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Sammanfattning 

Företaget X etablerades under andra halvan av 1900-talet med målet att utveckla 

högkvalitativa hjälpmedel som till exempel rullstolar. Det företaget strävar efter är att 

användaren ska kunna sitta på ett sådant sätt att de kan uppnå maximal rörelseförmåga 

och aktivitetsgrad utifrån de individuella förutsättningarna. Syftet med projektet är att 

undersöka den totala miljöpåverkan hos en av Företaget X’s rullstolar, med en 

användning på 13 år, med hjälp av en livscykelanalys samt även skapa en grund för vidare 

hållbarhetsarbete. Utifrån resultatet av livscykelanalysen skulle förslag på förbättringar 

som, om möjligt, minskar produktens miljöpåverkan tas fram. Undersökningen är 

baserad på två marknader, marknad 1 där rullstolen resthanteras efter varje användare, 

och marknad 2 där rullstolen rekonditioneras samt återanvänds efter varje användare 

tills det att den resthanteras. Den insamlade informationen visade att en användare 

använder en rullstol i ungefär 4,3 år, vilket innebär att den, under sin livstid, används av 

tre användare innan den slutligen resthanteras. I marknad 1 undersöks därför tre 

rullstolar som resthanteras efter 4,3 år och i marknad 2 undersöks en rullstol som 

återanvänds samt rekonditioneras två gånger och slutligen resthanteras efter tredje 

användaren. Projektet är indelad i två faser, fas 1 där undersökning och analyser med 

hjälp av datorprogrammet SimaPro genomförs samt fas 2 där förslag på förbättringar tas 

fram med hjälp av LCA-verktygen, 10 Golden Principles och 5-Layer Approach. Resultaten 

från fas 1 visade att tillverkningsfasen samt ramen hade högst påverkan, och att det som 

orsakade de höga värdena var tillverkningsprocessen av aluminium. Värdena från 

SimaPro visade även att marknad 1 hade en påverkan som var ungefär 60% högre än 

marknad 2 med avseende på bland annat koldioxidutsläpp, vattenanvändning samt 

energianvändning. För att uppfylla kraven för examensarbetet tillämpades en designdel, 

där moduler eller komponenter med mixat material separerades och omkonstruerades, i 

detta fall var det armstödet samt stålhylsan i ramen som undersöktes. Då resultaten 
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visade att ramen hade den största påverkan och dess tillverkning var det som orsakade 

det mesta av denna påverkan valdes dess material- och tillverkningsfas för vidare 

undersökning i fas 2 där även designförslagen undersöks. Det nya material och 

tillverkningsprocess som undersöktes var en aluminiumkomposit samt 

tillverkningsprocesserna svetsning, extrudering och CNC. Undersökningen visade att 

byte av material skulle leda till en ökad miljöpåverkan men förlängd livslängd, vilket 

skulle minska miljöpåverkan per år och ett byte av tillverkningsprocessen skulle leda till 

det motsatta. Det vill säga en minskning i miljöpåverkan men även i livslängden vilket gör 

att miljöpåverkan per år skulle öka. De två framtagna designförändringarna skulle ge en 

minskad miljöpåverkan. För att åstadkomma en minskning av den totala miljöpåverkan 

rekommenderas att förlänga livslängden på rullstolens samtliga moduler. 

 

Nyckelord: LCA, miljöpåverkan, rullstol, SimaPro, CES EduPack, 10 Golden Principles, 5-

Layer Approach 
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Abstract 

Company X was established in the second half of the 20th century with the goal to develop 

high-quality medical aids such as wheelchairs.  The company strives for their users to be 

able to sit in a way that maximises their ability to move as well as their activity rate based 

on their individual prerequisites. The purpose of the project was to examine the total 

environmental impacts of one of Company X’s wheelchairs, used during 13 years, using a 

lifecycle analysis as well as providing a good foundation for future sustainability work. 

Based on the results gained from the lifecycle analysis suggestions that could, if possible, 

lower the impacts of the product should be examined.  The analysis was based on two 

different markets. In market 1 the wheelchair is disposed of after one use, in market 2 the 

wheelchair is reconditioned and reused at least once before disposal. The information 

that was collected in the beginning of the project showed that one user uses the 

wheelchair for 4,3 years on average. This means that one wheelchair is used by about 

three users during its lifetime. In market 1, therefore, three wheelchairs that are disposed 

of after 4,3 years are examined and in market 2 one wheelchair that is reconditioned and 

reused twice before being disposed of after the third user has been examined. The project 

is divided into two phases, phase 1 where the wheelchair is analysed using the program 

SimaPro and phase 2 where suggestions to lower the impact was examined using the 

methods 10 Golden Principles and the 5-Layer Approach. The result from phase 1 showed 

that the manufacturing phase and the frame stood for the largest impact and that the 

reason for the high values was the manufacturing process X of aluminium.  The results 

also showed that market 1 had an impact that was about 60% higher than that of market 

2 when looking at categories such as carbon footprint, water and energy usage. To fulfil 

the design demands of the master thesis two redesign proposals were developed on 

modules and components where there were mixed materials, one was the armrest, the 

other the frame and the casted in leg rest sleeve.  Due to the fact that the results showed 
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that the frame had the greatest impact and that the manufacturing of it was what caused 

the high numbers its material and manufacturing-phase was chosen for further 

examination during phase 2. The developed design proposals were also examined further 

during this phase. The new material and manufacturing processes that were proposed 

and analysed were an aluminium composite and the manufacturing prosses welding, 

extrusion and CNC. The analysis showed that exchanging the material would lead to an 

increased environmental impact but a longer life span. This would result in a reduced 

environmental impact per year whilst an exchange of the manufacturing process would 

result in the opposite. The environmental impact would be reduced but so would the life 

span which means that the environmental impact per year would be increased. 

Implementing the two design proposals would lead to a reduction of the environmental 

impact. To reduce the total environmental impact, it is recommended to lengthen the life 

span of all the modules that make up the wheelchair. 

 

Keywords: LCA, environmental impact, wheelchair, SimaPro, CES EduPack, 10 Golden 

Principles, 5-Layer Approach  
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Förord 

Detta examensarbete på masternivå har genomförts på Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) under våren och sommaren år 2019 och avslutades i slutet av september.  

Först och främst skulle vi vilja tacka Företaget X för att vi fått möjligheten att samarbeta 

med dem i detta projekt och kanske framförallt vår handledare H.B. som bidragit med 

stort engagemang, gott samarbete och kunskap. Sedan skulle vi också vilja tacka Anna 

Hedlund Åström som varit vår handledare på KTH. Hon har i detta arbete bidragit med 

kunskap och expertis kring LCA och det är vi ytterst tacksamma för. Utan våra handledare 

hade detta arbete inte kunnat genomföras.  

Sedan skulle vi också vilja tacka Sebastian Welling från EPD International AB för värdefull 

hjälp och input om EPD och hur en sådan tas fram. Skulle även vilja tacka 

Hjälpmedelscentralen i Stockholm för hjälp med information.  

 

Emma Karlsson och Madelen Tram 

Stockholm, september 2019  
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Nomenklatur 

LCA – Livscykelanalys 

LCI – Life Cycle Inventory Analysis (Livscykelinventeringsanalys) 

LCIA – Life Cycle Impact Assessment (Miljöpåverkansbedömning) 

EPD – Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration) 

PCR – Product Category Rules (Produktspecifika regler) 

CNC – Computer Numerical Control (CNC) 

GPI – General Information Programme (Generellt Informationsprogram) 

10 GP – 10 Golden Principles 
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1 Inledning 

Projektet som redovisas i rapporten är ett resultat av ett examensarbete på masternivå 

inom utbildningsprogrammet civilingenjör i design och produktframtagning. 

 

Vidare presenteras projektets bakgrund och problemmotivering, syfte, avgränsningar 

och mål samt översikt. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Företaget X etablerades under andra halvan av 1900-talet med målet att utveckla 

högkvalitativa hjälpmedel såsom rullstolar. Företagets ledord är design, innovation, 

engagemang och enkelhet. 

Utvecklingen av Företaget X’s produkter bygger på en långtgående praktisk erfarenhet 

och ständigt pågående kontakt med användare genom förskrivare och 

hjälpmedelscentraler. Det företaget strävar efter är att maximera användarnas 

rörelseförmåga och aktivitetsgrad utifrån deras förutsättningar samt skapa möjligheter 

för att användare med rörelsehinder ska kunna leva till fullo. Det vill säga med så stor 

grad av frihet och självständighet som möjligt utan att hindras av de fysiska 

förutsättningarna.  

Delar av Företaget X är miljöcertifierat enligt ISO 14001 vilket innebär att de lägger stor 

vikt vid miljöarbete och att arbeta hållbart. Företaget arbetar ständigt tillsammans med 

både kunder och leverantörer för att minska belastningen på miljön och samhället.  

Då företaget lägger stor vikt vid miljöfrågor strävar de ständigt efter att utveckla mer 

hållbara produkter för att möta upp de allt större krav som ställs i dagens samhälle. Vad 

som då menas med en hållbar produkt är att produkten i fråga skall kunna uppfylla 

användarnas behov utan att den kompromissar framtida generationers möjligheter att 

uppfylla sina. Detta examensarbete är en del av hållbarhetsarbetet och resultatet kommer 

att användas som en del av en bas för företagets framtida hållbarhetsarbete. 

 

Att kunna uppfylla båda dessa krav kan dock vara en svår balansgång och kräver ofta 

många kompromisser. Det som ofta krävs är att det finns en väl genomförd 

livscykelanalys (LCA) i botten. En LCA är en utvärderingsmetod som används för att 

undersöka en produkts miljöpåverkan över produktens hela livscykel.   

 

En rullstol är en produkt som ett viktigt hjälpmedel för personer med 

funktionsvariationer och som finns i många olika utföranden. Dess huvudsakliga funktion 

är att maximera brukarens rörelseförmåga och för att göra detta möjligt krävs det att 

brukaren har en bra sittposition, då personer som använder rullstol oftast använder den 

en längre tid. Genom att mäta brukarens kroppsform, till exempel djupet på höften eller 
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rygghöjden, kan rullstolen anpassas efter brukaren så att den perfekta sittpositionen 

uppnås. [1]Då rullstolen består av olika komponenter, där dessa är tillverkade med olika 

material samt tillverkningsprocesser är det viktigt att det ställs höga krav på dess 

materialval samt konstruktion. För att en rullstol ska hålla eller utvecklas vad gäller 

kvalité, livslängd och hållbarhet krävs det att en LCA utförs på ett trovärdigt sätt och 

uppfyller standarden (ISO 14044). En LCA kan användas som grund, tillsammans med 

produktspecifika regler (PCR – Product Category Rules), för att ta fram en 

miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration). Mer om PCR och EPD 

finns i kapitel 2.2. 

 

Undersökningen i projektet genomförs i två faser. Fas 1 för att få en djupare förståelse för 

tillverkningen av rullstolen, materialvalen och dess miljöpåverkan. Detta genom att dela 

upp rullstolen i moduler för att undersöka vilken av dem som har störst miljöpåverkan 

samt att utföra LCA:n på två användarmarknader: 

 

● Marknad 1: Rullstolen resthanteras efter varje användare. 

● Marknad 2: Rullstolen återanvänds och rekonditioneras efter varje användare. 

 

Resultaten från fas 1 används sedan i genomförandet av fas 2 där förslag på förbättringar 

kring till exempel tillverkningsprocesser, transporter, förpackning eller material, som 

skulle kunna leda till en minskad miljöpåverkan, tas fram och utvärderas.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka den totala miljöpåverkan rullstolen har från 

råvaruutvinning till resthantering baserat på användningen inom de två olika 

marknaderna som nämnts tidigare. Detta är för att visa att rullstolens miljöpåverkan blir 

mindre ju längre livslängd den har och därigenom uppmuntra fler att återanvända 

produkten. Utifrån resultaten från LCA:n tas förslag på förbättringar som, om möjligt, kan 

användas för att minska produktens miljöpåverkan fram. 

 

Statistiken från hjälpmedelscentralen visade att rullstolen har en medellivslängd på 13 

år och att den byter användare ungefär tre gånger under sin livslängd. Den funktionella 

enheten som undersöks i denna LCA är 13 års användning av den undersökta rullstolen. 

I marknad 1 undersöks tre rullstolar som resthanteras och i marknad 2 undersöks en 

rullstol som återanvänds och rekonditioneras två gånger innan den resthanteras efter 

användare nummer tre. 

 

Målgruppen som denna LCA riktar sig till, i första hand, är Företag X. Då syftet med detta 

projektet inte är att jämföra resultaten från LCA:n med andra produkter, utesluts en 

tredjepartsgranskning. Fokus i studien ligger på jämförelsen mellan de två 

användarmarknaderna från råvaruutvinning till resthantering. 
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Syftet med projektet kan delas in i mer specificerade delmål: 

 

● Redovisa den totala miljöpåverkan som rullstolen har från råvaruutvinning till 

resthantering. 

 

● Bygga en bra grund genom LCA:n för vidare hållbarhetsarbete och framtagning av 

en EPD för produkten. 

 

●  Undersöka vilken modul som har mest miljöpåverkan och utvärdera möjliga 

förslag till förbättringar som kan användas för att utveckla den befintliga 

produktens nästa generation. 

 

● Analysera vilken av de två användarmarknaderna som har störst miljöpåverkan. 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har en tidsbegränsning på cirka 20 veckor. Detta innebär att en del avgränsningar 

har gjorts för att arbetet skall kunna hålla sig inom tidsramen. Dessa avgränsningar 

innefattar dels att skruvar och muttrar inte undersöks i LCA:n samt att data som används 

för att beräkna miljöpåverkan för rullstolen är den inbyggda data i SimaPro, 

schablonvärden, och inte specifika data från leverantörerna. En annan avgränsning är att 

alternativa förslag endast ges på tillverkningsprocesser eller materialval som inte ändrar 

på kvaliteten hos produkten vad gäller till exempel funktionalitet eller mekaniska 

egenskaper.  

1.4 Samhällsetiska aspekter 

Som tidigare har nämnts så strävar Företag X efter att ta fram mer hållbara produkter och 

det är viktigt för dem att deras användare sitter i en bra position för att maximera 

brukarens rörelseförmågor. Därför är det viktigt att bibehålla rullstolens budskap och 

materialens egenskaper samtidigt som rullstolens miljöpåverkan minimeras. Detta 

projekt syftar därför till att bidra med ökad kunskap för hur den totala miljöpåverkan för 

rullstolen som undersöks ser ut och sedan ta fram förslag till förbättring. Detta kan leda 

till en miljövänligare rullstol och, kanske, en produkt med längre livslängd. 
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2 Bakgrundsteori 

För att undersöka den totala miljöpåverkan hos rullstolen utförs en LCA. Detta med hjälp 

av olika LCA-verktyg såsom datorprogram och metoder. LCA:n används som en grund för 

vidare utveckling och framtagning av en EPD. Nedan beskrivs momenten mer i detalj. 

2.1 Livscykelanalys (LCA) 

I detta delkapitel redovisas kortfattat begreppet livscykelanalys; vad en livscykelanalys 

är, varför det är viktigt att använda den samt hur den används. För en mer detaljerad 

beskrivning av LCA se Bilaga A – Livscykelanalys (LCA). 

2.1.1 Vad är en livscykelanalys och varför är den viktig att använda?  

En livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att analysera den totala 

miljöpåverkan en produkt har under dess livscykel, från råvaruutvinning till dess att 

produkten inte kan användas mer och ska skrotas eller återvinnas. För att en LCA ska 

utföras på ett trovärdigt sätt och resultaten skall ses som trovärdiga är det viktigt att den 

uppfyller kraven i standarden ISO 14044. [2] 

2.1.2 Hur utförs en LCA enligt standarden ISO 14040 och ISO 14044? 

Enligt standarden ISO 14040 och ISO 14044 skall LCA-studien innehålla fyra faser; 

definiera mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och 

livscykeltolkning. Resultaten från LCA:n skall utvärderas och förädlas i en iterativ 

process, se Figur 1. [3] 

 
Figur 1. Struktur över LCA, modifierat från standard ISO 14040. [3] 
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1. Definiera mål och omfattning 

Mål och omfattning för en LCA ska definieras tydligt och överensstämma med den 

avsedda tillämpningen. Då en LCA-studie är iterativ kan det i vissa fall hända att ändring 

av mål och omfattning måste göras på grund av oförutsedda begränsningar, hinder eller 

ny information. Det är då viktigt att notera eller dokumentera motiven till ändringen. [3] 

 

2. Livscykelinventeringsanalys (LCI) 

Definitionen av mål och omfattning utgör det inledande planen för att utföra en 

livscykelinventeringsanalys. De olika stegen som bör utföras då planen tillämpas i en 

livscykelinventeringsanalys (LCI) visas i Figur 2, notera att inte alla iterativa moment 

visas. [3] 

 
Figur 2. Förenklad struktur för livscykelinventeringsanalys. [3] 

3. Miljöpåverkansbedömning (LCIA) 

LCIA-fasen innehåller obligatoriska och valfria element. De obligatoriska element 

innefattar tre delar som ska finnas med; val av miljöpåverkanskategorier, 

kategoriindikatorer och karakteriseringsmodeller, tilldelning av LCI-resultat till de valda 

miljöpåverkanskategorier (klassificering) och beräkning av kategoriindikatorresultat 

(karaktärisering). Utöver de obligatoriska elementen finns det även valfria element och 

information som kan användas beroende på mål och omfattning för LCA-studien; 

normalisering, gruppering, viktning och datakvalitetsanalys. Mer information om de 

obligatoriska och valfria elementen finns i standarden ISO 14044. [3] 
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4. Livcykeltolkning 

I Figur 3 visas de tre delarna som omfattas i en livscykeltolkning för en LCA eller LCI-

studie samt kopplingen mellan faserna. Definition av mål och omfattning samt 

livscykeltolkningsfasen utgör studiens ramar och de andra faserna ger information om 

produktsystemet. Tolkningen ska göras enligt studiens mål och omfattning, där 

bedömningar och kontroll på studiens känslighet för viktiga flöden, utflöden och 

metodval undersöks för att göra resultatens osäkerhet förståelig. [3] 

 

 
Figur 3. Koppling mellan element i tolkningsfasen och andra faser i LCA. [3] 

2.2 Miljövarudeklaration (EPD) 

EPD är en förkortning som står för Environmental Product Declaration, 

miljövarudeklaration på svenska. En miljövarudeklaration är ett verktyg som används av 

företag för att, på ett trovärdigt sätt, redovisa miljöpåverkan hos en av sina produkter 

över hela dess livscykel. Detta kan handla om både varor och tjänster och det hela 

administreras av EPD International AB. [4] 

 

Framtagningen och registreringen av en EPD sker via ett antal steg där LCA:n på 

produkten är baserad på relevanta produktspecifika regler (PCR). PCR är ett dokument 

med regler och riktlinjer för att utveckla en EPD inom en specifik produktkategori. Dessa 

regler används som komplement till ”General Programme Instructions” (GPI), vad gäller 

till exempel scenarier och innehåll i den framtagna EPD:n. Syftet med användningen av 
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PCR är att olika företag som vill ta fram miljövarudeklarationer på sina produkter ska 

kunna göra detta på någorlunda samma sätt inom samma produktkategori. [4]  

 

De fyra stegen för att ta fram en EPD är; framtagning av LCA baserad på PCR, 

sammanställa information i EPD-rapportformat, verifiering samt registrering och 

publicering, se Figur 4. [4] Mer information om de fyra stegen, de specifika 

produktkategorierna och GPI, finns på EPD’s hemsida. 

 

 
Figur 4. Process för att ta fram en EPD [4] 

2.3 10 Golden Principles och 5-Layer Approach 

Nedan beskrivs metoderna 10 Golden Principles och 5-Layer Approach som används i fas 

2. En mer detaljerad beskrivning av de 10 stegen samt 5 lagren i 10 Golden Principles 

respektive 5-Layer Approach beskrivs i Bilaga B – 10 Golden Principles och 5-Layer 

Approach.  

 

10 Golden Principles är en metod som används för att undersöka och ta fram förslag på 

förbättringar vad gäller en produkts miljöpåverkan samt dess sociala och ekonomiska 

påverkningar. Detta görs genom att undersöka tio olika aspekter och ta fram förslag på 

förbättringar för varje aspekt. Utifrån detta kan sedan dessa aspekter graderas beroende 

på hur stort behovet av förbättring är. Detta görs främst för att kunna visualisera de 10 

och vart behovet av förbättring är störst, då främst med hjälp av en 10 GP – värdes kurva. 

Detta gör det möjligt att prioritera mellan de olika förslagen på förbättringar så att det 

som är mest akut kan tas omhand först. [5]  
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Metoden 5-Layer Approach är en metod som används för att utvärdera och undersöka 

om ett förslag till förbättring av en produkts påverkan är värd att genomföra. Ett sådant 

förslag tas ofta fram med hjälp av en annan metod, till exempel metoden 10 Golden 

Principles. Vad metoden då går ut på är att genom att gå igenom de fem ”lagren” komma 

fram till om, baserat på intressenter, deras intressen och annan fakta, en förändring som 

kan innebära en minskad miljöpåverkan är värd att genomföra för företaget som 

tillverkar produkten. [6] 

2.4 Datorprogram 

CES Edupack är ett datorprogram/LCA-verktyg som används inom teknik, design, 

forskning och hållbar utveckling för material samt processval. Datorprogrammet 

erbjuder omfattande information om olika material och tillverkningsprocesser. [7] I 

datorprogrammet CES Edupack är innehållet uppdelat i tre olika nivåer, där nivå 1 och 2 

är inledande eller grundläggande nivåer och nivå 3 är en mer avancerad nivå. Alla tre 

nivåer inkluderar databasen Eco Audit Tool, vilket är ett förenklat LCA verktyg. Eco Audit 

Tool beräknar energianvändningen och koldioxidutsläppen som produceras under de 

fem viktiga livcykelfaserna av en produkt; råvaruutvinning, tillverkning, transport, 

användning och resthantering, och identifierar vilken fas som har störst miljöpåverkan. 

[8] 

 

SimaPro är ett professionellt datorprogram/LCA-verktyg som hjälper användaren att 

välja eller ändra livscykler för att minska en produkts miljöpåverkan. Datorprogrammet 

är designad för att vara en källa till vetenskaplig information, för att användaren ska få 

en full insyn och undvika oklarheter. Datorprogrammet används som ett verktyg för att 

samla in, analysera och övervaka data om hållbarhetsprestanda för en produkt eller 

tjänst. Det tillkommer även mängder av olika applikationer/funktioner i programvaran 

såsom hållbarhetsrapportering, kol- och vatten-förbrukning, produktdesign och 

generering av miljödeklarationer. Med SimaPro kan användaren enkelt modellera och 

analysera komplexa livscykler på ett systematiskt och öppet sätt, mäta den totala 

miljöpåverkan hos produkten/tjänsten genom dess livscykel och identifiera fasen som 

har mest miljöpåverkan, från råvaruutvinning till resthantering. Databasen som används 

för att göra en LCA i datorprogrammet SimaPro är Ecoinvent. Ecoinvent är en LCI databas 

som används för LCA-projekt, Eco Design och för framtagning av information om en 

produkts miljöpåverkan. Det är även en kompatibel databas för studier och bedömningar 

baserad på standarderna ISO 14040 och 14044. [9]  

 

Finita elementmetoden även kallad för FEM-analys är en datorbaserad numerisk metod 

som bland annat används för att undersöka den teoretiska hållfastheten hos en framtagen 

3D-modell. Detta används för att kontrollera så att den produkt som ritats upp håller för 

de belastningar eller krafter som den kommer att utsättas för. Programvaran som 

används för att genomföra en FEM-analys finns tillgänglig som tillägg i de flesta CAD-

program. De resultat som går att få fram med en sådan analys innefattar utböjning i mm 
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och spänning i megapascal (MPa). Dessa resultat kan sedan jämföras med den spänning 

och utböjning som det valda produktmaterialet klarar av för att se till att produkten kan 

motstå de pålagda krafterna med tillräckligt stor säkerhetsfaktor, ofta över 2. 

Säkerhetsfaktorn tas fram genom att dela produktmaterialets sträckgräns med den 

spänning som uppmäts med hjälp av FEM-analysen. [10] [11] 

2.5 Tidigare forskning 

I studien ”A comparative life cycle assessment of conventional hand dryer and rollpaper 

towel as hand drying methods” görs en LCA på två olika användar områden med två olika 

produkter med hjälp av LCA-verktyget SimaPro, som stöder Ecoinvent samt US-EI 

databaser. Syftet var att jämföra de två produktsystemen för att undersöka vilket 

produktsystem som hade mest miljöpåverkan genom dess livscykel. Resultaten visade att 

användningen av handtork hade mindre miljöpåverkan än att använda sig av 

pappershanddukar då användningen skedde i Ontario, Kanada och tillverkningen skedde 

i USA. En annan studie som diskuterades i artikeln, där författaren gjorde samma 

undersökning med annan tillverknings och användningsort visade ett annat resultat. 

Handtorken i den andra studien hade betydligt högre miljöpåverkan än 

pappershandduken. Detta på grund av att tillverkningen av handtorken var baserad i 

Kina och tillverkningen av pappershandduken var baserad i USA, där även 

användarområdet var baserat för de båda produktsystemen. Sammanfattningsvis visar 

detta alltså att den totala miljöpåverkan för de två beaktade produktsystemen påverkas 

av var tillverknings- och användningsscenarierna är. Ju längre från användningsområdet 

som produkten tillverkas desto mer påverkas miljön. [12] 
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3 Metod 

De metoder som används för att genomföra projektet innefattar litteraturstudie, 

förstudie, användning av databasprogrammen CES EduPack och SimaPro samt olika LCA-

verktyg. Projektet delas även in i två faser. Nedan presenteras samtliga moment mer 

detaljerat. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ger grundläggande kunskaper inom LCA, olika tillverkningsprocesser 

samt material och deras miljöpåverkan. Litteraturstudien har också som syfte att ge 

förståelse för hur rullstolen används från användning till resthantering. Relevanta böcker 

används och har som syfte att ge grundläggande kunskap bakom databasprogrammen 

CES Edupack och SimaPro. Artikelsökningar görs, där relevanta artiklar hämtas, vars 

syfte är att få en klarare uppfattning av hur LCA används.  

3.2 Förstudie 

I förstudien studeras standarden ISO 14044 och produktspecifika regler som används för 

att utföra LCA samt ta fram EPD. Då detta arbete har en tidsgräns, utförs endast det första 

steget i framtagningen av EPD, det vill säga framtagning av LCA baserad på PCR. 

Förstudien har också som syfte att ge en uppfattning om hur rullstolen är konstruerad 

samt definiera de olika komponenter och material som rullstolen består av samt dess 

tillverkningsprocesser.   

3.3 LCA verktyg 

Genomförande av LCA på rullstolen utförs i programmen CES Edupack och SimaPro. 

Databasen Eco Audit Tool i CES Edupack används först för att få en mer grundläggande 

översikt på rullstolens miljöpåverkan. Efter detta genomförs LCA i det mer avancerade 

programmet SimaPro med hjälp av databasen Ecoinvent för att få en djupare förståelse 

av rullstolens miljöpåverkan. I denna undersökning används, som nämnts tidigare, 

schablonvärden som finns i SimaPro för att beräkna miljöpåverkan och inte specifika data 

från leverantörer. I SimaPro studeras även modulernas miljöpåverkan separat. Verktyg 

som 10 Golden Principles och 5-Layer Approach används för att fram förslag till 

förbättring samt analysera om förslaget/-en är värda att genomföra. 

3.3.1 CES Edupack 

För att få en överblick över rullstolens miljöpåverkan samt göra en initial jämförelse 

mellan marknad 1 och 2 används Eco Audit Tool i datorprogrammet CES Edupack. Varje 

Eco Audit representerade en modul där modulernas delar, material, tillverkningsprocess, 

transport och resthantering hanteras. När alla moduler är ifyllda görs en jämförelse 
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mellan de olika modulerna i marknad 1 och marknad 2, där energianvändningen samt 

koldioxidutsläppen visas.  

3.3.2 SimaPro 

En djupare förståelse för hur rullstolens miljöpåverkan ser ut fås i SimaPro med hjälp av 

databasen Ecoinvent där en jämförelse mellan marknad 1 och marknad 2 görs. För att 

utföra en djupgående undersökning används SimaPro genom följande steg: 

 

1. Assembly – Första steget är att skapa assemblies för respektive modul. Då 

rullstolen är indelad i 12 moduler, görs 12 assemblies där alla delar och deras 

material, tillverkningsprocess samt transport för respektive modul sätts in och 

identifieras.  

2. Waste och disposal - För att komplettera modulernas livscykler skapas waste- 

och disposal- scenarios, där resthanteringen och rekonditioneringen för 

respektive modul delas upp. Wastescenario hanterar resthanteringen för 

respektive modul, där materialen delas upp mellan brännbart, metallåtervinning 

samt mixmaterialen som hamnar på deponi. I disposalscenario sätts hanteringen 

av rekonidtioneringsfasen in, där mängden medel, el, värme och vatten matas in 

för respektive modul.  

3. Skapa livscykel – Då alla assemblies och scenarios är gjorda görs livcykelfaser för 

respektive modul där modulerna sätts ihop med waste- eller disposal- scenario. 

När livscykelfaserna för alla moduler är gjorda skapas livscykelfaserna för 

marknad 1 samt marknad 2. För sammansättning av marknad 1 multiplicerades 

varje modul med tre, då rullstolen resthanteras efter varje användare, totalt tre 

gånger på 13 år. I marknad 2 resthanteras rullstolen endast en gång och 

rekonditioneras två gånger, undantaget modulerna drivhjul, länkhjul och 

överdrag som resthanteras efter varje användare och inte rekonditioneras. De 

modulerna sätts som tre stycken och resterande moduler sätts in som en med två 

rekonditioneringsprocesser för marknad 2. 

4. Analys och jämförelse – Sista steget i SimaPro är att göra analyser och 

jämförelser. De tre metoderna som används för analys och jämförelse är EPD 

(2018) för koldioxidutsläpp, försurning, övergödning och fotokemisk oxidation, 

AWARE V1.01 för vattenanvändning och Cumulative Energy Demand V1.09 för 

energianvändning.  

3.4 Design 

I fas 2 genomförs idégenerering samt konceptval. Idégenereringen utförs med hjälp av 

brainstorming där olika koncept för de moduler/komponenter som har valts ut att gå 

vidare med skissas upp. Konceptval görs med hjälp av en viktningsmatris, där de 

viktigaste kriterierna viktas från 1–5. En 3D-visualisering och FEM-analys görs på de 

utvalda koncepten. Detta för att se till så att slutkoncepten bibehåller den funktionalitet 

och de mekaniska egenskaper som den ursprungliga konstruktionen har.  
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4 Förarbeten 

Nedan presenteras förarbeten som används till genomförandet av analyserna av 

marknad 1 och 2 samt definiering av modul, materialval och tillverkningsprocesser. Detta 

är för att ge en tydligare bild samt en grundläggande förberedelse inför resultatkapitlet. 

4.1 Definiering av modul, materialval och 

tillverkningsprocesser 

För att kunna genomföra en LCA krävs det att tillräckligt med data finns tillgänglig 

angående vilka moduler, material och tillverkningsprocesser produkten som undersöks 

består av. Information om de omfattade modulerna, transport och modulernas material 

samt tillverkningsprocesser fås från Företaget X, där modulindelningen är indelningen 

som företaget själva använder, se Figur 5.  

 
Figur 5. Modulindelningen på rullstolen. 

Rullstolen består av totalt 12 moduler där modulerna har olika material samt 

tillverkningsprocesser. Vikten på modulerna fås från företaget, vägning av komponenter 

samt beräkning med hjälp av Ekvation (1). Där 𝜌 är materialets densitet, V är 

komponentens volym och m är massan.  
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 𝜌 =
𝑚

𝑉
 (1) 

 

Tabell 1 visar vilket material, tillverkningsprocess och den totala vikten respektive modul 

har. 

 
Tabell 1. Material, tillverkningsprocess samt vikt för de 12 modulerna. 

Modul Material Tillverkningsprocess Vikt [g] 

Tippskydd x2 Aluminium 
Plast 
Rostfritt stål 

Extrudering 
Formsprutning 
CNC 
Ytbehandling: Svartanodiserad 
 

163 x2 

Kryss Aluminium 
Plast 
Zink 

Extrudering/Valsning 
Formsprutning 
Tillverkningsmetod X 
Ytbehandling: Polysterpulver, PA6 & 
Svartanodiserad  
 

1666 

Drivhjul x2 Aluminium 
Plast/Gummi 
Mässing 
Stål/Rostfritt stål 

Tillverkningsmetod X 
Formsprutning 
Tillverkningsmetod X 
Extrudering/Tillverkningsmetod X 
Ytbehandling: Naturanodiserad & Zink 
 

1908 x2 

Länkhjul x2 Aluminium 
Plast/Gummi 
Stål 

Tillverkningsmetod X 
Formsprutning 
CNC/Tillverkningsmetod X 
Ytbehandling: Svartanodiserad, Zink, 
Pulverlackning & Blästring 
 

885 x2 

Fotplatta x2 Aluminium 
Plast 
Stål 

Tillverkningsmetod X 
Formsprutning 
CNC/Extrudering/Tillverkningsmetod X 
 
Ytbehandling: Naturanodiserad, Zink & 
Blästring 
 

475 x2 

Benstöd x2 Plast 
Stål 

Formsprutning 
Extrudering/Svarvning/Svetsning 
 
Ytbehandling: Zink 
 

414 x2 

Broms x2 Plast 
Stål 

Formsprutning/Plastgjutning 
CNC/Laserskärning/Tillverkningsmetod X 
 
Ytbehandling: Zink 
 

163 x2 

Armstöd x2 Aluminium 
Plast/ Gummi 
Stål 

Extrudering 
Formsprutning/Plastgjutning 
CNC 
 
Ytbehandling: Anodiserad (aluminium & TPE), 
Zink & Svartanodiserad 
 

800 x2 
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Ram x2 Aluminium 
Plast 
Stål/Rostfritt stål 

Tillverkningsmetod X 
Formsprutning 
CNC 
 
Ytbehandling: Polysterpulver & Anodiserad 
 

1800 x2 

Körhandtag x2 Aluminium 
Plast 
Stål 

Extrudering/Bockning 
Formsprutning 
CNC 
 
Ytbehandling: Polysterpulver & Zink 
 

167 x2 

Ryggchassi x2 Aluminium 
Plast 
Järnlegering 
Stål 
Zink 

Tillverkningsmetod X 
Formsprutning 
Tillverkningsmetod X 
CNC 
Tillverkningsmetod X 
 
Ytbehandling: Anodiserad, Zink & Blästring 
 

657 x2 

Klädseln PES/PA/PVC/ 
PUR/PP/Papper 
 

Vävning/Färgning/Fransskärning/Spinning/ 
Laminering/Extrudering/Sömnad 
 

758 

 

Tabell 1 tillsammans med transport används sedan för att ta fram 12 flödesschema, ett 

för varje modul. För att få en helhetsbild över rullstolens alla delar, delas modulerna in i 

ytterligare komponenter och delkomponenter samt olika nivåer där exempel, nivå 3 är 

fasen innan komponenterna sätts ihop till nivå 2. Figur 6 visar de 12 modulerna samt de 

indelade komponenterna för respektive modul.  

 

 
Figur 6. Rullstolens alla moduler samt komponenter för respektive modul. 
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Exempel på flödesschema kan ses Figur 7, för samtliga flödesscheman och en tydligare 

bild på komponentindelningen, se Bilaga C – Flödesscheman och 

komponentindelning. Flödesscheman används sedan som en bas för att underlätta 

datainsättningen i CES EduPack och SimaPro.  

 

 
Figur 7. Exempel på flödesschemat av körhandtaget. 

4.2 Tillverkningsprocesser 

Tillverkningsprocesserna som används vid tillverkning av rullstolen är bland annat 

tillverkningsmetod X, vid tillverkning av stora aluminium samt stål komponenter. För 

mindre komponenter som rör, brickor och fjädrar används tillverkningsprocesserna 

extrudering samt CNC. Alla plastkomponenter tillverkas med formsprutning. Mer 

information om respektive tillverkningsprocess finns i Bilaga D – 

Tillverkningsprocesser,  

4.3 Livslängd och användningsfas 

Livslängden på rullstolen, från statistiskt resultat, är 13 år vilket motsvarar ungefär tre 

användare innan rullstolen resthanteras. Under rullstolens livslängd byts drivhjul, 

länkhjul samt ryggöverdrag ut efter varje användare. När en rullstol åker in för reparation 

eller byte av moduler är det oftast gummi- eller plast-delarna som har slitits och behöver 

bytas ut. Varje användare åker in till hjälpmedelscentralen maximalt en gång för service 

där bland annat slangen i drivhjulet byts ut. Det vill säga att rullstolen åker in till 

hjälpmedelscentralen en gång på fyra år för service. Transporten för rullstolen blir då två 

gånger tur och retur från hjälpmedelscentralen; då rullstolen ska hämtas av användaren, 
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när den ska på service och när den ska återlämnas för rekonditionering. En rullstol bör 

även spoltvättas varje halvår, då plockas ryggöverdraget bort och resterande moduler av 

rullstolen spoltvättas. [13] Den approximerade vattenmängden som används vid 

spolningen är två liter och en enkel transportsträcka antas vara ungefär 20 kilometer.  

4.4 Marknad 1 

Den första marknaden som undersöks är marknad 1, där rullstolen resthanteras efter 

varje användare. Då varje användare i snitt använder rullstolen i ca 4,3 år resulterar det 

i en livslängd på 4,3 år istället för den tekniska livslängden på 13 år. Detta resulterar även 

i att det är tre rullstolar som resthanteras under en tidsperiod på 13 år. Figur 8 visar 

faserna som undersöks i marknad 1, som upprepas tre gånger i LCA:n. 

 
Figur 8. De olika faserna som undersöks i marknad 1. 

Resthanteringen sker enligt kraven från landstinget där metall sorteras som 

metallåtervinning och plast samt klädsel som brännbart [14]. De moduler eller 

komponenter med mixat material som är svår att separera antas hamna i deponi. Detta 

då olika material kan ha olika smältpunkt kan maskinerna som används vid återvinning 

går sönder när oönskat material hamnar i fel återvinning. [15]  

 
Tabell 2. Lista över hur materialen sorteras och resthanteras. 

Material Resthantering 

Metall Alla metall sorteras tillsammans och hamnar på 
återvinningsstationen, där de återvinns. 

Plast och 
Textil 

Alla plastdelar går till brännbart tillsammans med textildelarna. 

Materialmix Alla moduler eller komponenter hamnar på deponi 

 

Tabell 2 visar generellt hur de olika materialen hanteras av hjälpmedelscentralen. 

 

 

Material Tillverkning Användning Resthantering
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4.5 Marknad 2 

I marknad 2 genomförs LCA på en rullstol som rekonditioneras och återanvänds. Då 

rullstolen används av flera användare, skickas den tillbaka till hjälpmedelscentralen efter 

att användaren inte är i behov av den längre. Rullstolen antas återanvändas och 

rekonditioneras två gånger innan den resthanteras. På hjälpmedelscentralen byts 

komponenter ut och rekonditioneras för att sedan monteras på nytt för att anpassa 

rullstolen efter en annan användare, se Figur 9. [14] 

 

 
Figur 9. Faserna som undersöks i marknad 2. 

Rekonditioneringsprocessen sker genom olika steg där första steget är att plocka bort 

alla delar som går att montera av. De delar som inte är för slitna återanvänds och delar 

som inte går att återanvända hamnar på resthanteringen. [14] Då syftet med 

undersökningen för marknad 2 är att undersöka rullstolen då den återanvänds, antas alla 

moduler rekonditioneras. Rekonditioneringsprocessen för de olika modulernas samt 

vilken desinfektionssprit och tvättmedel som används fås från rullstolens 

rekonditioneringsmanual, etiketterna och hjälpmedelscentralen. [14] Moduler som går 

att tas isär torkas med desinfektionssprit, klädseln tvättas i 60 grader och resterande 

moduler maskintvättas, se Tabell 3. De moduler/komponenter som byts ut och 

resthanteras efter varje användare (drivhjul, länkhjul och ryggöverdrag) rekonditioneras 

inte. 

 
Tabell 3. Lista över rekonditioneringen på de olika modulerna. 

Modul Tvättas Torkas 

Klädseln Maskintvättas i 60 grader med 
tvättmedel, enligt hänvisningarna 
på etiketterna. 
 

- 

Tippskydd, kryss, broms, 
ryggchassi och ram 
 

Sammansatta modulerna hängs 
upp och maskintvättas med 
kallavfettningsmedel. 
 

- 

Benstöd, fotplatta, armstöd 
och körhandtag 

- Torkas med 
desinfektionssprit. 
 

Material
Tillverk-

ning
Använd-

ning
Rekondi-
tionering

Resthant-
ering

x2 
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Tabellen nedan, Tabell 4, visar de approximerade värdena för vattenmängden, 

tvättmedel, mängden desinfektionssprit, värme och el som används för att tvätta samt 

torka en rullstol. Värdena är tagna från en rapport där livscykelanalys och 

livscykelkostnadskalkyl för tre olika hjälpmedel togs fram. Den insamlade data är värde 

för 1 års användning av ett hjälpmedel vid rekonditionering av en manuell rullstol. [16] 

Tvättmedlet samt desinfektionsspriten som betraktas i denna undersökning är de medel 

som används vid rekonditionering av rullstolen på hjälpmedelscentralen.  

 
Tabell 4. Insamlade data som används till rekonidtioneringsfasen i livscykelanalysen i SimaPro. 

Medel, vatten och energi Värde för ett års användning 

El (kWh) 
 

5,1 

Fjärrvärme (kWh) 
 

4,1 

Vattenmängd (l) 
 

7,075 

Tvättmedel (l) 
 

0,016 

Desinfektionssprit (l) 
 

0,019 

 

Då rullstolen rekonditioneras efter ungefär 4,3 år multipliceras den mängd medel, vatten, 

värme samt energi som anges i Tabell 4 med 4,3 i undersökningen.  
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5 Resultat 

Resultaten från CES EduPack och SimaPro redovisas nedan. Där redovisas och analyseras 

resultaten från den genomförda LCA:n för marknad 1 och marknad 2. Även en jämförelse 

mellan de två marknaderna presenteras samt analyseras. 

5.1 Fas 1 

Nedan presenteras resultaten från de två marknaderna, där modulerna med högst 

miljöpåverkan tas vidare för utveckling av förslag till förbättring. En jämförelse mellan 

marknad 1 och 2 analyseras och resultatet presenteras i form av ett diagram. 

5.1.1 Resultat och analys av marknad 1 

CES EduPack 

En förenklad LCA genomfördes i CES EduPack för att få en översikt på miljöpåverkan som 

rullstolen har. Figur 10 visar resultatet på CO2-utsläppet för rullstolen där drivhjul (7 kg), 

ram (4,7 kg), ryggchassi (4,5 kg) och krysset (4,5 kg) hade högst miljöpåverkan. Ramen 

hade störst påverkan vid tillverkningsfasen med ungefär 3,1 kg CO2 utsläpp. 

Materialfasen och tillverkningsfasen hade betydligt högre miljöpåverkan jämfört med de 

andra faserna.  

 

 
Figur 10. Förenklad LCA på rullstolen för marknad 1 (CO2). 

 

Den totala energianvändningen för marknad 1 visas i Figur 11. Energianvändningen var 

högst under material- och tillverkningsfasen. Även på energianvändningen hade drivhjul 

(100 MJ), ryggchassi (70 MJ) samt kryss (65 MJ) högst miljöpåverkan. Ramen vid 

tillverkningsprocessen utgör ungefär 39 MJ. 
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Figur 11. Förenklad LCA på rullstolen för marknad 1 (Energianvändning). 

Både Figur 10 och Figur 11 visade att ramen hade högst påverkan i tillverkningsfasen, 

drivhjulet hade högst påverkan i materialfasen och drivhjul samt ryggchassi hade högst 

miljönytta vid resthanteringen.  

 

SimaPro 

De miljöpåverkanskategorier som undersöks i SimaPro är följande; 

- Försurning [kg SO2 eq] 

- Övergödning [kg PO4 eq] 

- Koldioxidutsläpp [kg CO2 eq] 

- Fotokemisk oxidation [kg C2H4 eq] 

- Vattenanvändning [m3] 

- Energianvändning [MJ] 

o Icke förnybar, fossil 

o Icke förnybar, kärnkraft 

o Icke förnybar, biomassa 

o Förnybar, biomassa 

o Förnybar, vind, sol och jordvärme 

o Förnybar, vatten 

Dessa områden valdes efter kraven i de produktspecifika reglerna som nämndes i kapitel 

2.2. Miljöpåverkan som användningen medförde har fördelats jämt mellan de tolv 

modulerna, då produkten är hel när den spolas samt transporteras till och från 

hjälpmedelscentralen. Hur beräkningar görs är baserat på SimaPro’s manual och 

information om energianvändning, vattenanvändning samt miljöutsläpp är inbyggd 

information i programmet.  

 

Resultatet från SimaPro från LCA:n för marknad 1 visas i Figur 12. Där resultatet för den 

totala miljöpåverkan för respektive livscykelfas visas i procent indelad i de olika 

miljöpåverkanskategorierna. Diagrammen visar att tillverkningsfasen har den högsta 
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miljöpåverkan med en procenthalt på ungefär 70 – 80 % av den totala påverkan. 

Energianvändningen valdes att delas upp i mer specifika kategorier där bland annat icke 

förnybara och förnybara energianvändning delades upp.  

 

 
Figur 12. Livscykelanalysen för marknad 1 indelad i de olika miljöpåverkanskategorierna. 

 

Tabell 5 visar de exporterade data från SimaPro, där värdena för den totala 

miljöpåverkan för marknad 2 visas. Värdena visar hur mycket utsläpp respektive 

livscykelfas har över de olika miljöpåverkanskategorierna i enheterna; 

kilogramsvaveldioxid ekvivalent (försurning), kilogramfosfat ekvivalent (övergödning), 

kilogramkoldioxid ekvivalent (koldioxidutsläpp), kilogramkolväte ekvivalent 

(fotokemisk oxidation), kubikmeter (vattenanvändning) samt megajoule 

(energianvändning).  
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Tabell 5. De specifika värdena för den totala miljöpåverkan respektive fas gör över de olika 
miljöpåverkanskategorierna (marknad 1). 

Miljöpåverkanskategorier Material Tillverkning Användning Resthantering Transport 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

1,42774 
 

8,59469 
 

0,18391 
 

-2,58377 
 

0,03958 
 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

0,53723 
 

3,80286 
 

0,06147 
 

-0,58886 
 

0,00571 
 

Koldioxidutsläpp  
[kg CO2 eq] 
 

238,80505 
 

1828,44400 
 

67,23022 
 

-419,38445 
 

3,84453 
 

Fotokemisk oxidation [kg 
C2H4 eq] 
 

0,94955 
 

9,62491 
 

0,17700 
 

-1,25578 
 

0,03781 
 

Vattenanvändning [m3] 
 

78,29870 
 

805,14761 
 

7,79264 
 

-70,63720 
 

0,31621 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

2890,16100 
 

22924,55000 
 

981,28355 
 

-3770,47740 
 

60,33194 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

250,65590 
 

3568,17380 
 

38,88976 
 

-135,08472 
 

1,39400 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,55757 
 

1,48137 
 

0,04593 
 

-0,06966 
 

0,00238 
 

Energianvändning – 
Förnybar, biomassa [MJ] 
 

59,05146 
 

349,39613 
 

8,18115 
 

-44,56843 
 

0,21764 
 

Energianvändning – 
Förnybar, vind, sol och 
jordvärme [MJ] 
 

10,66984 
 

311,87679 
 

2,46202 
 

-3,66252 
 

0,11656 
 

Energianvändning – 
Förnybar, vatten [MJ] 
 

211,20652 
 

1612,01480 
 

12,57962 
 

-469,65735 
 

0,48830 
 

Total energianvändning 
[MJ] 
 

3422,302 
 

28767,49 
 

1043,442 
 

-4423,52 
 

62,55082 
 

 

Resultatet från SimaPro visar att tillverkningsfasen har den största miljöpåverkan i alla 

de olika miljöpåverkanskategorierna.  Vattenanvändningen i tillverkningsfasen hade ett 

värde på ~805 m3 vatten, vilket är ungefär tio gånger materialfasen som hade ~78 m3 

vatten. Tillverkningsfasen har ett koldioxidutsläpp som ligger på ~1828 kg CO2 eq och 

den totala energianvändningen ligger på ~28767 MJ. 

 

Ett utsläpp på ~1828 kg CO2 eq motsvarar ungefär en bilresa på 9605 km för en 

mellanstor bil som drivs med bensin, exempel Audi A4 eller en flygresa på ungefär 10153 

km vilket motsvarar ungefär sex tur- och returresor till Berlin [17]. 805 m3 vatten 

motsvarar 402500 stycken 2-liters vattenflaskor eller att fylla 4735 badkar, som rymmer 

170 liter, med vatten. Energianvändningen i en villa är ungefär 55 kwh/dag, vilket gör att 

en energiförbrukning på ~28767 MJ motsvarar cirka 145 dagars energianvändning i en 

villa eller 571 dagar i en större bostad [18]. 
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För att få en bättre förståelse kring rullstolens påverkan genom de olika faserna i 

rullstolens livscykel och vilken modul som orsakade de högsta utsläppen, gjordes en 

undersökning där varje moduls livscykel jämfördes och analyserades. Resultatet visas i 

Figur 13 där de olika livscykelfaserna som undersöktes var material, tillverkning, 

användning, resthantering och transport. Diagrammet visar att ramen hade högst 

påverkan i material- samt tillverknings-fasen och gav mest miljönytta vid 

resthanteringen. De två modulerna som hade näst högst påverkan, efter ramen, är 

ryggchassit och drivhjulet. Ryggchassit har som ramen högst påverkan vid material- samt 

tillverknings-fasen och drivhjulet ger mest miljönytta men även högst påverkan vid 

transporten.  

 

 
Figur 13. Totala miljöpåverkan över rullstolens livscykel indelad i de olika modulerna (marknad 1). 
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Tabell 6 visar i procent hur mycket påverkan samt nytta respektive modul har i de olika 

faserna. Resultatet visar att ramen orsakar 48,27 % av den totala miljöpåverkan vid 

tillverkningsfasen, 23,18 % i materialfasen samt har en miljönytta på 38,52 % av den 

totala miljönyttan som produkten ger vid resthantering. Drivhjulet och ryggchassit som 

har andra samt tredje största påverkan vid materialfasen har 13,79 % och 15,00 %. Vid 

tillverkningsfasen har ryggchassit 18,98 % vilket är ungefär 2,5 gånger mindre än ramen. 

Drivhjulet har högst påverkan vid transporten med 23,73 %. Då användningen av 

rullstolen hanteras när alla moduler är sammansatta delades den totala miljöpåverkan 

vid användningsfasen med 12 (antalet moduler), vilket motsvarade 8,33 % per modul. 

 
Tabell 6. Procenten på miljöpåverkan samt miljönytta respektive modul gör i varje livcykelfas (marknad 1). 

Modul Material Tillverkning Användning Resthantering Transport 
 

Armstöd 9,95 0,28 8,33 4,64 5,69 

Benstöd 2,16 0,07 8,33 0,81 3,74 

Broms 1,49 0,73 8,33 0,13 2,35 

Drivhjul 13,79 16,67 8,33 23,73 25,99 

Fotplatta 4,53 1,99 8,33 0,82 5,31 

Ram 23,18 48,27 8,33 38,52 9,63 

Klädsel 5,44 3,36 8,33 0,16 18,68 

Kryss 11,16 0,14 8,33 20,46 3,69 

Körhandtag 2,23 0,13 8,33 0,73 0,36 

Länkhjul 6,71 9,27 8,33 4,36 5,59 

Ryggchassi 15,00 18,98 8,33 5,61 1,94 

Tippskydd 4,37 0,13 8,33 0,02 17,02 

 

De specifika värdena för hur mycket utsläpp respektive modul utgör i de olika 

miljöpåverkanskategorier kan ses i Bilaga E – Specifika värden för respektive 

moduls miljöpåverkan över rullstolens livscykel (marknad 1). Resultatet visar att 

ramen hade högst påverkan i miljökategorierna; klimatpåverkan, vattenanvändning 

samt energianvändning vid förbrukning av icke förnybar fossil. Värdena från dessa 

kategorier är betydligt mycket högre i jämförelse med de andra kategorierna inom 

samma område, men även högre än de resterande modulerna. Vid koldioxidutsläpp 

(tillverkningsfasen) hade ramen en påverkan på ~949 kg CO2 eq. Detta värde är högre 

än de andra modulerna inom samma miljöpåverkanskategori som exempel ryggchassi 

som har ett utsläpp på ~334 kg CO2 eq, vilket är ungefär tre gånger mindre än ramen. 

Vattenanvändningen för ramen ligger på ~412 m3 och ~151 m3 för ryggchassit som har 

det näst högsta värdet för vattenanvändningen i tillverkningsfasen. Även för denna 

miljöpåverkanskategori har ramen tre gånger högre värde än ryggchassit. Jämförs 

värdena i tillverkningsfasen och materialfasen vid vattenanvändningen syns det att vid 
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materialfasen har ramen ett värde på ~15 m3 vilket är ungefär 21 gånger mindre vatten 

än vad som används vid tillverkningsfasen.  Ramen har en total energianvändning på 

~15018 MJ, där användning av icke förnybar fossil står för ~11977 MJ av den totala. 

Vad gäller energianvändningen har ramen även högst påverkan i de andra 

livscykelfaserna. Den påverkan som ramen står för motsvarar 4988 km bilresa 

(koldioxidutsläpp), 2424 stycken fyllda badkar (vattenanvändning) och 298 dagar 

energianvändning i en större bostad.  

 

Ett diagram på hur stor andel respektive modul utgör i de olika miljöpåverkanskategorier 

kan ses i Figur 14. Resultatet från diagrammen visar att ramen har störst påverkan i alla 

miljöpåverkanskategorier och utgör ungefär hälften av alla utsläpp i respektive kategori. 

De fyra modulerna med högst påverkan i marknad 1 är ramen, drivhjul, ryggchassi samt 

länkhjul och de utgör tillsammans ungefär 91 % av den totala miljöpåverkan. De specifika 

värdena för hur mycket utsläpp vardera modulen utgör visas i Bilaga F – Specifika 

värden för respektive moduls miljöpåverkan över de olika 

miljöpåverkanskategorierna (marknad 1). Resultatet visar att den totala utsläppen 

för klimatpåverkan, vattenanvändning samt energianvändningen är ~1719 kg CO2 eq, 

~821 m3 och ~28872 MJ. Ramen som står för den största delen av utsläppen har en 

påverkan på ~836 kg CO2 eq vid koldioxidutsläpp, ~400 m3 vid vattenanvändning och 

~14024 MJ vid energianvändning. 

 

 
Figur 14. Den totala miljöpåverkan för marknad 1 uppdelat i de olika miljöpåverkanskategorierna.  
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5.1.2 Resultat och analys av marknad 2 

CES EduPack 

Undersökningen för marknad 2 utfördes på samma sätt som marknad 1, där en förenklad 

LCA genomfördes i databasen Eco Audit Tool. Figur 15 visar det totala CO2-utsläppet för 

marknad 2, där drivhjul (7 kg), ramen (4,5 kg) och krysset (4,3 kg) utgör den största delen 

vid materialfasen. Resultatet visade även att ramen (3 kg) hade den största 

miljöpåverkan i tillverkningsfasen. 

 
Figur 15. Förenklad LCA på rullstolen för marknad 1 (CO2). 

Figur 16, visar den totala energianvändningen för marknad 2. Resultatet visade att 

drivhjul (100 MJ), ryggchassi (70 MJ) och krysset (65 MJ) stod för den största 

miljöpåverkan i materialfasen och ramen (40 MJ) stod för den största i tillverkningsfasen. 

Dessa två faser har också den största miljöpåverkan när de jämförs med de andra faserna, 

både vad gäller CO2-utsläppet och energianvändningen.  

 
Figur 16. Förenklad LCA på rullstolen för marknad 1 (Energianvändning). 
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Resultatet från Figur 15 och Figur 16 visar att materialfasen gav störst påverkan för 

modulerna; drivhjul, ram, ryggchassi samt krysset och i tillverkningsfasen är det ramen 

som har högst påverkan. Resultatet visar även att den största miljönyttan fås från 

drivhjul, ram, ryggchassi och kryss. 

 

SimaPro 

I marknad 2 återanvänds rullstolen tills den ska resthanteras, vilket motsvarar två gånger 

rekonditionering samt återanvändning innan den resthanteras, efter tredje användaren. 

Vid rekonditioneringsprocessen torkas delarna som går att plockas bort av och resten 

maskintvättas, se Tabell 3 i förgående delkapitel 4.1.3 marknad 2. Vattenmängd, 

tvättmedel, mängd desinfektionssprit, värme och el dividerades med totala vikten för 

modulerna som rekonditioneras, där vikten separerades från modulerna som 

maskintvättas med modulerna som torkas med desinfektionssprit. Kvoten 

multiplicerades sedan med respektive moduls vikt för att få en approximerad mängd på 

hur mycket kemikalier, vatten samt energi som används vid rekonditionering av 

respektive modul. 

 

Figur 17 visar resultatet från SimaPro där den totala miljöpåverkan, indelad i de olika 

miljöpåverkanskategorierna, för rullstolens olika livscykelfaser undersöks. De faserna 

som undersöks i marknad 2 är material, tillverkning, användning, rekonditionering, 

resthantering och transport. Resultatet visar, som i marknad 1, att den största 

miljöpåverkan sker vid tillverkningen av rullstolen med ett resultat på ungefär 70 – 80 % 

av påverkan för respektive miljöpåverkankategori. 
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Figur 17. Livscykelanalysen för marknad 2 indelad i de olika miljöpåverkanskategorierna. 

De specifika värdena för hur mycket påverkan vardera fasen står för visas i Tabell 7. 

Tillverkningsfasen står för största påverkan och de miljöpåverkanskategorier som har 

högst påverkan är koldioxidutsläpp med ett utsläpp på ~749 kg CO2 eq, vattenmängd 

~331 m3 och energianvändning ~11678 MJ. Ett utsläpp på ~749 kg CO2 eq motsvarar 

ungefär en bilresa på 3942 km för en mellanstor bil som drivs med bensin eller en flygresa 

på ungefär 4159 km vilket motsvarar ungefär två tur- och retur-resor till Berlin plus en 

enkelresa [17]. Vattenmängden som används för att tillverka rullstolen är ~331 m3 vilket 

är 331000 liter vatten och motsvarar 165500 stycken 2-liters vattenflaskor eller 1947 

stycken vattenfyllda badkar. Energin som används för att tillverka rullstolen motsvarar 

59 dagars energianvändning i en villa eller 232 dagar i en större bostad.
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Tabell 7. De specifika värdena för den totala miljöpåverkan respektive fas gör över de olika 
miljöpåverkanskategorierna (marknad 2). 

Miljöpåverkans- 
kategorier 

Material Tillverkning Användning Rekonditionering Resthantering Transport 

Försurning  
[kg SO2 eq] 

0,49318 

 
3,63429 

 
0,18391 

 
0,00216 

 
-0,85518 

 
0,02516 

 

Övergödning 
[kg PO4 eq] 

0,21739 

 
1,59904 

 
0,06147 

 
0,00136 

 
-0,19645 

 
0,00305 

 

Koldioxidutsläpp 
[kg CO2 eq] 

83,37593 

 
748,81382 

 
67,23022 

 
0,47560 

 
-137,81128 

 
1,72859 

 

Fotokemisk 
oxidation  
[kg C2H4 eq] 

0,33596 

 
3,88984 

 
0,17700 

 
0,00183 

 
-0,42450 

 
0,02037 

 

Vattenanvändning 
[m3] 

33,84008 

 
331,35534 

 
7,79264 

 
0,97060 

 
-22,82690 

 
0,14798 

 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
fossil [MJ] 

1143,11330 

 
9329,29270 

 
981,28355 

 
6,46020 

 
-1248,04600 

 
26,38916 

 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
kärnkraft [MJ] 

94,33817 

 
1411,53690 

 
38,88976 

 
51,05539 

 
-44,05423 

 
0,81753 

 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
biomassa [MJ] 

0,18516 

 
0,76412 

 
0,04593 

 
0,00831 

 
-0,02271 

 
0,00112 

 

Energianvändning 
– Förnybar, 
biomassa [MJ] 

22,36968 

 
148,03108 

 
8,18115 

 
9,26227 

 
-14,71678 

 
0,09880 

 

Energianvändning 
– Förnybar, vind, 
sol och jordvärme 
[MJ] 

3,75748 

 
123,89515 

 
2,46202 

 
2,92877 

 
-1,23374 

 
0,06998 

 

Energianvändning 
– Förnybar, vatten 
[MJ] 

76,53477 

 
664,80527 

 
12,57962 

 
16,61177 

 
-150,27190 

 
0,28236 

 

Totala 
energianvändning 
[MJ] 

1340,299 

 
11678,33 

 
1043,442 

 
86,32671 

 
-1458,35 

 
27,65895 
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Figur 18 visar modulernas påverkan i de olika livscykelfaserna. Diagrammet visar att de 

tre modulerna som har högst påverkan är drivhjul, ram och länkhjul, där drivhjulet har 

en uppskattad påverkan på ~40% på respektive livscykelfas förutom användning och 

rekonditionering. Då rullstolen används som en hel produkt där alla moduler är på plats, 

dividerades användningsfasen i 12 för antalet moduler rullstolen består av. Drivhjul, 

länkhjul och överdrag resthanteras och slängs efter varje användare, vilket gör att 

modulerna inte rekonditioneras och därmed inte finns med i stapeln för 

rekonditionering.  

 

 
Figur 18. Totala miljöpåverkan över rullstolens livscykel indelad i de olika modulerna (marknad 2). 
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De specifika värdena på procenthalten från Figur 18 kan ses i Tabell 8, där drivhjulet har 

ungefär 36 % av påverkan vid material, 40 % i tillverkning, 72 % vid resthantering och 

48 % vid transport. Anledningen till de höga värdena på drivhjulet, till skillnad från 

ramen som hade högst i marknad 1, är för att drivhjulet resthanteras varje gång och 

behöver därmed tillverkas på nytt efter varje användare. Det är även anledningen till att 

länkhjulet har de höga procentvärdena i marknad 2 i jämförelse med marknad 1.  

 
Tabell 8. Procenten på miljöpåverkan samt miljönytta respektive modul gör i varje livcykelfas (marknad 2). 

Modul Material Tillverkning Användning Rekonditionering Resthantering Transport 
 

Armstöd 2,89 0,07 8,33 0,001 1,56 3,27 

Benstöd 0,64 0,02 8,33 0,06 0,27 0,82 

Broms 0,76 0,34 8,33 3,97 0,03 0,85 

Drivhjul 36,19 40,18 8,33 - 71,95 47,82 

Fotplatta 1,33 0,54 8,33 0,05 0,27 1,16 

Ram 12,16 22,92 8,33 40,65 8,00 3,61 

Klädsel 1,05 0,65 4,17 6,23 0,01 3,88 

Kryss 6,98 0,08 8,33 28,39 3,07 1,65 

Körhandtag 0,68 0,03 8,33 0,16 0,24 0,08 

Länkhjul 17,69 22,21 8,33 - 13,22 10,35 

Ryggchassi 7,85 8,96 8,33 16,45 1,17 0,72 

Tippskydd 2,28 0,06 8,33 4,04 0,004 6,49 

Överdrag 9,49 3,94 4,17 - 0,20 19,3 

 

De mer specifika värden på utsläppen för de olika modulerna i livscykelfaserna kan ses i 

Bilaga G – Specifika värden för respektive moduls miljöpåverkan över rullstolens 

livscykel (marknad 2). Resultatet visar att den största påverkan orsakas av drivhjulet 

vid tillverkningsfasen där utsläppen för koldioxid är ~325 kg CO2 eq, vattenanvändning 

~145 m3 och den totala energianvändningen ~5054 MJ.  Materialfasen av drivhjulet har 

näst högst påverkan med ett koldioxidutsläpp på ~90 kg CO2 eq, vattenanvändning på 

~13 m3 och energianvändning på ~458 MJ, vilket är ungefär 10 gånger mindre än 

påverkan vid tillverkningen. Ramen och länkhjul, som har näst- och tredje största 

påverkan, har ett koldioxidutsläpp på ~186 kg CO2 eq och ~156 kg CO2 eq, 

vattenanvändning på ~81 m3 och ~68 m3 samt en energianvändning på ~2948 MJ och 

~2407 MJ i tillverkningsfasen.  Summan av utsläppen från ramen och länkhjulet är 

ungefär lika stort som utsläppen som drivhjulet står för. Vilket motsvarar 1710 km 

bilresa, 853 badkar med vatten och 100 dagars energianvändning i större bostäder. 
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En djupare undersökning på de 12 modulerna görs för att se varje moduls 

klimatpåverkan, vattenanvändning samt energianvändning och för att se hur mycket 

påverkan respektive modul har i den totala miljöpåverkan. Resultaten visas i Figur 19, 

där de fyra modulerna som har högst påverkan är drivhjulet, ramen, länkhjulet och 

ryggchassit. De fyra modulerna med högst påverkan utgör ungefär 90 % av den totala 

miljöpåverkan.  

  

 
Figur 19. Den totala miljöpåverkan för marknad 2 uppdelat i de olika miljöpåverkanskategorierna. 

De specifika värdena från resultatet som respektive modul utgör i marknad 2 kan ses i 

Bilaga H – Specifika värden för respektive moduls miljöpåverkan över de olika 

miljöpåverkanskategorierna (marknad 2). Där drivhjulet som har den högsta 

påverkan har ett koldioxidutsläpp på ~259 kg CO2 eq, en vattenanvändning på ~143 m3 

och en total energianvändning på ~226 MJ. 
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5.1.3 Djupare undersökning av livscykelfaserna och modulerna 

Resultatet från undersökningen av marknad 1 och marknad 2 visade att 

tillverkningsfasen har högst miljöpåverkan. För att få en tydligare bild på vad som 

orsakade de höga värdena, görs en djupare undersökning på tillverkningsfasen. Då två 

olika moduler har högst påverkan beroende på vilken marknad det är, görs 

undersökningen på enbart en rullstol, det vill säga rullstolen används en gång och sedan 

resthanteras. Detta är för att se vilken modul (drivhjul eller ramen) som har den högsta 

påverkan. Resultatet visas i Figur 20, där tillverkningsmetod X av aluminium har högst 

påverkan och utgör ungefär 80 – 90 % av den totala miljöpåverkan. De kvarstående 

delarna är de resterande tillverkningsprocesserna som inte har lika mycket påverkan i 

jämförelse med tillverkningsprocesserna som visas.    

 

 
Figur 20. Tillverkningsprocesserna som utgör den största delen av miljöpåverkan på 

tillverkningsfasen (marknad 1). 

 

 

Tabell 9 visar de specifika värdena på utsläppen från tillverkningsprocesserna, där 

tillverkningsmetod X av aluminium har ett koldioxidutsläpp på ~534 kg CO2 eq, 

vattenanvändning på ~234 m3 och energianvändning på ~9245 MJ. 

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Påverkan på tillverkningsfasen indelad i de olika 
miljöpåverkanskategorierna 

Tillverkningsmetod X (Aluminium) Tillverkningsmetod X (Stål)
Blästring Spinning (Textil)
Kvarstående processer

Energianvändning



36 
 

 
Tabell 9. De specifika värden på tillverkningsprocessernas miljöutsläpp. 
Miljöpåverkans-
kategorier 

Tillverkningsmetod 
X (Aluminium) 

 

Tillverkningsmetod 
X (Stål) 

Blästring Spinning 
(Textil) 

Kvarstående 
processer 

 
Försurning  
[kg SO2 eq] 
 

2,21641 
 

0,19307 
 

- - 0,45733 
 

Övergödning 
[kg PO4 eq] 
 

1,04426 
 

0,09095 
 

- - 0,13317 
 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

534,42525 
 

46,03627 
 

- - 29,52622 
 

Fotokemisk 
oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

2,63173 
 

- 0,19907 
 

- 0,37858 
 

Vattenanvändning 
[m3] 
 

234,11587 
 

13,38456 
 

- - 21,01437 
 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
fossil [MJ] 
 

6754,04250 
 

564,62888 
 

- - 330,22309 
 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
kärnkraft [MJ] 
 

1066,00330 
 

68,59504 
 

- - 56,14240 
 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

0,23444 
 

- - 0,16100 
 

0,09861 
 

Energianvändning 
– Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

91,89918 
 

10,02784 
 

- - 14,72007 
 

Energianvändning 
– Förnybar, vind, sol 
och jordvärme [MJ] 
 

92,93444 
 

6,37099 
 

- - 4,75748 
 

Energianvändning 
– Förnybar, vatten 
[MJ] 
 

465,36678 
 

48,58358 
 

- - 23,65283 
 

Totala 
energianvändning 
[MJ] 
 

9244,91416 
 

757,91118 
 

0,19907 
 

0,16100 
 

481,10415 
 

 

Resultatet visar att orsaken till de höga värdena är tillverkningsprocessen; 

tillverkningsmetod X av aluminium samt stål. Då drivhjulet tillverkas av olika material 

har modulen därmed olika tillverkningsprocesser än tillverkningsmetod X. Ramen är 

däremot en komplex del som tillverkats med tillverkningsmetod X för att få till detaljerna 

som krävs för att utnyttja funktionerna i rullstolen maximalt. Modulen (ramen) är även 

tillverkad i mer än 90 % återvunnet aluminium, vilket stämmer överens med resultatet 

då tillverkningsprocessen som har högst påverkan är tillverkningsmetod X av aluminium.  
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För att vara säker på att det verkligen är tillverkningen av ramen som orsakar de mesta 

miljöpåverkan, görs en djupare undersökning på enbart ramen. Där ramens alla faser 

samt delar från material till resthantering undersöks separerat och i detalj. Resultatet 

från undersökningen visas i Figur 21, där tillverkningsprocessen; tillverkningsmetod X 

av aluminium utgör den största delen av den totala miljöpåverkan som ramen orsakar. 

Det vill säga en procenthalt på mellan 80 – 98 %. 

 

 
Figur 21. De delarna som har störst påverkan på ramen i respektive miljöpåverkanskategori. 

Resultatet visar att tillverkningsmetod X av aluminium har högst påverkan för ramen.  

Tillverkningsmetod X orsakar som nämndes ovan ungefär 95 % av den totala påverkan 

för ramen, vilket motsvarar ~308 kq CO2 eq, ~135 m3 och ~4885 MJ, se Tabell 10. 
  

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Miljöpåverkan på ramen indelad i miljökategorierna (marknad 1)

Tillverkningsprocess: Tillverkningsmetod X (aluminium)

Material: Aluminium (återvunnet)

Kvarstående delar

Resthantering: Återvinning av aluminium

Energianvändning



38 
 

Tabell 10. Specifika värden från utsläppen av de största delarna på ramen (marknad 2). 

Miljöpåverkans-
kategorier 

Tillverkningsprocess: 
Tillverkningsmetod X 

(aluminium) 

Material: Aluminium 
(återvunnet) 

 

Kvarstående delar Resthantering: 
Återvinning av 
aluminium 

 
Försurning  
[kg SO2 eq] 
 

1,27826 
 

- 0,13360 
 

-0,33777 
 

Övergödning 
[kg PO4 eq] 
 

0,60225 
 

- 0,05795 
 

-0,07650 
 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

308,21662 
 

- 23,20930 
 

-54,56496 
 

Fotokemisk 
oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

1,517790 
 

- 0,09202 
 

-0,15700 
 

Vattenanvändning 
[m3] 
 

135,02057 
 

- 7,19248 
 

-9,25176 
 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
fossil [MJ] 
 

3895,22790 
 

- 260,24934 
 

-478,49712 
 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
kärnkraft [MJ] 
 

614,79121 
 

- 28,548074 
 

-17,44811 
 

Energianvändning 
– Icke förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

0,13521 
 

0,066896 
 

-0,00595 - 

Energianvändning 
– Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

53,00059 
 

- 7,44018 
 

-5,69498 
 

Energianvändning 
– Förnybar, vind, sol 
och jordvärme [MJ] 
 

53,59765 
 

- 0,69657 
 

1,06376 
 

Energianvändning 
– Förnybar, vatten 
[MJ] 
 

268,38884 
 

- 25,88181 
 

-61,68136 
 

Totala 
energianvändning 
[MJ] 
 

4885,14140 
 

0,066896 
 

322,81003 
 

-562,25782 
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Resultatet från de olika diagrammen visar att tillverkningsmetod X av aluminium har 

högst påverkan och modulerna ramen samt drivhjulet står för den största påverkan. Då 

drivhjulet är en modul som kommer färdig monterad från Kina är det inget som Företaget 

X kan påverka lika enkelt som ramen, när det gäller material och tillverkning. Ramen väljs 

därför för vidare undersökning där alternativ på material med liknande egenskaper som 

det befintliga och en alternativ tillverkningsprocess tas fram. För att uppfylla kraven för 

examensarbetets designdel, omkonstrueras även moduler med materialmix, det vill säga 

ramen där hylsan sätts in permanent och armstödet där gummistödet gjuts på 

metallskelettet. FEM-analys utförs även på slutkonceptet av de omkonstruerade 

modulerna för att se till så att modulerna uppfyller kraven och egenskaperna som de 

befintliga modulerna gör.  

5.1.4 Jämförelse mellan marknad 1 och marknad 2 

CES EduPack 

Jämförelse för marknad 1 och 2 från den förenklade LCA:n visade att det inte var en 

särskild stor skillnad när det gäller materialfasen och tillverkningsfasen för CO2 och 

energianvändningen. Det som skiljer de åt är miljönyttan, där marknad 2 har betydligt 

större miljönytta än marknad 1. Då detta är en förenklad LCA jämförs bara de fyra 

modulerna som har högst miljöpåverkan; drivhjul, ryggchassi, ramen och krysset. 

Jämförelsen visas i Tabell 11. 

 
Tabell 11. Jämförelse på de modulerna med högst påverkan för marknad 1 och marknad 2 (CES Edupack). 

Modul CO2 [kg] 
(marknad 1) 

CO2 [kg] 
(marknad 2) 

Energi [MJ]  

(marknad 1) 
Energi [MJ] 

(marknad 2) 
Miljönytta 
(marknad 1) 

Miljönytta 
(marknad 2) 

Drivhjul 7 7 100  100 -3 kg 
-48 MJ 

-7 kg 
-100 MJ 

Ryggchassi 4,5 4,3 70  70 -2,8 kg 
-48 MJ 

-4,3 kg 
-70 MJ 

Ram 4,7 4,5 60  60 0,1 kg 
0 kg 

-4,5 kg 
-60 MJ 

Kryss 4,5 4,3 65  65 0,1 kg 
-1 kg 

-4,3 kg 
-65 MJ 

 

SimaPro 

Figur 22 visar jämförelsen mellan marknad 1 och marknad 2 för de olika 

miljöpåverkanskategorierna. Resultatet visar att marknad 2 utgör ungefär 40% av den 

totala miljöpåverkan som marknad 1 står för. Det vill säga en minskning på ungefär 60%.  
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Figur 22. Totala miljöpåverkan från rullstolens livscykel uppdelat i de olika miljöproduktskategorierna 

Tabell 12, visar de utsläpp som varje marknad har i de olika miljöpåverkanskategorierna.  

 
Tabell 12. Specifika värden på utsläppen för marknad 1 och marknad 2. 

Miljöpåverkans- 
kategorier 
 

Marknad 1 Marknad 2 Miljöpåverkans- 
kategorier 

 

Marknad 1 Marknad 2 

Försurning 
[kg SO2 eq] 

8,9 4,7 Energianvändning - Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

21861,1 11317,3 

Övergödning 
[kg PO4 eq] 
 

3,6 1,8 Energianvändning - Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

3552,9 1756,7 

Klimatpåverkan 
[kg CO2 eq] 

1628,3 860,0 Energianvändning - Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

5,4 2,6 

Fotokemisk 
oxidation 
[kg C2H4 eq] 
 

2,7 1,2 Energianvändning - 
Förnybar, biomassa 
[MJ] 
 

667,5 365,2 

Vattenanvändning 
[m3] 
 

776,7 355,9 Energianvändning - 
Förnybar, vind, sol och 
jordvärme [MJ] 
 

248,3 119,0 

   Energianvändning - 
Förnybar, vatten [MJ] 
 

1323,9 737,2 

   Totala 
energianvändning [MJ] 
 

27659,1 
 

14298,0 
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Resultatet visar att marknad 2 har betydligt lägre utsläpp och miljöpåverkan än marknad 

1. Den mängden koldioxidutsläpp som marknad 1 har är 1628,3 kg CO2 eq vilket var 

ungefär dubbelt så mycket som i marknad 2, 860 kg CO2 eq. Den totala 

energianvändningen för marknad 2 är 14298 MJ vilket är ungefär en halvering av det 

marknad 1 har som är ~27659 MJ. Vattenanvändningen för marknad 2 är även mindre 

än den mängden vatten som används i marknad 1, med en skillnad på ~421 m3. 

 

För att jämföra de två marknadernas miljöpåverkan betraktades fyra olika kategorier där 

den totala påverkan för varje kategori delades med respektive marknads livslängd. Detta 

för att illustrera den påverkan som en rullstol från varje marknad har under 1 år. De 

kategorier som betraktas är koldioxidutsläpp, vattenanvändning samt användning av 

icke förnybar samt förnybar energi.  

Figur 23 visar ett diagram med en jämförelse av de årliga koldioxidutsläppen för en 

rullstol som används i marknad 1 och en som används och rekonditioneras i marknad 2. 

I detta diagram kan ses att koldioxidutsläppen från en rullstol från marknad 1, ~137 kg 

CO2 eq, är ungefär 2 gånger större än utsläppen i marknad 2, ~56 kg CO2 eq. Att rullstolens 

utsläpp av koldioxid kan minskas kraftigt genom att rekonditionera rullstolens delar och 

låta flera användare bruka samma rullstol är tydligt synligt i Figur 23.   

 

 
Figur 23. Ett års koldioxidutsläpp för marknad 1 och marknad 2. 

Figur 24 visar även jämförelse mellan användningen av en rullstol i marknad 1 och 

marknad 2, denna gång gällande vattenanvändningen. I marknad 1 används ~65 m3 

vatten per år medan en rullstol i marknad 2 endast använder ~3 m3 per år. Vilket innebär 

att en rullstol i marknad 1 använder ungefär 22 gånger mer vatten än en i marknad 2 

varje år som den används.  
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Figur 24. Ett års vattenanvändning för marknad 1 och marknad 2. 

I Figur 25 visas jämförelsen mellan användningen av icke förnybar energi hos en rullstol 

i marknad 1 och marknad 2. Den rullstol som endast används en gång använder ~2136 

MJ per år under sin livstid. En rullstols som istället för att slängas rekonditioneras och 

återanvänds använder endast ~858 MJ per år under sin livstid. Vilket innebär att 

rullstolen från marknad 1 använder ungefär 2,5 gånger mer icke förnybar energi än en i 

marknad 2.  

 

 
Figur 25. Ett års användning av icke förnybar energi för marknad 1 och marknad 2. 
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Figur 26 visar hur stor användningen av förnybar energi är för en rullstol i marknad 1 i 

jämförelse med en i marknad 2. För den betraktade rullstolen används ~189 MJ årligen 

för en rullstol i marknad 1 under dess livstid medan en i marknad 2 endast använder ~77 

MJ varje år som den är i bruk. Vilket innebär att en rullstol i marknad 2 använder ungefär 

2,5 gånger mindre förnybar energi än en i marknad 1.  

 

 
Figur 26. Ett års användning av förnybar energi för marknad 1 och marknad 2. 

Tabell 13 visar en jämförelse mellan påverkan för marknad 1 och marknad 2 för de fyra 

kategorierna (med icke förnybar energi uppdelad i fossila bränslen, kärnkraft och 

biomassa och förnybar energi i biomassa, sol, vind och jordvärme samt vatten). Data som 

redovisas i tabellen visar att påverkan av ett års användning i marknad 1 är betydligt 

mycket högre än den är för motsvarande period för marknad 2. Det faktum att rullstolen 

delar rekonditioneras och att delarna återanvänds, marknad 2, istället för att de slängs, 

marknad 1, kan därför antas ha en stor positiv effekt på rullstolens årliga påverkan. 
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Tabell 13. De specifika värdena för påverkan under 1 år för marknad 1 och marknad 2. 

Miljöpåverkanskategori Marknad 1  
(4 år) 

Marknad 2  
(13 år) 

Klimatpåverkan 
[kg CO2 eq] 

137,53 55,69 

Vattenanvändning 
[m3] 
 

65,5 2,75 

Energianvändning - Icke förnybar, fossil 
[MJ] 
 

5516,56 744,14 

Energianvändning - Icke förnybar, 
kärnkraft [MJ] 
 

890,10 114,17 

Energianvändning - Icke förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

1,34 0,18 

Energianvändning - Förnybar, biomassa 
[MJ] 
 

167,49 23,83 

Energianvändning - Förnybar, vind, sol 
och jordvärme [MJ] 
 

62,14 7,81 

Energianvändning - Förnybar, vatten [MJ] 
 

337,56 45,74 

 

Miljöpåverkan och livslängden på produkter är nära sammankopplat vilket kan ses av 

den ovan gjorda jämförelsen. För att illustrera detta ytterligare görs undersökningar för 

hur en produkts miljöpåverkan förändras under en bestämd tidsperiod. Detta görs 

genom att betrakta effekten av att sprida ut påverkan på 4, 8, 12 respektive 24 år för 

vardera marknads totala påverkan. De miljöpåverkanskategorier som undersöks är 

desamma som i förgående jämförelse. Påverkan av marknad 1 ändras inte över tid utan 

är konstant, då en rullstol i marknad 1 endast används av en användare under en period 

på 4 år innan den resthanteras och en ny rullstol undersöks. Påverkan för marknad 2 

ändras däremot över tid då den rullstol som används på denna marknad återanvänds 

vilket innebär att påverkan per år minskar ju längre denna rullstol används, se resultaten 

nedan. 
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Figur 27 illustrerar koldioxidutsläppen för marknad 1 och marknad 2, där livslängden 

varierar. Resultatet visar att en förlängning på livslängden på rullstolen minskar 

koldioxidutsläppen per år. Utsläppen minskar dessutom per år ju längre livslängden 

rullstolen har. 

 
Figur 27. Ett års koldioxidutsläpp för marknad 1 och marknad 2 med olika livslängder. 

Tabell 14 visar hur mängden koldioxidutsläpp förändras för en rullstol i marknad 1 och 

marknad 2 då livslängden varieras. Koldioxidutsläppen under de fyra första åren visar att 

marknad 1 har ett utsläpp på ~138 kg CO2 eq per år och marknad 2 ~181 kg CO2 eq per 

år. Utsläppen från marknad 2 minskar med tiden till ~60 kg CO2 eq per år efter en 12 års 

period, vilket är den genomsnittliga livstiden för en rullstol på den marknaden. Detta 

motsvarar en minskning på ungefär 50 % från 4 till 12 år. Rullstolens koldioxidutsläpp 

från marknad 2 visar även en fortsatt minskning ju längre livslängd rullstolen har. 
 

Tabell 14. Specifika värden på koldioxidutsläppen under 1 år med olika livslängder. 

Livslängd (år) Marknad 1  
(kg CO2 eq) 

Marknad 2  
(kg CO2 eq) 

 
4 
 

137,53 180,98 

8 
 

137,53 90,49 

12 
 

137,53 60,33 

24 
 

137,53 30,16 

 

Figur 28 illustrerar hur vattenanvändningen per år minskar för den betraktade rullstolen 

vid en ökning av livslängden. Diagrammet visar även att den årliga vattenanvändningen 

minskar vid en extra användare och att den fortsätter att minska för varje ny användare 
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som använder rullstolen. Detta eftersom rullstolen återanvänds och därmed får en 

förlängd livslängd.  

 

 
Figur 28. Ett års vattenanvändning för marknad 1 och marknad 2 med olika livslängder. 

 

Tabell 15 visar hur vattenanvändningen per år för en rullstol i marknad 1 respektive en i 

marknad 2 förändras över tid. Rullstolen i marknad 1 står för en användning av ~65 m3 

vatten per år under livstiden på 4 år. Motsvarande för en i marknad 2 är ~74 m3 per år 

och denna siffra sjunker till ~25 m3 per år efter användning i 12 år, en minskning på 

ungefär 49%. Sedan fortsätter vattenanvändningen att minska ju längre tid som går.  
 

Tabell 15. Specifika värden på vattenanvändningen under 1 år med olika livslängder. 

Livslängd (år) Marknad 1  
(m3) 

Marknad 2  
(m3) 

 
4 
 

65,05 74,46 

8 
 

65,05 37,23 

12 
 

65,05 24,82 

24 
 

65,05 12,41 

 

Figur 29 illustrerar hur användningen av icke förnybar energi per år minskar ju längre 

livslängden blir och den visar att denna användning minskar ju fler användare som 

använder den. 
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Figur 29. Ett års energianvändning av icke förnybart bränsle för marknad 1 och marknad 2 med olika 

livslängder. 

Värdena i Tabell 16 visar hur användningen av icke förnybar energi per år förändras då 

livslängden på den betraktade rullstolen ökar. För marknad 1 ligger användningen på 

~2136 MJ per år på 4 år och ~2790 MJ per år i marknad 2. Efter 12 år har marknad 2 en 

minskning på ungefär 55% på användning av icke förnybart bränsle, vilket motsvarar 

~806 MJ per år. Om livslängden ökas ytterligare fortsätter användningen av icke förnybar 

energi per år att minska.  

 
Tabell 16. Specifika värden på energianvändningen av icke förnybart bränsle under 1 år med olika 
livslängder. 

Livslängd (år) 4 8 12 24 

Fossil 1838,85 1838,85 1838,85 1838,85 

Kärnkraft 296,70 296,70 296,70 296,70 

Biomassa 0,45 0,45 0,45 0,45 

Total 2136,00 2136,00 2136,00 2136,00 

Fossil 2418,46 1209,23 806,15 403,08 

Kärnkraft 371,07 185,53 123,69 61,84 

Biomassa 0,58 0,29 0,19 0,10 

Total 2790,11 1395,05 930,04 465,02 
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Figur 30 illustrerar användningen av förnybart bränsle per år över de fyra tidsperioderna 

4, 8, 12 samt 24 år. Resultatet visar att användningen av förnybart bränsle minskar då 

livslängden ökar (marknad 2). 

 

 
Figur 30. Ett års energianvändning av förnybart bränsle för marknad 1 och marknad 2 med olika 

livslängder. 

Tabell 17 visar hur användningen av förnybar energi per år förändras för den betraktade 

rullstolen. Rullstolen i marknad 1 ger upphov till en användning av förnybar energi på 

~189 MJ per år under dess livstid, 4 år. För rullstolen i marknad 2 är denna siffra ~251 

MJ per år vid användning under en 4 års period. Denna siffra minskar till ~84 MJ per år 

då användningen sker under 12 år, en minskning på ungefär 50% och användningen av 

förnybart bränsle fortsätter att minska om livslängden ökar ytterligare.   
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Tabell 17. Specifika värden på energianvändningen av förnybart bränsle under 1 år med olika livslängder. 

Livslängd (år) 4 8 12 24 

Biomassa 55,83 55,83 55,83 55,83 

Vind, sol och 
jordvärme 

20,71 20,71 20,71 20,71 

Vatten 112,52 112,52 112,52 112,52 

Total 189,06 189,06 189,06 189,06 

Biomassa 77,45 38,73 23,82 12,91 

Vind, sol och 
jordvärme 

25,38 12,69 8,46 4,23 

Vatten 148,65 74,32 49,55 24,77 

Total 251,48 125,74 83,83 62,87 

 

Resultatet från koldioxidutsläppen, vattenanvändningen samt energianvändningen visar 

att påverkan i marknad 2 har betydligt högre miljöpåverkan än marknad 1 efter 4 år. 

Anledning till detta är för att det enbart är en rullstol som undersöks och eftersom det 

sker en rekonditioneringsprocess i marknad 2 och inte i marknad 1, så läggs enbart 

utsläppen från rekonditioneringen till i marknad 2 och inte i marknad 1. När det väl har 

gått 8 år fördelas miljöpåverkan från marknad 2 i 8 år och ger därmed en minskad 

miljöpåverkan. För marknad 1 är det densamma då en ny rullstol används. Det är även så 

beräkningen av miljöpåverkan för 12 år samt 24 är beräknade. 

5.2 Fas 2 

I detta delkapitel redovisas förslag till förbättring med 10 GP och val av material- samt 

tillverkningsmetod för ramen som skulle kunna ge en minskad miljöpåverkan. Nedan 

presenteras även de olika koncepten som togs fram på armstödet och ramen plus hylsan 

samt 5-Layer Approach, för att se om koncepten samt val av material och 

tillverkningsmetod leder till minskad miljöpåverkan. 

5.2.1 Förslag till förbättring med 10 GP 

För att hitta möjligheter till förbättringar vad gäller rullstolen X’s hållbarhet så har 

metoden 10 Golden Principles använts. Detta utfördes genom att undersöka och gradera 

de olika principerna utifrån hur stort behovet av förbättring är på en skala av -2 till 0, där 

Marknad 1 

(MJ) 

Marknad 2 

(MJ) 
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-2 är stort behov och 0 är litet behov. Nedan presenteras resultatet av denna 

undersökning.  

 

• GP1 – Funktion: Rullstolen X’s huvudsakliga funktion är att vara ett hjälpmedel 

för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att maximera deras 

rörelseförmåga utifrån de individuella förutsättningarna. Detta uppfyller 

rullstolen X genom en enkel men robust konstruktion som är anpassad efter varje 

användares behov med avseende på ergonomi. 

 

GP1 får därför en gradering 0 då behovet av förbättring kan anses vara litet vad 

gäller uppfyllandet av produktens huvudfunktion.  

 

• GP2 – Mänskliga resurser: Rullstolen X tillverkas på flera olika ställen i världen 

bland annat i Malaysia, Kina, Bosnien, Lettland och Litauen. Dock tillverkas 

huvuddelen av komponenterna i Sverige. Där även sammansättningen av 

komponenter till färdig rullstol sker. 

 

Då rullstolens olika komponenter och moduler tillverkas på så många olika ställen 

i världen blir det svårt att hålla koll på arbetsvillkoren för respektive arbetare som 

arbetar inom tillverkningen. Därför får denna GP en gradering -1 då det kan finnas 

möjligheter till förbättring. Dock ligger förbättringen av denna GP utanför detta 

examensarbetes ramar vilket innebär att förbättringar här ej kommer att 

undersökas vidare.   

 

• GP3 – Toxisk: Rullstolen X innehåller inga farliga ämnen enligt den lista på 

ingående material som tillhandahållits av företaget X. Det som dock kan förbättras 

är hur materialen som rullstolen består av återvinns. I dagsläget så ser det ut så 

att de delar som är gjorda av metall återvinns i den mån det är möjligt medan 

klädseln och delarna som är gjorda av plast bränns. Plasten som används är dock 

återvinningsbart i många fall så att titta på en lösning där även plasten återvinns 

skulle potentiellt kunna minska rullstolen X’s miljöpåverkan.  

 

På grund av detta får denna GP en gradering på -1 då det finns möjliga 

förbättringar som kan göras, till exempel att även återvinna de ingående 

plastdetaljerna i den mån detta är möjligt. 

 

• GP4 – Materialresurser: I undersökningen av rullstolen X’s totala miljöpåverkan 

framkom det att de två faser som står för den största påverkan under produktens 

livstid är materialframtagning och tillverkning. Av de tolv modulerna som bygger 

rullstolen X är det ramen som står för den största påverkan mycket på grund av 

tillverkningsprocessen tillverkningsmetod X av aluminium. 
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Att byta ut materialen på ramen skulle förmodligen leda till en annan 

tillverkningsprocess vilket skulle kunna minska rullstolens totala miljöpåverkan. 

Ett annat alternativ är att designa om ramen så att materialet blir densamma men 

med en annan tillverkningsmetod. Detta skulle även vara ett möjligt alternativ för 

att kunna minska rullstolens totala miljöpåverkan. 

 

Denna GP har på grund av den stora möjligheten till förbättring, givits en 

gradering på -2.  Detta då ett byte av material eller tillverkningsprocess skulle 

kunna minska rullstolens miljöpåverkan på ett signifikant sätt.  

 

• GP5 – Ekonomi: Då rullstolen X’s ekonomiska påverkan ligger utanför 

examensarbetets ramar och ej undersökts, har den fått en gradering på 0. 

 

• GP6 – Energi: Rullstolen X är en passiv produkt då rullstolen saknar el-assistans 

vilket gör att produkten inte använder energi under användningsfasen. Rullstolen 

använder endast energi då den ska transporteras mellan användaren och 

hjälpmedelscentralen vilket oftast sker endast en gång under rullstolens livstid. 

Undersökningen visar att det krävs en del energi vid tillverkning av rullstolen. Att 

byta ut material eller tillverkningsprocess som står för den största 

energianvändningen skulle kunna göra produktens tillverkning mer 

energieffektiv och därmed minska rullstolens påverkan på miljön. 

 

Denna GP har graderats till -1 då det finns potential till förbättring genom att till 

exempel byta ut den mest energikrävande processen.  

 

• GP7 – Materialhygien: Till största delen så är det möjligt att separera materialen 

som rullstolens komponenter är uppbyggda av på ett relativt enkelt sätt med hjälp 

av verktyg. Dock finns det två moduler där materialen är mixade och inte går att 

dela på, vilket är ramen och armstödet. I både armstödet och ramen är materialen 

ihopsatta i varandra, där plasten är ingjutet på aluminiumet på armstödet och stål 

är permanent insatt i aluminiumet på ramen. 

 

Genom att designa om de två modulerna, så att materialen är separerade skulle 

innebära att varje material kan återvinnas och därmed undvika att delarna 

hamnar på deponi. Detta skulle i sin tur kunna leda till att rullstolens totala 

miljöpåverkan skulle kunna minskas.  

 

Denna GP har graderats med -1 då förbättringspotentialen kan anses vara relativt 

stor då en omkonstruktion av de två modulerna skulle kunna leda till att den 

betraktade produktens påverkan minskas.   
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• GP8 – Livslängd: Rullstolens medellivslängd är cirka 13 år och den används av 3 

olika användare i marknad 2. Vad gäller marknad 1 så används rullstolen endast 

av en användare och då är livslängden cirka 4 år.  

 

Då rullstolen är modulbaserad är det enkelt att ta isär och reparera den när detta 

behövs och det är möjligt att byta ut delar i rullstolen och ändå få ut det mesta av 

rullstolen vad gäller kvalité och funktion. På grund av att rullstolens delar är lätta 

att byta ut och för att livslängden på rullstolen är relativt lång så får denna GP en 

gradering på 0.  

 

• GP9 – Kontext: Miljö och hållbarhet är något som företaget X tar på största allvar 

vilket blir tydligt när detta ämne diskuteras på kontoret och det syns utåt baserat 

på vad som skrivs på företaget X’s hemsida. Detta arbete är också en viktig 

indikator som visar på att de tar miljö och hållbarhet på allvar. Denna GP har på 

grund av detta fått graderingen 0.  

 

• GP10 – Information: Det finns mycket och relevant information runtomkring 

rullstolen X. Bland annat finns det ett stort antal manualer som till exempel en 

rekonditioneringsmanual där det finns information om hur rullstolen ska 

underhållas för att maximera rullstolens funktioner samt livslängd. Den 

information som saknas är riktlinjer för återvinning. Något som skulle kunna öka 

miljönyttan om rullstolen återvinns på rätt sätt. Denna GP har fått graderingen 0 

då det finns en liten möjlighet till förbättring, i alla fall utifrån ramarna för detta 

projekt.  

5.2.2 Val av material och tillverkningsprocess 

Resultatet från SimaPro visade att de största utsläppen kommer från tillverkningen, vid 

användning av tillverkningsmetoden; tillverkningsmetod X av aluminium. För att minska 

den totala miljöpåverkan används datorprogrammet CES Edupack, där syftet är att hitta 

ett annat material med liknande eller bättre egenskaper än det befintliga materialet, som 

är återvunnet aluminium. Det materialet som hittades i datorprogrammet är en 

metallkomposit som används till cykelramar. Material har liknande och även bättre 

egenskaper än det befintliga men har högre densitet. Tabell 18 visar de egenskaper som 

undersöktes och värdena på dessa som respektive material har. 
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Tabell 18. Egenskaper för den befintliga material och nya materialet. 

 Återvunnen aluminium 
(Al-6063 T6) 

Metallkomposit  
(W6A10A-T6) 
 

Sträckgräns [MPa] 
 

276 482 

Elasticitetsmodul [GPa] 
 

~69 82 

Densitet [g/cm3] 
 

2,70 2,85 

 

Komposit är ett material som ersätter aluminium i många industrier idag på grund av 

materialets goda mekaniska egenskaper och hållbarhet. Det är även ett material som är 

enkel att tillverka med och att bearbeta, vilket förkortar tillverkningstiden vilket leder till 

lägre kostnad på lång sikt. [19] 

 

I dagsläget använder visas rullstolar bockning av rör för att tillverka ramen. 

Tillverkningsprocessen går till så att extruderade rör bockas och sedan svetsas ihop samt 

avslutas med detaljer och hål som tas fram med en CNC-maskin. Dessa 

tillverkningsprocesser används även för att tillverka cykelramar, och är även de 

tillverkningsprocesser som ska undersökas vidare. 

5.2.3 Konceptval 

De två modulerna som valdes att göra vidare undersökning på och som förslagen är 

baserad på är ramen och hylsan samt armstödet. Detta är för att de två modulerna 

innehåller mixmaterial, vilket gör att de delarna med mixmaterial hamnar på soptippen 

när det blir dags att återvinna rullstolen. För att minska miljöpåverkan valdes det därför 

att göra en närmare undersökning på separationen av material. Under varje modul togs 

det fram fyra olika koncept, som presenteras och illustreras nedan. 

 

Koncept – Ram och hylsa 

Koncept 1–4 som presenteras nedan visualiserar möjliga lösningar för hur stålhylsan som 

idag sitter fast i ramen, tillverkad av aluminium, kan separeras från denna för att förenkla 

återvinning. Detta då hylsan i dagsläget sätts in i ramen permanent och därför inte kan 

återvinnas separat. Alla koncepten innehåller ändringen att hylsan är tillverkad i ett 

stycke, med hjälp av extrudering och CNC. Målet med lösningarna är att hylsan ska kunna 

monteras och demonteras från ramen enklare. Detta för att undvika att delen där 

materialet är mixat hamnar på soptippen och istället återvinns. 

 
 

 

 

 

Material 

Egenskaper 
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Koncept 1 – Gängad hela vägen 

Koncept 1 är tänkt så att hylsan skall kunna monteras genom att skruvas in i ramen. För 

att göra detta möjligt är både hylsan och hålet i ramen där fotstödet ska sättas i gängade. 

Detta plus att en utskärning har lagts till i botten av hylsan så att en skruvdragare 

alternativt en skruvmejsel kan användas för att skruva ner hylsan, se Figur 32. Fördelen 

med detta koncept är att monteringen är enkel. Tillägget av gängan tillsammans med att 

hylsan tillverkas i ett stycke kommer dock göra att vikten ökar något vilket kommer att 

innebära att miljöpåverkan kommer att öka lite. 

 

                
Figur 31. Illustrerande bild på Koncept 1 (vänster figuren visar konceptet i helhet och figuren till höger visar 

konceptet ovanifrån). 

          

 

Koncept 2 – Skruv i botten 

Koncept 2 fungerar genom att, i likhet med koncept 1, hylsan skruvas fast i ramen. I detta 

koncept används dock en skruv som skruvas ner genom ett hål i hylsan och vidare in i ett 

hål i ramen där den kan säkras med hjälp av en skruvmejsel eller en skruvdragare. Se 

förklarande skiss i Figur 39 nedan. Monteringen/demonteringen av detta koncept är 

enkel men då ”fickan” i botten av hylsan behållits, för att minska vikten, så är kontaktytan 

mellan hylsan och skruven som skall hålla fast den mycket liten. Detta innebär att detta 

koncept kanske inte kommer kunna klara de krafter som ramen och hylsan behöver klara 

av.  
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Figur 32. Illustrerande bild på Koncept 2 (vänster figuren visar konceptet i helhet och figuren till höger visar 

konceptet ovanifrån). 

 

Koncept 3 – Låsring 

Tanken med koncept 3 är att hylsan skall hållas på plats i ramen med hjälp av en låsring. 

Monteringen av detta koncept skulle då fungera så att hylsan sätts på plats i hålet i ramen. 

Ovanför kanten på hylsan finns det i ramen en utskärning där låsringen sätts in vilket 

hindrar hylsan från att glida ur ramen, se Figur 33. Även detta koncept har en relativt 

enkel montering men låsringen kommer endast att kunna hålla hylsan på plats i en 

riktning vilket innebär att detta koncept inte kommer att kunna hålla för de vridande 

krafter som hylsan kommer att utsättas för. Hylsan kommer att röra på sig så snart någon 

försöker vrida på fotstöden.  

 
Figur 33. Illustrerande bild på Koncept 3 (vänster figuren visar konceptet i helhet och figuren till höger visar 

konceptet ovanifrån). 
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Koncept 4 – Krympa in 

Koncept 4 är det koncept som mest liknar den ursprungliga konstruktionen där hylsan 

sätts in i ramen permanent. I detta koncept är det dock tänkt så att hylsan skall hållas på 

plats med hjälp av tryck. Monteringen skulle gå till så att ramen värms upp så att hålet 

där hylsan skall sitta expanderar. Hylsan skall då sättas ner i hålet och ramen får svalna 

och skall då sluta tätt om hylsan och hålla den på plats. För en illustrerande skiss, se Figur 

34. Detta koncept skiljer sig från de andra i och med att monteringen är ganska 

komplicerad vilket är en stor nackdel då målet är att monteringen skall vara enkel. Dock 

kommer detta koncept förmodligen inte att ha några problem med att klara de krafter 

som ramen och hylsan kommer att utsättas för. 

 

 

                
Figur 34. Illustrerande bild på Koncept 4 (vänster figuren visar konceptet i helhet och figuren till höger visar 

konceptet ovanifrån). 

Viktningsmatris 

De fyra koncepten, Koncept 1–4, vägdes mot varandra baserat på sju olika kriterier som 

viktats från 1 till 5 beroende på hur viktiga de är för modulernas funktion samt 

återvinning, se Tabell 19. Viktningen är baserade på kraven från företaget om att förändra 

men samtidigt behålla modulernas kvalité.  
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Tabell 19. Viktningsmatris för konceptvalen av ramen och hylsan. 

Krav 
 

Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Låg komplexitet 
 

3 4 3 3 1 

Låg behov av 
omkonstruktion 
 

3 4 2 4 5 

Underlätta 
återvinningsarbete 
 

5 5 5 5 3 

Hålla för belastningar 
 

5 5 3 1 5 

Enkel montering 
 

4 3 4 5 2 

Enkel demontering 
 

5 3 4 5 1 

Annan 
tillverkningsprocess 
som minskar 
miljöpåverkan 
 

3 5 5 5 3 

Totalt 
 

 116 106 111 80 

 

Tabell 19 visar att det koncept som bäst kommer att uppfylla kraven är koncept 1 – gängat 

hela vägen och det är därför detta koncept som kommer att arbetas vidare med.  

 

Slutkoncept och FEM-analys – Ram och hylsa 

För att kontrollera så att det framtagna konceptet ska kunna fungera under de förväntade 

belastningarna genomfördes en FEM-analys. Detta gjordes så att en del av ramen plus 

hylsan ritades upp som 3D-modeller och sattes ihop till en assembly, se Figur 35.  

 

                 
Figur 35. Slutkonceptet på ramen och hylsan, där vänsterfiguren visar en liten del av ramen där hylsan är 

monterad i och figuren till höger visar hylsan ovanifrån.               

Hylsa 

Ram 
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Denna assembly belastades med en simulerad kraft på 663 N (Newton) och en 

torrosionskraft på 110 Nm (Newtonmeter), motsvarande en vikt av en person på 135 kg 

som står upp på rullstolens benstöd. För denna analys så har materialen från den 

ursprungliga designen behållits så hylsan är gjord i stål och ramdelen i aluminium. 

Resultaten av denna analys presenteras nedan. 

 

Utböjningen hos den uppritade delen av ramen och hylsan ligger som högst på cirka 

0,000311 millimeter i mitten av urholkningen där benstödet fästs så att det inte skall 

rotera, vilket är så litet att det inte kommer att märkas av i verkligheten, se Figur 36. I 

själva ramen sker knappt någon utböjning alls.  

 

 

                                    
Figur 36. Utböjningen på slutkonceptet, Koncept 1 (ramen och hylsan). 

 

 

Den spänningen som påverkar materialet på grund av den pålagda kraften blir maximal 

kring kanterna kring den fyrkantiga fickan i botten av hylsan där dessa ligger på ~17,5 

MPa (Megapascal), se Figur 37. Jämförs resultatet med den spänning som materialet 

(stål) klarar av, som är ~262 MPa, så fås en säkerhetsfaktor på ungefär 15 vilket är mer 

än nog.  
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Figur 37. Spänningen på slutkonceptet, Koncept 1 (ramen och hylsan).       

I den uppritade delen av ramen uppgår Von Mises stressen till ~3 MPa.  

 

Koncept – Armstöd 

De fyra koncepten; Koncept A, B, C samt D, illustrerar och presenterar olika lösningar på 

hur gummistödet och metallskelettet på armstödet kan delas upp och tillverkas separat. 

Detta är för att underlätta återvinningsarbetet, då gummistödet i dagsläget gjuts på 

metallskelettet vilket skapar svårigheter gällande separation av material. De fyra 

koncepten jämförs sedan och viktas med hjälp av en viktningsmatris. Gummistödet i 

koncepten antas formsprutas och metallskelettet extruderas. I Koncept A, B och D 

tillverkas metallskelettet som en del. 

 

Koncept A – Gummipropp 

Gummistödet i Koncept A har samma form som det befintliga armstödet men har en 

avskärning underifrån med en tjocklek som är densamma som metallskelettet. Detta är 

för att metallskelettet ska kunna skjutas in i gummistödet, så gummistödet blir som ett 

skal för överdelen av metallskelettet. Metallskelett stängs sedan in i gummistödet med 

hjälp av en gummipropp som fästs in i den ena ändan av gummistödet, se Figur 38. 

Nackdelen med detta koncept är att det finns en risk för att gummiproppen lossnar vid 

tryck.  

 

 
Figur 38. Illustrerande bild på Koncept A. 
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Koncept B – Split 

Konceptet påminner mycket om den befintliga men istället för att gjuta in gummistödet 

används formsprutning, där gummistödet formsprutas i två delar, se Figur 39. Det vill 

säga att armstödet delas in i två delar, en höger och en vänster som sedan sätts ihop runt 

om metallskelettet med lim och med gummiproppar. Konceptet är mest lik den befintliga 

men har nackdelen att delarna lossnar, då det är enbart limmat och armstödet utsätts för 

konstant kraft ovanifrån.  

 

 
Figur 39. Illustrerande bild på Koncept B (vänster visar konceptet ovanifrån och figuren till höger visar 

konceptet underifrån). 

 

Koncept C – Gummilock 

Konceptet baseras på att metallskelettet är indelat i två delar, en vertikaldel och en 

horisontelldel, se Figur 40. Gummistödet är någorlunda likt Koncept A, med en 

urgröpning i form av den horisontella metalldelen, där metalldelen ska skjutas in. Detta 

stängs sedan in i gummistödet med hjälp av ett gummilock som fästs på metalldelen. 

Gummistödet har även ett hål på undersidan där den vertikala metalldelen ska monteras, 

med hjälp av skruvar. Detta koncept har flest steg gällande montering samt demontering 

av armstödet.  

 
Figur 40. Illustrerande bild på Koncept C. 
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Koncept D – Skruv 

Koncept D är det koncept skiljer sig mest i jämförelse med det befintliga, se Figur 41. 

Gummistödet har densamma form på ovansidan som det befintliga men har en 

urgröpning undertill där metallskelettet ska placeras. Gummistödet sätts sedan ihop med 

metallskelettet med hjälp av mindre skruvar som monteras in på undersidan av 

gummistödet, det vill säga på metallskelettet. Detta koncept klara av mest tryck då 

gummistödet och metallskelettet är ihopsatt av skruvar men behöver även ett verktyg för 

montera samt demontera de två komponenterna. 

 
Figur 41. Illustrerande bild på Koncept D (vänster visar konceptet från sidan och figuren till höger visar 

konceptet ovanifrån). 

Viktningsmatris 

Lik koncepten för ramen och hylsan, viktades även de fyra koncepten för armstödet, 

Koncept A-D, mot varandra baserat på samma kriterier/krav, se Tabell 20. 
 

Tabell 20. Viktningsmatris för konceptvalen av armstödet. 

Krav 
 

Viktning Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D 

Låg komplexitet 
 

3 4 3 3 5 

Låg behov av 
omkonstruktion 
 

3 2 4 1 1 

Underlätta 
återvinningsarbete 
 

5 5 5 5 5 

Hålla för belastningar 
 

5 3 4 4 5 

Enkel montering 
 

4 5 4 3 5 

Enkel demontering 
 

5 5 4 3 5 

Annan 
tillverkningsprocess 
som minskar 
miljöpåverkan 
 

3 5 5 5 5 

Totalt 
 

 118 117 99 123 
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Resultatet från viktningsmatrisen visar att Koncept D har högst poäng och därmed 

uppfyller kraven bäst. Koncept D används därmed för vidareutveckling där en 3D-modell 

av konceptet tas fram och därefter utförs en FEM-analys för att undersöka om konceptet 

klarar av den belastning som modulen utsätts för. 

 

Slutkoncept och FEM-analys – Armstödet 

Figur 42, visar det slutliga konceptet för armstödet i 3D. Konceptet är designar för att 

kunna användas för både vänster samt höger armstöd, då metallplattan där gummistödet 

fästs på är symmetrisk. För att metallskelettet ska klara av den belastning som läggs på 

armstödet är tjockleken på metallplattan något större än den befintliga, ungefär 1–2 

millimeter. Även den extruderade metallskenan i mitten på metallplattan är till för att 

hålla belastningarna. Gummistödets fäst med två skruvar som skruvas fast på undersidan 

av metallplattan. Den vertikala metallstången är densamma som den befintliga, vilket gör 

att det inte påverkar armstödsfästet, som fäster armstödet i rullstolen.  

 

 
 

Figur 42. Slutkonceptet på armstödet. 

 

För att undersöka om det slutliga konceptet uppfyller kraven för de olika egenskaperna 

som det befintliga armstödet har, genomfördes en FEM-analys där utböjningen och 

spänningen undersöktes. Det material som användes är gummi till gummistödet och 

liknande aluminiummaterial med samma sträckgräns som den befintliga till 

metallskelettet och kraften som används är 663 N vilket motsvarar en person på 135 kg. 

Resultatet på utböjningen visas i Figur 43 där det visar en utböjning på mindre än 2 

millimeter på slutändan av armstödet. 

 

Gummistöd 

Metallplatta 

Vertikal 

metallstång 

Metallskelett 
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Figur 43. Utböjningen på slutkonceptet, Koncept D (armstödet). 

Resultatet från spänningen visar att den högsta spänningspunkten ligger mellan 

metallplattan och den vertikala metallstången, där punkten har en spänning på 83 MPa, 

se Figur 44. Aluminium som används i denna undersökning och på det befintliga 

armstödet har en sträckgräns på ~276 MPa, vilket ger en säkerhetsfaktor på ungefär 2,5. 

 

 
Figur 44. Spänningen på slutkonceptet, Koncept D (armstödet). 
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5.2.4 5-Layer Approach 

För att analysera om de förslag som tagits fram faktiskt leder till en minskning av 

rullstolens totala miljöpåverkan och om dessa är värda att implementera så har metoden 

5-Layer Approach använts. Analysen presenteras steg för steg nedan.  

 

Lager 1: Presentera förslag 

Den analys som genomfördes med hjälp av SimaPro och metoden 10 Golden Principles 

visade att det fanns flertalet olika punkter där rullstolens påverkan potentiellt skulle 

kunna minskas. Analysen som genomfördes med 10 Golden Principles visade att den 

främsta/största förbättringsmöjligheten finns inom GP:n Materialmix vilket också är 

fokus för detta förbättringsförslag. LCA-analysen som gjordes i SimaPro visade att det 

som bidrog mest till rullstolens totala påverkan var tillverkningsprocessen 

tillverkningsmetod X främst hos modulen ram. Ett sätt att lösa detta är att byta material 

alternativt tillverkningsprocess och på så sätt minska rullstolens miljöpåverkan.  

 

Mål 

För att lösa problemen som finns med materialmix, förenkla återvinning och minska 

rullstolens miljöpåverkan föreslås att: Designa om den stålhylsa som införts för att öka 

ramens livslängd så att den istället för att sättas dit med tillverkningsmetod X är gängad 

så att det går att skruva den på plats vid montering och sedan skruva ur den för separat 

återvinning. Designa om armstödet så att gummiöverdraget går att separera från 

aluminiumet så att istället för att gjuta på det separerar det och fäster dit det med skruvar. 

Byta ut aluminiumet i ramen till kompositen DURALCAN AI-10AI203 (W6A10A-T6) och 

använda annan tillverkningsprocess som extrudering, svetsning och CNC. 

 

Skala  

Rullstolen som undersöks distribueras över hela världen men de steg i 

distributionskedjan som kommer att behöva uppdateras sker inrikes här i Sverige. Det 

som kommer att behöva uppdateras eller ändras är tillverkningen och monteringen av 

ramen och armstödet så även om förändringarna sker inrikes så kommer en hel del 

förändringar att behöva göras. Detta kommer så klart att kräva en hel del tid och resurser 

så skalan på detta förslag till förbättring bedöms som stor.  

 

Tidsåtgång 

De föreslagna förändringarna kommer att ta en del tid att införa. Detta då koncepten som 

tagits fram i detta projekt måste tas vidare först till prototyp-stadiet för att testas så att 

de funkar innan de kan tas i produktion. Sedan måste logistiken kring montering 

analyseras, vad ska göras, vart och hur för att få flödet att fungera på bästa sätt. Dessutom 

måste tillverkningen av ramen ses över och göras om. Det kommer nog att behövas ett 

eller två år för att implementera allt så att det flyter på som det skall, minst. 
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Förväntad resursåtgång 

Då de två första föreslagna förändringarna innebär en förändring av designen kommer 

materialåtgången att öka något, med två extra skruvar (armstöd) och tillägg av gänga 

(ram + hylsa). Dessa designändringar och materialbytet på ramen innebär också att nya 

verktyg kommer att behövas för att tillverka de nya delarna vilket också kommer att 

kräva en del nya resurser.  

 

Förväntad energiåtgång 

De designändringar som behövs för att implementera förändringarna och förbättra eller 

minska rullstolens miljöpåverkan kommer att kräva lite extra energi då nya verktyg 

måste tas fram och de ingående delarna blir lite fler (två extra skruvar) och lite större 

(stålhylsan) respektive lite mindre (ramen i komposit). Att implementera det 

materialbyte som föreslås i detta förslag förväntas dock kunna minska den energi som 

rullstolen använder under sin livstid. 

 

Förväntad miljöpåverkan  

Att separera de mixade materialen kommer att se till så att mer material kan återvinnas 

istället för att de delar där materialen är mixade läggs på deponi. Förhoppningen är då 

att detta skall kunna hjälpa till att minska rullstolens totala miljöpåverkan. Att även 

implementera det materialbyte/byte av tillverkningsprocess som föreslås tros även det 

kunna ge en minskad miljöpåverkan. Förändringarna kanske kan bidra till en temporär 

ökning av miljöpåverkan när dessa implementeras men den totala påverkan skall ändå 

kunna minskas med tiden. 

 

Lager 2: Intressenter 

När förändringar som den som föreslås här är det viktigt att bevaka vilka intressenter 

som kan tänkas vara involverade och hur deras intressen i frågan ser ut. Om det skulle 

vara så att dessa inte has i åtanke då en förändring skall genomföras kan det leda till att 

förändringen inte går att genomföra eller att det åtminstone blir väldigt svårt att få 

igenom den.  

 

I detta fall finns det ett antal olika intressenter som det kan vara bra att lägga intresse på. 

Dessa är investerare, underleverantörer, kunder (hjälpmedelscentraler) och även 

regeringen. Alla dessa har olika intressen och kommer att påverkas på olika sätt av 

införandet av denna förändring:  Investerare, såväl nya som gamla, kommer förmodligen 

att ha mycket att säga om hur de vill se denna förändring implementerad för att de skall 

fortsätta med de investeringar som de har i företaget. De påverkade underleverantörerna 

kommer att behöva ta fram nya verktyg för att kunna hantera och tillverka de nya 

designförslagen. Företagets kunder, hjälpmedelscentraler runt om i världen, kommer att 

behöva köpa in de nya rullstolarna med de nya delarna och då är det viktigt att visa att 

det kommer att vara värt det för dem.  Regeringens intressen i detta företag och i detta 

förslag ligger inom huruvida de arbetar på ett sätt som uppfyller de mål som ställts upp i 

Agenda 2030. Att då genom detta förslag visa att de tar miljöarbetet på allvar och att de 
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kan visa upp en faktisk förbättring är väldigt viktigt. För att visualisera de nämnda 

intressenterna, deras intressen, grad av inflytande och deras relation till varandra har en 

”intressentkarta” använts, se Figur 45 nedan.  

 

 
Figur 45. Intressentkarta 

För att se vilka av intressenterna som är viktigast att uppmärksamma har en diagonal 

linje dragits från stort intresse till stort inflytande. De intressenter som ligger ovanför 

linjen, i figuren, är de som har störst inflytande samt intressen. Det är även dessa 

intressenters intressen som är viktigast att uppfylla. I detta fall inkluderar dessa främst 

regeringen och investerare men det är även viktigt att ta kundernas och 

underleverantörernas intressen i beaktande då båda dessa ligger strax över den 

diagonala linjen. 

 

Lager 3: Faktasökning 

För att ta reda på vilken effekt införandet av detta förslag skulle ha på rullstolens 

påverkan så har fakta insamlats med hjälp av jämförelser och analyser i programvaran 

SimaPro. Nedan presenteras resultatet från dessa jämförelser, där de befintliga 

modulerna och materialen samt tillverkningsprocesser jämförs med de nya förslagen. 

Val av material och tillverkningsprocess 

För att kunna jämföra det nya materialet med det befintliga samt undersöka påverkan 

över livstiden, byttes materialet på ramen ut mot aluminiumkomposit och jämfördes med 

den befintliga ramen som är tillverkad av återvunnet aluminium. Resultatet visar att det 

nya materialet, aluminiumkomposit, har en större miljöpåverkan än det befintliga, med 

ungefär ~30%, se Figur 46.  
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Figur 46. Jämförelse mellan aluminiumram (befintliga) mot kompositram (nya). 

 

De specifika värdena från resultatet av jämförelsen mellan materialen visas i Tabell 21. 

Där aluminiumramen har en klimatpåverkan på ~554 kg CO2 eq och kompositram har en 

på ~690 kg CO2 eq, vilket är en skillnad på 136 kg CO2 eq. Vid användning av vatten 

använder aluminiumramen ~266 m3 och kompositram ~305 m3, en skillnad på 39 m3. 

Vad gäller energianvändningen används det ~1656 MJ mer energi i kompositramen än 

aluminiumramen.  
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Tabell 21. Jämförelse mellan det befintliga materialet och det nya material förslaget. 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Befintligt material – 
Återvunnet aluminium (Al-
6063 T6) 
 

Nytt material – 
Aluminiumkomposit 
(W6A10A-T6) 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

2,1482 2,9581 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

1,1674 1,4150 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

553,7219 689,5653 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

2,9056 3,3832 

Vattenanvändning [m3] 
 

265,9226 305,1377 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

7353,9602 8677,4348 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

1251,7823 1351,2548 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,3923 0,4831 

Energianvändning – Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

109,4916 129,5420 

Energianvändning – Förnybar, 
vind, sol och jordvärme [MJ] 
 

110,7160 117,1717 

Energianvändning – Förnybar, 
vatten [MJ] 
 

465,1786 671,3679 

Total energianvändning [MJ] 
 

9291,521 
 

10947,25 
 

 

Figur 47 visar livscykelfaserna över ramen med det befintliga materialet samt det nya 

materialet, återvunnet aluminium och aluminiumkomposit. Då användningsfasen och 

transporten är oberoende av vilket material modulen är tillverkad i, är de två faserna inte 

med i diagrammet. Resultatet visar att det nya materialet har en högre miljöpåverkan i 

materialfasen med 20 % och tillverkningsfasen med 3 %. Vad gäller resthanteringen ger 

återvunnet aluminium en miljönytta på 86 % mer än aluminiumkomposit. Anledning till 

att aluminiumkompositen ger mindre miljönytta är för att komposit är tillverkad av flera 

olika material, för att få de önskade egenskaperna. Detta gör att det blir svårare att 

separera materialen vid återvinningen.  
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Figur 47. Jämförelse mellan det befintliga och nya materialet genom ramens livscykel. 

 

De specifika värdena från miljöutsläppen och användningen av vatten samt energi på de 

olika miljöpåverkanskategorierna visas i Tabell 22. Där det befintliga materialet är 

markerad i blå och det nya materialet i rött. Resultatet visar att skillnaden mellan 

materialen inte är så stor när det gäller materialfasen och tillverkningsfasen. Den största 

skillnaden är vid resthanteringen då miljönyttan för koldioxidutsläppen är ungefär -55 

kg CO2 eq för återvunnet aluminium och ungefär -4 kg CO2 eq för aluminiumkomposit. 

När det gäller miljönytta för användning av vatten och energianvändningen, 

resthanteringen, har återvunnet aluminium ungefär -9 m3 samt ungefär -564 MJ för 

energianvändning. Aluminiumkomposit har ungefär -1 m3 och -40 MJ, vilket är ungefär 

9–11 gånger mindre miljönyttan än som fås vid resthantering av återvunnet aluminium. 
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Tabell 22. Värdena på miljöutsläppen, vattenanvändningen och energianvändningen för det befintliga samt 
nya materialet. 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Material Tillverkning Resthantering 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

0,097 
0,127 

 

1,313 
1,381 

 

-0,338 
-0,024 

 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

0,041 
0,065 

 

0,619 
0,650 

 

-0,076 
-0,005 

 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

14,878 
17,252 

 

316,397 
332,308 

 

-54,553 
-3,818 

 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

0,067 
0,087 

 

1,541 
1,618 

 

-0,157 
-0,011 

 

Vattenanvändning [m3] 
 

4,882 
9,401 

 

137,315 
144,050 

 

-9,247 
-0,647 

 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

160,673 
190,354 

 

3992,431 
4190,804 

 

-478,345 
-33,491 

 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

17,071 
21,045 

 

626,217 
658,250 

 

-17,437 
-1,221 

 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,067 
0,098 

 

0,138 
0,147 

 

-0,009 
-0,001 

 

Energianvändning – 
Förnybar, biomassa [MJ] 
 

5,437 
7,621 

 

54,994 
57,898 

 

-5,692 
-0,399 

 

Energianvändning – 
Förnybar, vind, sol och 
jordvärme [MJ] 
 

1,133 
1,357 

 

54,682 
57,382 

 

-0,460 
-0,032 

 

Energianvändning – 
Förnybar, vatten [MJ] 
 

16,601 
49,439 

 

277,651 
291,964 

 

-61,677 
-4,319 

 

Total energianvändning [MJ] 
 

200,981 
269,914 

 

5006,113 
5256,444 

 

-563,621 
-39,461 

 

 

Som nämndes tidigare är komposit ett hållbart material, vilket kan förlänga ramens 

livslängd. Om livslängden på ramen med det nya materialet, aluminiumkomposit, 

förlängs kan detta påverka den totala påverkan per år. Den livslängd som ramen antas ha, 

med det nya materialet är 17 respektive 20. Resultatet med en jämförelse över 

klimatpåverkan per år för ramen med det befintliga materialet med en livslängd på 13, 

ramen med det nya materialet med en livslängd på 17 samt ramen med det nya materialet 

med en livslängd på 20 år, kan ses i Figur 48. 
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Figur 48. Ramen i jämförelse med de olika materialens klimatpåverkan per år. 

Resultatet visar att med det nya materialet och en förlängd livslängd minskar den totala 

miljöpåverkan för ramen med ungefär 3 kg CO2 per år. För vattenanvändningen per år se 

Figur 49. 

 

 
Figur 49. Ramen i jämförelse med de olika materialens vattenanvändning per år. 

Även resultatet från vattenanvändningen visar en liten minskning av den totala 

miljöpåverkan med ungefär 2 m3 vattenanvändning per år.  
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Slutligen visar Figur 50 energianvändningen i jämförelsen mellan det befintliga 

materialet och det nya materialet med olika livslängd. Resultatet här, som i de tidigare 

två, visar att en förlängd livslängd ger en mindre påverkan. Med en energianvändning på 

83 MJ mindre per år än med det befintliga materialet. 

 

 
Figur 50. Ramen i jämförelse med de olika materialens energianvändning per år. 

För att undersöka hur ett byte av tillverkningsprocess för ramen påverkar de olika 

miljöpåverkanskategorier, har en jämförelse gjorts mellan tillverkningsmetod X av 

aluminium och svetsning, extrudering samt CNC. I undersökningen exkluderas bockning 

av rör då denna tillverkningsprocess eller liknande tillverkningsprocess inte hittades i 

programmet SimaPro. Resultatet visar att med den nya tillverkningsprocessen fås 

minskad miljöpåverkan på ungefär 70 % på nästan alla kategorier. Med undantag för 

energianvändning av icke förnybar biomassa som har en ökning på ungefär 20 % MJ, se 

Figur 51. 
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Figur 51. Jämförelse mellan tillverkningsmetod X av aluminium (befintlig) och svetsning, extrudering samt 

CNC (ny). 

 

Vad Tabell 23 då visar är att ramen som tillverkas med svetsning, extrudering och CNC 

har en betydligt lägre påverkan än den befintliga ramen som tillverkas med 

tillverkningsmetod X. Förutom på en kategori, vad gäller användningen av icke förnybar 

energi, biomassa där den befintliga ramen har en lägre användning av energi än den som 

tillverkas med svetsning, extrudering och CNC. Den nya tillverkningsprocessen har i den 

kategorin, icke förnybar energi – biomassa, en användning på ~0,02 MJ mer än 

tillverkningsmetod X. 
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Tabell 23. Jämförelse mellan den befintliga tillverkningsprocessen (tillverkningsmetod X) och den nya 
tillverkningsprocessen (extrudering, svetsning och CNC). 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Befintlig tillverkningsprocess 
– Tillverkningsmetod X 
 

Ny tillverkningsprocess – 
Extrudering, svetsning och 
CNC 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

0,2176 0,7059 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

0,0861 0,3301 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

41,5960 165,7057 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

0,1622 0,8049 

Vattenanvändning [m3] 
 

12,8814 71,1042 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

453,9013 2077,6403 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

71,2741 321,6637 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,1225 0,1026 

Energianvändning – Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

13,6201 30,2190 

Energianvändning – Förnybar, 
vind, sol och jordvärme [MJ] 
 

3,9072 27,9092 

Energianvändning – Förnybar, 
vatten [MJ] 
 

43,5914 147,1329 

 

Då en ändring av tillverkningsprocess kan leda till en kortare livslängd gjordes en 

undersökning där den nya tillverkningsprocessen med kortare livslängd jämfördes med 

den befintliga tillverkningsprocessen med längre livslängd. I denna undersökning 

undersöktes två scenarion, ett värsta fall-scenario då livslängden med den nya 

tillverkningsprocessen endast är 4,3 år och ett andra scenario när ramen har en livslängd 

på 6,5 år. Antagandet av 6,5 år är från de befintliga rullstolarna där ramen är tillverkad 

av bockade rör. Resultatet visas i Figur 52 där det visas att de nya tillverkningsprocesserna 

med en kortad livslängd till 4,3 år ger en ökning på miljöpåverkan med ungefär 30 – 40% 

på alla miljöpåverkanskategorier. En minskad livslängd på ungefär 6,5 år ger däremot en 

minskning med 0,1 – 20 % i de flesta miljöpåverkanskategorier förutom 

energianvändning för icke förnybar biomassa och förnybar biomassa, där är det en 

ökning på ungefär 5 – 40 %. 
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Figur 52. Jämförelse med ramen med de nya tillverkningsprocesserna (kortad livslängd) och befintliga 
tillverkningsprocessen. 

En tabell med de specifika värdena för utsläppen visas Tabell 24. Där visas det att de nya 

tillverkningsprocesserna med en livslängd på 6,5 år ger en mindre påverkan än den 

befintliga tillverkningsprocessen. Detta med en skillnad på ~0,4 kg CO2 eq 

koldioxidutsläpp, 36,5 m3 vattenanvändning och 4070 MJ energianvändning.  
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Tabell 24. Specifika värdena för jämförelse i livslängd mellan befintlig tillverkningsprocess och nya 
tillverkningsprocesserna 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Befintlig 
tillverkningsprocess 
(13 år) 
 

Ny 
tillverkningsprocess 
(4,3 år) 
 

Ny 
tillverkningsprocess 
(6,5 år) 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

3,4841 
 

4,7383 
 

3,4825 
 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

1,6861 
 

2,3570 
 

1,6858 
 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

763,9797 
 

975,8008 
 

763,6276 
 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

4,0009 
 

5,6806 
 

3,9998 
 

Vattenanvändning [m3] 
 

351,3233 
 

471,9779 
 

314,5476 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

10240,9230 
 

13365,5490 
 

8908,5522 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

1553,0281 
 

2225,7400 
 

1485,3402 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,9820 
 

2,1377 
 

1,4253 
 

Energianvändning – 
Förnybar, biomassa [MJ] 
 

173,2861 
 

273,2296 
 

182,5067 
 

Energianvändning – 
Förnybar, vind, sol och 
jordvärme [MJ] 
 

131,9139 
 

177,7626 
 

118,6087 
 

Energianvändning – 
Förnybar, vatten [MJ] 
 

620,6292 
 

746,1779 
 

497,4827 
 

Total energianvändning 
[MJ] 
 

16790,5968 
 

11193,9159 
 

12720,7622 
 

 

För att veta hur mycket påverkan de nya tillverkningsprocesserna gör i långsikt, 

undersöktes det befintliga samt nya tillverkningsprocessernas påverkan per år i 

koldioxidutsläpp, vattenanvändning samt energianvändning. Resultatet för 

koldioxidutsläppen som ramen med den befintliga tillverkningsprocessen samt nya 

tillverkningsprocessen ger visas i Figur 53.  

 



77 
 

 
Figur 53. Ramen i jämförelse med de olika tillverkningsprocessernas klimatpåverkan per år. 

Figuren visar att tillverkningsprocessen med en livslängd på 4,3 år har den högsta 

miljöpåverkan och den befintliga tillverkningsprocessen med längre livslängd på 13 år 

har lägst miljöpåverkan. En skillnad på 85 kg CO2 eq i jämförelse med de nya 

tillverkningsprocesserna med 4,3 år och 36 kg CO2 eq med de nya 

tillverkningsprocesserna med livslängden på 6,5 år.  

 

Figur 54 visar jämförelse av vattenanvändning per år, där den befintliga lösningen har en 

vattenanvändning på 27 m3 per år och de nya tillverkningsprocesserna har 66 m3 per år 

för 4,3 år respektive 43 m3 per år för 6,5 år.  

 

 
Figur 54. Ramen i jämförelse med de olika tillverkningsprocessernas vattenanvändning per år. 
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Energianvändningen per år för respektive tillverkningsprocess och livslängden för 

respektive process visas i Figur 55. Även här har den befintliga tillverkningsprocessen 

med en livslängd på 13 år, minst miljöpåverkan med en energianvändning på 979 MJ per 

år. De nya tillverkningsprocesserna med en livslängd på 4,3 år har högst 

energianvändning med 2406 MJ per år och nya tillverkningsprocesserna med livslängden 

6,5 år har 1591 MJ energianvändning per år. 

 

 
Figur 55. Ramen i jämförelse med de olika tillverkningsprocessernas energianvändning per år. 

Slutligen visar samtliga diagram att med det nya tillverkningsprocesserna skulle ramen 

ha en ökning med ungefär 240 % respektive 160%, då livslängden för ramen förkortas 

till 4,3 år samt 6,5 år.  
 

Ram + hylsa 

För att jämföra det nya konceptet med den befintliga lösningen för stålhylsan och ramen, 

görs ett scenario där den lilla delen av ramen där stålhylsan är insatt antas hamna i 

deponi. Det vill säga den delen sågas av och hamnar i deponi medan de resterande 

delarna hamnar i återvinningen. 

 

Figur 56 visar hur de två konceptens påverkan skiljer sig procentuellt. Vad som då kan 

ses är att skillnaden mellan de två är ytterst liten men koncept 1 är ändå det bättre på alla 

punkter, med en minskning på ungefär 2 – 3%. Den kategori där det skiljer sig minst är 

användningen av förnybar energi, vind, sol och jordvärme. 
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Figur 56. Diagram över jämförelse mellan befintliga lösningen och Koncept 1 för ramen samt hylsan. 

 

Den jämförande analysen av den befintliga ramen där hylsan sätts in permanent 

gentemot det föreslagna konceptet där hylsan skruvas in presenteras nedan, se Tabell 25. 

I denna analys betraktades och jämfördes en ram av varje med varandra för att se vilken 

av dem som stod för den lägsta påverkan.  

Värdena i Tabell 25 visar att Koncept 1 har en lägre påverkan på alla punkter. Denna 

skillnad är dock inte speciellt stor, till exempel så skiljer det bara ~2,32 kg CO2 eq mellan 

det befintliga och det nya konceptet vad gäller utsläpp av koldioxid. 

  

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Jämförelse mellan befintliga lösningen med koncept 1 
(ram och hylsa)

Befintlig  lösning - Ram & hylsa Koncept 1 - Ram & hylsa

Energianvändning



80 
 

Tabell 25. Specifika värden på jämförelse mellan en ihopsatt ram och hylsa (befintlig) med separerade ram 
och hylsa (Koncept 1) 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Befintlig lösning – Ram och 
hylsa  
 

Koncept 1 – Ram och hylsa 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

0,5370 0,5226 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

0,2919 0,2886 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

138,4305 136,1129 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

0,7264 0,7197 

Vattenanvändning [m3] 
 

66,4806 66,0910 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

1838,4901 1818,2857 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

312,9456 312,2515 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,0981 0,0977 

Energianvändning – Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

27,3729 27,1390 

Energianvändning – Förnybar, 
vind, sol och jordvärme [MJ] 
 

27,6790 27,6649 

Energianvändning – Förnybar, 
vatten [MJ] 
 

116,2947 113,6880 

Total energianvändning [MJ] 
 

2322,8803 2299,1268 

 

Resultatet visar att minskningen av påverkan för den nya koncepten av stålhylsan och 

ramen inte alls är stor, detta är på grund av att det enbart är en liten del som hamnar i 

deponi i jämförelse med det som hamnar i resthanteringen. Det vill säga de resterande 

delarna av ramen.  

 

Armstöd 
För att kunna avgöra vilken lösningen som har minst miljöpåverkan mellan den befintliga 

lösningen och Koncept D för armstödet, gjordes en jämförelse i SimaPro, där lösningarna 

jämfördes mot varandra i de olika miljöpåverkanskategorierna. I jämförelserna antas det 

vara två resthanteringsscenarier, där första scenariot är att enbart den delen med 

materialmix som hamnar i deponi, det vill säga den delen sågas av och hamnar i deponi 

och resterande delar återvinns. I andra scenariot hamnar hela armstödet i deponi.  
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Resultatet från första scenariot, se Figur 57, visar att det nya konceptet har en mindre 

miljöpåverkan i jämförelse med den befintliga lösningen. I vissa 

miljöpåverkanskategorier är miljönyttan större än påverkan, när det gäller det nya 

konceptet, exempel är vid försurning och vattenanvändning. De 

miljöpåverkanskategorier som har en negativ procenthalt visar att miljönyttan i denna 

kategori är större än påverkan. Miljönyttan är, till exempel den energi, som fås tillbaka 

vid resthanteringen.  

 

 
Figur 57. Scenario 1 – Jämförelse mellan den befintliga lösningen på armstödet med det nya konceptet på 

armstödet, Koncept D. 

 

De specifika värden från miljöpåverkan av jämförelsen mellan den befintliga lösningen 

och Koncept D visas i Tabell 26. Resultatet visar att miljöpåverkan för Koncept D är 

mindre i alla miljöpåverkanskategorier än den befintliga lösningen. Till exempel har 

Koncept D ett koldioxidutsläpp på ~1,8 kg CO2 eq och den befintliga lösningen har ~3,2 

kg CO2 eq, vilket är en skillnad på 1,4 kg CO2 eq. Vid användning av vatten och energi har 

det nya konceptet en användning på 0,3 m3 och 17 MJ mindre än den befintliga lösningen. 
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Tabell 26. Specifika värden på jämförelse mellan den befintliga lösningen på armstödet med Koncept D 
(scenario 1). 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Befintlig lösning – Armstöd 
(liten del som hamnar i deponi) 
 

Koncept D - Armstöd 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

0,0039 
 

-0,0075 
 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

0,0080 
 

0,0046 
 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

3,1876 
 

1,7873 
 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

0,0165 
 

0,0112 
 

Vattenanvändning [m3] 
 

2,0766 
 

1,7571 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

68,4635 
 

54,0204 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

13,7271 
 

13,3059 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,0184 
 

0,0173 
 

Energianvändning – Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

2,3983 
 

2,2426 
 

Energianvändning – Förnybar, 
vind, sol och jordvärme [MJ] 
 

0,8297 
 

0,8275 
 

Energianvändning – Förnybar, 
vatten [MJ] 
 

-2,1898 
 

-4,2114 
 

Total energianvändning [MJ] 
 

83,2472 66,2023 

 

Figur 58, visar resultatet från scenario 2 där den befintliga lösningen av armstödet 

jämfördes med det nya konceptet. Resultatet från scenario 2 visar att minskningen blir 

större än i scenario 1, detta är för att moduler som hamnar i deponi återvinns inte vilket 

leder till att miljönyttan blir noll och miljöpåverkan blir större. Diagrammen visar att vid 

försurning och vattenanvändning blir miljönyttan större än miljöpåverkan och i de 

resterande miljöpåverkanskategorier är det en minskning mellan 20 – 80 %. 
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Figur 58. Scenario 2 – Jämförelse mellan den befintliga lösningen på armstödet med det nya konceptet på 

armstödet, Koncept D. 

 

Tabell 27 visar de specifika utsläppsvärdena från diagrammen ovan, där den befintliga 

lösningen jämförs med Koncept D. Där skillnaden på koldioxidutsläppen, 

vattenanvändningen samt energianvändningen är ~8,2 kg CO2 eq, 1,5 m3 och 96,3 MJ. 
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Tabell 27. Specifika värden på jämförelse mellan den befintliga lösningen på armstödet med Koncept D 
(scenario 2). 

Miljöpåverkanskategorier 
 

Befintlig lösning – Armstöd 
(hela armstödet hamnar i deponi) 
 

Koncept D - Armstöd 
 

Försurning [kg SO2 eq] 
 

0,0477 
 

-0,0075 
 

Övergödning [kg PO4 eq] 
 

0,0196 
 

0,0046 
 

Klimatpåverkan  
[kg CO2 eq] 
 

9,9543 
 

1,7873 
 

Fotokemisk oxidation  
[kg C2H4 eq] 
 

0,0371 
 

0,0112 
 

Vattenanvändning [m3] 
 

3,3336 
 

1,7571 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, fossil [MJ] 
 

135,2728 
 

54,0204 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, kärnkraft [MJ] 
 

17,2555 
 

13,3059 
 

Energianvändning – Icke 
förnybar, biomassa [MJ] 
 

0,0198 
 

0,0173 
 

Energianvändning – Förnybar, 
biomassa [MJ] 
 

3,2886 
 

2,2426 
 

Energianvändning – Förnybar, 
vind, sol och jordvärme [MJ] 
 

0,9932 
 

0,8275 
 

Energianvändning – Förnybar, 
vatten [MJ] 
 

5,6977 
 

-4,2114 
 

Total energianvändning [MJ] 
 

162,5277 
 

66,2023 

 

Lager 4: Fatta ett beslut  

Baserat på fakta från det föregående lagret finns det tillräckligt med grund för att fatta ett 

beslut om det är värt att införa de föreslagna förändringarna eller inte. De beslut som 

rekommenderas gällande varje förslag presenteras nedan.  

Byte material och tillverkningsprocess 

Fakta som togs fram i det föregående lagret visar att byta ut materialet i ramen, den 

modul som den tidigare analysen visade hade störst påverkan, till en komposit skulle 

innebära en ökning av påverkan. Dock skulle livslängden kunna bli längre och därigenom 

skulle påverkan per år kunna minskas. Innan ett beslut tas kring denna förändring så 

behöver fler undersökningar om livslängden hos den befintligs ramen genomföras.  
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Att byta ut tillverkningsmetod X mot svetsning, extrudering och CNC som 

tillverkningsprocess kommer att, enligt analysen som gjorts i det föregående lagret, ge en 

stor minskning av miljöpåverkan och användningen av vatten samt energi förutom på en 

punkt. Men detta byte medför en kortare livslängd, som i längden kommer att ge en högre 

total miljöpåverkan.  

Att införa detta förslag skulle kunna minska ramens miljöpåverkan i tillverkningsfasen 

men med minskad livslängd som i sin tur leder till ökad totala miljöpåverkan i längden. 

Detta förslag rekommenderas därför inte att införas. 

Ram + hylsa 

Skillnaden i påverkan mellan koncept 1 och den befintliga lösningen är ganska liten men 

påverkan hos koncept 1 är ändå lägre på alla punkter så att införa denna förändring skulle 

minska påverkan. Sedan, om 10 Golden Principles betraktas, så kommer materialmixen 

att minska vilket innebär att det minusbetyg som denna GP fått kan ökas till en 0 med 

införandet av detta förslag, även inräknat armstödet. Allt detta sammantaget så 

rekommenderas införandet av detta förslag. 

Armstöd 

Resultatet från båda scenarion visar att införandet av det nya konceptet, Koncept D, 

skulle leda till en minskning av den totala miljöpåverkan. Detta skulle även underlätta 

återvinningsarbetet då gummistödet och metallskelettet tillverkas samt monteras 

separat. Detta koncept rekommenderas därför att införas. 
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6 Diskussion  

I detta kapitel redovisas diskussionen och slutsatsen kring resultatet som togs fram från 

SimaPro samt CES EduPack i förgående kapitel. Resultaten kring de framtagna koncepten, 

samt materialval, tillverkningsprocess och val av metod diskuteras och därefter avslutas 

kapitlet med en slutsats samt vidare arbeten. 

6.1 Diskussion av vald metod 

För att genomföra LCA:n användes två olika LCA-verktyg som CES Edupack och SimaPro. 

Anledning till att CES Edupack användes är för att få en mer grundläggande bild på hur 

den totala miljöpåverkan ser ut men framför allt för att utnyttja programmets material-

verktyg. Utifrån programmet kunde en förenklad LCA tas fram och därav förslag på 

förbättrat material. SimaPro användes sedan för att utföra den kompletta LCA:n samt 

jämförelserna mellan förslagen och det befintliga lösningarna. SimaPro valdes att 

användas i detta projektet för att programmet fanns tillgänglig för studenter på KTH men 

framför allt för att det är en godkänd metod enligt PCR:n. Det vill säga att LCA:n som tas 

fram med datorprogrammet SimaPro kan användas som grund för framtagning av en 

EPD. Med hjälp av metoden 10 GP kunde förslag på förbättringar samt designlösningarna 

tas fram. Anledningen till att 10 GP valdes att användas i detta projektet var för att den, 

baserat på framtagna fakta från den genomförda LCA:n möjliggör framtagandet av många 

olika förslag till förbättringar inom olika kategorier. Nackdelen med denna metod är dock 

att viktningen av de kategorierna inte är objektivt, även om fakta är densamma, 

prioriterar personer olika.  

 

Metoden 5 Layer approach användes sedan för att analysera och utvärdera de framtagna 

förslagen samt koncepten och utifrån besluten kunde välinformerade beslut tas om 

huruvida förslagen är värda att genomföra eller inte. Metoden valdes då det är en relativt 

enkel metod för att via fakta ta beslut om ett förslag är värt att genomföra. Problemet som 

uppstod vid användning av metoden i detta projekt är bedömningen av tidsspann och 

resursbehov då det är svårt att veta hur mycket tid samt resurser som kommer att behöva 

användas för att genomföra förändringarna som föreslås. Detta innebär att de värden 

som antas inte stämmer helt då de är baserade på antaganden. De flesta intressenterna 

som nämndes i 5 Layer approach har varit till en stor hjälp under projektets gång, dels 

har det varit möten med både kunder samt hjälpmedelscentraler. Mötena gav relevanta 

information samt vilka behov och intressen intressenterna har. Regeringens intressen är 

även bakgrunden till att detta projektet genomfördes, för att uppnå målen i Agenda 2030. 

De intressenter som inte varit inkopplade i detta projekt är investerare och 

underleverantörer och vid vidare arbete med framtagning av en miljövarudeklaration är 

det viktigt att ta in även deras intressen. 

 



88 
 

6.2 Diskussion kring resultatet från fas 1 

Resultatet från överblicken av den förenklade LCA:n från CES Edupack visade att 

drivhjulet hade högst påverkan i både marknad 1 och marknad 2. Detta skiljer sig från 

SimaPro där resultatet visade att ramen hade högst påverkan vad gäller marknad 1. 

Anledningen till detta kan bero på att transporten för vissa delar är mer specifik i SimaPro 

och även var delarna tillverkas någonstans. I artikeln, ”A comparative life cycle 

assessment of conventional hand dryer and rollpaper towel as hand drying methods”, 

som nämndes tidigare diskuterade författaren om hur mycket påverkan kan skiljas 

beroende var materialen samt tillverkningen sker. Detta antas vara anledningen till 

varför resultaten skiljer sig från CES Edupack och SimaPro. Det är även en viktig faktor 

att veta var olika material, tillverkning och var produkten används, då alla länder har 

olika tillverkning gällande material och produkter samt hur produkten ska resthanteras.  

 

Resultatet från fas 1 visade att marknad 1, då rullstolen resthanterades efter varje 

användare, hade betydligt högre miljöpåverkan än marknad 2, då rullstolen återanvänds, 

se Tabell 12. Detta är för att det tar betydligt mycket mer energi, vatten samt 

miljöpåverkan att tillverka en hel rullstol än att rekonditionera den, då 

rekonidtioneringsfasen är så pass liten i jämförelse med tillverkningsfasen. Resultatet 

från marknad 1 och marknad 2 skiljde sig även då i marknad 1 visade det att vid 

tillverkningsfasen har ramen högst påverkan men i marknad 2 är det drivhjulet och 

därefter ramen. Anledning till detta är för att ramen inte återanvänds i marknad 1 men 

rekonditioneras och återanvänds i marknad 2, och drivhjulet resthanteras efter en 

användare i båda marknaderna. Detta är ett bevis på att miljöpåverkan minskas vid 

återanvändning och rekonditionering, det vill säga ju längre livslängden produkten har.  

 

Diagrammen från djupare undersökning av tillverkningsfasen visar att 

tillverkningsmetod X av aluminium har högst miljöpåverkan och denna 

tillverkningsprocess används för tillverkning av ramen. Anledningen till att den 

tillverkningsprocessen har så höga värden är för tillverkningsprocessen 

tillverkningsmetod X av aluminium som används för att tillverka ramen, en sådan metod 

tar lång tid att utföra. Då materialet måste smältas ner till smältpunkten och med högt 

tryck matas in i en önskad form. Detta kräver mycket energi, värme samt vatten, och leder 

därmed till de höga siffrorna i miljöpåverkan.  

 

Genom att minska tillverkningen av rullstolar och återanvända samt rekonditionera dem 

ökar inte bara produktens livslängd utan även minskningen av miljöpåverkan, då 

påverkan sprids ut på längre tid. Effekten av detta är då att påverkan per år kan minskas. 

Att däremot inte återanvända ökar påverkan och ju kortare tid den används desto större 

blir påverkan för att påverkan sprids ut på en kortare period vilket innebär att påverkan 

per år blir högre. Att få fler att återanvända de rullstolar som idag finns på marknaden 

kan då vara det bästa sättet att minska påverkan.  
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Informationen om användningen av energi och vatten samt miljöutsläppen är den data 

som finns i SimaPro och är beräknad från den data som används i Europa, vilket inte kan 

tolkas som det exakta värdet som används idag i fabrikerna för tillverkning av modulerna. 

6.3 Förslag på material och tillverkningsprocess 

Resultatet från marknad 1 och 2 visade att ramen hade högst påverkan men då ramen är 

en så pass komplex del som företaget har använt i flera år och som uppfyller alla 

funktioner som rullstolen X behöver, valdes det att inte undersöka konstruktionen hos 

ramen. Detta resulterar i att enbart undersöka byte av material samt tillverkningsprocess 

för ramen. Syftet var att undersöka ett material samt tillverkningsprocess för att minska 

den totala miljöpåverkan på tillverkningsfasen. Då material och tillverkningsprocess går 

hand i hand, kan byte av material påverka tillverkningsprocessen. Detta kan då leda till 

att materialet samt tillverkningsprocessen inte bara byts ut i ramen utan även på andra 

moduler som använder sig av samma tillverkningsprocess. 

 

Det nya materialet som undersöktes hade bättre mekaniska egenskaper som sträckgräns 

och elasticitets modul, men hade dock en aning högre densitet, vilket gör att modulen kan 

blir tyngre. Materialet valdes ut i form av att minska påverkan för tillverkningsmetod X 

av aluminium, då materialet oftast är kopplad till tillverkningsprocesser. I denna 

undersökning visade det sig att byte av material skulle ge en ökning på 136 kg CO2 eq 

klimatpåverkan, 39 m3 vattenanvändning och ~1655 MJ energianvändning. Detta är för 

att den befintliga lösningen idag är gjord av 100 % återvunnet aluminium, vilket gör att 

miljönyttan blir större och ger tillbaka mer vid återvinningen än vad kompositen gör. Då 

komposit är tillverkad av olika material och endast 80 – 89 % är av aluminium, blir det 

svårt att separera och återvinna alla material. Resultatet från Figur 47 visade att det som 

skiljer sig mest gällande den befintliga lösningen och det nya materialet är vid 

resthanteringsfasen. Där den befintliga lösningen ger en miljönytta på 9 – 11 % mer än 

vad det nya materialet ger. Då komposit är ett mer hållbart material visade det att 

införandet av materialet i ramen kan medföra en förlängd livslängd. Resultatet från 

diagrammen i Figur 48, Figur 49 och Figur 50 visar att ramen med det nya materialet och 

förlängd livslängd orsakar mindre påverkan än det befintliga. Dock saknas information 

om hur mycket livslängden ökar med vid byte av aluminium till komposit, och de 

livslängden som har valts är bara ett antagande. Detta resultat kan därför inte tolkas som 

trovärdigt, utan tester måste göras för att säkerställa resultatet.  

När en annan tillverkningsprocess undersöktes för användning av aluminiumkomposit, 

hittades enbart tillverkningsprocess som används för att tillverka cykelramar, vilket är 

svetsning, extrudering och CNC. Då dessa tillverkningsprocesser går att använda med 

aluminium, gjordes en undersökning där dessa tillverkningsprocesser jämfördes med 

den befintliga tillverkningsprocessen, tillverkningsmetod X av aluminium. 

Resultatet från jämförelserna med den befintliga tillverkningsprocessen mot de nya 

tillverkningsprocesserna visade en minskning av den totala miljöpåverkan på kortare 
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sikt. Då en rullstol från material till resthantering undersöktes hade det nya 

tillverkningsprocesserna mycket mindre miljöpåverkan, ungefär 80 % minskning på 

nästan alla miljöpåverkanskategorier. Denna tillverkningsprocess tillsammans med 

bockning används dock idag på vissa befintliga rullstolar och kan orsaka att rullstolens 

livslängd halveras. En undersökning på en minskad livslängd, 4,3 år och 6,5 år, på ramen 

gjordes därför tillsammans med den nya tillverkningsprocessen för att se om 

minskningen är långsiktigt eller inte. Värdena från SimaPro visade att miljöpåverkan per 

år för de nya tillverkningsprocesserna orsakade en ökning på 240 % respektive 160 % av 

den miljöpåverkan som den befintliga lösningen har idag. Detta bevisar att även om de 

nya tillverkningsprocesserna ger en minskning på tillverkningsfasen resulterar de ändå i 

en ökning av den totala miljöpåverkningen på lång sikt om livslängden förkortas. 

6.4 Diskussion kring de framtagna koncepten 

Vid framtagandet av det koncept som skulle separera ramen och stålhylsan ifrån 

varandra genomfördes en FEM-analys. Resultatet av denna analys visade att 

säkerhetsfaktorn med de pålagda krafterna var relativt hög. Vad detta då kan bero på är 

att endast en liten del av ramen ritades upp för att genomföra analysen och för att få ett 

mer riktigt/säkert resultat så kan det vara bra att rita upp hela modellen och göra om 

testerna. Resultatet visade även att endast en liten minskning skulle bli resultatet av 

införandet av detta förslag, ungefär 2 – 3 % mindre. Anledning till detta skulle kunna vara 

för att stålhylsan antas sågas av och hamna i deponi vilket är en liten del i jämförelse med 

hela ramen.  

 

Resultatet från FEM-analysen visade att den maximala spänningspunkten som skulle 

drabba armstödet ligger på 83 MPa, vid en last på 135 kg. Materialet (aluminium) som 

används för att tillverka metallskelettet har en sträckgräns på ungefär 276 MPa, vilket 

ger en säkerhetsfaktor på 2,5. Detta resultat visar att det slutliga konceptet för armstödet 

uppfyller kraven för armstödet, då armstödets viktigaste funktion är att kunna stödja sig 

på den. FEM-analysen visar även en utböjning på ungefär 2 millimeter vid slutändan av 

armstödet, vilket inte är en stor utböjning och antas inte trovärdigt att hända. Då 

rullstolen används av passiva användare, det vill säga användare som använder rullstolen 

på en längre tid, minimeras risken att utböjningen sker. 

 

Genom att separera armstödet och tillverka det i två delar, där gummistödet inte är 

ingjutet på metallskelettet, minskar det på miljöpåverkan i alla 

miljöpåverkanskategorier. Detta koncept underlättar även arbete vid återvinning och 

rekonditionering. Att separera gummistödet från metallskelettet gör att enbart 

gummistödet behöver bytas ut vid slitning och inte hela modulen som görs idag. Det 

slutliga konceptet för armstödet är även konstruerat så att gummistödet passar för både 

höger och vänster armstöd, vilket underlättar arbete vid montering samt byte av 

komponenter. Detta kan dock leda till längre monteringstid då gummistödet monteras 

med skruvar underifrån. Resultatet från båda scenarierna visade en minskning på den 
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totala miljöpåverkan vid införandet av det slutliga konceptet. Vid scenario 1 var det en 

skillnad på 1,4 kg CO2 eq koldioxidutsläpp, 0,3 m3 vattenanvändning samt 17 MJ 

energianvändning, och i scenario 2 var det 8,2 kg CO2 eq koldioxidutsläpp, 1,5 m3 

vattenanvändning samt 96,3 MJ energianvändning. Det är mer trovärdigt att 

resthanteringen för armstödet sker som fallet för scenario 2, att hela armstödet hamnar 

i deponi. Då det blir för mycket arbete att såga av delen som inte är av mixat material. 

6.5 Felkällor 

Detta projekt har handlat mycket om analyser och om insamlande av information. Att 

något kan ha blivit fel är inte otänkbart och flera antaganden har gjorts under projektets 

gång vilka kan leda till fel. Det finns flera möjliga felkällor som till exempel att det i vissa 

fall saknades information om var exakt tillverkningsprocesserna och materialen är ifrån, 

vilket leder till att antaganden måste göras på transportsträckan. De 

tillverkningsprocesserna och materialen som saknar information om vilken stad de 

utförs har analyserats efter landets kontinent, det vill säga om tillverkningsprocessen 

sker i Tyskland har Europa valts för vid beräkning av transportsträckan. Detta kan leda 

till att resultatet skiljer sig något från det exakta värden på miljöpåverkan som rullstolen 

utgör men inte en stor skillnad då resultaten visade att transporten enbart gjorde en liten 

del av den totala miljöpåverkan. Sedan var det också så att de tillgängliga materialen och 

tillverkningsprocesserna i SimaPro inte hade samma beteckningar som i den 

materiallista som utdelats av Företaget X. Även detta innebär att en del antaganden måste 

göras. Då bockning av rör inte fanns med och inte kunde undersökas kan jämförelsen 

mellan den befintliga lösningen med de nya tillverkningsprocesserna skilja sig lite från 

det faktiska värdet.  

6.6 Slutsats 

Det nya materialet hade de önskade mekaniska egenskaperna men har en större 

miljöpåverkan än det befintliga materialet. Dock är det nya materialet mer hållbart vilket 

gör att livslängden kan förlängas vid byte. En ram med längre livslängd kommer minska 

den totala påverkan per år, då resultatet visade att den största påverkan kommer från 

tillverkningen av ramen. Genom att återanvända ramen mer minskas tillverkningen och 

därmed miljöpåverkan. Tester bör därför göras på det befintliga materialet ramen har i 

dagsläget för att undersöka hur lång livslängden ramen egentligen har, uppfyller den de 

13 åren som den är tillverkad för eller har den mer respektive mindre. Om resultatet för 

ramen med det befintliga materialet visar att livslängden enbart är 13 år eller mindre kan 

det nya materialet, aluminiumkomposit, undersökas för att se om det resulterar till en 

längre livslängd. Om det leder till en förlängd livslängd är det ett alternativ att 

rekommendera. 
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De nya tillverkningsprocesserna som undersöktes (svetsning, extrudering och CNC) 

visade sig ha lägre miljöpåverkan vid tillverkningen men ledde dock till en minskad 

livslängd och därmed en ökad miljöpåverkan i längden. Dessa tillverkningsprocesser 

visade sig då inte vara lämplig att införa. För designförslagen som togs fram för ramen 

och hylsan visade det att en separation av de två komponenterna gav en liten minskning 

på miljöpåverkan men underlättar återvinningsarbete.  

 

Det nya konceptet för armstödet visade en stor minskning på den totala miljöpåverkan, 

underlättar arbete för återvinning samt en förlängd livslängd. Detta gav slutsatsen att det 

är värt att separera de modulerna eller komponenter som har materialmix, då det leder 

till en minskad miljöpåverkan samt återvinning av fler material. Ett införande av 

separation av materialmix underlättar även arbete för intressenter, som 

hjälpmedelscentraler, då byte av slitna komponenter inte medför byte av hela modulen 

längre. 

 

Sammanfattningsvis visade undersökningen att det bästa sättet att minska den totala 

miljöpåverkan är att förlänga livslängden. Att byta tillverkningsprocessen leder till en 

minskad miljöpåverkan men lägre livslängd vilket leder till att den totala miljöpåverkan 

per år ökar. Byte av material leder till en högre miljöpåverkan men längre livslängd vilket 

gör att den totala miljöpåverkan per år minskas. Detta är då ett antagande som bör 

undersökas vidare för att fatta beslutet om materialet bör bytas ut eller inte. Att 

undersöka en produkts totala miljöpåverkan och göra förändringar kräver att 

jämförelsen sedan görs i helhet där hela produkten undersöks och inte bara där 

förändringen görs. Det finns även olika aspekter som måste undersökas för att se om 

förändringen är värd att utföras eller inte. 

6.7 För framtida arbeten 

Då detta examensarbetets syfte och mål var att undersöka den totala miljöpåverkan på 

rullstolen har kostnadsaspekten inte undersökts, en vidare undersökning skulle därför 

kunna vara att undersöka kostanden för att implementera de framtagna förslagen. Hur 

mycket mer eller mindre blir kostnaden om tillverkningsprocessen/materialet ändras, 

eller att implementera de framtagna koncepten. Det vill säga att göra en 

livscykelkostnadsanalys för att avgöra om ett byte av tillverkningsprocess/material och 

de framtagna koncepten påverkar kostanden. Andra möjligheter att minska rullstolens 

påverkan skulle kunna vara att undersöka övriga delar av konstruktionen och försöka 

optimera dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Med avsikt på tillverkningsprocesser 

och material men även användarvänlighet för att bygga på och öka rullstolens sociala 

hållbarhet.  

Vidare arbeten på de implementerade koncepten kan också göras, för att undersöka om 

det finns andra alternativa sätt att separera materialen eller om ett annat material kan 

användas på till exempel hylsan. För att kunna byta ut mot ett mer miljövänligt material, 
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som har de önskade mekaniska egenskaperna. Det som kan undersökas är livslängden på 

de framtagna koncepten, kommer koncepten med separerade material att ha lika lång 

livslängd som de befintliga modulerna eller längre respektive kortare. Resultatet kan 

påverka den totala miljöpåverkan även om implementering av koncept leder till mer 

miljönytta vid resthanteringen eller mer material som återvinns. 

 

Att underlätta återvinningsarbeten är också en punkt som bör undersökas. Ett exempel 

är hur ramen resthanteras idag, då stålhylsan är insatt i ramen som är tillverkad i 

aluminium kan det hända att hela ramen resthanteras som aluminium. Vilket kan leda till 

att stålmaterial hamnar på oönskat ställe. Att definiera material som inte syns men som 

finns där är ett sätt att undvika material i oönskat ställe. 

 

För vidare arbeten kan även ett annat LCA-verktyg som GABi användas för att jämföra 

resultatet som fåtts fram från SimaPro, för att se om värdena är rimliga. Ett annat 

alternativ är att genomföra en LCA på en annan rullstol för att kunna jämföra resultaten 

mot varandra. I dagsläget finns det ingen annan LCA för rullstolar, dock kan resultaten 

jämföras med miljötillstånd där utsläppen per år visas, för att undersöka rullstolens 

miljöpåverkans rimlighet. 

 

Slutligen så kan undersökningen av LCA undersökas mer specifikt och djupare, genom att 

ta reda på de specifika värdena för energianvändningen, vattenanvändningen och 

miljöutsläppen som leverantören har. Undersökningarna skulle även kunna ta med 

skruvar och muttrar för att få en fullständig LCA där alla komponenter finns med. Detta 

skulle skapa ett mer exakt värde på rullstolens totala miljöpåverkan är idag. 

Undersökning på hur andra länder ska återanvända rullstolen kan medföra till en 

minskad miljöpåverkan globalt. 
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Bilaga A – Livscykelanalys (LCA) 

Vad är en livscykelanalys och varför är den viktig att använda?  
En livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att analysera den totala 

miljöpåverkan en produkt har genom dess livscykel, från råvaruutvinning till det att 

produkten inte kan användas mer och ska skrotas eller återvinnas. För att resultaten från 

en LCA ska tas fram på ett trovärdigt sätt är det viktigt att den uppfyller kraven för 

standarden ISO 14044. Mer om standarden nämns senare i denna bilaga. Genom att 

utföra en LCA kan produktens totala miljöpåverkan undersökas. Det vill säga de olika 

miljöproblem som uppstår vid de olika faserna i en produkts livscykel, till exempel 

koldioxidutsläppen vid råvaruutvinningen. Varför en LCA är viktigt är för att användaren 

bara är intresserad av och ser produktens miljöpåverkan vid användarfasen och inte alla 

andra faktorer samt faser i livscykeln. Ett exempel är ett fall som undersöktes när 

användandet av biobränsle först kom till transportbranschen. Användandet av 

biobränsle ledde till ökade oljepriser vilket var ett medel för minskande export av olja 

och det visade sig vara bättre för klimatförändringen än fossila bränsle. Anledningen var 

att koldioxidutsläppen från förbränningen av biobränsle hade en ”neutral” effekt på 

koldioxidutsläppen då den tillhör ett biogeokemiskt kretslopp. Vilket betyder att ämnet 

brukade vara i atmosfären innan det togs upp genom fotosyntes av växterna som var 

källor till biobränslen vilket leder till att ämnet tas upp igen av nya växter. När en LCA 

sedan gjordes för att undersöka den totala miljöpåverkan hos biobränslen, visade det sig 

att minskningen av koldioxidutsläpp i användningsfasen ledde till ökad miljöpåverkan i 

andra faser i livscykeln. I denna studie vill författaren förmedla att ibland krävs det ett 

mer holistiskt perspektiv för att utvärdera en teknisk förändring. [2] 

 

För att genomföra en LCA är det viktigt att känna till dess huvudegenskaper. LCA-

egenskaperna kan grupperas i fyra huvudrubriker: livscykelperspektiv, stort urval av 

miljöeffekter, kvantitativ och baserad på vetenskap. Nedan beskrivs de olika 

egenskaperna: [2] 

 

1. Livscykelperspektiv 

Begreppet livscykel är lånat från biologiområdet, ett exempel är en livscykel hos en fjäril. 

Det börjar med ett ägg som sedan kläcks och blir till en larv som sedan förvandlas till en 

puppa och till slut en fjäril, som till slut dör efter den har lagt ett ägg. Tillverkning av en 

produkt kan beskrivas på samma sätt, där projektet startas med utvinning av resurser 

som sedan tillverkas och används till den till slut ska skrotas och materialet ska 

återvinnas igen, vilket kan ses som det ”nya” ägget. Anledningen att undersöka utifrån ett 

livscykelperspektiv är för att        
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det identifierar och kan förhindra en ökad miljöpåverkan i en process eller 

livscykelstadium vid en sänkning i en annan process eller livscykelstadium. Ett exempel 

är studien, som tidigare beskrevs, med biobränsle där minskning av klimatförändringen 

i en fas medförde ökning i en annan fas. Med andra ord tar bedömningar i ett 

livscykelperspektiv med funktion som fokuspunkt. [2] 

 

2. Stort urval av miljöeffekter 

I en LCA kompletteras den omfattande täckningen av processer över livscykeln av den 

omfattande täckningen av miljöfrågor, istället för att fokusera på enbart en miljöfråga 

som exempel koldioxidutsläpp. Det finns ett stort urval av miljöproblem och anledningen 

till att det finns så många är för att undvika att ”bördan” flyttas, vilket också är 

anledningen till livscykelperspektivet. Vad som menas med att ”bördan” flyttas i detta fall 

är att till exempel, minskning av klimatförändringen ger ökad miljöpåverkan i ett annat 

miljöproblem. [2] 

 

3. Kvantitativ 

Med kvantitativ menas att det kan användas för att jämföra miljöpåverkan i de olika 

processerna och produkt systemet.  Detta kan vara ett exempel att jämföra vilken 

tillverkningsprocess som ger mindre miljöpåverkan och därför lägga mer fokus på den 

tillverkningsprocessen. [2] 

 

4. Baserad på vetenskap 

Kvantifiering av potentiella effekter i LCA är förankrade i naturlig vetenskap, till exempel 

är relationen mellan utsläppen och påverkan baserat på beprövade orsaker som de 

kemiska reaktionsscheman som förekommer mellan olika ämnen. [2] 

 

Hur utförs en LCA enligt standarden ISO 14040 och ISO 14044? 
Enligt standarden ISO 14040 och ISO 14044 skall LCA-studien innehålla fyra faser; 

definiera mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och 

livscykeltolkning. Där resultaten utvärderas och förädlas i en iterativ process, se Figur 1. 

[3] 
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Figur 59. Struktur över LCA, modifierat från standard ISO 14040. [3] 

 

1. Definiera mål och omfattning 

Mål och omfattning för en LCA ska definieras tydligt och överensstämma med den 

avsedda tillämpningen. Då en LCA-studie är iterativ kan det i vissa fall hända att ändring 

av mål och omfattning måste göras på grund av oförutsedda begränsningar, hinder eller 

ny information. Det är då viktigt att notera eller dokumentera motiven till ändringen. Då 

målen för en LCA ska definieras är det några förhållanden som måste anges på ett 

entydigt sätt: [3] 

 

• Den avsedda tillämpningen [3]. 

• Syftet med studiens genomförande [3]. 

• Avsedda målgrupp [3].  

• Om resultaten är ämnad att förmedlas i allmänheten då den används i jämförande 

miljöpåståenden [3]. 

När det gäller definieringen av omfattningen för en LCA finns det betydligt fler delar som 

ska beaktas och tydligt beskrivas, därför beskrivs enbart de delarna som nämns i 

standarden. [3] 

 

• Funktion och funktionell enhet  

Den ska vara tydlig med att ange funktionerna för det systemet som undersöks, och de 

ska även vara förenliga med studiens mål och omfattning. Ett av huvudsyftena med den 

funktionella enheten är att tillhandahålla en referens som data för utflöden samt inflöden, 

därför är det viktigt att den funktionella enheten är tydligt definierad och mätbar. [3] 
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• Systemgräns 

I systemgränsen bestäms vilka enhetsprocesser som ska tas med, där valet av 

systemgräns ska överensstämma med studiens mål och där kriterierna som används för 

att fastställa systemgränsen ska identifieras och motiveras. Även vilken detaljnivå, 

studien ska utföras på ska finnas med. Uteslutande stadier är bara tillåtet om det inte 

märkbart påverkar studiens övergripande slutsatser. Alla beslut om uteslutande stadier 

måste dokumenteras, där tydligt skäl och konsekvenser ska förklaras. [3] 

 

• LCIA-metod och typer av miljöpåverkan 

Val av miljöpåverkanskategorier, kategoriindikatorer och karakteriseringsmodeller som 

används ska vara förenliga med studiens mål och beaktas på samma sätt som det beskrivs 

samt fastställas. [3] 

 

• Datatyper och datakällor 

Vilken data som väljs till LCA-studien beror på studiens mål och omfattning, där all data 

i praktiken kan inkludera en blandning av uppmätta, beräknade eller uppskattade data.  

 

• Datakvalitetskrav 

Det finns vissa standarder för hur datakvalitetskraven bör beaktas, men generellt måste 

all datakvalité specificeras för att möjliggöra att LCA-studiens mål och omfattning kan 

uppfyllas. [3] 

 

2. Livscykelinventeringsanalys (LCI) 

Definitionen av mål och omfattning utgör den inledande planen för att utföra en 

livscykelinventeringsanalys. De olika stegen som bör utföras då planen tillämpas i en 

livscykelinventeringsanalys (LCI) visas i Figur 2. Nedan presenteras varje steg som utförs 

i en LCI. Notera att inte alla iterativa moment visas i Figur 2. [3] 
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Figur 60. Förenklad struktur för livscykelinventeringsanalys. [3] 

 

 

• Insamling av data 

De kvalitativa och kvantitativa data som ingår i inventeringen samlas in för alla 

enhetsprocesser inom systemets gräns där data används för att kvantifiera 

enhetsprocessens inflöden samt utflöden. När en data har hämtats från en öppen källa 

ska källan refereras och data som inte uppfyller datakvalitetskraven ska även anges. För 

att minska risken för missförstånd är det även viktigt att beskriva vad varje 

enhetsprocess gör. För mer information om vilka åtgärder som bör inkluderas se 

standarden ISO 14044. [3] 

 

• Beräkning av data 

Alla beräknar som används bör tydligt dokumenteras där alla steg som har gjorts ska 

anges tydligt och förklaras samt tillämpas konsekvent genom hela studien. Alla 

elementärflöden som är kopplade till produktionen samt inflöden och utflöden som är 

kopplade till brännbara material bör vara med. För mer detaljerad beskrivning om de 

olika operativa stegen som behövs för databeräkning se standard ISO 14044. [3] 
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• Allokering 

Alla inflöden och utflöden ska allokeras, där tydliga tillvägagångssätt tydligt förklaras 

samt dokumenteras tillsammans med allokeringsproceduren. De allokerade inflöden 

samt utflöden för en enhetsprocess bör vara lika stor före och efter allokeringen. Mer 

information om allokeringsprocedur samt allokeringsmetoder för återanvändning och 

återvinning se standard ISO 14044. [3] 

 

3. Miljöpåverkansbedömning (LCIA) 

Det som skiljer LCIA mot andra metoder, som miljöprestanda, 

miljökonsekvensbeskrivning etcetera, är att metoden är en mer relativ metod baserat på 

funktionella enheter. Detta för att information som har samlats in med de andra 

metoderna kan användas i en LCIA. Det är viktigt att LCIA-fasen planeras noga för att 

målen och omfattningen för LCA-studien ska uppnås. Eventuella 

utelämnande/uteslutningar och osäkerhetskällor som LCIA-fasen ska samordna med 

andra faser i LCA och ta hänsyn till är: [3] 

 

• Kvaliteten och resultatet från LCI-data är tillräckligt för att utföra en LCIA 

motsvarande definitionen av studiens mål och omfattning. [3] 

 

• Systemgränsen och besluten om dataavgränsning har noggrann granskats för att 

säkerställa tillgång till LCI-resultat som krävs för att beräkna indikatorresultat i 

LCIA. [3] 
 

• Beräkningen av funktionell enhet i LCI resulterar i minskad miljörelevens för 

LCIA-resultaten. [3] 

En LCIA-fas innehåller obligatoriska samt valfria element. Där de obligatoriska elementen 

innefattar tre delar som ska finnas med; val av miljöpåverkanskategorier, 

kategoriindikatorer och karakteriseringsmodeller, tilldelning av LCI-resultat till de valda 

miljöpåverkanskategorier (klassificering) och beräkning av kategoriindikatorresultat 

(karaktärisering). Utöver de obligatoriska elementen finns det även valfria element och 

information som kan användas beroende på mål och omfattning för LCA-studien; 

normalisering, gruppering, viktning och datakvalitetsanalys. Mer information om de 

obligatoriska och valfria elementen finns i standard ISO 14044. [3] 

 

4. Livcykeltolkning 

I Figur 3 visas de tre delarna som omfattas i en livscykeltolkning för en LCA eller LCI-

studie samt kopplingen mellan faserna, där definition av mål och omfattning samt 

livscykeltolkningsfasen utgör studiens ramar och de andra faserna ger information om 

produktsystemet. Tolkningen ska göras enligt studiens mål och omfattning, där 

bedömningar och kontroll på studiens känslighet för viktiga flöden, utflöden och 

metodval undersöks för att göra resultatens osäkerhet förståeliga. [3] 
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Figur 61. Koppling mellan element i tolkningsfasen och andra faser i LCA. [3] 

 

De tre delarna är: identifiering av viktiga frågor, utvärdering och slutsatser, 

begränsningar och rekommendationer. Nedan beskrivs de tre delarna mer detaljerat. 

 

• Identifiering av viktiga frågor 

Syftet med denna del är att strukturera resultaten från LCI-eller LCIA fasen för att 

underlätta identifieringen av viktiga frågor samt är syftet med samverkan att ta med 

konsekvenserna för gjorda antaganden, använda metoder etcetera i de förgående 

faserna. Exempel på viktiga frågor kan vara, inventeringsdata exempel, energi, 

emissioner, avfall etcetera. För att kunna identifiera viktiga frågor krävs det fyra typer av 

information från förgående faserna i LCA: [3] 

 

1. Resultat från LCI och LCIA som ska struktureras samt sammanställas tillsammans 

med information om datakvalitet [3]. 

2. Metodval, vilka metoder som valdes i de förgående faserna, exempel 

allokeringsregler och systemgränser från LCI [3]. 

3. Värdegrund som anges i definition av mål och omfattning [3]. 

4. Information om de roller och ansvar för de berörda partnerna i förhållande till 

tillämpningen samt resultaten från en samtidig granskningsprocess (om detta 
gjordes) [3]. 
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Resultatens signifikans bestäms då resultaten från förgående faserna har uppfyllt krav 

för mål och omfattning. All information, datakvalité och relevanta resultat, som finns 

tillgängligt, ska även samlas in och sammanställas för att sedan analyseras. [3] 

 

• Utvärdering 

Syftet med utvärderingen är att etablera och förstärka trovärdigheten och 

tillförlitligheten hos resultaten från de förgående studierna, detta inkluderat de viktiga 

frågorna från första elementet i tolkningsfasen. Resultaten från utvärderingen bör 

presenteras tydligt och förståeligt så att beställaren eller en annan part ska få en tydlig 

bild på studiens resultat och utvärderingen ska även motsvara studiens mål och 

omfattning. De tre metoderna som ska övervägas vid utvärderingen; kontroll av 

fullständighet, kontroll av känslighet och kontroll av överensstämmelse. [3] 

 

Kontroll av fullständighet: Har till syfte att garantera att all nödvändig tolkning samt 

relevanta information är tillgängliga och fullständiga. Då LCA är en iterativ process bör 

vissa faser återupprepas eller ändring av mål och omfattning, om någon nödvändig 

information eller relevant information saknas eller är ofullständig. [3] 

  

Kontroll av känslighet: Har till avsikt att bedöma tillförlitligheten hos det slutliga 

resultatet och slutledningarna. Detta görs genom att bestämma hur osäkerheten 

påverkas i data, allokeringsmetoder eller beräkning av kategoriindikatorresultat 

etcetera. Vissa saker som ska tänkas på och ta hänsyn till vid kontroll av känslighet; frågor 

som redan förutbestämts genom studiens mål och omfattning, resultat från andra faser i 

studien och tidigare erfarenheter. [3] 

 

Kontroll av överensstämmelse: Har som syfte att bestämma antagande, metoder och 

data som motsvarar mål och omfattning. Frågor som ska besvaras om de är relevanta för 

LCA- och LCI-studien; Är skillnader i datakvalitet under ett produktssystems livscykel 

och mellan olika produktsyste i enlighet med mål och omfattning för studien? Har 

geografiska och/eller tidsmässiga skillnader, om sådana finns, hanterats konsekvent? 

Har allokeringsregler och systemgränser tillämpats konsekvent i alla produktsystem? 

Har elementen i miljöpåverknings bedömningen tillämpats konsekvent? [3] 

 

• Slutsatser, begränsningar och rekommendationer 

Den sista delen av livscykeltolkningen har som syfte att dra slutsatser, identifiera 

begränsningar samt ge rekommendationer till ämnade mottagningar av LCA. Där 

slutsatser dras av studien och bör göras iterativt med andra faser i livscykeltolkningen. 

Rekommendationer som görs ska baseras på slutliga slutsatser samt vara en logisk och 

trolig konsekvens av slutsatserna. [3] 
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Bilaga B – 10 Golden Principles och 5-Layer 

Approach 

10 Golden Principles 
De 10 aspekterna som undersöks är; funktion, mänskliga resurser, toxisk, 

materialresurser, ekonomi, energi, materialhygien, livslängd, kontext och information. 

Alla dessa undersöks var för sig och när alla undersökts förs de in på en värdes kurva för 

visualisering och prioritering. [5] 

 

• GP1 – Funktion: Betraktar hur väl produkten uppfyller den huvudsakliga 

funktionen, hur lätt det är att använda den till det den skall användas till och också 

hur lätt den är att förstå. [5] 

 

• GP2 – Mänskliga resurser: Undersöker hur väl produktens tillverkning, 

användning och resthantering utnyttjar de mänskliga resurserna. Det som 

betraktas här är till exempel arbetares arbetsvillkor, utsatthet och möjligheter. [5]  

 

• GP3 – Toxisk: Undersöker huruvida produkten innehåller några farliga ämnen 

och hur dessa tas om hand, vad som händer med produkten när den skall skrotas. 

[5]  

 

• GP4 – Materialresurser: Betraktar hur produkten tillverkas och utnyttjar de 

materialresurser som krävs för produktens funktion. Hur mycket spill blir det och 

hur effektiv är användningen av de material som utnyttjas. Hur är det med 

transporter, hur effektiva är de? Vilka transportmedel används, hur långt färdas 

produkten och dess delar innan kunden får den? [5] 

 

• GP5 – Ekonomi: Undersöker hur kostnadseffektiv produkten är. Hur dyr är den 

att producera, hur dyrt är material, tillverkning och transporter. Hur dyr är varan 

att köpa, går det att få ut vinst på försäljningen utan att tappa kunder på grund av 

att priset är för högt. [5] 

 

• GP6 – Energi: Betraktar hur energieffektiv produkten är. Är den passiv eller 

aktiv? Hur mycket energi används för tillverkning, hur mycket går åt för 

användningen av produkten? [5] 

 

• GP7 – Materialhygien: Analysera hur materialmixen i produkten ser ut. Hur lätt 

är det att separera de olika materialen i produkten, finns det många olika material 

och delar i produkten som gör det krångligt att ta isär och separera delarna? [5]  

 

• GP8 – Livslängd: Undersöker hur lång produktens livstid är. Går det lätt att ta isär 

den när den skall repareras, går det att reparera den överhuvudtaget? Är det 
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möjligt att byta ut material och delar mot nya utan att kompromissa produktens 

funktion och på så sätt förlänga produktens livslängd. [5] 

 

• GP9 – Kontext: Studerar den miljömässiga kontexten kring produkten. Hur ser 

företaget som tillverkar produkten på hållbarhet, är det något som är viktigt eller 

är det något som de struntar i? Sorterar de sitt avfall, vilken typ av värme använder 

de för att värma byggnader, använder de barnarbete? [5]  

 

• GP10 – Information: Analyserar vilken information som finns tillgänglig på, i och 

runtomkring produkten. Finns den relevanta informationen tillgänglig, är 

informationen som är tillgänglig relevant? Om den inte finns går det att få tag på 

informationen på ett lätt sätt? [5] 

 

Metoden 10 Golden Principles kan även användas som ett utvärderingsverktyg. Detta 

genom att det är möjligt att genomföra denna undersökning två gånger, en gång för att ta 

fram förslag och sedan en gång till, tillsammans med till exempel 5-Layer Approach (se 

nedan), för att utvärdera förslagen. På detta sätt blir det möjligt att visualisera 

förbättringar att lägga ihop resultaten från framtagning av förslag för de 10 aspekterna 

och utvärderingen i en och samma värdes kurva. [5] 

 

5-Layer Approach 
Metoden 5-layer Approach är en metod som används för att utvärdera och undersöka om 

ett förslag till förbättring av en produkts miljöpåverkan samt dess sociala och 

ekonomiska åverkningar är värd att genomföra. Ett sådant förslag tas ofta fram med hjälp 

av, till exempel, metoden 10 Golden Principles. [6] 

 

Vad metoden då går ut på är att genom att gå igenom de fem ”lagren” för att komma fram 

till om, baserat på intressenter, deras intressen och annan fakta, en förändring som kan 

innebära en minskad miljöpåverkan är värd att genomföra för företaget som tillverkar 

produkten. [6] 

 

• Första lagret: Handlar om att definiera förslaget. De frågor som oftast ställs och 

definieras i detta stadiet, för att kunna utvärdera förslaget på ett bra sätt, är; 

omfattning vad gäller tid och storlek, hur mycket resurser i form av energi och 

övriga resurser som behövs för att genomföra och införa förslaget plus vilken 

påverkan införandet av det kan tänkas ha på klimatet. [6] 

 

• Andra lagret: Ta reda på vilka intressenter som kan komma att vara inblandade, 

vad deras intressen är samt hur mycket inflytande de har. Det är viktigt att alltid 

ta intressenterna i beaktande för att förhindra att förslaget stöter på motstånd och 

hinder som kan bli svårt att lösa. Frågor som ställs i detta lager är; vilka är 
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intressenterna, vad vill intressenterna och vad kommer intressenterna att göra för 

att få det. [6] 

 

• Tredje lagret: Handlar om att ta fram fakta om de effekter som införandet kan 

tänkas få. Det som måste undersökas är hur mycket pengar, energi och andra 

resurser som införandet kommer att behöva men också vilka de positiva 

effekterna kan tänkas bli. I boken Materials and Sustainable Development 

definieras sex olika rubriker för fakta letande, som inkluderar; material, miljö, 

samhälle, ekonomi, lagar och energi. Under dessa rubriker finns det flertal olika 

frågor som är viktig att svara på för att få en heltäckande bild av situationen. 

Därför är det viktigt att undersöka och svara på alla frågor från de olika rubrikerna 

i detta stadie. [6] 

 

• Fjärde lagret: Information från de tre första lagren tas in och bedöms. Där 

effekterna av informationen bedöms utifrån de tre kapitalen; miljö, samhälle och 

ekonomi. Detta för att kunna förstå och väga fördelarna mot nackdelarna. Allt för 

att kunna bedöma huruvida förslaget till förbättring är värt att genomföra. [6] 

 

• Femte lagret: Det sista lagret handlar om att reflektera över möjligheterna. Där 

all information samlas och ett beslut tas om förändringen är värd att genomföra 

eller inte. Frågor som är relaterade till detta lager är; om omfattningen gällande 

tid och storlek är rimlig samt om resurserna i form av pengar, energi och annat 

kommer att räcka till för att genomföra förändringen. [6] 
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Bilaga C – Flödesscheman och 

komponentindelning 
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Bilaga D – Tillverkningsprocesser 

Tillverkningsmetod X  
Tillverkningsmetod X är en tillverkningsmetod som används främst att forma 

metallmaterial som har en relativt låg smältpunkt. Det vanligaste materialet som formas 

på detta sätt är aluminium men även mässing, magnesium, zink och olika 

kopparlegeringar är vanliga material som kan användas vid användning av 

tillverkningsmetod X. [20] 

Denna tillverkningsmetod går då till så att det material som skall formas först smälts ner. 

Sedan trycks den smälta metallen med högt tryck och med hög hastighet in i en 

permanent form för att ge metallen dess önskade proportioner. Det verktyg som används 

för att forma metallen består ofta av två eller tre olika delar. Om det är så att den 

tillverkade detaljen ska innehålla håligheter kan en eller flera metallkärnor monteras in i 

verktyget. [20]  

En fördel med denna metod är att den höga injektionshastigheten och användningen av 

ett högt tryck innebär att det är möjligt att få till en detalj med en godstjocklek på bara ett 

par millimeter där det behövs. Detta faktum gör att metoder blir mycket produktiv, har 

hög repeterbarhet och möjliggör stor dimensionsnoggrannhet, fina ytor och bra 

mekaniska egenskaper hos de framtagna detaljerna. Något som dock är en nackdel är att 

om den skall bli kostnadseffektiv så krävs det stora serier då verktygen som används ofta 

är ganska dyra och tar lång tid att ta fram. [20] 

Det finns flertalet olika metoder som används för att skapa det tryck och den höga 

injektionshastighet som krävs för denna tillverkningsmetod. En av dessa metoder är att 

använda sig av vakuum vilket producerar detaljer med lågt antal porer. Detta gör det 

möjligt att efterbearbeta delarna genom till exempel värmebehandling och svetsning. 

[20] 

Extrudering  
Extrudering är en produktionsmetod som används för att ta fram detaljer med en 

bestämd tvärsnittsprofil. Metoden fungerar på så sätt att material trycks igenom ett 

munstycke med den önskade profilen. Detta kan göras i flera olika material till exempel 

metaller, olika typer av plastmaterial, keramik, betong och, till och med, livsmedel. [21] 

 

Processen utförs genom att materialet som formas och varm extruderas värms upp och 

sedan matas in i en press som trycker materialet genom ett munstycke med den önskade 

profilen. Efter att materialet pressats och fått den önskade formen kyls den med vatten 

eller luft och dras ut/sträcks innan den stelnat helt för att släppa spänningarna i 

materialet. Därefter kapas materialet till rätt längd och, om bättre egenskaper krävs, 

varm/kall-åldras den skapade detaljen. [21] [22] 
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Fördelarna med denna metod är att det är relativt lätt att ta fram avancerade profiler och 

att det är möjligt att jobba i material som är relativt sköra, då metoden endast påverkar 

materialet genom tryck- och skjuvspänningar. Detta plus att metoden möjliggör en god 

yt-finish på den slutgiltiga detaljen. [21] 

 

Formsprutning  
Formsprutning är en tillverkningsmetod som används för att ta fram detaljer av plast. 

Vanligaste plasten för formsprutning är olika typer av termoplaster, detta då dessa 

plaster klarar av att värmas upp/smältas utan att de förstörs. [23] 

 

Denna metod går till så att granulat, gryn/korn, av den plast som skall användas värms 

upp till den temperatur som är lämplig för just det materialet. Den smälta plasten 

placeras sedan i en specialutformad sprutcylinder som sprutar plasten in i en form med 

de önskade dimensionerna. När plasten sprutats in kyls formen och plasten stelnar och 

den färdiga detaljen kan sedan tas ur formen. [23] 

 

Det finns flertalet olika fördelar med att använda denna metod. Det är ofta den bästa 

metoden för att ta fram komplexa produkter i stora volymer då metoden producerar 

detaljer med hög måttnoggrannhet och bra yt-finish varje gång. Dessutom är 

formsprutning ett relativt kostnadseffektivt och miljövänligt, energisnålt, sätt att ta fram 

detaljer. Plus att de formsprutade detaljerna ofta inte behöver bearbetas efter det att de 

tas ur formen. [23] 

 

Computer Numerical Control (CNC) 
CNC fräsning är en bearbetningsmetod som används för att ta bort material genom att 

använda ett verktyg som roterar. Detta verktyg har ofta ett flertal eggar som skär in i 

materialet och det hela är datorstyrt. Detta där både materialet och verktyget rör sig i en 

förutbestämd, programmerad bana för att bearbeta fram den önskade formen på 

detaljen. [24] 

 

Det som ställer krav på och begränsar metoden är den önskade detaljens storlek, mäts 

som längd, höjd, bredd (X, Y, Z), och dess material. Detta begränsar vilken typ av 

fräsmaskin som kan användas med avseende på storlek och vilket varvtal som verktyget 

kan snurra med.  Det vanligaste användningsområdet för CNC fräsning är framtagning av 

komplexa detaljer med stor produktionsvolym. [24] 
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Bilaga E – Specifika värden för respektive moduls 

miljöpåverkan över rullstolens livscykel 

(marknad 1) 

Livscykelfaserna presenteras i vardera raden i följande ordning: material, tillverkning, 

användning, resthantering och transport. 
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Bilaga F – Specifika värden för respektive moduls 

miljöpåverkan över de olika 

miljöpåverkanskategorierna (marknad 1) 
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Bilaga G – Specifika värden för respektive moduls 

miljöpåverkan över rullstolens livscykel 

(marknad 2) 

Livscykelfaserna presenteras i vardera raden i följande ordning: material, tillverkning, 

användning, resthantering och transport. 
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Bilaga H – Specifika värden för respektive moduls 

miljöpåverkan över de olika 

miljöpåverkanskategorierna (marknad 2) 
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