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Denna rapport är skriven för att vi båda är intresserade av miljön och hur den textila 

branschen påverkar den. Samtidigt hade vi en önskan att gräva djupare i en produkts hela 

förlopp för att få en ökad förståelse om vilka processer som utförts, hur långa distanser 

produkten reser, materialval, det vill säga allt som ingår. Vi ansåg att en livscykelanalys vore 

det bästa och bestämde oss för att det var det vi skulle göra. Arbetet har utförts på olika 

platser men största delen av skrivandet har skett i Borås. Informationshämtningen har skett i 

Göteborg, Oslo och Borås.  

 

Handledare: Olle Holmudd på Textilhögskolan i Borås och Johanna Back, materialchef på 

Helly Hansen.  

 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att skapa denna rapport och hjälpt oss att göra den till det 

bästa utifrån våra kunskaper. Ett extra stort tack till Johanna Back på Helly Hansen som tog 

sig tid till att ta reda på den information som vi behövde för att slutföra rapporten. Vi vill även 

tacka vår handledare Olle Holmudd som gav oss stöd genom arbetet.   
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Sammanfattning 

Den textila industrin, en egen värld, är nu under rampljuset som en av de största 

miljöpåverkande industrierna. Precis som i fallet med många andra industrier så måste 

textilbranschen intensivt arbeta med att minska sin negativa påverkan på miljön. Slutmålet 

måste vara att helt balansera uttagen och insättningarna så att man skapar en bransch som blir 

klimat- och miljöneutral. I denna rapport har en livscykelanalys gjorts på en underställströja 

från Helly Hansen tillverkad av 99 % polypropylene. Inom denna livscykelanalys har vi 

noggrant studerat och undersökt fakta för att hitta de processer som har den största påverkan 

på miljön. Genom att undersöka material, energi- och resursförbrukning har lösningar för 

andra mindre miljöpåverkande alternativ tagits fram. Helly Hansen är ett företag som aktivt 

arbetar med att minska sin miljöpåverkan. De är bland annat medlemmar i Bluesign och 

driver inom denna organisation ett intensivt arbete för miljövänligare produkter, material och 

processer. Dock finns det ytterligare åtgärder som kan göras för att reducera en produkts 

miljöpåverkan. Ett exempel är att göra en livscykelanalys för att optimera produktionen. Som 

läsare av denna rapport är det upp till var och en att bestämma om de lösningarna som 

presenteras är värda att genomföra eller om livscykeln redan är optimerad utifrån ett 

miljöperspektiv och nuvarande förutsättningar.  

 

 

Nyckelord:  

Livscykelanalys  
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Abstract 

The textile industry, a world of its own, has now come under the spotlight for its role as one 

of the most affecting industries on the environment. It is important to make a change so that 

the natural balance doesn’t reach its limit and turn for the worse, beyond salvation. This report 

is a creation and a study of a lifecycle analysis for a Helly Hansen baselayer top made out of 

99 % polypropylene. The goal was to identify processes which have primal impacts on the 

environment and are the cause of the largest emissions. By studying the materials used, ener-

gy and resource consumption, easy solutions have been established to lower emissions that 

are harming our eco-system for example by increasing the greenhouse effect. By controlling 

the consumption of energy and resources of a product in the textile industry, the environmen-

tal impact can be reduced. Helly Hansen is a company that actively works to reduce their car-

bon footprint by, amongst others, being members of the Bluesign group. However there are 

further measures that can be taken to reduce the impact on the environment, for example by 

doing lifecycle analyses to optimize production. It is up to the reader of this report to decide if 

the solutions for optimization presented are worth the investment given current conditions and 

the impact on the environment. 
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1. Inledning 

Textilindustrin bidrar till stor del av dagens överkonsumtion. Konsumenter vill alltid ha mer 

och företagen är mer än villiga att tillgodose deras behov. Människan hittar sin identitet, 

status och tillfredställelse i nya saker, i många fall handlar det om kläder (Fletcher, 2008, ss. 

117-118). Samtidigt som konsumenten strävar efter att äga nya saker ställer den också krav på 

att produkterna ska vara mer miljöanpassade. Förut räckte det med miljömärkningar, idag har 

konsumenten utvecklat sina krav och för att företagen ska kunna möta kraven har olika 

miljöledningssystem och livscykelanalys-metoder utvecklas (Marcus, 1999, s.17). Därför 

jobbar många företag mot en bra intern miljöprestanda som de kan visa upp för konsumenten. 

Genom att utveckla och jobba efter miljömål och en bestämd policy ser företagen över och 

försöker minska den påverkan deras aktiveter, produkter eller tjänster har på miljön. En av 

drivkrafterna bakom detta är konsumenternas, i egenskap av intressenter, ökade krav på 

miljöanpassade produkter och hållbar utveckling (Svensk standard SS-EN ISO 14001-2004. s. 

4).  

 

I många fall har inte textilföretag koll på hela produktionskedjan, var alla material kommer 

ifrån, hur de tillverkas och vad de innehåller. De har många leverantörer och 

underleverantörer att hålla reda på och det är sällan lätt att få tag på relevant information. 

Vissa leverantörer motsätter sig att lämna ut information om material, vilket försvårar det 

hela. Idag finns det inga egentliga krav på att designers och produktutvecklare ska veta vad 

deras produkter innehåller, detta och globaliseringen samt strävandet efter det billigaste 

materialet leder till att farliga substanser återfinns i våra kläder och andra produkter. När man 

strävar efter hållbar design är det viktigt att se hela kedjan och vad materialen i kedjan består 

av, vad de är gjorda av och vart de tar vägen när produkten gjort sitt. Trots att vi inte alltid är 

medvetna om det ingår människans designverksamhet i ett större system och vår påverkan på 

jordens ekosystem går inte att förneka. Det är upp till oss att se till att jorden fortsätter att 

fungera på ett hälsosamt sätt. Vi måste öppna ögonen för den påverkan vi har på naturens 

olika system samt hur vårt nutida arbete egentligen ser ut. Utifrån detta kan vi börja anpassa 

vår design efter de miljöförhållanden som råder idag samtidigt som vi bidrar till bättre hälsa 

för människor i framtiden (Thorpe, 2008, ss.45-69).  

 

När man talar om växthuseffekten menar man de naturliga gaser i atmosfären som hindrar att 

en viss del av värmen från jorden försvinner ut i rymden. Växthuseffekten är viktig för 

människan då jorden annars skulle vara obeboelig. Det som händer nu är dock att människan 

på ett onaturligt sätt ökar koncentrationen av växthusgaser, vilket leder till att växthuseffekten 

ökar (Marcus, 1999, s. 11). De gaser som främst påverkar växthuseffekten i dag är koldioxid 

som står för 70 % av effekten och metan som står för 20 %. Dikväveoxid och fluorerande 

gaser står för 10 % tillsammans (Miljöportalen). Industrisamhällets nyttjande och spridning av 

icke förnybara resurser kommer att göra det svåra för kommande generationer att hitta 

utvinningsbara resurser i framtiden. På grund av dagens globalisering är de globala 

miljöeffekterna svår att lösa då det är svårt att avgöra vem som bär ansvaret. Därför är det 

viktigt att alla företag, på alla marknader, tar sitt ansvar och kontinuerligt arbetar mot en 

bättre global miljö (Lindahl, 2002, s.11).  

1.1. Problemområde 

I Sverige har inflödet av kläder och hemtextil ökat med nästan 40 % de senaste åren. Vår 

konsumtion speglas i stor utsträckning av vårt textila avfall. Inflödet av kläder och hemtextil 

var totalt 131 800 ton under 2008, det motsvarar nästan 15kg per person (Naturvårdsverket). 
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Hur miljön påverkas av klädindustrin har länge varit ett känt faktum, men det har inte förrän 

några år tillbaka blivit ett viktigt ämne som måste lösas innan växthuseffekten blir för stor för 

världen att hantera. Genom att skapa en livscykelanalys på en produkt kan man på ett effektivt 

sätt få kontroll på de processer produkten genomgår och se vilken som påverkar miljön mest. 

På så sätt kan man hitta lösningar till att minska miljöbelastningen och skapa en ”grönare” 

produkt.   

1.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att genomföra en livscykelanalys på en underställströja i 

polypropylene från Helly Hansen för att få en uppfattning om plaggets totala miljöpåverkan. I 

studien ingår också att föreslå förbättringar i vissa delar av livscykeln så att den kan optimeras 

ur ett miljömässigt perspektiv. 

1.3. Målgrupp 

Denna uppsats är skapad främst för oss själva och personer med intresse för miljö. I och med 

att analysen genomfördes i samarbete med företaget Helly Hansen kommer de även att ta del 

av den. I dagens samhälle, där miljöpåverkan står högt på dagsordningen är det viktigt att 

förstå vad man kan göra för att optimera processer och minska belastningen på moder jord. En 

livscykelanalys är mycket tidskrävande och därför görs den inte alltid på alla produkter eller 

kanske inte så ofta som det skulle behövas. Uppsatsen kan också fungera som en guide om 

miljöpåverkan och vad en anställd eller ett företag kan göra för att förbättra processerna som 

en produkt genomgår.   

1.4. Mål 

Det allmänna målet för vårt examensarbete är att skapa en översiktlig och komplett 

livscykelanalys inklusive en förbättringsanalys på en underställströja från Helly Hansen. Vi 

har även som mål att producera en rapport som kan användas som vägledande underlag i 

framtida produktutvecklingsprocesser vid framtagning av nya underställ.  

1.5. Problem 

Rapporten svarar på följande huvudfråga med två underfrågor: 

 

Vilken påverkan har en underställströja från Helly Hansen på miljön från vagga till grav, 

utryckt i emissioner och resursförbrukning? 

 

 Är det möjligt att optimera livscykeln ur miljöperspektiv? 

 Vilka ändringar kan göras? 

1.6. Avgränsningar 

På grund av bristande resurser och personliga forskningserfarenheter samt få sakkunniga 

kontakter valde vi att avgränsa oss förhållandevis mycket. Djupet av analysen bestämdes av 

de data som fanns tillgängliga samt vår definition av vaggan, som är tillverkning av 

polypropylene, och graven, som är sluthantering i Sverige. De material som ingår i analysen 

bestämdes av mängden i slutprodukten, spandex och elastan är därför inte inräknade. 

 

Då mycket av informationen, gällande tillverkningen och beredning av materialet som 

underställströjan består av, är konfidentiell har endast elförbrukning, transporter och 
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resursförbrukning analyserats, vilket betyder att eventuella kemikalier som används inte ingår, 

dock är de som levererar kemikalierna som används godkända av Bluesign och det innebär att 

inverkan på miljön är minimal, därför påverkar detta inte resultatet märkvärt. 

 

Andra produkters livscyklar ingår inte i analysen, så som symaskinerna som används vid 

sömnadsmomentet i underställströjans livscykel, inte heller lastbilarna som används vid 

transport, stickmaskinen, tillskärningsmaskinen och slutligen tvättmaskinen hos slutkund.  

 

Förpackningen och de etiketter som hör till underställströjan ingår inte i analysen då de kan 

ses som separata delar och etikettens vikt ej bidrar till någon direkt viktskillnad hos 

produkten. Förpackningen medverkar endast som ett vikttillägg i transportberäkningarna. 

Tråden som används bidrar bara med en minimal procent av den totala slutproduktens vikt 

och kommer därför inte att analyseras. 

 

Många avgränsningar har bestämts av den information som funnits tillgänglig, när det 

inträffat har detta förklarats i samband med den processen där informationen saknas.  

 

Enligt tvättrådet ska underställströjan inte torktumlas, därför har vi inte räknat med detta 

moment. Den ska inte heller pressas under sömnad. Processer som värmefixering och tvätt på 

fabrik kommer inte att tas med då uppgifter om dessa moment saknas. 

 

Analysen är anpassad efter produktion i Europa då det är där de produkter som säljs i Sverige 

huvudsakligen produceras. I kort betyder det att vi har räknat bort all produktion i Asien.  

 

Vi har valt att hålla oss till ganska basala delar av underställets livscykel vilket gör det till en 

bred med relativt grund analys. 

1.7. Metod & Genomförande 

Vi har valt att använda oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod både under 

insamlingen och i analysen av data. Genom att använda oss av en kombination av båda 

metoder i en och samma undersökning blir vi inte låsta i en metod utan kan nyttja det bästa ur 

dem båda och låta dem stärka varandra under undersökningens gång (Holme & Solvang, 

2008, s.86). Metodvalet baseras på att livscykelanalyser sällan är helt kvantitativa och att 

flexibilitet under informationssamlingen är en fördel.  

 

Informationen har samlats genom tryckt litteratur, intervjuer via mail, telefon och möten med 

sakkunniga individer och nyckelpersoner, personer som i sin tur har kontakt med fabriker och 

leverantörer. Internetkällor har använts till stor del, i och med att den sortens källor oftast 

innehåller ny information, vilket vi eftersträvar för att få ett så relevant resultat som möjligt. 

Även de uppgifter som har kommit från materialtillverkarna har granskats. Mycket av den 

information som hämtats från Internetkällor har i så många fall som har varit möjligt jämförts 

med tryckt litteratur för att understöda dess pålitlighet. Vi har även inspirerats av tidigare 

uppsatser om livscykelanalyser när vi planerat och genomfört vårt arbete.  

 

Vi har haft kontinuerlig kontakt med en informant på Helly Hansen. Hon har försett oss med 

information om underställstoppen, W HHDry Dynamic LS Crew. Detta har till stor del 

fungerat som underlag i analysen och i uträkningar. 

 

Datainsamling är en mycket tidskrävande process, därför bestämde vi oss för att börja med att 

ta reda på all information vi behövde från Helly Hansen.  
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1.7.1. Abduktiv ansats 

Abduktiv ansats är en blandning av de två olika ansatsgreppen induktion och deduktion. 

Induktion innebär skapande av teorier och slutsatser utifrån empirisk data medan deduktion är 

att, utifrån teorier och generella normer, dra logiska slutsatser. Ur teorin skapas hypoteser som 

sedan kan bevisas med empirisk data. På detta sätt använder man sig av både logik och empiri 

(Thurén, 2007, ss. 26-29). Detta sätt nämns oftast som hypotetiskt-deduktiva metoden (Patel 

& Davidsson, 1994, s. 21). Abduktion beskrivs ofta som den gyllene medelvägen. I denna 

ansats pendlar man mellan teori och empiri för att nå slutsatser. Abduktion står för den 

oväntade kunskapen som grävs fram. Det innebär att det ämne som utforskas ses ur ett nytt 

perspektiv (Wallén, 1996, ss. 47-48 ). 

 

Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats då vi anser att den kompletterar vårt val av 

metod. Detta arbetssätt gör det möjligt för oss att utveckla och modifiera ramverket under 

undersökningens gång, till exempel vid eventuella oförutsedda empiriska fynd och teoretiska 

insikter. 

1.8. Definitioner 

EHS – Environment, Health & Safety (Miljö, Hälsa & Säkerhet) 

LCA – LivsCykelAnalys 

EEV – Enhanced Environmental friendly Vehicle 

PP – Polypropylene 
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2. Företagsfakta – Helly Hansen 

Helly Hansen grundades år 1877 av den norske sjökaptenen Helly Juel Hansen som efter att 

ha seglat på världshaven i närmare tjugo år i blöta kläder bestämde sig för att skapa vattentäta 

utomhusplagg. Tillsammans med sin fru skapade han den vattentäta oljerocken som stöter 

bort vatten med hjälp av linfröolja. Rocken blev snabbt en succé och detta blev starten för 

företaget, som nu är ett välkänt varumärke världen över. Helly Hansens framgång baseras till 

stor del på företagets innovativa design och funktion, de var inte bara först i världen med den 

vattentäta rocken, de var även först med fleecejackan. Idag har Helly Hansen ca 150 egna-, 

franchise- och så kallade ”shop-in-shop” butiker i 38 länder på fem kontinenter. Omsättningen 

låg 2010 på 1,7 miljarder NOK. Huvudkontoret har circa 150 anställda och är beläget i 

centrala Oslo. Helly Hansen ställer höga krav på sina producenter då de eftersträvar bästa 

möjliga kvalitet på sina produkter, detta kräver även en hög grad av expertis från fabrikerna. 

Därför är det avgörande för samarbetet att fabrikerna kan möta Helly Hansens stränga krav på 

hälsa och säkerhet för arbetarna och miljön. Tillverkningen av Helly Hansens produkter sker 

till största del i Asien men de har även en del produktion placerad i Central- och Nord-

Europa. Helly Hansens målgrupp är fysiskt aktiva människor i åldern 25-40 som är 

involverade i aktiviteter som segling, outdoor, vintersport och/eller träning. Företagets mål är 

att vara marknadsledande inom sitt marknadssegment. De vill vara det första och självklara 

alternativet för sin målgrupp. För att nå sitt mål har företaget som krav att vara bäst på design 

och funktion vilket de jobbar med kontinuerligt. Deras styrkor som företag är att de säljer 

produkter till fler aktiviteter än konkurrenterna och når på så sätt ut till fler inom målgruppen. 

Detta har även bidragit till att Helly Hansen har stora kunskaper inom olika produktområden 

vilket hjälper dem att utvecklas och bli allt bättre. En annan styrka för dem är att Helly 

Hansen är ett starkt och välkänt varumärke världen över. Företaget jobbar mot bra kvalitet 

samt miljö och är sedan några år tillbaka medlemmar av Bluesign, som är en opartisk 

organisation för främjande av mer miljövänliga och hälsosamma produktionssätt och 

produkter. De arbetar hårt idag med att få så många av deras material godkända enligt 

Bluesign’s standard och har som mål att år 2012 ska allt material de använder vara godkänt. 

All fleece och Lifa® är redan idag godkända av Bluesign
1
. 

2.1. Bluesign 

The Bluesign® Standard startades år 2000 och är ett omfattande inflödeskontrollsystem som 

täcker allt inom EHS längs den textila tillverkningskedjan. Från råmaterial, tillverkare av 

garner, färger och additiver, till textiltillverkare, återförsäljare och varumärkesföretag samt 

slutkund. Den grundläggande tanken bakom Bluesignstandarden är att kombinera de olika 

aspekterna av konsumentsäkerhet, vatten- och luftemissioner samt yrkesmässig hälsa och 

säkerhet under ett generellt objektiv för ökad resursproduktivitet. Förbättrad EHS och 

resurseffektivitet längs den textila tillverkningskedjan är den huvudsakliga fokusen för 

Bluesignstandarden. Med andra ord kan standarden ses som ett högeffektivt verktyg för att 

optimera hållbara tillverkningsprocesser längs den textila kedjan. Alla inflöden är 

analyserade, från råmaterial till kemiska komponenter och resurser. Innan produktion bedöms 

komponenterna baserat på deras toxikologiska och ekologiska egenskaper samt risker. Ämnen 

som är potentiellt skadliga kan därför elimineras redan innan produktion påbörjats. 

Bluesignstandarden ska garantera att alla textilier är producerade med så lite föroreningar och 

resurser som möjligt. Med den här standarden skapas en genomskinlighet längs den textila 

produktionskedjan utan att kompromissa funktionalitet, kvalitet eller design (Bluesign).  

                                                 
1
 Konversation med Helly Hansens VD Peter Sjölander April 2011 
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3. Livscykelanalyser 

När man vill studera en produkts miljöpåverkan från vagga till grav är LCA en metod som 

kan användas. Dock är det svårt att följa precis allt material från vaggan till graven, därför blir 

en livscykelanalys aldrig fullständig, den innehåller alltid förenklingar och vissa resultat 

måste baseras på medelvärden. I vissa delsteg finns inte all data tillgänglig vilket leder till att 

vissa steg studeras mer i detalj medan andra bara berörs ytligt. Viss information kommer 

därför att vara grov i många fall och i högsta grad kvalitativ. Man bör vara väl medveten om 

analysens begränsningar. Därför används de oftast i vägledande syfte och inte som 

beslutsgrundande underlag (Naturvårdsverket, 1996, s. 6). 

”Resultatet av en livscykelanalys anger endast riktningen. Det kan liknas vid en kompass som 

ska användas innan man hamnat vilse”(Naturvårdsverket, 1996, s.14)  

 

Det finns inga egentliga krav på djupet av en LCA så länge alla aktiviteter och processer täcks 

in i analysen. Därför är en LCA alltid komplett ”horisontellt” samtidigt som den kan vara 

grund ”vertikalt”(Naturvårdsverket, 1996/06, s. 1). Det finns dessutom inget som bestämmer 

hur detaljerad analysen måste vara och inte heller om den behöver vara kvantitativ. En LCA 

blir oftast kvalitativ då det saknas metoder för att göra en fullständig och kvantitativ analys 

(Naturvårdsverket, 1996, s. 4). 

 

LCA kan användas både internt, inom ett företag eller organisation, och externt, då resultaten 

används för kommunikation med omvärlden eller vid offentliga beslut. Oavsett om den ska 

användas intern eller externt tillämpas samma metoder och passar som följande:  

 Undersökning av en produkt i syfte att minska miljöpåverkan genom att jämföra olika 

alternativ inom tillverkning, råvaror, energiförsörjningssystem och transport. 

 Minskning av en produkts totala miljöpåverkan genom att identifiera de processer i 

kedjan som ansvarar för den huvudsakliga miljöbelastningen och förbättra dessa. 

 Ökad förståelse inom företaget om det egna produktionssystemet, detta kan leda till att 

eventuella kunskapsluckor upptäcks.  

Figur 1 Livscykelanalys, från vaggan till graven (Naturvårdsverket, 
1996, s. 4) 
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 Som stöd vid utveckling av nya produkter och materialval. 

 Som underlag för långsiktiga miljöstrategier. 

 Som underlag till intressenter och kunder. 

(Naturvårdsverket, 1996, s. 5) 

3.1. LCA-modellen 

En livscykelanalys delas in i fyra delar, definition av syfte och omfattning, 

inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och resultattolkning. Resultattolkningen sker 

kontinuerligt genom hela analysen (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 28). I följande 

avsnitt förklaras dessa delar närmare. 

 

3.1.1. Definition av syfte och omfattning 

 

Den första delen av LCA är att bestämma syfte och omfattning samt mål, att definiera och 

beskriva varför studien genomförs och vad den ska användas till (Lindahl, Rydh & Tingström, 

2002, s. 29).  

Syfte 

En LCA utformas helt efter vilket syfte den har och därför är varje LCA individuell 

(Naturvårdsverket, 1996, ss. 8-9).  

Funktionell enhet 

Vilken funktion som ska studeras bestäms av målet med studien. Det räcker med att samla 

data om de delar som belastar miljön mest om målet är att få ökad kunskap om 

produktionssystemet (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 29).  

Systemgränser 

Hur systemgränserna definieras bestämmer vilka olika system i livscykeln som ska ingå i 

studien. Innan den påbörjas bör en översiktlig analys genomföras för att avgöra vilka 

aktiviteter som ska studeras, de aktiviteter som leder till signifikant miljöpåverkan och därför 

bör prioriteras. Genom att begränsa studien till de delar som är relevanta för resultatet görs 

analysen mindre komplex. I många modeller kan ett mindre antal parametrar stå för en stor 

del av resultatet, den så kallade Paretoprincipen (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 32).  

 

 

 
Tolkning 

Definition av syfte 
och omfattning 

Inventeringsanalys 

Miljöpåverkans-
bedömning 

Figur 2 Livscykelanalysens fyra olika faser (Svensk Standard SS-EN 
ISO 14040:1997, 1998, s. 8) 
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Systemavgränsningar görs på flera nivåer för att studien ska bli mindre komplex och mer 

överskådlig: 

 Mot natursystem.  

 Mot andra produkters livscyklar.  

 Geografiskt. 

 I tiden. 

(Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 34) 

 

Efter att de tekniska systemgränserna har definierats kan datainsamlingen starta, som även 

den styrs av olika förutbestämda systemgränser, till exempel: 

 Geografisk täckning, anläggningsspecifika, europeiska eller svenska medelvärden. 

 Tidsrelaterad täckning, hur gammal data kan användas och accepteras.  

(Naturvårdsverket, 1996, s. 10) 

 

Om viss data som ingår i studien inte följer de bestämda kraven ska det motiveras varför den 

informationen valdes att användas (Eriksson, 1999, s. 13). 

3.1.2. Inventeringsanalys 

Inventeringsanalysen är den andra delen av en LCA, och den ska vara helt faktabaserad och 

objektiv. Under analysens gång kommer olika val att uppstå och det går inte att bortse från 

dessa, dock ska alla val motiveras och vara baserade på förutbestämda riktlinjer och 

redovisade principer. Syftet med inventeringsanalysen är att kvantifiera alla in- och utflöden 

av material och avfall i alla steg i det studerade systemet samt alla transporter som är 

nödvändiga under livscykeln. Analysen består av tre delar: 

 Uppställande av ett flödesschema, ett så kallat processträd, enligt de systemgränser 

som tidigare gjorts. 

 Datainsamling. 

 

Utvinning av råmaterial 

Förädling av råmaterial 

Återvinning/återanvändning 

Användning 

Transporter 

Tillverkning/produktion 

Avfallshantering 

Underhåll 

Inflöde 
 

 

 

 

Material 

Energi 

Utflöde 
 
 

 

Luftutsläpp 

Vattenutsläpp 

Fast avfall 

Andra typer av 

utsläpp till miljön 

Produktens 
livscykel 

Figur 3 Exempel på aktiviteter som kan ingå i en produkts livscykel (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 33) 
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 Beräkningar. 

(Naturvårdsverket, 1996, s. 9) 

 

De in- och utflöden som inventeringsanalysen består av är i sig absoluta, vilket betyder att det 

är fullt möjligt att man utifrån att ha studerat en enda produkt kan bestämma total 

miljöpåverkan, formulerat i emissionsmängder (Naturvårdsverket, 1996, s. 11). 

 

Trots att analysen avgränsas är den fortfarande komplex och därför kan ingen enhetlig metod 

användas vid genomförandet. Studiens grundförutsättningar och de systemgränser som 

applicerats på den måste tas i beaktning vid tolkningen av resultaten. De siffervärden som 

resultatet består av kan lätt verka exakta, men de är bara generella värden som baserats en 

beräkning av rådande förhållanden. Den största utmaningen i en LCA är att hitta relevant 

information, de antaganden som görs och de variationer som uppstår i de data som används 

kan ha stor effekt på resultatet. Vilka data som slutligen används i studien baseras på 

subjektiva bedömningar och vilken data som faktiskt finns tillgänglig (Lindahl, Rydh & 

Tingström, 2002, s. 24). 

3.1.3. Miljöpåverkansbeskrivning 

Det som görs i denna del är i stort sett att man analyserar och sammanställer informationen 

som samlats under inverteringsanalysen till något mer översiktligt. Den sammanställda 

informationen ska också, efter vad som är väsentligt för studien, beskriva den potentiella 

miljöpåverkan. I denna del av studien ska man inte försöka förklara faktisk miljöpåverkan, då 

den endast är till för summering av redan samlad information. Miljöpåverkansbeskrivningen 

är i sin tur uppdelad i tre delar som förenklar informationssammanställningen: 

 Klassificering: de emissioner som valts att undersökas i studien grupperas i olika 

förutbestämda påverkanskategorier. Till exempel grupperas emissioner av 

svaveldioxid och vissa kväveoxider under kategori försurning. I klassificeringen ingår 

även vilka effekter på miljön som olika ämnen bidrar till.  

 Karakterisering: alla emissioner i samma kategori viktas till ett enda tal och en 

samlad bild av det studerade systemets potentiella bidrag till de olika 

påverkanskategorierna. 

 Värdering: här blir bilden ännu mer överskådlig, den sätts in i ett större perspektiv. 

(Naturvårdsverket, 1996, ss. 11-13) 

 

I miljöpåverkansbeskrivningen förekommer det vissa osäkerheter på grund av att inte rätt 

mängd data har samlats eller att den är av bristande kvalitet, detta kan leda till en felaktig bild 

av verkligheten. De data som används i miljöbedömningen är i många fall generell och visar 

ingen konsideration till lokal, regional eller global miljö. Därför är viktningen i den här delen 

av en LCA-studie den mest subjektiva delen (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 24). 

3.1.4. Resultattolkning 

Resultattolkningen är den sista delen av en LCA.  All data som samlats in och analyserats i de 

tidigare delarna tolkas och en jämförelse mellan olika alternativ görs. Det är viktigt att man 

tar hänsyn till studiens osäkerhet samt eventuella skillnader mellan de olika alternativen 

genom att använda parallell data från inventeringsanalysen och karakteriseringen 

(Naturvårdsverket, 1996, s. 14).  
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3.2. Begränsningar 

På grund av att det finns vissa begränsningar med LCA-metoden blir den först och främst ett 

uppskattningsverktyg:  

 Den information som finns tillgänglig på databaser innehåller ofta endast medelvärden 

för hela Europa, dessutom anges inte osäkerheten på många av dem. 

 Det faktum att allt material inte följs från vaggan till graven, till exempel utsläpp från 

avfallsdeponier, gör att en LCA aldrig är fullständig. För vissa delsteg kommer inte all 

data att vara tillgänglig, därför studeras dessa lika noggrant som andra, vilket leder till 

att viss information blir kvalitativ istället för kvantitativ. 

 I en LCA kan aldrig de faktiska miljöeffekterna beaktas, bara de potentiella. Dessutom 

studeras inte alla miljöeffekter, bara ett urval. 

(Naturvårdsverket, 1996, s. 6) 

3.3. Förbättringsanalys 

Syftet med förbättringsanalysen är att identifiera hur det studerade systemet kan optimeras 

utifrån olika perspektiv. Genom att identifiera vilken eller vilka delar som påverkar miljön 

mest kan olika alternativa lösningar tas fram. Dessa kan sedan användas som underlag för 

kommande produktutveckling, val av material och produktion samt transportsätt (Lindahl, 

Rydh & Tingström, 2002, ss. 60-61). 

3.1. Osäkerhetsanalys 

I osäkerhetsanalysen bedöms osäkerheterna i de olika livscykelanalysdelarna, det vill säga, 

hur de avgränsningar som gjorts i arbetet, hur val av data och bristfällig data har påverkat 

slutresultatet (Lindahl, Rydh & Tingström, 2002, s. 57).  
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4.  Miljöeffektkategorier & emissioner 

Det finns många olika miljöeffektkategorier och emissioner som bidrar till dem. De som är 

relevanta för den här analysen beskrivs i detta kapitel. 

4.1. Växthuseffekten 

Växthuseffekten påverkar klimatet genom radikala temperatursvängningar, stigande 

havsnivåer på grund av smältande glaciärer och polarisen. De allra största växthusgaserna är 

vattenånga, koldioxid CO2, ozon O3, metan CH4 och dikväveoxid N2O (Miljömålsportalen se 

Effektiv).  

4.1.1. Koldioxid CO2 

CO2 är vanligtvis oskadliga i små mängder. Till exempel, människor och djur ger ut CO2 

under andningsprocessen. Då det existerar växter, svamp och alger som kräver CO2 för att 

försörja sig själva finns det ska det finnas en balans i utsläppsnivån. CO2 blir ett problem när 

balansen störs. När detta händer samlas för mycket CO2 i atmosfären, den förhindrar värme 

att tränga igenom och lämna jorden vilket leder till växthuseffekten (eHow, Stevenson). 

4.1.2.  Vattenånga H2O 

Vattenånga har den största påverkan på växthuseffekten, ungefär två tredjedelar. När 

vattenmolekylerna når atmosfären fångar den upp värmen som planeten utsöndrar och 

distribuerar ut den i alla olika riktningar. Den värmer upp jorden innan den förflyttar sig in i 

rymden. På grund av att varmare luft kan hålla mer fukt, kan ökande temperaturer intensifiera 

klimatändringen (European commission). 

4.1.3.  Ozon O3 

Genom solens ultravioletta strålning delas syrgasen och syremolekylerna upp till rena 

syreatomer. Ozon skapas genom en reaktion mellan syremolekyler och syreatomer i den delen 

av atmosfären som kallas för stratosfären. Ozon finns överallt, från början befinner sig ozon i 

atmosfären, i två skikt, det nedersta skiktet, troposfären och i det lite högre upp, stratosfären. 

Ozonet som befinner sig i stratosfären filtrerar bort skadliga UV-strålar. Däremot är det ozon i 

troposfären skadligt för skog, växter och även människor. Detta ozon skapas genom utsläpp 

av olika gaser som kväveoxider, kolväten och koldioxid och bidrar till stor en del av 

växthuseffekten (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). 

4.1.4.  Metan CH4 

Metan är en gas som bildas naturligt när biologiska material bryts ner bakteriellt. Utsläppen 

av metangas sker från risodling, naturgas, avfallsförbränning, avloppshantering och 

boskapsskötsel. Metan lever ungefär 10-15 år i atmosfären innan den försvinner 

(Miljöportalen). 

4.1.5.  Dikväveoxid N2O 

Dikväveoxid är en gas som uppstår naturligt, dock ökar den vid användning av till exempel 

konstgödsel som innehåller kväve och vid förbränning. En tredjedel av dikväveoxidutsläppen 

estimeras komma från människor och när den når atmosfären tar det 150 år för dikväveoxiden 

att försvinna (Miljöportalen).  
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4.2. Försurning 

De emissioner som är försurande är svaveldioxid SO2 samt kväveoxider NOx, de genereras 

företrädesvis från elproduktion och transport. Försurning kan leda till att fiskbestånd 

elimineras, högre metallhalter i grundvattnet och att skogsmarken utarmas på näring 

(Miljömålsportalen se Effektiv). 

4.2.1. Kväveoxider NOx 

Kemikalierna av kväve och oxid vistas i den atmosfäriska luften. När de kombineras med 

biprodukter av förbränning, N2 och O2, skapas en kemikalisk reaktion som förvandlar dem till 

dödliga NOx ångor. Det krävs höga temperaturer för de två kemikalierna ska reagera, sådana 

temperaturer nås till exempel i förbränningsmotorer. NOx intensifieras och blir mer 

koncentrerad i de högre temperaturerna (eHow, Stevenson). 

4.3. Marknära ozon 

Marknära ozon kan leda till andningsbesvär och huvudvärk hos människan. Det påverkar 

också västriket genom att störa fotosyntesen vilket leder till att tillväxten minskar. Bildning av 

marknära ozon orsakas till stor del av är transporter och elproduktion. Det marknära ozonet 

bildas genom en kemisk reaktion mellan kväveoxider NOx, flyktiga organiska ämnen och 

kolmonoxid CO i solljus (Miljömålsportalen se Effektiv). 

4.3.1. Kolmonoxid CO 

Kolmonoxid är resultatet när brända partiklar kliver in i en oxidativ reaktion. Om 

oxidationsmedlet inte finns i tillräckliga mängder för oxidering av partiklar eller för att 

sammansättningar ska ske fullständigt, förvandlas de inte till CO2 utan till skadliga 

kolmonoxidångor. Dessa ångor orsakar sjukdomar som kan leda till döden för människor som 

inhalerar dem under längre perioder (eHow, Stevenson).  

4.4. Övergödning 

Huvudsakligen orsakas övergödning av utsläpp av fosfor och kväve. Det bidrar till ökning av 

snabbväxande alger, vilket i sin tur bidrar till döda havsbottnar (Miljömålsportalen se 

Effektiv). 

4.5. Partiklar 

Partiklar kan orsaka olika allergier och i värsta fall leda till cancer. De genereras av 

förbränningsmotorer men också i atmosfären när gaser som svaveldioxid, kväve och flyktiga 

organiska ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner (Miljömålsportalen se Effektiv). 

4.5.1. Sot  

Sot består av små brända partiklar som kan resa långt på luftburna strömmar. Sot hämmar 

andningen och täpper till delikata luftsäckar i lungvävnaden (eHow, Stevenson). 
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5. Inventeringsanalys 

I detta kapitel presenteras resultatet från inventeringen av de processer som vår valda FE 

genomgår.  

5.1. Funktionell enhet - FE 

FE är en långärmad underställsdamtröja i storlek medium, huvudmetervaran består av 99 % 

polypropylene och 1 % elastan och väger 132g/m2. Ribben består av 89 % polypropylene och 

11 % spandex, den har en vikt på 160g/m2. Det randiga tyget består till 100 % av 

polypropylene och väger 130g/m2.  

 

FE är tillverkad av HH®Dry™ - Kroppens andra skinn och hjärtat av Helly Hansens effektiva 

3-lagersystem. Tillverkad för att hålla användaren torr och bekväm under aerobiska aktiviteter 

i en mängd olika förhållanden (Helly Hansen).  

5.1.1. Processchema 

Vaggan definieras som tillverkningen av PP i Slovakien och graven definieras som 

sluthantering i Sverige. Däremellan genomgår FE ett flertal processer och dessa kommer att 

analyseras i inventeringsanalysen. Fokus är lagd på el- och resursförbrukning samt 

transporter. 

 

 

Tillverkning 
av PP i 

Slovakien 

Spinning 

Stickning Tillskärning 

Sömnad 

Förpackning Transport 

Konsument 

Sluthantering 
i Sverige 

Figur 4 W HHDry Dynamic LS Crew (Helly Hansen) 

Figur 5 Processchema över underställströjan 
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5.2. Transporter 

Alla fordon släpper ut skadliga och giftiga emissioner, även om vissa nyare fordon så som 

hybridmodeller producerar mycket mindre utsläpp. Dock kvarstår det faktum att varje motor 

som använder förbränningsmotorer släpper ut någon typ av skadliga ämnen i luften.  

Helly Hansen använder sig olika transportföretag. Alla dessa företag använder sig av lastbilar 

tillverkade av Volvo, därför är många uppgifter hämtade därifrån. För att räkna ut hur mycket 

transporterna släpper ut behövs information om transportsträcka, utsläppsmängd och 

fyllnadsgrad. Då lagarna för lastbilar är strängare än för bilar kan det antas att lastbilarna som 

körs i Europa är av de senaste modellerna ända sen de nya reglerna gick igenom 2009. Därför 

tas bara en viss modell och det utsläpp som den genererar med i analysen.   

5.2.1. Fyllnadsgrad 

I enkelhet kan fyllnadsgrad förklaras med att, när en lastbärare är helt fylld är fyllnadsgraden 

100 %. Dock är det tyvärr inte lika enkelt när det kommer till verkligheten. Inom 

vägtransportbranschen finns det oftast en normaldensitet. Detta innebär att en last som är ”för 

lätt” för sin volym debiteras som om den hade normaldensiteten. Vilket leder till att antalet 

debiterade ton kan överstiga lastbärarens tillåtna last. Om man räknar fyllnadsgraden efter hur 

många ton som transporterats eller egentligen debiterats kan det överstiga 100 %.  Alltså är 

det en definitionsfråga för vad som är fullt och inte. Genom smart planering och olika 

metoder så som informationsupplösning, det vill säga högre detaljkännedom och 

informationskvalitet, kan en och samma container fyllas till både vikt och volym. Man kan till 

exempel transportera maskindelar och kläder tillsammans. Genom att maximera 

transportarbetet ökar lönsamheten och effektiviteten direkt (Logistikfokus, Arnäs P.O). 

Helly Hansen använder sig av transportföretaget DSV som har en fyllnadsgrad på 99 % när de 

transporterar mellan Holland och Sverige (DSV, 2008). Ett annat transportföretag som de 

använder sig av är DHL som har en fyllnadsgrad på 100 % när de transporterar sina varor. 

Den höga fyllnadsgraden beror på att de använder sig av samlastning för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt minska på miljöpåverkan (DHL). Samlastning innebär att de paketerar till 

exempel kläder och maskindelar som ska till samma stad i samma lastbil så att fyllnadsgraden 

blir så hög som möjligt. Det huvudsakliga transportmedlet som Helly Hansen använder sig av 

för sin produktion i Europa är lastbil. 

5.2.2. Lastbil 

Alla lastbilar tillhör den så kallade Euro-serien, som visar hur mycket emissioner en lastbil 

släpper ut. Från och med den 1 oktober 2009 måste alla fordon som blev registrerade uppfylla 

kraven i lagstiftningen om Euro 5. Den nya Euro 5 ställer höga krav på avgasreducering för 

alla fordonstillverkare. Det är en stor skillnad mellan en Euro 3-motor och en Euro 5-motor 

när det gäller avgasemissioner. Emissioner som kväveoxider har reducerats med 60 %, från 

5,0 g/kWh till 2,0 g/kWh. Partikelemissionen har reducerats med hela 80 %, från 0,1 till 0,02 

g/kWh (Volvo Trucks). De maximala utsläppen för fordon med bensin-, naturgas- eller 

gasoldrift enligt Euro 5 är; kolmonoxid 1000 mg/km, icke-metankolväten 68 mg/km, 

totalkolväten 100 mg/km och kväveoxider 60 mg/km (Europeiska Unionen).  

Den största påverkan lastbilar har på miljön härstammar från avgasutsläppen. Dessa utsläpp 

hör ihop med bränsleförbrukning, bränslets kvalitet, förbränningsteknik och reningsteknik 

(Volvo Trucks se Rejmes Transportföretag). 
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Förbränningsteknik 

Temperaturen måste vara hög för att förbränning ska ske fullständigt, det måste även finnas 

plats för luft att strömma in. De flesta dieselmotorer som används idag har tillräckligt höga 

temperaturer för att förbränning ska ske nästan fullständigt. Kolväte- och koldioxidnivåerna i 

avgaserna blir låga jämfört med bensinmotorer. Dock produceras mer kvävedioxider i en 

dieselmotor än i en bensinmotor. Därför bevakas förbränningen noga så att balansen mellan 

kolväte, kolmonoxid och kväveoxid kan regleras (Volvo Trucks se Rejmes Transportföretag). 

Bränslekvalitet 

Idag har dieselbränsle ett högre energivärde än bensin, därmed används inte lika mycket 

diesel som bensin per kilometer. Dock innehåller diesel högre nivåer av svavel och kolväte, 

men för närvarande går det även att köpa bränsle med lägre svavelhalter i Sverige, Finland 

och Storbritannien (Volvo Trucks se Rejmes Transportföretag). 

Reningsteknik  

Det finns i dag flera olika typer av efterbehandlings- eller reningstekniker för dieselmotorer. 

 Användning av filter eller partikelfällor som reducerar mängden utsläpp av partiklar.  

 Katalysator som under kontrollerade förhållanden förbränner avgaserna (Volvo Trucks 

se Rejmes Transportföretag).  

5.2.3. Lagenliga krav  

De lagenliga kraven för dieselmotorer har skärpts flera gånger. Dieselmotorer används i flera 

olika typer av fordon, för olika typer av färdmedel med varierande belastningar. För att kunna 

mäta emissioner på ett jämförbart sätt, är de mätta i relation till motorarbete och enheter 

använda i g/kWh (Mårtensson, Volvo Truck Corporation. 2006). 

5.2.4. Bränsleförbrukning  

Bränsleförbrukning varierar kraftigt beroende på typ av färdmedel, vägförhållanden och 

körbeteende bland annat.  Tabellen nedanför kan användas som en guide för lastbilar som 

finns idag.  
 

 Last i ton Total vikt i ton Liter/100km tom Liter/100km full last 

Lastbil, distributionstrafik 8,5 14 20-25 25-30 

Lastbil, regional trafik 14 24 25-30 30-40 

Traktor och påhängsvagn, fjärrtrafik 26 40 21-26 29-35 

Lastbil med trailer, fjärrtrafik 40 60 27-32 43-53 

Tabell 1 Typisk bränsleförbrukning i liter per 100km (Mårtensson, Volvo Truck Corporation. 2006) 

5.2.5. Bränslekvalitet 

Koldioxid skapas genom förbränning, där kolhalten i bränslen bestämmer hur mycket som 

släpps ut. 1 liter standarddieselbränsle släpper ut runt 2,7 kg koldioxid. Swedish Class 1 

dieselbränsle är idag det drivmedel med bäst miljöprestation på marknaden. Den 

rekommenderas av många fordonstillverkare och återförsäljare av lastbilar och bilar. Swedish 

Class 1 diesel minskar emissioner av kväveoxider med 7 %, partiklar med 18 % och koldioxid 

från 2,7 till 2,6 kg per liter bränsle (Mårtensson, Volvo Truck Corporation. 2006).  
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De aromatiska och polyaromatiska halterna har definierats för Swedish Class 1 bränslen. I 

praktiken har halterna reducerats med mer än 75 %. Energihalten av Swedish Class 1 bränslen 

är något mindre per liter och på så sätt ökar förbränningen med omkring 3 %. Bränsle 

innehåller rester av svavel och sedan 1 januari 2005 måste svavelhalten vara lägre än 0,005 % 

enligt EU-direktiv 2003/17 och EN580-standarden. Dessutom måste alla EU länder säkra 

tillgängligheten av ett bränsle med 0,001 %. Sedan 1 januari 2009 får inte svavelhalten 

överstiga 0,001 %. Kvaliteten av bränsle kommer fortsätta att förbättras (Mårtensson, Volvo 

Truck Corporation. 2006).  

 

Bränsle Swedish class 
Raffinerat 

bränsle 
Standard (EN590) 

Svavel wt% max. 0,001 0,001/0,005 0,001/0,005 

Aromater, vol. %, max. 5 Inte definierad 
Inte definierad  
(norm 15-25) 

PAH (triarom+) vol. %, max 0,02 2,0-6,0 11 (norm 2-5) 

Densitet kg/m³ 800-820 833-837 820-845 

Tabell 2 Olika typer av bränsle och dess utsläpp (Mårtensson, Volvo Truck Corporation. 2006) 

5.2.6. Underställets alla vägar 

 Polypropylenen framställs och spinns till garn på Chemosvit i Slovakien 

 Garnet skickas vidare med lastbil till Impetus, Portugal där de stickas upp till tyg och 

där plaggen sys upp genom CMT.  

 De färdiga plaggen skickas sedan vidare med lastbil till centrallagret i Born, Holland. 

 Med lastbil till Göteborg i Sverige skickas de till butiken där de säljs vidare till 

slutkund. 

5.2.7. Totala utsläpp och bränsleförbrukning 

Volvo är störst på att tillverka tunga lastbilar, hela 95 % av deras produktion är tunga 

lastbilar, det vill säga lastbilar över 16 ton. Lastbilarna säljs och servas i mer än 140 länder, av 

över 650 återförsäljare och på mer än 1450 verkstäder (Volvo Trucks). Vi har därför valt att 

använda oss av en Volvo-lastbil i våra beräkningar. 

Chemosvit 

Svit - Slovakien Impetus 

Esposende -
Portugal 

Holtum Noord  

Born - 
Nederländerna Kungsgatan   

Göteborg - 
Sverige 

Figur 6 Underställströjans alla vägar 
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De preliminära beräkningarna har gjorts på Volvo’s egna hemsida
2 

där de själva har en 

applikation för att räkna ut de olika utsläppen för olika modeller av lastbilar. Detta kan ses 

som mindre pålitligt då det är ett vinstdrivande företag med avsikt att sälja så mycket som 

möjligt. Företaget är dock så pass stort och på grund av att de står för miljö, säkerhet, design 

och kvalitet bör uppgifterna vara tillräckligt pålitliga. Vi har dessutom behövt avgränsa oss till 

Volvo’s uppgifter då Volvo var det enda företaget inom fordonstillverkning som gav oss 

tillräckligt med information.  

 

Då miljön och hur den påverkas är en stor faktor för alla tillverkare inklusive 

fordonstillverkare, har vi antagit att större transportföretag så som DHL och DSV uppdaterar 

sina fordon ofta för att sälja in att de värnar om miljön. Idag är miljö en viktig del i alla 

branscher att det är nästan en självklarhet att uppdateringar som gör verksamheten bättre för 

miljön sker så fort det är möjligt. Därför har beräkningarna baserats på den senaste modellen 

av Volvo’s fjärrtransportlastbilar, Volvo FH som ingår i Euro 5 serien sedan 2009. Givetvis 

finns det modeller som är äldre än 2009 och inte ingår i Euro 5 serien, men detta har vi valt att 

inte räkna på. 

 

Eftersom uppskattningar och antaganden inte kunnat undvikas står de beräknade värdena för 

en viss grad av osäkerhet. En tung lastbil i Volvo FH serien förbrukar mellan 28-55 liter/100 

km beroende på lastvikt, vägförhållande, vägval, väderförhållande, körteknik med mera, 

därför har beräkningarna baserats på utsläppen som genereras av en bränsleförbrukning på 40 

liter/100 km. Beräkningarna baseras på 40 liter istället för mellanvärdet på 42 liter, som ligger 

mellan 28 och 55 liter, på grund av att det anses att vägförhållanderna mellan Portugal och 

Sverige är relativt bra och därför förbrukas det förmodligen mindre bränsle än 42 liter/100 

km. Det är också relativt platta vägar, med endast få upp- och nerförsbackar, där 

bränsleförbrukningen kan hållas relativt låg. Under distansen är det få stopp som görs och 

därför startar och stannar lastbilen endast när den måste, vid till exempel tankning och 

vilopaus. Dock har det bestämts att uträkningarna ska baseras på en siffra nära medelvärdet då 

distansen mellan Slovakien och Portugal körs mellan bergen i Alperna, där väg- och 

väderförhållanden varierar. Alla uträkningar går att följa i Bilaga 2. 
 

På varje sträcka har det räknats med att lastbilen har en fyllnadsgrad på 99 % och ett medel på 

40 liter/100 km i bränsleförbrukning. Mellan Slovakien och Portugal har beräkningarna 

grundats på att det går åt 174g polypropylenegarn/FE, vilket blir vikten som avgör 

utsläppsmängden. Mellan Portugal, Holland och Sverige baseras uträkningarna på att FE, med 

slutvikt på 125g, tillsammans med förpackningen som väger 38g, totalt väger 163g. Utsläppen 

som har räknats med är Koldioxid CO2 som bidrar mycket till växthuseffekten, kväveoxider 

NOx som påverkar övergödning och försurning. Vi har även räknat på material som förbrukas 

under viss tid av lastbilens livscykelfas, till exempel aluminium, järn och plast samt på 

behandlat avfall, återvunnet eller förbränt samt farligt avfall som blir återvunnet eller förbränt 

av certifierade företag. 

 

Svit Slovakien – Esposende Portugal, polypropylenegarn/FE, 174 g: 

 

C02/FE (g): 15,273 
NOx/FE (g): 0,040  
Material/FE (g): 4,394  
Avfall/FE (g): 0,004  

                                                 
2
 http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/trucks/environment/Pages/fuel_consumption.aspx [2011-04-28] 

http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/trucks/environment/Pages/fuel_consumption.aspx
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Bränsle/FE (L): 0,006 
 

Utsläpp mellan Esposende Portugal – Born Holland, FE inklusive förpackning, 163 g: 

 

C02/FE (g): 8,833 
NOx/FE (g): 0,025 
Material/FE (g): 0,016 
Avfall/FE (g): 0 
Bränsle/FE (L): 0,003 
 

Utsläpp mellan Born Holland – Göteborg Sverige på FE inklusive förpackning, 163 g: 

 
C02/FE (g):  4,919 
NOx/FE (g): 0,012 
Material/FE (g): 0,008 
Avfall/FE (g): 0 
Bränsle/FE (L): 0,002 
 

Totala utsläpp för transporter: 

 

C02/FE (g): 29,025 
NOx/FE (g): 0,077  
Material/FE (g): 4,419  
Avfall/FE (g): 0,004  
Bränsle/FE (L): 0,011 
 

5.3. Energiförbrukning 

Under sin livstid genomgår FE vissa energiförbrukande processer. De flesta av dem ingår i 

analysen men vissa har fallit bort på grund av bristfällig data. Hur detta påverkar resultatet 

diskuteras i osäkerhetsanalysen. De processer som fallit bort är de energiförbrukande 

behandlingar som FE genomgår efter stickningsprocessen, då den tvättas och 

värmebehandlas. Även utläggningen av tyget innan tillskärning har fallit bort på grund av att 

relativ information inte har erhållits. Dock anser vi att de processer som ingår i analysen 

räcker för att ge en fullgod bild av FE’s miljöpåverkan. I de olika processerna förekommer 

spill, vilket gör att FE’s vikt minskar mellan dem. De processer där spill förekommer är tygfel 

i stickningen, materialspill i sömnaden, och materialspill i tillskärningen. 

 

Alla uträkningar kan läsas i sin helhet i Bilaga 1. 

5.3.1. Tillverkning av polypropylene 

FE är till största del tillverkad av polypropylene, en syntetfiber som passar utmärkt till 

sportkläder. PP är en termoplast som smältspinns och i egenskap av termoplast kan materialet 

i princip smältas om oändliga gånger. Oftast tillsätts en mängd olika kemikalier i 

tillverkningsprocessen, så som stabilisatorer, pigment, skydd mot ultraviolett strålning och 

flamskyddsmedel (Högskolan på Gotland, 2005). Då tillverkningsprocessen är konfidentiell 

kunde en närmare analys inte göras. Därför har en sekundär källa hittats och enligt den åtgår 
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det 85.9 MJ vid framställning av 1 kg polymerer (Frischknecht & Suter, 1996 se Harding, 

Dennis, von Blottnitz & Harrison, 2007) och enligt en energiomvandlare är 85,9 MJ/kg = 

23,861 kWh/kg
3
. Beräkningen av energiåtgång i tillverkningen baserad på att det går åt 174g 

polymerer/FE. 

 

kWh/FE: 4,152 

5.3.2. Spinning 

Eftersom korrekta uppgifter kring detta moment saknas har ett snittvärde använts. 

Energiförbrukningen som förekommer vid spinning av 1 kg garn varierar enligt Tarakçıoğlu 

(se Kaplan & Koç, 2007) mellan 2,7 kWh/kg och 4 kWh/kg. Därför har det värde som ligger 

mellan dessa valts att användas i beräkningarna, vilket blir 3,35 kWh/kg. Beräkningarna 

baseras på att 174g garn spinns. 

 

kWh/FE: 0,583 

5.3.3. Stickning 

Eftersom uppgifter gällande stickningsprocessen saknas genomfördes en analys av tyget för 

att ta reda på hur lång tid själva uppstickningen tar. Antalet maskrader bestämdes och från en 

rundsticktekniker på Textilhögskolan
4
 erhölls de uppgifter som saknades för att kunna göra en 

bedömning.  

 

Genomsnittlig energiförbrukning (kWh): 3 

Sticksystem: 96 

Maskinhastighet: 25 

Verkningsgrad (%): 90 

Sticksystem/maskrad: 1 

Maskrader/cm: 21 

 

I stickningen sker minimalt spill, dock bör en felmarginal på 3 % räknas med. Tygåtgången på 

FE är 0,863m. 

 

kWh/FE: 0,042 

Tygspill/FE (g): 5,22 

5.3.4. Tillskärning  

Följande uppgifter är hämtade från en tillverkare av tillskärningsmaskiner, modellen som 

används är en digital tillskärningsmaskin. Modellen som valts har en genomsnittlig 

energiåtgång på 10 kWh och skär i snitt 10,2 m/min (Gerber Technology). Runt 

mönsterdelarna till FE är det cirka 9,13m. 

 

Då vi saknar uppgifter om hur många procent spill som förekommer i tillskärningsprocessen 

har tygets vikt och åtgång samt slutvikten på FE jämförts. Det löstes med en x-ekvation där 

resultatet blev 128,87g. Resultatet av ekvationen visar hur mycket FE väger innan 3 % spill 

förekommer i sömnaden. 

                                                 
3
 http://omvandlare.com/energi/ [2011-05-17] 

4
 Konversation med rundsticktekniker Tommy Martinsson på Textilhögskolan i Borås Maj 2011 

http://omvandlare.com/energi/
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Tygets vikt efter stickningsprocessen på 168,78g jämfördes med 128,87g före sömnad, vilket 

visade att spillet från tillskärningen uppgår i 24 % vilket kan anses vara mycket. I och med att 

vi inte vet hur många plaggdelar som läggs på en bredd kan vi inte med säkerhet säga exakt 

hur mycket spill det blir. Förmodligen är spillmängden något mindre. Dessutom vet vi att 

Helly Hansen tar hand om det mest av sitt spill, de återanvänder det i andra produkter så långt 

det är möjligt. 

 

kWh/FE: 0,149 

Tygspill/FE (g): 39,91 

5.3.5. Sömnad 

Helly Hansen använder sig av Cut Make Trim-modellen. Det innebär att plaggen tillskärs, sys 

och avsynas på en och samma fabrik. FE sys ihop på en industriell overlockmaskin och 

processen tar cirka 15 minuter. En typisk industriell overlockmaskin har en energiförbrukning 

på 0,55 kWh
5
, och det är vad uträkningarna är baserade på. Under sömnaden räknas det även 

med ett tygspill på 3 %. Då beräkningen av spillmängden från tillskärningen var beroende av 

spillmängden från sömnaden räknades det först ut hur många gram 3 % spill är. Genom en x-

ekvation kunde vi fastställa att FE före spill i sömnad väger 128,87g. 

 

kWh/FE: 0,138 

Tygspill/FE (g): 3,87 

5.3.6. Förpackning 

Material och färdig FE förpackas manuellt vid transport mellan de olika fabrikerna och butik. 

Detta innebär att onödigt maskineri som är energikrävande och miljöpåverkande inte används. 

Färdig metervara transporteras på rulle, inpackad i plast som skydd för yttre påverkan. Vid 

transportering från fabrik, lager och butiker förpackas alla plagg i papplådor som produceras 

lokalt. FE levereras och säljs i plastförpackningar som är tillverkade av återvunnen 

polypropylene. I och med att polypropylene är en termoplast kan den smältas ner till ny form. 

Plasten tillverkas av icke förnybara resurser, olja och naturgas. Med nuvarande utvinningstakt 

beräknas dessa räcka i ytterligare 75 år (Högskolan på Gotland, 2005). Det är svårt att avgöra 

i vilken mån kunderna återvinner förpackningarna. 

 

Då inga uppgifter gällande hur stor kartong- och plaståtgången är i transporterna finns 

tillgängliga går det inte att avgöra hur mycket material som går åt/FE. Det går alltså inte att 

räkna ut hur stor den totala resursförbrukningen är. Dock kan det fastställas att det sker viss 

resursförbrukning. Vi vet att förpackningen väger 38g och det resulterar i en direkt 

resursförbrukning på 38g plast.  

 

Plastförpackning: 38g 

Plast vid transport: Okänd mängd 

Kartong vid transport: Okänd mängd 

                                                 
5
 Mailkontakt med produktansvarig på Indukta Maj 2011 
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5.3.7. Slutkonsument 

FE har vid aktivt bruk en livstidsförväntan på cirka 2,5 år och den kan enligt tvättrådet tvättas 

i 60 grader. Följande beräkningar är baserade på presumtionen att den tvättas i snitt 1 gång i 

veckan, vilket blir 130 tvättar under livslängden. Maskinen som uträkningarna grundas på är 

en vanlig frontmatad hushållstvättmaskin med 5kg tvättkapacitet. Det finns många olika 

modeller av hushållstvättmaskiner och därför har en av de vanligaste modellerna valts, det bör 

även tilläggas att valet av modell är helt slumpat. Hushållstvättmaskinen som beräkningarna 

grundas på är i energieffektivitetsklass A+ med vattenförbrukning på 49L per tvätt och 

energiförbrukning på 0,17 kWh per kg tvätt
6
. Enligt Textilmiljöhandboken används cirka 20-

30g tvättmedel per kg tvätt (Åsnes, Willers & Cele, 1997, s.74). Därför baseras beräkningarna 

på att åtgången tvättmedel per tvätt är 25g för att få ett snittvärde. 

 

kWh/FE:  2,763 

Tvättmedelsförbrukning/FE (g): 406,25 

Vattenförbrukning/FE (g): 159,25 

5.3.8. Sluthantering 

Att kartlägga vad slutkonsumenten gör med plagget är inte helt okomplicerat. Det finns en rad 

olika möjliga scenarion och nedan följer några exempel. I livscykeln har avfallsförbränning 

med energiutvinning valts som sluthantering. 

Återvinning av textilier 

Det är en mycket svår process att återvinna kläder i och med att många plagg innehåller både 

natur- och syntetfibrer samt olika färger. Materialet, PP, som FE består av går att återvinna 

men idag finns det tyvärr ingen bra metod för det (Naturvårdsverket).  

Second hand 

Om FE inte har nått slutet på sin livstid och fortfarande kan användas bör den lämnas in till 

secondhand för att användas tills den slits ut. Varje år skänks cirka 3kg textilier per person till 

välgörenhetsorganisationer. 0,3kg av de kläder och hemtextilier som samlas in säljs inom 

Sverige medan återstoden antingen exporteras eller skänks till välgörenhet i utlandet 

(Naturvårdsverket). 

Avfallsförbränning  

Per person och år slängs ungefär 8kg textilier i soporna, de textilier som slängs energiutnyttjas 

genom förbränning (Naturvårdsverket). Vid förbränning av hushållssopor återvinns energin 

som finns i avfall och mängden minskas till mindre än en femtedel. Av det totala behovet av 

fjärrvärme i Sverige står avfallsförbränning för en femtedel, motsvarande cirka 810 000 villor, 

energin tas till vara på ett effektivt sätt i och med att många hushåll är anslutna till fjärrvärme. 

Om villorna har värmts upp med olja hade utsläppet ökat med 3 miljarder ton koldioxid. De 

heta rökgaserna som uppstår vid förbränningen, värmer upp vatten som blir fjärrvärme eller 

el. Innan de blir energi renas rökgaserna från olika föroreningar, som stoft, väteklorid, 

svaveloxider, kväveoxider, metaller och organiska föreningar (Naturvårdsverket, El-kretsen, 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen & Avfall Sverige). Av den totala elproduktionen i 

                                                 
6
 http://www.cylinda.se/Vara-produkter/Tvatt--tork/Tvattmaskiner/Fronttvatt-FT-252/ [2011-05-03] 

http://www.cylinda.se/Vara-produkter/Tvatt--tork/Tvattmaskiner/Fronttvatt-FT-252/
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Sverige står avfallsförbränningsanläggningarna för ca 0,6 % vilket är ungefär i nivå med 

vindkraft, det motsvarar hushållsel till 240 000 villor och drygt en miljard liter olja (Avfall 

Sverige). 

 

Den slutliga bedömningen av FE’s totala miljöpåverkan baseras på att den går till förbränning 

med energiutvinning. Ur blandat och osorterat hushållsavfall kan ett medelvärde på 3 kWh/kg 

utvinnas (Stockholmsregionens avfallsråd). Vilket leder till att det blir ett negativt värde och 

detta minskar FE’s totala energiförbrukning. 

 

kWh/FE: -0,375 

5.3.9. Elproduktion i produktionsländerna 

FE produceras i Portugal och Slovakien, vilket bidrar till att el från dessa länder förbrukas. I 

och med att Sverige är slutdestination i den här analysen är det där slutkonsumenten använder 

el. Energislag som motsvarar mindre än 1 % av landets elproduktion har inte tagits med då de 

endast medför en marginell skillnad i slutresultatet.  

 

 
Kärnkraft Naturgas Olja Vattenkraft Bioenergi Sol/vind Kol 

Sverige 33,5 % 1,7 % 27,2 % 11,9 % 20,0 % - 4,9 % 

Slovakien 24,1 % 28,3 % 20,0 % 1,9 % 3,7 % - 22,0 % 

Portugal - 17,7 % 52,5 % 2,5 % 13,4 % 3,1 % 10,8 % 
Tabell 3 Elproduktion i de olika länderna (International Energy Agency) 

Uppgifter om vilka emissioner som de olika energislagen bidrar med kan läsas i sin helhet i 

Bilaga 1. Energiförbrukningen bidrar till utsläpp i form av koldioxid CO2, dikväveoxid N2O 

och metan CH4. Genom att räkna på hur mycket de olika energislagen släpper ut och hur stor 

procent av varje energislag som varje land använder sig av kan en mer verklighetsspeglande 

bild ges. Det ger en viss antydan om hur skillnaderna mellan energislagen ser ut och visar 

vilka som genererar mindre emissioner än andra. 

 

Utsläpp g/kWh 
      

  Kärnkraft Naturgas Olja Vattenkraft Bioenergi & avfall Sol/vind Kol 

CO2 0 460 580 0 0 6,7 960 

N2O 0 0,02 0,004 0 0 0,0004 0,05 

CH4 0 1,5 0,004 0 0 0,014 3,6 
Tabell 4 Utsläpp per energislag (Berglund Mara, Cederberg Christel, Clason Carin, Henriksson Maria, Törner Lars, 2009) 

 

 
CO2/kWh N2O/kWh CH4/kWh 

Sverige 212,62 0,003878 0,029038 

Slovakien 457,38 0,01746 1,2173 

Portugal 489,8077 0,0110624 0,656834 
Tabell 5 Mängd ämne som varje land emitterar per producerad kWh 

5.3.10. Total energi- och resursförbrukning med emissioner 

Som det går att se i tabellen nedan förbrukar de processer som sker i Portugal inte mycket 

energi, Slovakien står för den största delen och Sverige ligger där emellan. Totalt förbrukar 

FE 8,452 kWh under sin livstid, den här siffran är helt beroende av hur många tvättar den 
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genomgår i användningen och den hade med all säkerhet varit större om alla processer hade 

kunnat analyseras. Antalet kWh som FE förbrukar ses också som resursförbrukning. 

 

 

 
 
 

 

 
Tabell 6 Mängd energi som förbrukas/FE i varje land och hur mycket energi FE förbrukar totalt under sin livstid 

Totalt under sin livstid förbrukar FE 174g polypropylene, av det är 49g i form av spill under 

tillverkningen och 125g i form av själva slutprodukten. Till förpackningen förbrukas 38g 

återvunnen polypropylene som förhoppningsvis får återvinnas igen. I användningsfasen av 

livscykeln förbrukar FE 159L vatten och 406,25g tvättmedel. Bränslet som går åt vid 

transporterna räknas också till resursförbrukning och totalt förbrukar FE 0,011L. I 

transporterna ingår även resursförbrukning i form av avfall, 0,004g och material 4,418g. 

 
  

Total energiförbrukning (kWh) & emissioner (g)/FE:                            

  kWh CO2 N2O CH4 

Slovakien: 5,735 2623,0743 0,100331 6,9812155 

Portugal: 0,329 161,1467333 0,0036395296 0,216098386 

Sverige: 2,388 507,73656 0,00926 0,069348 

Summa: 8,452 3291,956 0,113 7,267 
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6. Miljöpåverkansbedömning 

I miljöpåverkansbedömningen summeras de olika ämnen som genereras under FE’s livscykel 

och klassificeras i olika miljöeffekter, så som växthuseffekten, övergödning, försurning, 

bildning av marknära ozon samt utsläpp av partiklar. Om utsläppen sker på en global eller 

lokal nivå tas inte med i beräkningarna, som går att följa i Bilaga 3. 

Tabell 7 Klassificering av emissioner och resursförbrukning 

Den information som vi ha samlat är begränsad och gör det omöjligt för oss att räkna ut någon 

annan miljöeffekt än växthuseffekten. Det saknas emissioner för att de uträkningarna ska 

kunna påvisa något. Det vi kan visa förutom växthuseffekten är antalet gram utsläppta 

partiklar. 

 

Växthuseffekten beräknas enligt Global Warming Potential, vilket betyder att det redovisas 

som gram CO2-ekvivalenter under ett 20-, 100- eller 500-årsperspektiv. För att räkna ut 

växthuseffekten måste CO2, N2O och CH4 räknas om till CO2-ekvivalenter, vilket betyder att 

de ges en karakteriseringsfaktor. Under ett 100-årsperspektiv har N2O karakteriseringsfaktor 

310, CH4 har faktor 21 och CO2 har faktor 1 därför det är ämnet som de andra jämförs med. 

(Baumann & Tillman, 2004, s. 510). Enligt våra uträkningar, som går att följa i Bilaga 3, 

släpper FE totalt ut 3 508,62g CO2-ekvivalenter under sin livstid. 

 

Av den totala miljöpåverkan står transporterna endast för 0,8 % och användarfasen står för 

17,7 %. Den fas i livscykeln som står för den största delen av miljöpåverkan, 57,8 %, är 

framställningen av Polypropylenet. Detta beror på att det är en mycket energikrävande 

process samt att elproduktionen i Slovakien generar höga utsläpp av CO2 på grund av att deras 

energiproduktion baseras till stor del på förbränning av olja, kol och naturgas.  

 

För att visa resultatet i ett större perspektiv har vi valt att jämföra det med Sveriges totala 

import av textilier. Varje år importeras det 15kg textilier per person, 131 800 ton totalt 

(Naturvårdsverket). Det betyder att om ett plagg på 125g släpper ut 3 508,62g skulle 15kg 

släppa ut totalt 421kg CO2-ekvivalenter. I relation till en persons totala textila utsläpp står FE 

Aktivitet: Emission/resurs: Mängd: Miljöeffektkategori: 

Transporter CO2 29,025g Växthuseffekt 

  Nox 0,077g Försurning, övergödning, marknära ozon 

  PM 0g Hälsa 

 
Material 4,418g Resursförbrukning 

 
Avfall 0,004g Resursförbrukning 

Elenergi   8,452 kWh Resursförbrukning 

  CO2 3 291,956g Växthuseffekt 

  N2O 0,113g Växthuseffekt 

  CH4 7,267g Växthuseffekt 

Polypropylene 
 

174g Resursförbrukning 

Vatten 
 

159L Resursförbrukning 

Tvättmedel 
 

406,25g Resursförbrukning 

Bränsle 
 

0,011L Resursförbrukning 

Plast 
 

38g Resursförbrukning 
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endast för 0,8 %. Om vi jämför den totala textila importen med FE står den endast för 0,00009 

%.  Genom att se dessa värden i relation med varandra kan man märkbart se att det inte är 

enskilda produkters utsläpp som bidrar mest till växthuseffekten, utan konsumenternas 

överkonsumtion.  
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7. Osäkerhetsanalys 

I osäkerhetsanalysen diskuteras det huruvida de avgränsningar vi gjort och hur brist på viss 

information påverkar det slutliga resultatet. 

 

Alla avgränsningar som gjorts under arbetets gång påverkar resultatet. När data inte har 

funnits försvinner den mängd emissioner som det momentet emitterar vilket leder till att 

slutresultatet inte stämmer till fullo. Det vi har kommit fram till är alltså en mindre 

miljöpåverkan än det egentligen är eftersom att data saknas. Exakt resursförbrukning har vi 

inte heller kunnat visa i resultatet då parametrar för detta också saknas.  

 

I de fall kontakt med leverantörer har saknats och då information från Helly Hansen varit 

begränsade, har antaganden gjorts. På grund av dessa antaganden har många avgränsningar 

behövts göras. Vår definition av vaggan infaller till exempel inte förrän vid tillverkning av 

polypropylene, vilket gör att den miljöpåverkan som genereras av utvinningen av råvaran 

försvinner. Det råkar också vara en invecklad process som vi med den tid vi blivit tilldelade 

inte kan analysera. När det kommer till tillverkningsprocessen av polypropylenefibern, 

spinning av garnet och stickning av tyget är informationen konfidentiell, därför har vi kollat 

på tillverkning, spinning och stickning i allmänhet. Att en kemikalieanalys inte kunde 

genomföras på grund av sekretess anser vi inte påverkar resultatet då de kemikalier som 

använts för att framställa polypropylenet är godkända av Bluesign.  

 

Andra produkters livscyklar har inte heller ingått i arbetet, på grund av att de inte har någon 

direkt påverkan på produkten som vi har studerat. Förpackning och etiketter som följer med 

produkten vid försäljning ingår inte i arbetet, endast förpackningens vikt har räknats med vid 

uträkningar på utsläpp vid transporter då de transporteras tillsammans som en enhet. Processer 

som värmefixering och tvätt har inte ha tagits med heller och detta medför att miljöpåverkan i 

resultatet blir mindre än den borde vara. 

 

Det är många parametrar som avgör vårt slutresultat och därför kan den miljöpåverkan vi 

kommit fram till inte tas som definitiv. Vi har valt att hålla oss till basala processer, vilket 

innebär att det blir en grund analys som kan ses mer som en ungefärlig uppfattning av FE’s 

totala miljöpåverkan och var den största påverkan sker. 

7.1. Transporter  

Då vi avgränsade oss till produktionen som försiggår i Europa fraktas FE endast med lastbil, 

vilket gjorde det lättare för oss att hitta relevant information. Vi anser att vi har kunnat 

redovisa en tillfredställande bild av den miljöpåverkan som FE bidrar med. Dock är allt 

relativt och det är svårt att få tag på alla parametrar som krävs för att kunna få exakta resultat. 

Transporterna bidrar inte till så stor del av den totala miljöpåverkan, endast 0,8 % och därför 

influerar inte de parametrar som inte räknats med slutresultatet i så stor utsträckning. 

7.2. Energiförbrukning  

De processer som föll bort i inverteringsanalysen och som skulle ha bidragit till FE’s totala 

energiförbrukning anser vi vara ett godtagligt bortfall. Exakta siffror rörande 

energiförbrukning är svåra att få tag på och siffrorna har estimerats med hjälp av olika 

leverantörer av utrustning som används i de olika processerna och rapporter som skrivits på 

ämnet. De maskinmodeller som beräkningarna grundas på är modeller som liknar de som 

används under FE’s livscykel. Vad slutkunden gör med FE är svårt för oss att avgöra, vi har 
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bara redovisat vad som händer om kunden endast tvättar plagget en gång i veckan och om det 

slängs och går till avfallsförbränning med energiutvinning. 

7.3. Emissioner  

Det var inte möjligt för oss att räkna med alla ämnen som emitteras under livscykeln, det 

skulle bli en alldeles för omfattande analys. Därför har vi fokuserat på de viktigaste, de som 

påverkar växthuseffekten mest, koldioxid, dikväveoxid och metangas. På grund av detta är 

utsläppsresultaten inte fullständiga, men vi anser dock att vi fortfarande lyckas visa en 

relevant bild av FE’s miljöpåverkan, då vi anser att växthuseffekten är aktuell just nu med 

tanke på de klimatförändringar som den bidrar till. 
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8. Datakvalitet 

Vår önskan var att kunna hämta mer information från tryckta källor men i och med att vi 

behöver så aktuell fakta som möjligt är många av våra referenser muntliga och från Internet. 

Vi behöver så ny information som möjligt för att rapportens relevans ska öka. Många gånger 

har vi inte lyckats få fram relevant fakta och därför tvingats uppskatta siffror utifrån andra 

källor. Vi har då, så långt som möjligt, försökt att använda oss av vad vi anser vara relevanta 

siffror, data, eller genomsnittliga värden. De elektroniska källor som använts har granskats 

och har av oss ansetts vara trovärdiga och många av dem är ägda av etablerade och 

tillförlitliga företag. Elektroniska källor som vi inte har någon kännedom om har i de flesta 

fall valts bort eller endast använts om inget annat alternativ funnits eller om informationen 

varit relevant och pålitlig nog. Den litteratur som vi har använt har valts efter författare och 

publicist. De muntliga källor vi har använt oss av har vi i högsta möjliga grad försökt att 

verifiera via en andra källa. Alla källor har valts utifrån vårt kunnande och våra erfarenheter 

till dags dato. 

 

De källor som vi har använt oss av har varit primära och sekundära vilket innebär att vi till 

stor del har använt oss av litteratur om livscykelanalyser. De sekundära källorna består av 

forskningsrapporter, litteratur och artiklar som grundar sig i primära källor. Vi har valt bort 

tertiära källor då de oftast inte anses vara säkra och möts med stor skepsis (Booth, Colomb & 

Williams, 2004, s. 82). 

 

Då viss data saknas, förekommer det miljöpåverkan som vi inte har kunnat påvisa. Eller så har 

vi hittat data som inte matchar den nivå av relevans som vi önskat uppnå. Vi har dock kunnat 

bedöma miljöpåverkan av de mest väsentliga stegen i produktens livscykel vilket ger en bra 

bild av produktens miljöpåverkan. Problemet med LCA som metod är att det ofta saknas 

tillräcklig information, vilket inte gör analysen helt fullständig. Att fullständigt och korrekt 

kartlägga varje steg i processen kräver både mer tid och mer resurser. Det sistnämnda är 

nödvändigt både för att få tillgång till data, samt för att verifiera att dessa data är korrekta.  

 

Alla produkters tillverkning ser olika ut, materialvalen är inte detsamma, produktionsplatser 

skiljer sig åt, avgränsningar och mål och syfte skiljer sig åt, vilket gör att denna LCA inte kan 

appliceras på andra plagg. Vårt resultat är därför mest användbart för Helly Hansen. 

Förbättringsanalysen visar var i produktionskedjan som ändringar kan göras för att få en 

mindre miljöpåverkan. 
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9. Förbättringsanalys 

Enkla miljöförbättringar kan ske genom tekniska förbättringar med kontinuerlig uppdatering 

av fordon, se Bilaga 4. Äldre lastbilar än Euro-serien 4 bör förbjudas. Det går även att välja 

fordon som har mindre miljöpåverkan än lastbilar, detta kan dock leda till längre ledtider. Om 

retur-transporter utnyttjas och körsträckan är noga planerad kan miljöoptimering ske (Lotsen). 

Om körsträckan går genom tätort med många stopp och starter kan bränsleförbrukningen öka 

med mer än 50 %, ett extra stopp var tionde kilometer ökar förbrukningen med 35 %. Det går 

dock att minska bränsleförbrukningen genom att sänka hastigheten i vissa fall, till exempel 

minskas förbrukningen med 6 % om hastigheten sänks från 90 till 80 km/h. Om fordonet inte 

servas regelbundet kan bränsleförbrukningen öka med 10 %. Det är som sagt många 

parametrar som avgör och många sätt att optimera transporter (Volvo Trucks).  

 

Den allmänna miljöpåverkan på transporter kan minskas genom att europeiska länder följer 

Österrike som redan har börjat främja användandet av EEV-motorer genom lägre vägtullar. 

Det går även att snabba på detta genom mer vinstgivande avskrivningstakter för 

överensstämmande fordon. Volvo är en av de få lastbils tillverkare som inte bara uppfyller 

Euro 5 serien utan även EEV kraven (Volvo Trucks). 

9.1. Tågtransport 

Tåg är ett hållbart transportmedel för samhället och miljön, nästan alla tåg drivs av 

elektricitet, vilket betyder att det inte är några avgaser som släpps ut. I spårbunden trafik 

släpps det ut mindre koldioxid än övriga färdmedel, dessutom förbrukas det mindre energi 

(Travel by Train). 

 

Dock är det en nackdel att tåg behöver speciella spår och att dessa inte finns på alla 

destinationer, därför är det svårt att komma ifrån all lastbilstransport, dock bör den hållas kort 

för minsta möjliga miljöpåverkan. De flesta tågtransporterna sker från huvudstäder eller stora 

industriområden, detta kan medföra problem då vissa fabriker ligger utanför huvudstäder eller 

i mindre industriområden. Produkterna kommer heller inte hela vägen fram till 

slutdestinationen, butiker i städer, utan även där måste den transporteras med lastbil.  

 

Vid beräkningarna av tågtransporter hittade vi inte all information som var nödvändig för 

exakta uträkningar. Genom att använda oss av körsträckan som lastbilarna kör har vi kunnat 

avgöra distansen mellan varje destination, detta blir dock inte exakt då tågräls och väg sällan 

ligger parallellt. Detta ger oss en uppfattning om hur mycket tåg skulle släppa ut i jämförelse 

med lastbilar vid samma distans. Däremot tros det att distansen som tågen skulle transportera 

på är mycket kortare än lastbilsträckan då tågspår brukar byggas med mindre svängar så tåget 

kan åka så fort som möjligt och undvika att behöva bromsa för ofta.  

 

Svit, Slovakien till Esposende, Portugal - 3 216km  

 

Färdmedel CO₂ HC NOx Partiklar Material Fyllnadsgrad 

Tåg 0,0068kg 0,018g 0,000028kg 0,0021g 0 50 % 

Lastbil 0,0087kg 0 0,000078kg 0 0,061g 50 % 
Tabell 8 ustläppskillnad mellan tåg- och lastbilstransport från Svit, Slovakien till Esposende, Portugal (Svenska Järnvägar) 
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Esposende, Portugal till Born, Holland - 1 987km   

 

Färdmedel CO2 HC NOx Partiklar Material Fyllnadsgrad 

Tåg 0,0042kg 0,011g 0,017g 0,0013g 0 50 % 

Lastbil 0,0179kg 0 8,159g 0 0,033g 50 % 
Tabell 9 utsläppskillnad mellan tåg- och lastbilstransport från Esposende, Portugal till Born, Holland (Svenska Järnvägar) 

 

Born, Holland till Göteborg, Sverige - 1 106km  

 

Färdmedel CO2 HC NOx Partiklar Material Fyllnadsgrad 

Tåg 0,0023kg 0,0063g 0,0096g 0,00073g 0 50 % 

Lastbil 0,0097kg 0 0,0245g 0 0,016g 50 % 
Tabell 10 utsläppskillnad mellan tåg- och lastbilstransport från Born, Holland till Göteborg, Sverige (Svenska Järnvägar) 

9.2. Energiförbrukning 

Genom att se till att fabrikerna använder sig av miljövänlig el kan den totala mängden CO2-

ekvivalenter minskas. I Portugal grundas över hälften av elproduktionen på förbränning av 

olja, vilket inte är hållbart i längden då olja inte är en förnybar källa. Av alla de länder där 

elenergi förbrukas är Sverige det land som har bäst kombination av energislag. Det ska dock 

tilläggas att inte heller Sverige är ultimat. Genom att använda sig av ny utrustning, som ofta är 

energieffektiv kan den totala förbrukningen minskas.  

9.3. Resursförbrukning 

För att förbättra resursförbrukningen kan man försöka påverka fabrikerna och butikerna att 

källsortera sina avfall. Detta på sitt sätt gör att nästan allt avfall kan återvinnas eller 

förbrännas för att kunna användas på något annat vis, bland annat till energiutvinning och nya 

produkter. Vid tillverkning av FE kan man återanvända vissa kemikaliebad, även minska 

vattnet i baden. Det är även en möjlighet att minska all produktion och på så sätt minska all 

resursförbrukning. Detta kan ses som ett orealistiskt alternativ, men med dagens 

överkonsumtion skulle det vara ett stort steg i rätt riktning.  

 

Istället för att använda sig av plast till förpackningen skulle det vara möjligt att använda sig av 

alternativa material. Det är fullt rimligt att tillverka förpackningen av socker och stärkelse 

samt trä, så kallad cellulosaplast. Även om förpackningen idag är tillverkad av återvunnen 

polypropylene som i princip kan omformas i oändlighet innebär det inte att det inte medför 

miljöpåverkan. Olja är trots allt en icke förnybar resurs och polypropylene är en skör fiber 

som bryts ner av solljus och som kräver tillsatser, vilka ofta försvårar vidare återvinning 

(Högskolan på Gotland, 2005). 
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10. Diskussion 

Trots att de transporter som ingår i livscykeln inte står för mer än 0,8 % av den totala 

mängden CO2-ekvivalenter finns det en hel del förändringar som kan göras för att en 

transportsträcka ska bli mer miljövänlig. Ett alternativ är att byta lastbilstransport mot 

tågtransport, tåg har större lastkapacitet samt släpper ut mindre emissioner på samma sträcka 

som lastbilen. Vid fyllnadsgrad på 50 % för tåg och lastbil är skillnaderna mellan utsläppen 

minimala. Skillnaden ökar vid 100 % fyllnadsgrad på grund av tågets kapacitet att ta mycket 

mer last än en lastbil. De totala utsläppen fördelas på en större mängd last, vilket leder till att 

utsläppen per FE mycket lägre. Det innebär också att färre transporter görs på grund av att 

mer last får plats per transportsträcka.   

 

Då många företag som använder sig av lastbilar när de transporterar varor skulle det vara 

möjligt att sätta upp skarpare lagar gällande hastigheter för lastbilar. Vid sådana tillfällen går 

det att genom en lag tillämpa hastighetsbegränsningar för lastbilar, varför inte bestämma att 

lastbilar inte får köra över 80 km/h? Självklart kommer en sänkning av hastigheten att 

innebära längre ledtider i och med att det tar längre tid för en lastbil att nå fram till 

slutdestinationen, detta bör dock kunna lösas genom bra tidsplaneringen redan i 

projektstarten.       

 

Om produktionen var närmare hade mycket av transportemissionerna minskat då 

fjärrtransport skulle minimeras. Tyvärr har inte fabrikerna i de närliggande länderna den 

teknik som krävs för att tillverka produkterna och väljs därför bort av företagen. Vi anser att 

företag ur miljösynpunkt bör se över möjligheten att lära upp närliggande fabriker för att 

sedan kunna flytta produktion dit. Det är en långsiktig plan som är fullt tänkbar att genomföra 

och dessutom skulle göra skillnad ur ett miljöperspektiv. Den faktor som måste övervägas är 

eventuellt ökade produktionskostnader och att det i slutändan blir konsumenterna om får bära 

dem. Detta borde i princip inte vara något problem i och med att det i många fall är 

konsumenten som kräver mer miljöanpassad tillverkning och därför borde vara villig att 

betala för den. Det är ett känt dilemma att konsumenten vill ha miljövänliga kläder till ett lågt 

pris, vilket i dagsläget inte är genomförbart i vinstdrivande företag. 

 

Flyttad produktion skulle även kunna leda till minskade utsläpp i elförbrukning. Hur ”grön” 

elen är varierar mellan länder i Europa. När produktion ligger i länder som Slovakien och 

Portugal ökar CO2-utsläppen med 100 % jämfört med Sverige i och med att deras 

elproduktion baseras på fossila bränslen medan Sverige har en mer utvecklad kärn- och 

vattenkraft. Det är dock diskutabelt om kärnkraft verkligen är ett bättre alternativ. 

 

Enligt vår analys åtgår det mest energi vid smältspinningen av polypropylenet, vilket visar att 

det är ett energikrävande material. Detta i samband med att tillverkningen ligger i Slovakien 

som har höga emissionsutsläpp/kWh gör att det momentet påverkar miljön mest. 

 

Tygspillet som enligt våra beräkningar uppkom är förmodligen mindre än i vekligheten då 

läggbilder är optimerade och sällan genererar mer än 15 % spill. Det faktum att i princip allt 

spill används vid tillverkning av temporära produkter visar på en vilja att ta tillvara på 

resurser. Dessutom anser vi att förpackningen som är tillverkad av återvunnen polypropylene 

är ett steg i rätt riktning. 

 

Fabrikerna som Helly Hansen använder sig av är godkända av Bluesign. Det går att diskutera 

huruvida man kan vara säker på att reglerna följs eller inte. Det händer ofta att fabriker inte 



32 

 

följer de specifikationer som uppdragsgivarna kräver av dem, framförallt när det gäller 

arbetsförhållanden. Det är svårt att avgöra hur det ligger till med miljökrav. Oftast är det inte 

helt okomplicerat för företag att ha koll på fabrikerna, framförallt om de ligger i länder långt 

bort. Detta i sin tur är ännu en godtagbar anledning till att flytta produktionen till närliggande 

länder. 

 

LCA-metoden är en svår metod att tillämpa som ett första försök till miljöförbättringar. Det är 

ett tufft arbete, framförallt för en nybörjare, och med alla begränsningar som genomfördes är 

det ännu svårare att se hur en LCA ser ut när den är komplett. Om ett företag är intresserad av 

att ändra och förbättra processerna i en produkt för att göra den miljövänligare finns det 

lättare och mindre tids- och informationskrävande samt kostnadseffektivare metoder än LCA.   
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11. Slutsats 

FE släpper totalt ut 3 508,62g CO2-ekvivalenter under sin livstid och bidrar dessutom till 

resursförbrukning i form av bränsle, vatten, energi, tvättmedel, kartong samt olika typer av 

plaster i material och förpackning. 

 

Det är möjligt att optimera livscykeln ur miljöperspektiv. Förbättringar kan göras i alla led, 

till stor del genom att använda förnybara energikällor vid tillverkning och att ny 

energieffektiv utrustning ersätter äldre energislukande maskiner. Genom att byta lastbil mot 

tåg kan transporterna optimeras samtidigt som införandet av återvinningskrav i alla 

produktionsled skulle bidra till minskad resursförbrukning. En omplacering av produktionen 

skulle medföra kortare transporter samt göra det lättare för företaget att kontrollera att 

reglerna följs under produktionsprocessen. 

 

I många fall antas det att transporterna påverkar miljön intensivast, att det är de långa 

transporterna som orsakar stor miljöpåverkan och bidrar mest till växthuseffekten. Det visar 

sig dock att transporterna endast står för 0,8 % av de totala CO2-ekvivalenterna, medan 

energiförbrukningen står för resten. Smältspinning av polymererna drar mer än hälften av all 

energiförbrukning med hela 57,8 % av produktens livscykel. Även slutkonsumentens 

användning av plagget bidrar mer till växthuseffekten än transporterna med hela 17,7 %. Så 

vid tal om att produktion bör flyttas närmre är det inte transporterna som man bör tänka på, 

utan vilken och hur mycket el som förbrukas. Det resultat som har kommit fram är att FE’s 

miljöpåverkan i relation till den totala importen av textilier i Sverige är minimal och endast 

står för 0,00009 %. Miljöpåverkan är relativt låg på grund av att tillverkningen av produkten 

är strängt reglerad av Bluesign. Om vi hade valt en annan produkt i ett företag med snabbare 

ledtider hade processerna antagligen varit mycket annorlunda och påverkan på miljön mycket 

högre. 

 

Det kan sägas, efter författandet av den här rapporten, att LCA-metoden är en komplicerad 

metod, inte minst för att resultatet är beroende av väldigt många parametrar. Det är många 

värden som krävs för att resultatet på ett tillfredsställande sätt ska visa påverkan på 

omgivningen. Vetenskapen ändrar också regelbundet sin syn på processer och material 

allteftersom förståelsen för helhetseffekterna ökar. Att fånga allt detta är en kostsam, resurs- 

och tidskrävande process. Vi besitter inte de verktyg som krävs, vilket gör det svårt att hitta 

all data. Som utomstående i ett företag är faktainsamling om produkten ibland inte helt enkelt. 

Det är mycket som är konfidentiellt, annan information som behövs har företagen inte tillgång 

till, vilket begränsar rejält i skapandet av en LCA. Om man ska göra en komplett 

livscykelanalys som har med allting från den verkliga vaggan till den verkliga graven, är det 

viktigt att veta att man har tillgång till mycket tid och stora resurser.  

 

Det var kanske lite naivt av oss att tro att vi skulle kunna skapa en mer eller mindre komplett 

LCA på så kort tid och att vi skulle ha de resurser som krävs för att få tillgång till all 

information som var nödvändig för detta. Detta har lett till att vi många gånger fått uppskatta 

effekter på grund av begränsad tillgång av tid och resurser. Trots detta tycker vi att vi 

identifierat och proportionellt belyst en del av de problem och de förbättringar som kan göras 

längs kedjan från ”vagga till grav”. I och med att en LCA inte behöver vara djup och kan 

utformas helt efter utförarens mål och syfte anser vi vår analys vara komplett. Inte minst har 

vår egen förståelse och uppskattning av problemställningarna och de avvägningar som måste 

göras ökat markant! 
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Bilaga 1 – Energi- och resursförbrukning 

Slutvikt: 

 

Slutvikt FE: 125g 

Förpackning: 38g 

Vikt med förpackning: 38 + 125 = 163g 

 

Tygvikt: 

 

W HH Dry Dynamic LS 99 % polypropylene, 1 % elastan 

 

Vikt: 132g/m2 

Vidd: 60" = 1,52m 

Vikt/running meter (vad 1 meter tyg i full vidd väger): 132 * 1,52 = 200,69g/m 

Tygåtgång: 0,9 yards = 0,823m 

Vikt/FE: 200,69 * 0,823 = 165,17g 

  

Stripes 100 % polypropylene 

 

Vikt: 130g/m2 

Vidd: 60" = 1,52m 

Vikt/running meter (vad 1 meter tyg i full vidd väger): 130 * 1,52 = 197,6g/m 

Tygåtgång: 0,02m 

Vikt/FE: 197,6 * 0,02 = 3,95g 

  

Rib 89 % polypropylene 11 % spandex 

 

Vikt: 160g/m2 

Vidd: 60" = 1,52m 

Vikt per running meter (vad 1 meter tyg i full vidd väger): 160 * 1,52 = 243g/m 

Tygåtgång: 0,02m 

Vikt/FE: 243,2 * 0,02 = 4,86g 

 

Total vikt/FE: 165,17 + 3,95 + 4,86 = 173,98 ≈ 174g 

 

Tillverkning av PP: 

 

Uträkningarna är baserade på att det går åt cirka 174g polymerer/FE. 

Energiåtgång: 85,9MJ/kg 

 

85,9MJ/kg = 23,861 kWh/kg  

 

23,861 / 1000 = 0,023861 kWh/g * 174g = 4,151814 ≈ 4,152 kWh/FE 

 

Spinning: 

 

Energiåtgång: 3,35 kWh/kg 

FE: 174g 

0,00335 kWh/g * 174g = 0,5829 ≈ 0,583 kWh/FE 
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Stickning: 

 

Genomsnittlig energiförbrukning (kWh): 3 

Sticksystem: 96 

Maskinhastighet: 25 

Verkningsgrad (%): 90 

Sticksystem/maskrad: 1 

Maskrader/cm: 21 

 

Formeln för produktionshastighet: 

                               (   )                 

                                             (  )
     

Uträkning: 

 
            

        
            

 
kWh per meter: 3 / 61,714 = 0,04861 

Tygåtgång i meter: 0,823 + 0,02 + 0,02 = 0,863 

kWh per FE: 0,04861 * 0,863 = 0,041950 ≈ 0,042 kWh 

 

Spill (tygfel): 3 % 

Vikt/FE: 174g 

 

Spill/FE: 174 * 0,03 = 5,22g 

Vikt/FE efter spill: 174 - 5,22 = 168,78g 

 

Skärning: 

 

Energiåtgång: 10 kWh 

Kapacitet: 10,2 m/min 

 

kWh/min: 10 / 60 = 0,1666 

kWh/m: 0,1666 / 10,2 = 0,01633 kWh/m 

kWh/FE: 0,01633 * 9,13 = 0,1490929 ≈ 0,149 kWh 

 

x-ekvation, FE’s före spill i sömnad: 

 

125 = x * 0.97 

125 / 0,97 = x 

x = 128,87g 

 

Spill i skärning: 

 

Spill/FE: 128,87 - 168,78 = 39,91g 

Spill %/FE: 39,91 / 168,78 = 0,236 * 100 = 23,6 ≈ 24 % 
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Sömnad: 

 

Energiåtgång overlockmaskin: 0,55 kWh 

Tidåtgång/FE: 15min 

 

kWh/min: 0,55 / 60 = 0,00916 

kWh/FE: 0,00916 * 15 = 0,1375 ≈ 0,138 kWh 

Vikt/FE före spill: 128,87g 

Spill i sömnad: 3 % 

Slutvikt/FE: 125g 

Spill/FE: 128,87 – 125 = 3,87g 

 

Tvätt: 

 

Vikt/FE: 125g 

Livslängd: 2,5 år 

Antal tvättar/år: 52 

Tvättar/FE: 52 * 2,5= 130 

Tvättkapacitet: 5 000g 

 

Vattenåtgång/tvätt: 49L 

L vatten/g tvätt: 49 / 5 000 = 0,0098 

Total vattenåtgång/FE: 0,0098 * 125 = 1,225 * 130 = 159,25L 

 

kWh/kg: 0,17 

kWh/g: 0,17 / 1 000 = 0,00017 

Total energiförbrukning/FE: 0,00017 * 125 = 0,02125 * 130 = 2,7625 ≈ 2,763 kWh 

 

Tvättmedel/kg tvätt: 25g 

Tvättmedel/g: 25 / 1 000 = 0,025  

Total tvättmedelsförbrukning/FE: 0,025 * 125 = 3,125 * 130 = 406,25g 

 

Sluthantering: 

 

kWh/kg avfall: 3 

Vikt på FE: 125g 

 

kWh/g: 3 / 1 000 = 0,003 

kWh/FE: 0,003 * 125 = 0,375 kWh 
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Utsläpp i g per kWh per energislag:  

 

Utsläpp g/kWh 
      

  Kärnkraft Naturgas Olja Vattenkraft Bioenergi & avfall Sol/vind Kol 

CO2 0 460 580 0 0 6,7 960 

N2O 0 0,02 0,004 0 0 0,0004 0,05 

CH4 0 1,5 0,004 0 0 0,014 3,6 

 

Emissioner i g/producerad kWh i varje produktionsland: 

 

Sverige CO2 N2O CH4 

Naturgas 0,017*460=7,82 0,017*0,02=0,00034 0,017*1,5=0,0255 

Olja 0,272*580=157,76 0,272*0,004=0,001088 0,272*0,004=0,001088 

Kol 0,049*960=47,040 0,049*0,05=0,00245 0,049*0,05=0,00245 

Summa: 212,62 0,003878 0,029038 

        

Slovakien       

Naturgas 0,283*460=130,18 0,283*0,02=0,00566 0,283*1,5=0,4245 

Olja 0,2*580=116 0,2*0,004=0,0008 0,2*0,004=0,0008 

Kol 0,22*960=211,2 0,22*0,05=0,011 0,22*3,6=0,792 

Summa: 457,38 0,01746 1,2173 

        

Portugal       

Naturgas 0,177*460=81,42 0,177*0,02=0,00355 0,177*1,5=0,2655 

Olja 0,525*580=304,5 0,525*0,004=0,0021 0,525*0,004=0,0021 

Sol/vind 0,031*6,7=0,2077 0,031*0,0004=0,0000124 0,031*0,014=0,000434 

Kol 0,108*960=103,68 0,108*0,05=0,0054 0,108*3,6=0,3888 

Summa: 489,8077 0,0110624 0,656834 

 

Energiförbrukning i Sverige:  

 

Tvätt hos slutkonsument: 2,763 kWh  

Avfallsförbränning med energiutvinning: 0,375 kWh 

 

Total energiförbrukning i Sverige: 2,763 - 0,375 = 2,388 kWh 

 

Utsläpp i g/kWh i Sverige: 

 

CO2: 212,62g  

N2O: 0,003878g 

CH4: 0,029038g 

 

Total CO2/FE i Sverige: 212,62 * 2,388 = 507,73656g 

Total N2O/FE i Sverige: 0,003878 * 2,388 = 0,00926g 

Total CH4/FE i Sverige: 0,029038 * 2,388 = 0,069348g 

 



42 

 

Energiförbrukning i Slovakien: 

 

Tillverkning av polypropylene: 4,152 kWh 

Spinning av garn: 0,582 kWh 

 

Total energiförbrukning i Slovakien: 5,152 + 0,583 = 5,735 kWh 

 

Utsläpp i g/kWh i Slovakien: 

 

CO2: 457,38g 

N2O: 0,01746g 

CH4: 1,2173g 

 

Total CO2/FE i Slovakien: 457,38 * 5,735 = 2623,0743g 

Total N2O/FE i Slovakien: 0,01746 * 5,735 = 0,1001331g 

Total CH4/FE i Slovakien: 1,2173 * 5,735 = 6,9812155g 

 

Energiförbrukning i Portugal: 

 

Stickning: 0,042 kWh 

Tillskärning: 0,149 kWh 

Sömnad: 0,138 kWh 

 

Total energiförbrukning i Portugal: 0,042 + 0,149 + 0,138 = 0,329 kWh 

 

Utsläpp i g/kWh i Portugal: 

 

CO2: 489,8077g 

N2O: 0,0110624g 

CH4: 0,656834g 

 

Total CO2/FE i Portugal: 489,8077 * 0,329 = 161,1467333g 

Total N2O/FE i Portugal: 0,0110624 * 0,329 = 0,0036395296g 

Total CH4/FE i Portugal: 0,656834 * 0,329 = 0,216098386g 

 

Totala utsläpp/FE energiförbrukning: 

 

CO2/FE: 507,73656 + 2 623,0743 + 161,1467333 = 3291,9575933 ≈ 3 291,956g 

N2O/FE: 0,00926 + 0,1001331 + 0,0036395296 = 0,1130326296 ≈ 0,113g 

CH4/FE: 0,069348 + 6,9812155 + 0,216098386 = 7,266661886 ≈ 7,267g 

 

Total resursförbrukning: 

 

Spill/FE: 5,22 + 39,91 + 3,87 = 49g 

 

Tvättmedel/FE: 406,25g 

Tygspill/FE: 49g 

Vatten/FE: 159L 

Plast/FE: 38g 

 



43 

 

Bilaga 2 – Transportberäkningar 

Beräkning mellan Svit-Slovakien och Esposende-Portugal: 

 

Modell: Volvo FH 

Emissions nivå: Euro 5 

Motor: 13L 

Bränsle: Certifierat bränsle-diesel 

Bränsleförbrukning: 40 liter/100km 

Distans: 3216km 

Utsläpp: 

 

Resurser Emissioner Avfall 

Material          4kg CO2                    3 476kg Behandlat avfall                 1kg 

Diesel         1 286L  NOx                                  9kg Farligt behandlat avfall     0kg 
 

Utsläpp/FE mellan Svit-Slovakien och Esposende-Portugal: 

 

Polypropylenegarn:  174 g 

Lastbil: 40 ton  40 ton * 1 000 000 = 40 000 000g 

Fyllnadsgrad: 99 % 40 000 000 g - 1 % (40 000 000 * 0.99) = 39 600 000g  

 

Antal FE i lastbil: 

39 600 000 / 174 = 227 586,21 ≈ 227 586 

 

Utsläppsberäkning från kg till g  

CO2 = 3476 kg * 1000 = 3 476 000g 

NOx = 9 kg * 1000 = 9 000g 

Material = 7 kg * 1000 = 7 000g 

Bränsle = 1 286 L 

Avfall = 1kg * 1000 = 1 000g 

 

Beräkning av hur mycket utsläpp/FE garn  
 

CO2 = 3 476 000 / 227 586 = 15,273 g/FE 

NOx = 9 000 / 227 586 = 0,040 g/ FE 

Material = 7 000 / 227 586 = 4,394 g/FE 

Bränsle = 1 286 / 227 586 = 0,006 l/FE 

Avfall = 1 000 / 227 586 = 0,004 g/FE 

 

Beräkning av utsläpp mellan Esposende-Portugal och Born-Holland:  

 

Modell: VolvoFH 

Emissionsnivå: Euro5 

Motor: 13L 

Bränsle: Certifierat bränsle-diesel 

Bränsleförbrukning: 40 Liter/100km 

Distans: 1987km 
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Utsläpp: 

 

Resurser Emissioner Avfall 

Material   4kg CO2     2 146kg Behandlat avfall                  
0kg   

Diesel      794L NOx            6kg Farligt behandlat avfall      
0kg 

 

Utsläpp FE med förpackning från Esposende-Portugal till Born-Holland: 

 

FE med förpackning:  125g + 38g = 163g 

Lastbil: 40 ton  40 ton * 1 000 000 = 40 000 000g 

Fyllnadsgrad: 99 % 40 000 000g - 1 % (40 000 000 * 0.99) = 39 600 000  

 

Antal FE med förpackning i lastbil: 

39 600 000/ 163 = 242 944,78 ≈ 242 945 

 

Utsläpps beräkning från kg till g: 

CO2: 2 146kg * 1000 = 2 146 000g 

NOx: 6kg * 1000= 6 000g 

Material: 4kg * 1000= 4 000g 

Bränsle: 794L 

 

Utsläpp/FE med förpackning: 

CO2: 2 146 000 / 242 945 = 8,833 g/FE  

NOx: 6 000 / 242 945 = 0,025 g/FE 

Material: 4 000 / 242 945 = 0,016 g/FE 

Bränsle: 794 / 242 945 = 0,003 L/FE 

 

Beräkning mellan Born-Holland och Göteborg-Sverige: 

 

Modell: Volvo FH 

Emissionsnivå: Euro 5 

Motor: 13L 

Bränsle: Certifierat bränsle-diesel 

Bränsleförbrukning: 40 L/100km 

Distans: 1106km 

 

Utsläpp: 

 

Resurser Emissioner Avfall 

Material                 2kg CO2                    1 195kg            Behandlat avfall                  
0kg 

Diesel                  442L     NOX                           3kg Farligt behandlat avfall      
0kg 

 

Utsläpp FE med förpackning från Holland till Sverige: 

 

FE med förpackning:  125g + 38g = 163g 
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Lastbil: 40 ton 40 ton * 1 000 000 = 40 000 000g 

Fyllnadsgrad: 99 %  40 000 000g - 1 % (40 000 000 * 0,99) = 39 600 000g 

 

Antal FE med förpackning i lastbil:  

39 600 000 / 163 = 242 944,78 ≈ 242 945 

Utsläppsberäkning från kg till g: 

CO2: 1195kg * 1000 = 1 195 000g  

NOx: 3kg * 1000 = 3 000g  

Material: 2kg * 1000 = 2 000g 

Bränsle: 442L   

 

Utsläpp/FE med förpackning: 

 

CO2: 1 195 000 / 242 945 = 4,919 g/FE  

NOx: 3 000 / 242 945 = 0,012 g/FE 

Material: 2 000 / 242 945 = 0,008 g/FE 

Bränsle: 442 / 242 945 = 0,002 L/F 

 

Totala transportutsläpp/FE: 

  

CO2: 15,273 + 8,833 + 4,919 = 29,025 g/FE  

NOx: 0,040 + 0,025 + 0,012 = 0,077 g/FE 

HC: 0 + 0 + 0 = 0 g/FE 

Partiklar: 0 + 0 + 0 = 0 g/FE 

Material: 4,394 + 0,016 + 0,008 = 4,418 g/FE 

Bränsle: 0,006 + 0,003 + 0,002 =0,011 L/FE 

Avfall: 0,004 + 0 + 0 = 0,004 g/FE 
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Bilaga 3 – Miljöpåverkansberäkningar 

Totala CO2-ekvivalenter/FE: 

 

Växthusgaser – energiförbrukning: 

 

CO2: 3291,958g 

N2O: 0,113g 

CH4: 7,267g 

 

Växthusgaser – transporter: 

 

CO2: 29,025g 

 

Totala växthusgaser: 

 

CO2: 3320,983g 

N2O: 0,113g 

CH4: 7,267g 

 

Formel för att räkna ut CO2-ekvivalenter: 

 

(CO2 * 1) + (N2O * 310) + (CH4 * 21) = g CO2-ekvavilenter  

 

(3320,983 * 1) + (0,113 * 310) + (7,267 * 21) 

 

3320,983 + 35,03 + 152,607 = 3 508,62g 

 

Utsläpp i procent: 

 

Transport: 

 

3508,62 / 29,025 = 0,008 * 100 = 0,8 % 

 

Tvätt hos konsument: 

 

212,62 * 2,763 = 587,46906 ≈ 587, 469g 

0,003878 * 2,763 = 0,10714914 ≈ 0,107g 

0,029038 * 2,763 = 0,080231994 ≈ 0,08g 

 

(587,469 * 1) + (0,107 * 310) + (0,08 * 21)  

 

587,469 + 33,17 + 1,68 = 622,139 

 

622,139 / 3508,62 = 0,1773 * 100 = 17,73 ≈ 17,7 % 

 

Tillverkning: 

 

457,38 * 4,152 = 1 899,042g 

0,01746 * 4,152 = 0,07249892 ≈ 0,072g 
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1,2173 * 4,152 = 5,0542296 ≈ 5,054g 

 

(1 899,042 * 1) + (0,072 * 310) + (5,054 * 21) 

 

1 899,042 + 22,32 + 106,134 = 2 027,496g 

 

2 027,496 / 3 508,62 = 0,5778 *100 = 57,78 ≈ 57,8 % 

 

Utsläpp i relation till import/person: 

 

Importerad textil/person: 15kg 

Vikt FE: 125g 

FE/15 kg: 15 000 / 125 = 120st 

Utsläpp/FE: 3 508,62g CO2-ekvivalenter 

Utsläpp/person: 120 * 3 508,62 = 421 034,4 / 1 000 = 421,0344 ≈ 421kg CO2-ekvivalenter 

 

Utsläpp i procent: 125 / 15 000 = 0,008 * 100 = 0,8 % 

 

Utsläpp i relation till total import i Sverige: 
 

Total import: 131 800 ton 

Vikt FE: 125g 

FE/total import: 125g / 131 800 000 000g = 0,00000009 * 100 = 0,00009 % 
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Bilaga 4 – Transportoptimering 

(Federal Highway Administration)  

Strategi Ändamål Typiska applikationer Nyckelresultat 

Avgas  
efterbehandling 

Ta bort  
föroreningar i 
avgaserna 

Dieselpartikelfilter 
((DPF)tar bort PM, CO och 
ibland NOx) 

 Kräver ULSD, applikationer blir  
limiterade till väg-lastbilar 

 Avgaser måste hållas vid specifika  
temperaturer för vissa applikationer 

 

Ta bort  
föroreningar i 
avgaserna 

Dieseloxidationskatalysato
r (tar bort PM och CO) 

 Kräver inte ULSD, gör det kosteffektivt 
för off-road lastbilar 

 Generell minskning limiterat jämfört 
med andra strategier 

 
Ta bort  
föroreningar i 
avgaserna 

Flow-Throughfilter (tar 
bort PM och CO) 

 Inte lika effektiv som DPF 

 Kan användas oavsett typ av bränsle 

 

Ta bort  
föroreningar i 
avgaserna 

Selektiv  
katalytiskreduktion (tar 
bort NOx) 

 Kräver installation 

 Inte lämpad för lastbilar på grund av 
varierande vikt 

Repowering 

Ersätta äldre  
motorer med  
renare 
förbränningsutrust
ning 

Ny motor/pre-2007  
(minskar all förorening) 

 Nya motorer har senaste  
emissionskontrol teknologi 

 Pre-2007 motorer är överlägsna till de 
flesta äldre, men inte lika avancerade 
som helt nya motorer 

 

Ersätta äldre  
motorer med  
renare 
förbränningsutrust
ning 

Ny fordonsersättning 
(minskar all förorening) 

 Kan vara mer kostnadseffektivt att  
ersätta äldre fordon 

 Sponsorer måste säkerställa att äldre 
motorer skrotas och inte återanvänds 

Alternativa 
bränslen 

Adoptera renare 
bränslen 

Flytande petroleum 
bensin (minskar NOx, PM 
och GHG) 

 Olämplig för marina och tåg 
applikationer på grund av för låg 
energihalt 

 Bränsledistribution finns redan 

 

Adoptera renare 
bränslen 

Naturgas (minskar PM)  Kräver speciella 
bränslepåfyllningsanläggningar 

 Liknande prestanda som diesel 

 

Adoptera renare 
bränslen 

Biodiesel (minskar PM, 
CO) 

 20 % biodiesel kan användas utan  
motorändringar 

 Kan öka NOx-emissioner 

 

Adoptera renare 
bränslen 

Låg-svaveldiesel 
(reducerar PM), 
emulgerad diesel 
(reducerar PM, NOx) 

 Inga motorändringar 

 Dyrare bränsle 

 Emulgerat bränsle innehåller mindre 
energi per gallon än vanlig diesel 

Energi  
effektivitet 

Spara bränsle/ 
reducera  
emissioner genom 
överlägsen design 

Hybrid-elektriska fordon  Tillgängliga för medelstora lastbilar 

 

Spara bränsle 
/reducera  
emissioner genom 
överlägsen design 

Viktbesparande ändringar 
(minskar all förorening) 

 Oftast låg kostnad 

 Ökar produktivitet genom ökad 
kapacitet 

 

Spara bränsle 
/reducera 
emissioner genom 
överlägsen design 

”Gröna” lok (minskar all 
förorening) 

 Genset eller liknande utrustning kan 
vara kostsamt 

 Dessa investeringar bör göras  

 kombinerat med större  
kapitalförbättringar 
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