lastbilarna drar mindre bensin och släpper ut mindre 

avgaser. 
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GR4 Energi Denna produkt förbrukar mycket energi under användningsfasen. Genom att 

optimera användningen och endast ha den igång då det behövs minskas energiåtgången. 

Takaggregatet sätts igång genom en sensor som känner av när folk kommer in i rummet och 

röker.  

GR5 Uppgradera Takaggregatet har en lucka som gör det lätt att byta kolfilter och hepa-filter. 

Dessa är de kritiska delarna som byts väldigt ofta. Det går också att byta ut fläktarna om dessa 

skulle gå sönder.  

GR6 Livslängd Takaggregatets chassi har en livslängd på 10 år. Kolfiltret och hepafiltren 

behöver bytas varannan månad respektive vartannat år.  

GR7 Skydda Då produkten renar luften i rökrum blir det stor förslitning med avseende på 

smuts och kemikalier. Det behövs ytbehandlingar och ordentlig rengöring för att tåla dessa 

förhållanden.  

GR8 Information Genom att märka delarna med information om vilket material de är 

tillverkade av underlättas återvinning.  

GR9 Mix Produkten innehåller en blandning mellan olika metaller och plaster. Två 

aluminiumlegeringar, stål och polyesterskum samt polyamid. Dessa delar är lätta att montera 

isär från varandra. 

GR10 Struktur Komponenten innehåller ett antal skruvar för demontering. Dessa anses som 

nödvändiga för att produkten skall hålla och inte läcka in fukt och smuts som skulle minska 

livslängden.  
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8.  EFFEKT AV ETT MATERIALBYTE 

Nedan presenteras en jämförelse mellan två olika material på takaggregatet och hur stor 

skillnaden blir med SW S och CES EP. 

 

 

8.1 Effekt med SolidWorks Sustainability 

Ett tänkbart alternativ till aluminiumet var enligt takaggregatets konstruktör på Svensk 

Konstruktionstjänst stål s245jr. Därför valdes det att undersöka om det hade varit ett bättre 

eller sämre alternativ ur miljösynpunkt. För en snabb jämförelse kontrollerades och jämfördes 

aluminiumet med stål genom att markera en del i chassit och sedan använda sig av funktionen 

find similiar. Resultatet visas i figur 29.  

 

Figur 29. Jämförelse mellan Aluminium Al 5086 (grå baslinje) och Stål s235jr (grön linje) på en del i chassit.  

Materialen ändrades därefter till stål s235jr i chassit, takplattan, plåten och ramen på plåten. 

Resultatet på livscykelanalysen blev enligt figur 30. Detaljerad information kan ses i bilaga 

M-N.  
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Figur 30.  Skillnaden i de fyra miljöaspekterna då utvalda delar tillverkas i Stål s235jr istället för Aluminium 

5086.  

Godstjockleken skulle troligtvis ändras om materialet skulle bytas. Detta bortsågs det från då 

jämförelsen visade att utan denna förändring blev påverkan ändå positiv.  

Då användningsfasen var den del i livscykeln som hade störst påverkan på miljön undersöktes 

det även vad som skulle hända om användandet av fläkten skulle minska till 15 timmar per 

dag. Koldioxidavtrycket skulle minska med 22 % (1500 kg     ), energikonsumtionen med 

24 % (280000 MJ), luftföroreningarna med 23 % (10 kg     ) och vattenövergödningen 

med 22 % (0,3 kg     ), se figur 31. 

 

Figur 31. Jämförelse mellan användning i 20 h/dag och 15h/dag i 10 år. 

För att en lika stor förändring i procent som att byta material skall erhållas krävs en 

minskning av användandet med 25 kWh/år. Då fläkten används i 10 år innebär det en 

minskning av användandet med 30 min per dag.  
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8.2 Effekt med CES EduPack 

Då takaggregatet analyserades med stål s235jr blev koldioxidutsläppet 485kg och 

energiförbrukningen         MJ. För detaljerad information se bilaga O.  

Skillnad mellan Aluminium Al5754 och Stål s245jr 

Skillnaden mellan aluminiumkonstruktionen och stålkonstruktionen jämfördes med avseende 

på energikonsumtion och koldioxidavtryck, se figurerna 32-33.  

 

Figur 32. Diagram över energikonsumtion över livstid med stål och aluminium.  

Energikonsumtionen minskade med 4 % om stål användes istället för aluminium. 

 

Figur 33. Diagram över koldioxidavtrycket över livstid med stål och aluminium. 

Koldioxidavtrycket minskade med 20 % om delar i takaggregatet tillverkas i stål istället för 

aluminium.  
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Vikten på takaggregatet blev cirka 32 kg med aluminium och 58 kg med stål.  

8.3 Skillnad mellan SolidWorks Sustainabilitys och CES 

EduPacks resultat på takaggregatets LCA 

Då takaggregatet analyserades med SW S blev resultatet 6300 kg      och 1,2     MJ. 

Analysen med CES EP gav resultatet 578 kg      och 4,9     MJ. Skillnaden mellan SW S 

och CES EP med aluminium al5754 illustreras i figur 34. 

 

Figur 34. Skillnaden mellan SW S och CES EP vid LCA på takaggregat med aluminium. 

Då materialet ändrades till stål blev resultatet med SW S 6200 kg      och 1,1      MJ 

medan CES EP gav resultatet 465 kg      och 4,71      MJ. Skillnaden mellan SW S och 

CES EduPack med Stål S235JR illustreras i figur 35. 
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Figur 35. Skillnaden mellan SW S och CES EP vid LCA på takaggregat med stål. 

Den stora skillnaden ligger vid användningsfasen då SW  S beräknar koldioxidavtrycket 

under användningsfasen till 5800 kg koldioxid under 10 år medan CES EP beräknar 

användningsperiodens utsläpp till 248 kg. Om materialets påverkan på koldioxidutsläppet 

jämförs beräknar SW S koldioxidavtrycket till 440kg för aluminium och 310 kg för stål. CES 

EP beräknar materialets utsläppt till 318 kg för aluminium och 200 kg för stål. 

Båda programmen visar att miljöutsläppen skulle minska med stål som material istället för 

aluminium.  
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9.  JÄMFÖRELSE MELLAN SOLIDWORKS 

SUSTAINABILITY, DE 10 GYLLENE REGLERNA OCH 

CES EDUPACK 

Nedan presenteras vilka av de tio gyllene reglerna  SolidWorks Sustainability behandlar och 

en jämförelse mellan programmen SW S och CES EP. 

 

 

9.1 Jämförelse mellan SolidWorks Sustainability och de tio 

gyllene reglerna 

SW S bearbetar fyra av de tio gyllene reglerna, Hushållning, Vikt, Energi och Livslängd se 

figur 36.  

 

Figur 36. SolidWorks Sustainability bearbetar fyra (de gröna) av ekodesignens tio gyllene regler.  

GR 1 Gift SW S kan inte ta hänsyn till om det finns gifter i valda batterier eller 

tillverkningsprocesser. Det går inte att välja batterier i ”Sustainability extras”. När kretskort 

valdes som del fanns ingen extra information. Kretskort kan tillverkas med giftiga ämnen men 

det gick inte att välja om kretskortet var tillverkat med eller utan giftiga ämnen.   

Ytbehandlingar fanns inte som tillval i SW S 2012.  
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De gifter som SW S tar hänsyn till är så kallade NOx och SOx gaser som leder till 

övergödning av sjöar och föroreningar i luften. 

Det går att tillsätta kretskort i part-filen men vad det innebär för uträkningarna är otydligt. Då 

dessa kan innehålla olika grundämnen så som kadmium, bly, krom och kvicksilver skulle det 

vara av intresse att kunna kontrollera detta.  

GR2 Hushållning Detta är något som programmet arbetar med. Transporter, elförbrukning, 

m.m. Det går även skriva in om delen är återvunnen eller hur stor andel av materialet som är 

av återvunnet material. 

GR3 Vikt Genom att minska materialåtgången minskas koldioxidavtrycket och 

energikonsumtionen. Detta kan göras på många olika sätt till exempel genom att minska 

godstjocklek. Den stora fördelen med SW S är att den är integrerad i CAD programmet och 

därmed kan vikten på produkten och dess delar lätt beräknas ut och även hur påverkan på 

miljön förändras med förändrad vikt.  

GR4 Energi I SW S erhålls diagram med energiåtgång. Programmet har räknat med 

energiförbrukningen under alla delar i livscykeln; energiåtgången för råmaterialutvinning, 

tillverkning av material, tillverkning av delar, transporter, användning och sluthantering.  

GR5 Uppgradera Att designa en produkt så att den skall vara lätt att uppgradera är inte något 

SW S kan belysa. 

GR6 Livslängd I SW S skrivs både den beräknande livslängden för varje del in och den 

beräknade livslängden för hela sammanställningen. Även användningstiden skrivs in. På detta 

sätt belyser SW S att vissa delar kanske behöver uppgraderas då livstiden på hela produkten är 

längre än delen eller att delarna har onödigt lång livslängd i förhållande till produktens. Om 

användningstiden är kortare än livslängden på produkten händer ingenting med utsläppen men 

däremot står det i rapporten den genererar: livslängd på produkt och användningstid. Det är 

bra att upplysa om dessa skiljer sig åt allt för mycket då konstruktören skall anpassa val av 

material och konstruktion så att livslängd och användningstid ligger så nära varandra som 

möjligt.  

GR7 Skydda Att skydda produkten så att livslängden blir längre görs till exempel genom 

ytbehandlingar. Detta kunde inte skrivas in i SW S. Val av ytbehandling påverkar både miljön 

med olika slags utsläpp (GR1) och energiförbrukning (GR4) men livslängden (GR 6) kan bli 

längre och därmed bidra till att färre produkter konsumeras. Att konstruera produken så att 

den inte släpper in fukt eller smuts gör också att livslängden förlängs. Detta är också viktigt 

men inte något som SW S kan belysa.  

GR8 Information Dålig information om materialen. SW S har en materialdatabas men 

informationen anses som otillräcklig för att kunna göra ett urval från en kravspecifikation. Det 

fanns viss information om e-modul, sträckgräns m.m. men det hade varit bra med mer 

information om dels mekaniska, optiska, och elektriska egenskaper. Det var även för få 

material så förenklingar och antagandena blev många då rätt material inte fanns. Det kan även 
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vara svårt med t.ex. plaster då det finns så många olika additiv som kan tillsättas för att få 

olika egenskaper. Här förutses det att materialval undersöks på andra sätt.  

Det saknas mer grundläggande information om vilka antaganden som görs i beräkningarna av 

de fyra utsläppen. En indikering om hur många procent det behövs för att resultaten skall vara 

pålitliga hade också varit önskvärt. Denna information fanns på hemsidan men det skulle vara 

bra om det framgick tydligare i programmet eller i den rapport som SW S genererar.  

Då material kan ha många olika standarder försvåras användandet av programmet då den inte 

har någon översättningstabell mellan olika standarder. Det gör arbetet tidskrävande att 

översätta den europeiska materialstandarden till den amerikanska. 

GR9 Mix Ingen information om mix. Det kan vara svårt upplysa om detta. En lista med antal 

material och sammansättning skulle vara ganska lätt att ordna. Med en sådan sammanställning 

är det lättare att få en överblick av materialvalet och eventuellt hitta komponenter kan ha 

samma material.  

GR10 Struktur SW S kan inte ge någon information om detta. Det kan vara svårt för ett CAD-

program att analysera hur svår konstruktionen är att demontera och återvinna. Ett förslag 

skulle vara en eventuell lista med antal skruvar och typer.  

 

9.2 Jämförelse mellan SolidWorks Sustainability och CES 

EduPack 

SW S och CES EP har båda sina fördelar och nackdelar. Något som är till CES EPs stora 

fördel är att den känns mer bearbetad och genomtänkt än SolidWorks ur ett 

ingenjörsperspektiv. I CES EP finns mycket information om varje material och det är lätt att 

sålla ur eller söka på ett material med en kravspecifikation. I SW S finns inte tillräcklig 

information om materialen och när materialurvalet skall göras går det bara begränsa 

materialen genom densitet, e-modul, sträckgräns, poissons tal, termisk expansions koefficient, 

termisk konduktivitet, specifik värme och tryckhållfasthet. Det går t.ex. inte att specificera att 

materialet måste tåla UV-ljus eller vatten. Något som saknas i båda programmens 

urvalsprocess är att kunna specificera tillverkningsteknik och därigenom få förslag på 

material. Vissa material är mer lämpade för t.ex. gjutning och då formen på produkten kräver 

denna tillverkningsteknik skulle det vara önskvärt att kunna se vilka material som lämpar sig 

bäst för detta.  

Den stora fördelen med SW S är att den är integrerad med CAD-filen. Detta gör att det är lätt 

att undersöka vad som händer då materialet byts ut mot ett annat. I CES EP måste vikten på 

varje komponent skrivas in för hand och om det är en jämförelse mellan olika material som 

skall utföras måste vikten på det nya materialet skrivas in på nytt då komponenterna får en 

annan vikt med det nya materialets densitet.  
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Då en konstruktör redan har börjat med en CAD-modell har oftast materialgruppen redan 

bestämts. Det vill säga om det är metall, plast eller komposit material. Ibland kanske även 

vilken typ av metall eller plast också är bestämd och då måste det finnas en stor 

materialdatabas för att kunna jämföra till exempel olika varianter av PE eller 

Aluminiumlegeringar.  

Då materialet ändras i SW S visar den snabbt med grafer skillnaden i miljöpåverkan. Det går 

att göra en snabb jämförelse mellan två material och sedan när materialet valts visar 

programmet hur stor skillnaden blir i procent för hela produkten.  

En översikt med vilka delar programmen SW S och CES EP arbetar med presenteras i tabell 

3. 

Tabell 3. Tabell över vilka delar programen SW S och CES EP arbetar med. 

Möjligheter SolidWorks Sustainability CES EduPack 

Snabb återkoppling x  

Integrerad med design x  

Används tidigt i processen x x 

Information om material  x 

Stor materialdatabas  x 

Tillverkningsprocess i 

beräkningarna 

x x 

Sekundär process i 

beräkningarna 

 x 

Ytbehandling i 

beräkningarna 

 x 

Energikonsumtion x x 

Koldioxidavtryck x x 

Luftföroreningar x  

Vattenövergödning x  

Grafisk rapport x x 

Grafer med mtrlegenskaper  x 

Hitta material ur kravspec. x x 

Enkel jämförelse mellan 

material 

x  

Jämförelse mellan hela 

produkter 

 x 

Materialkostnad  x 
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10.  METOD MED SOLIDWORKS SUSTAINABILITY 

I detta kapitel presenteras ett förslag till användningsprocess med SolidWorks Sustainability. 

 

 

Vid utvecklingen av produkter med SolidWorks Sustainability används programmet som ett 

hjälpmedel för att jämföra olika alternativ. Programmet kan visa vilket material som är bättre 

ur miljösynpunkt om det är två olika material det står emellan. Det kan även göra en LCA för 

att visa vilken del av livscykeln där produkten har störst påverkan på miljön. På detta sätt vet 

konstruktörerna var fokus bör läggas för att minska miljöpåverkan på bästa sätt. Den är också 

ett bra verktyg för att kunna jämföra om produkten har blivit bättre eller sämre än en tidigare 

produkt. Det krävs dock att CAD-filerna är tillgängliga.  

En förenklad guide för hur ekodesign med 10GR och SW S togs fram, se figur 37.  

 

 

Figur 37. Arbetsprocess med 10GR och SW S i produktutvecklingsfaserna. 

 

 Kravspecifikation: Mål kan sättas som att utsläppet av CO2 och energikonsumtionen bör 

sänkas jämfört med tidigare produkt eller uppfylla satta mål som ekodesigndirektivet. Tänk på 

gifter (RoHS  REACH), struktur, vikt, mix av material m.m. 

Idégenerering: Vid idégenereringen går det även här att tänka på de 10GR. Exempel på 

frågor som kan ställas vid idégenereringen är: Kan flera funktioner integreras i en produkt så 

att inte två olika produkter behövs, eller finns det onödiga funktioner som få kommer att 

använda och bara öka material- och energiåtgång?  

Konceptutveckling: Tänk på hur kan produkten utformas för att den lätt skall kunna 

plockas isär för återvinning eller uppgradering. Tänk även på att märka viktiga delar som 

innehåller gift eller vilket material den är tillverkad av. 
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Konceptval: Då valet av koncept skall bestämmas kan de 10GR vara en parameter utöver 

de andra kraven. Ofta sammanfaller de med andra krav så som; lätt att tillverka, få delar, lätt 

att demontera osv. Vid valet av koncept har ofta ett övergripande val av material redan gjorts, 

t.ex. om det skall vara metall eller plast. Mer ingående val görs ofta senare i processen.  

CAD: När valet av koncept är gjort börjar utformningen av en CAD-modell. Det går då 

lätt att jämföra skillnaden i miljöpåverkan om t.ex. tjockleken på materialet ändras eller om 

tillverkningsregionen förflyttas. När varje part-fil utformas är det bra om indatan skrivs in så 

blir det mindre att skriva in när en LCA-analys senare skall göras. Det är även bra om varje 

part märks ut vilket material det består av (GR 8-Information). 

Utvärdering och Jämförelse, LCA: Under arbetets gång kan jämförelser med tidigare 

produkter eller eventuellt konkurrenternas arbete göras för att få en uppfattning hur produkten 

ligger till. För en så korrekt jämförelse som möjligt krävs kunskaper om hur en LCA skall 

utföras och tolkas. Det resultat som erhålls behöver  utvärderas utifrån hur många 

förenklingar som gjorts och hur komplex produkten var. Om produkten är väldigt komplex 

med många små delar är det rimligt att begränsa LCA till de största komponenterna i 

produkten. Till exempel på takaggregatet var det chassit som stod för den största delen av 

vikten och då kan det räcka med en analys på den delen. Det går även att jämföra två olika 

fläktar för att jämföra vilken som skulle vara bäst ur miljösynvinkel. 

Kontrollera om den nyare modellen blivit mer miljövänlig och uppnått tidigare satta mål. 
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11.  DISKUSSION 

Nedan följer diskussion kring ovanstående resultat och även svårigheter med projektet. 

Avslutningsvis tas förslag till förbättringar med programmet SW S upp. 

 

 

11.1 Diskussion 

Begränsningar med att utföra livscykelanalyser är att det krävs en hel del resurser och tid. Om 

analysen skall vara noggrann måste mycket information vara tillgänglig. Detta kan vara både 

tidskrävande och problematiskt om dokumentationen är bristfällig. Data om var en del 

tillverkas och produceras kan ibland vara svårtillgänglig. Det är därför viktigt att göra en 

avvägning av hur mycket tid och resurser som är lämpliga för studien och fördelarna med att 

utföra en LCA. Men med program som SW S kan ganska snabba beslut tas då det är lätt att 

t.ex. göra en snabb undersökning om vilket material som har lägre påverkan på miljön om det 

t.ex. är två material det står emellan. Då det är viktigt att tidigt i produktutvecklingsfasen ha 

miljöaspekterna i åtanke kan detta redskap vara en fingervisning i rätt riktning.  

Det finns en hel del begräsningar med SW S, men det finns ingen universal metod som täcker 

alla delar. Därför är det bra att t.ex. ha de tio gyllene reglerna i ”bakhuvet” för att i alla steg i 

konstruktionsskedet ta de ”rätta” valen. Alla val är kompromisser. I vissa fall kanske ett 

material släpper ut mer koldioxid i tillverkningsfasen än ett annat material, men det gör att 

produkten kommer bli mer hållbar och i ett längre perspektiv släppa ut mindre.  Det är det 

som är så svårt med detta. Det är viktigt att understryka att ekodesign inte bara handlar om att 

t.ex. välja återvunnet polypropen utan det är mycket mer komplicerat än så.  Om valen 

äventyrar funktionaliteten, och den är viktig, så leder det till en sämre produkt som kanske 

kommer skrotas tidigare och därmed blev det motsatt effekt.  

Det är svårt att göra ett program som kommer att täcka upp alla delar som kan påverka 

produktens miljöpåverkan. Dessutom blir det väldigt tidskrävande att göra en analys som 

täcker alla delar, vilket då kan göra att det inte blir gjort alls. En programvara skall vara 

lättanvänd och synliggöra problemområdena på ett pedagogiskt sätt. För att täcka upp så 

många delar i ekodesign som möjligt krävs det viss kunskap tidigt i produktutvecklingsfasen. 

Moment som att produkten skall vara lätt att montera isär för återvinning eller utformad för att 

lätt kunna byta ut komponenter kan inte kontrolleras med hjälp av programvaror. Dessa 

programvaror ger mer en fingervisning om var i livscykeln produkten har sin stora 

miljöpåverkan.  

När jämförelsen mellan SW S och CES EP skulle göras var det svårt att hitta samma material 

i programmen. Då CES EP har en mycket större materialdatabas var det relativt lätt att hitta 

det material som var tänkt att användas. Men om gjutstål skall jämföras står det ”cast alloy 

steel” i SW S, vilket gör det svårt att veta vilken legering som menas. Det finns många olika 
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typer av gjutlegeringsstål. Det skulle vara lättare att skriva in precis vilket stål som används 

för att få en mer precis beräkning, vilket går att göra i CES EP. Detta skulle resultera i att 

resultaten känns mer tillförlitliga.  

Priset är också en stor faktor i valet av material. I SW S 2012 kunde inte detta undersökas 

med däremot i CES EP. Däremot i SW S 2013 är det något som har tillkommit. En 

prisjämförelse är inte något som ingår i en LCA men påverkar valet av material mycket.  I 

CES EP går det att få information om hur varje egenskap har beräknats fram och där står det 

att priserna är beräknade utifrån en stor produktion. I mindre produktioner blir priserna högre. 

Men dessa ger ändå en indikation på hur mycket materialet kostar och ger en jämförelse 

mellan olika material.  

Det är också viktigt att tänka på hur livslängden på produkten ändras då materialvalet ändras. 

Det är lätt att stirra sig blind på värden och diagram i program så som SW S och inte tänka på 

de andra faktorerna. Då en snabb jämförelse genomförs mellan två olika material måste även 

livslängden på de olika materialen has i åtanke. Till exempel kan en viss plast verka bättre en 

annan på värdena men om denna plast gör att produkten måste skrotas tidigare får den motsatt 

effekt.  

Något som kan vara svårt i SW S är att när två olika material skall jämföras måste kanske 

designen/konstruktionen på delen göras om. T.ex. om det står emellan stål eller aluminium så 

måste oftast tjockleken på materialet ändras för att den skall ha samma säkerhetsfaktor. Detta 

är inte alltid lätt om det är mer komplicerade former på produkten. 

Det har varit svårt att sätta sig in i andras arbete och cad-filer. Tanken med SW S är att under 

arbetets gång kunna jämföra olika alternativ. Till exempel om materialet ändras, ändras även 

tjockleken för att anpassa hållfasthetskrav och andra egenskaper. Det blir därmed ofta två helt 

olika konstruktioner och dessa brukar inte cadas upp.  

Det var stor skillnad mellan programmen då takaggregatet analyserades. Detta gällde främst 

under användning. SW S beräknade koldioxidavtrycket till 6300 kg     och CES EP till 

578kg    . Livslängden på takaggregatet var satt till 10 år. Kanske har SW S glömt att dela 

resultatet med 10 då koldioxidavtryck per år presenteras.  

Då låset analyserades var inte skillnaden lika stor. Denna skillnad kanske främst berodde på 

att programmen har olika referenser. De hämtar sin information om material och utsläpp från 

olika databaser. 

Det fanns vissa buggar i programmet. Till exempel när “Built to last” skulle skrivas in på en 

part ser det ut som att den ändrar det till det sist inskrivna värdet på alla part-filer. Samma 

gällde när transportsträckorna skulle skrivas in. Detta är en stor bugg då delarna har olika 

livslängd och transportsträckor.  
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11.2 Förslag till förbättringar 

SW S är bra för att kunna bevisa att det har gjorts aktiva val vid konstruktionsarbetet för att 

tänka på miljön men det kan vara svårt att veta vad som är rimliga utsläpp/ eller 

energiförbrukningar på en vara. T.ex. om en produkt är väldigt stor och den görs mindre blir 

resultatet bättre. Men det kan fortfarande vara svårt att visa att det är bra. För att ytterligare 

förbättra SW S skulle en databas med olika riktlinjer, som utgår från olika direktiv och lagar, 

för olika produkter vara bra.  

Då material väljs i SW S sätts även tillverkningsmetoden i en ruta. Men materialen anpassas 

inte till tillverkningsmetod. Den borde kunna sortera ut de material som lämpar sig bäst för 

vald tillverkningsmetod. 

Större materialdatabas och bättre ordning bland materialen. Just nu väljer man stål och sedan 

kommer en lång lista med alla stålsorter. Det vore bättre om det var fler mappar och 

understrukturer i materialdatabasen. Till exempel först välja mellan metaller, plaster, 

hybrider, glas och keramer, sedan gå vidare ner i ledet med legeringar och dylikt.  

Mer information om materialen. Mer information om materialens egenskaper och produkter 

där materialet är vanligt förekommande.  

Det vore bra om det fanns en översättningstabell med olika materialstandarder där det går att 

välja vilken standard materialen skall visas i. Det är svårt att översätta från den amerikanska 

standarden till den svenska standarden och det är mycket tidskrävande.  

Det är också svårt att få en överblick om hur programmet gör vissa antaganden. Till exempel 

hur räknar den utsläppen om tillverkningsmetoden formsprutning väljs. Det kunde vara bra 

om programmet hade mer information om detta. 

Det hade varit bra med en lista med antal material i SW S. Detta hade hjälpt konstruktören att 

få en överblick över materialen och eventuella byta material där det går. Detta för att 

tillgodose GR 9, Mix.  

Mer begränsningar vid ”find similar materials”. Det är väldigt svårt att bara söka på liknande 

material om det inte finns tillräcklig information. Det går t.ex. att hitta ett material med 

liknande hållfasthet men det går inte att specificera arbetstemperetur eller att materialet måste 

tåla UV-ljus osv. 

Ytbehandlingar och sekundära processer bör också behandlas i en livscykelanalys. Det är 

något som finns förenklat i SW S 2013 men inte i 2012. 

För varje part-fil väljs sluthantering. Sedan skall också sluthantering väljas i assembly-filen. 

Detta är svårt att förstå hur det går till. Programmet borde själv kunna räkna ut procentuella 

fördelningen mellan återvinning, förbränning och deponi då fördelningen har ställts in för 

varje part.  

Det finns en knapp där man sätter basen, ”Set Baseline”. Utifrån denna skall alla ändringar 

jämföras med. Men då många material har ändrats på olika delar är det svårt att ändra tillbaka 
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till ursprungliga strukturen. Det vore bra om det fanns en knapp så den ändrar alla 

inställningar tillbaka till baseline-inställningarna.  
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Bilaga A. Indata för låset 
 

 

  

Modulnr Komponent  Material Andel återv mtrl Tillv process Tillv. Region Livsl. Transporter Sluth. Vikt zink Vikt Alu

1 Handtag Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
350g 150g

2 Plastbussning POM 0%
Form- 

sprutning
Sverige 20 år

400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
1,7g

3 Ytterskal Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
731g 310g

4 Brickor Stål 0% - - 20 år -
Enligt SW 

S inst
3g

5 Ring Stål 0% - - 20 år -
Enligt SW 

S inst
0,8g

6 Dekal PC 0%
Form- 

sprutning
Sverige 20 år

400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
1,43g

7 Plasthus PC 0%
Form- 

sprutning
Sverige 20 år -

Enligt SW 

S inst
25g

8 Kretskort - 0% 100% Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
10g

9 Fjäderhus Mässing 0% - Asien 20 år
25000km 

båt

Enligt SW 

S inst
12,5g

10 Vridfjäder Stål 0%
Tråd- 

bockning
Sverige 20 år

400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
1,5g

11 Hus Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
54,5 22g

12 6st skruvar Stål 0% - - 20 år -
Enligt SW 

S inst
-

13 Plåt Stål 0% Laserskuren - 20 år -
Enligt SW 

S inst
125,5g

14 Chassilock Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
106g 44g

15 Handtag Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
350g 150g

16 Vred Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
67g 28g 

17 Skal Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
425g 180g

18 Skyddslock Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst

19 Cylinder.. Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
215g 90g

20 Bottenplåt Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
460g 190g

21 ASSA-lås Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
58g 24g

22 Låslock Zink 0% Gjutning Sverige 20 år
400km 

lastbil

Enligt SW 

S inst
81g 34g

23 Kretskort - 0% - Sverige 20 år -
Enligt SW 

S inst
40g

24
5st 1,5V AA 

Batterier
- 0% - Sverige 20 år -

Enligt SW 

S inst
-

Hela Sammansättningen

Monteringsregion Energi montering Livslängd Användning Transport Sluthant

Stockholm Järfälla Försumbar 20 år 7,5Wh/år 400 km Enl SW S inst

Varje komponent
Andel återvunnet mtrl:
Hur stor andel i mtrl består av 
återvunnet mtrl %. Om ej annat 
specificeras antas det som är 
förinställt i SW Sustainability

Tillverkningsprocess:
Bockning/gjutning/formsprutnin
g osv...
Skriv gärna till om ytbehandling 
eller dylikt om sådant 
förekommer

Tillverkningsregion:
I vilket land tillverkas delen? 
(Europa/Asien/Australien/Japan
/Nordamerika/Sydamerika/Indie
n)

Livslängd:
Hur länge tror du att 
komponenten är tillverkad för 
att hålla? 
(år)

Transporter:
Hur transporteras detaljen till 
monteringsstället och hur långt 
med varje fordon? 
Tåg/Båt/lastbil/Flyg -och km

Sluthantering:
Vad händer när den skrotas?
(%Återvinning, %Förbränning, % 
Deponi)

Hela sammansättningen
Monteringsregion:
Var sker monteringen? 
(Europa/Asien/Australien/Japan/Nordamerika/Sydamerika/Indien)

Energi vid montering:
Krävs det någon energi vid monteringen och i så fall hur mycket?
(Elektricitet/Natural Gas - och KWh)

Livslängd:
Beräknad livslängd på hela produkten
(år/månader/dagar/timmar)

Använding:
Hur mycket energi krävs vid användning kWh/år? Vilken typ av 
energi? (Elektricitet/Bensin/ Diesel/ Natural Gas/ Fotogen/ Lätt 
brännolja - och kWh/år) 

Transporter:
Hur transporteras detaljen till monteringsstället och hur långt med 
varje fordon?
(Tåg/Båt/lastbil/Flyg -och km)

Sluthantering:
Vad händer när den skrotas?
(%Återvinning, %Förbränning, % Deponi)
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Bilaga B. Analys med SolidWorks Sustainability på låset 

med Zink Zamac 5 
Med låsets inmatade data erhölls diagram med koldioxidavtryck, energiförbrukning, 

vattenövergödning och luftföroreningar, se figurerna 1-2.  

 

Figur 1. LCA-analys på låsets framsida med avseende på koldioxidavtryck, energiförbrukning, 

vattenövergödning och luftföroreningar.  

 

Koldioxidavtryck - 9,3kg CO2e Material 7,4 kg
CO2e
Tillverkning 0,592
kg CO2e
Användning 8,7E-3
kg CO2e
Transport 0,175 kg
CO2e
Sluthantering 1,2
kg CO2e

Energiförbrukning - 110MJ Material 93 MJ

Tillverkning 11
MJ
Användning
0,165 MJ
Transport 2,6 MJ

Sluthantering
1,4 MJ

Vattenövergödning 4,0E-3 PO4e 
Material 3,0E-3 kg
PO4e

Tillverkning 1,5E-4
kg PO4e

Användning 2,1E-6
kg PO4e

Transport 2,6E-4 kg
PO4e

Sluthantering 5,6E-4
kg PO4e

Luftföroreningar 0,088 kg SO2e 

Material 0,081 kg
SO2e

Tillverkning 4,3E-3
kg SO2e

Användning 5,8E-5
kg SO2e

Transport 1,2E-3 kg
SO2e

Sluthantering 1,1E-
3 kg SO2e
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Figur 2. LCA-analys på låsets baksida.  

Materialet är den största faktorn i alla avseenden. Fokus bör därför läggas på materialvalet.  

 

  

Koldioxidavtryck - 15kg CO2e 
Material 12 kg
CO2e
Tillverkning 1,2 kg
CO2e
Användning 8,7E-3
kg CO2e
Transport 0,179 kg
CO2e
Sluthantering 1,7
kg CO2e

Energiförbrukning - 170 MJ 
Material 150 MJ

Tillverkning 23
MJ
Användning
0,165 MJ
Transport 2,6
MJ
Sluthantering
1,5 MJ

Vattenövergödning 6,4E-3 PO4e 

Material 5,1E-3
kg PO4e
Tillverkning 3,2E-
4 kg PO4e
Användning 2,1E-
6 kg PO4e
Transport 1,9E-4
kg PO4e
Sluthantering
8,2E-4 kg PO4e

Luftföroreningar 0,150 kg SO2e 
Material 0,139 kg
SO2e

Tillverkning 8,8E-3
kg SO2e

Användning 5,8E-5
kg SO2e

Transport 8,7E-4
kg SO2e

Sluthantering 1,3E-
3 kg SO2e
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Bilaga C. Komponentutsläpp för låset 
 I figur 1 visas vilka komponenter som har störst inverkan på koldioxidavtrycket på låsets 

framsida.   

Komponent Koldioxid (kg CO2e) Vatten  (kg PO4e) Luft  (kg SO2e) Energi  (MJ) 

 

Ytterskal 4.9   2.2E-3   0.051   54   

 

Handtag 2.5   1.1E-3   0.026   29   

 

Hus 0.399   1.7E-4   4.0E-3   4.8   

Figur1. De tre komponenterna med störst påverkan på de fyra miljöaspekterna; koldioxidavtryck, 

vattenövergödning, luftförorening och energikonsumtion. 

De tre komponenterna med störst inverkan på de fyra miljöaspekterna är bottenplåten, skalet 

och handtaget, se figur 2. Detta avser låsets baksida. 

 

Komponent Koldioxid Vatten Luft Energi 

 

Bottenplåt 3.3   1.4E-3   0.034   37   

 

Skal 3.0   1.3E-3   0.031   35   

 

 Handtag 2.5   1.1E-3   0.026   29   

Figur 2. De tre komponenterna med störst påverkan på de fyra miljöaspekterna; koldioxidavtryck, 

vattenövergödning, luftföroreningar och energikonsumtion. 
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Bilaga D. Analys med CES EduPack på låset med Zink 

Zamac 5 
Låsets framsida fick värden enligt figurerna 1 - 2 och tabell 1:  

 

Figur 1. Energiförbrukning för låsets framsida under dess livscykel med Zink. 

 

Figur 2. Koldioxidavtryck för låsets framsida under dess livscykel med Zink. 

Tabell 1. Tabell över värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för låsets framsidas olika livscykelfaser. 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 84.7 74.1 5.94 75.8 

Manufacture 7.86 6.9 0.59 7.5 

Transport 0 0.0 0 0.0 

Use 21.5 18.8 1.29 16.5 

Disposal 0.261 0.2 0.0183 0.2 

Total (for first life) 114 100 7.84 100 

End of life potential 0  0  

 

Baksidans värden blev enligt figurerna 3-4 och tabell 2.  



67 

 

 

Figur 3. Energiförbrukning för låsets baksida under dess livscykel med Zink. 

 

Figur 4. Koldioxidavtryck för låsets baksida under dess livscykel med Zink. 

Tabell 2. Tabell över värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för låsets baksidas olika livscykelfaser. 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 93.4 71.9 6.49 73.0 

Manufacture 11.8 9.1 0.887 10.0 

Transport 2.85 2.2 0.202 2.3 

Use 21.5 16.5 1.29 14.5 

Disposal 0.352 0.3 0.0247 0.3 

Total (for first life) 130 100 8.9 100 

End of life potential 0  0  
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Bilaga E. Kravspecifikation för låset 
Nedan följer en kravspecifikation för låset. De är ordnade efter MoSCoW-principen (Must, 

Should, Could, Wont), [Tonnquist, 2007].  

 

M =Vad MÅSTE prototypen ha?  

B = Vad BÖR prototypen ha, om möjligheten finns?  

K = Vad KAN prototypen ha, om den inte påverkar något annat?  

S = Vad ska prototypen inte ha i nuläget, men SKULLE kunna ha i framtiden?  

 

Tonnquist, B. (2007), Projekt ledning Ed 2.0. Stockholm: Bonnier Utbildning AB 

Låset  

Låset har en livslängd på 20 år  B 

Låset har färre komponenter än den ursprungliga   B 

Låset är mindre K 

Låset har färre antal material än den ursprungliga B 

Låset har material som har mindre inverkan på miljön än ursprungliga B 

Låset har inga giftiga ämnen  M 

Låset har fem stycken AA-batterier M 

Låset lämpar sig för inomhusbruk M 

Låset lämpar sig för utomhusbruk M 

 

Låsets delar och montering  

Det skall vara lätt att montera isär låset för återvinning B 

Låset skall vara inbrottssäkert M 

Det skall vara lätt att byta batterier  B 

Det skall vara lätt att byta komponenter B 

Skalet skall förhindra fukt och smuts från att komma in  M 
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Låsets utseende och kostnader  

Låset skall se liknande ut som den ursprungliga B 

Låset kan se annorlunda ut… S 

Låset skall ha samma eller billigare produktionskostnader M 

Låset skall ha samma eller billigare materialkostnader M 
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Bilaga F. Analys med SolidWorks Sustainability på låset 

med aluminium 
Livcykelanalysen med SW S gav värdena enligt figur 1-2.  

Figur 1. LCA  på låsets framsida med avseende på koldioxidavtryck, energiförbrukning, vattenövergödning och 

luftföroreningar. 

Koldioxidavtryck-8,2 kg CO2e 
Material 6,8 CO2e

Tillverkning 0,678
CO2e

Användning 8,7e-3
CO2e

Transport 0,099
CO2e

Sluthantering 0,546
CO2e

Vattenövergödning-2,1e-3 kg PO4e 

Material 1,6e-3
PO4e
Tillverkning 1,8e-4
PO4e
Användning 2,1e-6
PO4e
Transport 1,1e-4
PO4e
Sluthantering 1,5e-4
PO4e

Luftförorening-0,051 kg SO2e 

Material 0,045
SO2e
Tillverkning 4,9e-3
SO2e
Användning 5,8e-5
SO2e
Transport 4,9e-4
SO2e
Sluthantering
6,8e-4 SO2e

Energiförbrukning - 100MJ 

Material 88 MJ

Tillverkning 12 MJ

Användning 0,165
MJ

Transport 1,5 MJ

Sluthantering 0,99
MJ
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Figur 2. LCA på låsets baksida med avseende på koldioxidavtryck, energiförbrukning, vattenövergödning och 

luftföroreningar. 

 

  

Koldioxidavtryck-12 kg CO2e 
Material 11 CO2e

Tillverkning 0,902
CO2e
Användning 8,7e-3
CO2e
Transport 0,133
CO2e
Sluthantering 0,647
CO2e

Energiförbrukning - 160MJ 
Material 140 MJ

Tillverkning 17 MJ

Användning 0,165
MJ
Transport 2,0 MJ

Sluthantering 0,694
MJ

Vattenövergödning-3,2e-3 kg PO4e 

Material 2,7e-3
PO4e

Tillverkning 2,4e-4
PO4e

Användning 2,1e-6
PO4e

Transport 1,4e-4
PO4e

Sluthantering 1,5e-4
PO4e

Luftförorening-0,085 kg SO2e 
Material 0,077
SO2e

Tillverkning 6,5e-3
SO2e

Användning 5,8e-5
SO2e

Transport 6,5e-4
SO2e

Sluthantering 6,0e-
4 SO2e
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Bilaga G. Effekt av materialbyte på låset, SolidWorks 

Sustainability  
Ingående diagram av SW S, framsida lås, jämförelse mellan Zink Z3 och Aluminium A380 

Ny design- Aluminium:  Original design- Zink: 

 Bättre             Sämre    Bas 

Koldioxidavtryck – Jämförelse  Total konsumerad energi – Jämförelse 

Total  : 8,2 kg CO2e /  9,3kg CO2e  Total: 100 MJ / 110MJ 

    

Luftföroreningar – Jämförelse  Vattenövergödning - Jämförelse 

Total  : 2,1 E-3 kg SO2e /  4,0E-3 kg SO2e Total: 0,051  kg PO4e /  0,088kg PO4e 

    

  



73 

 

Bilaga H. Analys med CES EduPack på låset med 

aluminium 
Livscykel analys utfördes på låset med CES EP. Resultatet på framsidan av låset presenteras i 

diagram enligt figur 1 och 2 och tabell 1.  

 

Figur 1. Energikonsumtion för låsets framsida under dess livscykel med aluminium. 

 

Figur 2. Koldioxidavtryck för låsets framsida under dess livscykel med aluminium.  

Tabell 1. Tabell över värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för låsets framsidas olika livscykelfaser.  

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 115 80.2 7.13 80.6 

Manufacture 5.61 3.9 0.346 3.9 

Transport 1.04 0.7 0.0738 0.8 

Use 21.5 15.0 1.29 14.6 

Disposal 0.129 0.1 0.00902 0.1 

Total (for first life) 143 100 8.85 100 

End of life potential 0  0  

 

Baksidan på låset fick värden enligt figurerna 3-4 och tabell 2.  
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Figur 3. Energiförbrukningen för låsets baksida under dess livscykel. 

 

Figur 4. Koldioxidavtryck för låsets baksida under dess livscykel. 

Tabell 2. Tabell över värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för låsets baksidas olika livscykelfaser. 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 215 93.2 12.8 93.0 

Manufacture 12.5 5.4 0.752 5.5 

Transport 1.84 0.8 0.13 0.9 

Use 1.07 0.5 0.0646 0.5 

Disposal 0.226 0.1 0.0158 0.1 

Total (for first life) 231 100 13.8 100 

End of life potential 0  0  
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Bilaga I. Indata för takaggregat 
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Bilaga J. Analys med SW S på takaggregatet, aluminium 
Med låsets inmatade data erhölls diagram med koldioxidavtryck, energiförbrukning, 

vattenövergödning och luftföroreningar, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1. LCA-analys på takaggregatet med avseende på koldioxidavtryck, energiförbrukning, vattenövergödning 

och luftföroreningar. 

 

 

 

Koldioxidavtryck - 6300 kg CO2e 

Material 440 kg
CO2e

Tillverkning 25 kg
CO2e

Användning 5800
kg CO2e

Transport 9,8 kg
CO2e

Energiförbrukning - 1,2E+5 MJ 
Material 5700 MJ

Tillverkning 390 MJ

Användning 1,1E+5
MJ

Transport 130 MJ

Sluthantering 16
MJ

Luftföroreningar 42 kg SO2e 
Material 2,8 kg SO2

Tillverkning 0,177 kg
SO2

Användning 39 kg
SO2

Transport 0,280 kg
SO2

Sluthantering 0,012
kg SO2

Vattenövergödning 1,6 kg PO4e 

Material 0,101 kg
PO4e

Tillverkning 7,3E-3
kg PO4e

Användning 1,4 kg
PO4e

Transport 0,27 kg
PO4e

Sluthantering 0,021
kg PO4e
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Bilaga K. Komponentutsläpp för takaggregatet 
I SW är chassit indelat i sex delar som tillsammans väger cirka 20 kg. Men då dessa är olika 

partfiler och SW S beräknar utsläppen för varje part blir listan enligt figur 1.  

 

Komponent   Koldioxid (kg CO2e)        Vatten (kg PO4e )            Luft (kg SO2e)     Energi (MJ) 

 

Hållare hepa 87   0.019   0.573   1100   

 

Takplatta 63   0.016   0.451   760   

 

Ovansida chassi 51   0.012   0.354   620   

Figur 1. De tre komponenter med störst påverkan på de fyra miljöaspekterna; koldioxidavtryck, 

vattenövergödning, luftförorening och energi.  
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Bilaga L. Analys med CES EduPack på takaggregatet, 

aluminium 
Då takaggregatet analyserades med aluminium blev resultatet enligt figurerna 1-2 och tabell 1.  

 

Figur 1. Energiförbrukning för takaggregatet under dess livscykel med aluminium. 

 

Figur 2. Koldioxidavtryck  för takaggregatet under dess livscykel med aluminium. 

Tabell 1. Tabell över värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för takaggregatets olika livscykelfaser. 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 5.02e+03 10.2 318 55.0 

Manufacture 134 0.3 10.1 1.7 

Transport 9.33 0.0 0.662 0.1 

Use 4.38e+04 89.4 248 42.9 

Disposal 12.2 0.0 0.851 0.1 

Total (for first life) 4.9e+04 100 578 100 

End of life potential -1.81e+03  -106  

  



79 

 

Bilaga M. Analys med SolidWorks Sustainability på 

takaggregatet, stål 
Då material i takaggregatet byttes från aluminium till stål gav analysen med SW S gav 

värdena enligt figur 1.  

 

Figur 1. LCA-analys på takaggregatet med avseende på koldioxidavtryck, energiförbrukning, vattenövergödning 

och luftföroreningar. 

 

  

Koldioxidavtryck - 6200 kg CO2 

Material 310 kg
CO2e

Tillverkning 31 kg
CO2e

Användning 5800 kg
CO2e

Transport 22 kg
CO2e

Sluthantering 40 kg
CO2e

Energiförbrukning - 1,1E+5 MJ 
Material 4100 MJ

Tillverkning 500 MJ

Användning 1,1E+5
MJ

Transport 270 MJ

Sluthantering 30 MJ

Luftförorening 41 kg SO2 

Material 1,6 kg
SO2
Tillverkning
0,206kg SO2
Användning 39
kg SO2
Transport 0,699
kg SO2
Sluthantering
0,024 kg SO2

Vattenövergödning 1,6 kg PO4e 

Material 0,072
kg PO4e
Tillverkning 8,8E-
3 kg PO4e
Användning 1,4
kg PO4e
Transport 0,064
kg PO4e
Sluthantering
0,039 kg PO4e
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Bilaga N. Effekt av materialbyte på takaggregatet, 

SolidWorks Sustainability 
 

Detaljerad information om de fyra miljöaspekternas utsläpp. Original design är med 

aluminium och ny design är med stål. 

Ny design:   Original design: 

 Bättre             Sämre    Bas - Aluminium 

Koldioxidavtryck – Jämförelse  Total konsumerad energi - Jämförelse 

Total  : 6200 kg CO2e / 6300 kg CO2e  Total: 1,1E+5MJ / 1,2E+5MJ 

  

Luftföroreningar – Jämförelse  Vattenövergödning - Jämförelse 

Total: 41 kg SO2e / 42 kg SO2e  Total: 1,6 kg PO4e / 1,6 kg PO4e 
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Bilaga O. Analys med CES EduPack på takaggregatet, stål 
Då takaggregatets material ändrades till stål aisi 1015blev resultatet på LCA:n enligt figurerna 

1-2 och tabell 1.  

 

Figur 1. Energiförbrukning för takaggregatet under dess livscykel med stål. 

 

Figur 2. Koldioxidavtryck för takaggregatet under dess livscykel med stål. 

Tabell 1. Tabell över värden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp för takaggregatets olika livscykelfaser. 

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 3.1e+03 6.6 200 43.0 

Manufacture 184 0.4 13.8 3.0 

Transport 18.7 0.0 1.33 0.3 

Use 4.38e+04 92.9 248 53.3 

Disposal 25.9 0.1 1.82 0.4 

Total (for first life) 4.71e+04 100 465 100 

End of life potential -949  -55.2  

 


