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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.
Rapportlogg Projekt: Laga eller köpa nytt

Rapportkod: W-22-92/X-xx
Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare/Ansvarig

Beskrivning Ange rapportens kod

Exempel: W-22-92/ L-01 T.ex. Labbrapport, projektgruppsprotokoll, teknisk rapport etc.
Programkod-År-Projektnummer/Rapporttyp-löpnummer Skriv i text vad rapporten är. Datum då rapporten blev färdig. Om rapporten ersätter en 

tidigare rapport ange dess 
dokumentkod.

Ange namnet/namnen på den/de 
som har skrivit rapporten.

Slutrapport S W-22-92 / S-01 Slutrapport första utkast 13/5 Maria
W-22-92 / S-02 Preliminär slutrapport 20/5 W-22-92 / S-01 Maria
W-22-92 / S-03 Slutrapport efter opponering 1/6 W-22-92 / S-02 Maria
W-22-92 / S-04 Slutrapport efter Erik 2/6 W-22-92 / S-03 Maria

Grupp/aktivitetsrapport: G W-22-92/ G-01 Förstudie 20/4 Alla
Här redovisas resultatet från en W-22-92/ G-02 Reviderad förstudie 2/5 W-22-92/ G-01 Maria
grupp/aktivitet (vanligen en milstolpe).

A W-22-92 / A-01 Bestämmelser om grupparbete 5/4 Astrid
W-22-92 / A-02 Bestämmelser om grupparbete Reviderad 7/4 W-22-92 / A-01 Astrid

mötesstruktur inom projektet etc. W-22-92 / A-03 Projektplan 31/3 Sara
W-22-92 / A-04 Projektplan Reviderad 3/5 W-22-92 / A-03 Torun 
W-22-92 / A-05 Svar på frågor och feedback från opponeringen 2/6 Torun 

Arbetsrapport: L W-22-92 / L-01 Liten förstudie Cykelslang 6/4 Johanna
Allt "underarbete" inom en aktivitet W-22-92 / L-02 Liten förstudie jeans 6/4 Torun 
som delrapporteras i en rapport kallas W-22-92 / L-03 Liten förstudie kängor (läder) 6/4 Maria
för en arbetsrapport. W-22-92 / L-04 Jeans - förstudie 19/4 Sara
Det kan bestå beräkningar, försök, W-22-92 / L-05 LCA - förstudie 19/4 Maria
programkod, ritningar osv. W-22-92 / L-06 MKB - förstudie 18/4 Siri
Hit räknas även interna protokoll W-22-92 / L-07 ECI, studie om faktorer 26/4 Johanna
mm för gruppen/aktiviteten. W-22-92 / L-08 MATLAB modell 5/5 Astrid

W-22-92 / L-09 MKA modell studie 8/5 Siri
W-22-92 / L-10 Eco-cost samt sammanställning 11/5 Sara
W-22-92 / L-11 Sammanfattning av enkät till skräddare 11/5 Johanna

Projektgruppsprotokoll med P W-22-92 / P-01 Projektgruppsprotokoll som var uppstart för litteraturstudien 5/4 Maria
ärendelogg (se flik nedan). W-22-92 / P-02 Projektgruppsprotokoll där mötesstruktur och regler uppfogades 5/4 Maria

W-22-92 / P-03 Projektgruppsprotokoll, Produktval och metodinriktning 7/4 Maria
W-22-92 / P-04 Projektgruppsprotokoll med fokus på arbete som ska ske vecka 16. 8/4 Maria
W-22-92 / P-05 Projektprotokoll Förstudie och påskåterkoppling 19/4 Siri
W-22-92 / P-06 Projektprotokoll Mittredovisning och Metod 21/4 Siri
W-22-92 / P-07 Projektprotokoll efter mittredovisning 25/4 Johanna
W-22-92 / P-08 Interntmöte måndag morgon 2/5 Johanna
W-22-92 / P-09 Internt möte, onsdag morgon 4/5 Johanna
W-22-92 / P-10 Fredag morgon, internmöte 6/5 Johanna
W-22-92 / P-11 Internt möte måndag morgon 9/5 Torun 
W-22-92 / P-12 Internt möte uppgiftsfördelning 11/5 Torun 
W-22-92 / P-13 Internt möte torsdag 12/5 Torun 
W-22-92 / P-14 Internt möte arbetsfördelning 19/5 Sara 
W-22-92 / P-15 Sista möte innan inlämning 20/5 Sara



W-22-92 / P-16 Planering; Opponering & Presentation 23/5 Astrid
W-22-92 / P-17 Uppdatering; Opponering & Presentation 24/5 Astrid
W-22-92 / P-18 Möte tisdag 31/5 Sara



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp
Ärendelogg
Ärendeloggen är en strukturerad "Att göra lista"
Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet.
De ärenden som ni väljer att redovisa med en rapport ska vid inskrivandet i ärendeloggen även föras in med nummer och nman i rapportloggen (andra fliken).

Projekt: Laga eller köpa nytt

Färgmarkeringar
När ett ärende är:

genomför/klart
under arbete/pågår
försenat/ej genomfört/borttaget

Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga medverkande personer Ärendet slutfört Kommentarer
Beskrivning Ange datum då 

ärendet/uppgiften 
beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften handlar om. T.ex. beräkna värdet på x, ta kontakt 
med person NN, göra presentation till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att 
resultera i en rapport ange tilltänkt 
rapportnummer. Annars skriv kort ned 
resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är 
ansvarig för att 
ärendet/uppgiften 
blir genomfört.

Ange datum då 
ärendet/uppgift
en blev slutfört.

1 30/3-22
Gör en rapportmall (tidslinje för hur vi ska utföra arbetet). Detta ska presenteras den 
4/4. Färdig mall och tidslinjegjord 31/3

2 29/3-22 Möte med handledaren kring projektplanen. Detta ska ske den 5/4 klockan 10.00 möte hölls. medhåll med våra ideer Maria Johanna, Sara, Astrid, Torun 5/4

3 30/3-22 Möte med uppdragsgivaren kring projektplanen. Ska ske den 1/4 klockan 15.15

Ett kort samtal med kenneth via telefon. 
Bestämde möte igen på fredag, 8/4 
klockan 14 Torun Alla 1/4

4 30/3-22 Göra presentation till måndag den 4/4 Presentation gjord. Astrid 4/4
5 30/3-22 Göra projektplan till fredag den 31/3 W-22-92/ A-03 Sara 31/3

6 30/3-22 Redovisa projektplan
Fick bra feedback, ev fokus skifte till mer 
metod framtagande Sara 4/4

7 4/4-22 Organisera mötesfiler och arbetssätt Gjort Siri 6/4
8 4/4-22 Möte med kenneth Möte hölls, lägesuppdatering Sara 1/4
9 4/4-22 Rapport: Gruppbestämmelser (A) W-22-92/ A-01 Astrid 5/4

10 4/4-22 Produkt-rapport: Cykelslang (L) W-22-92/ L-01 Johanna Sara 6/4
11 4/4-22 Produkt-rapport: Jeans (L) W-22-92/ L-02 Torun Siri 6/4
12 4/4-22 Produkt-rapport: Känga (L) W-22-92/ L-03 Maria Astrid 5/4
13 4/4-22 LaTeX-Guide? Googla Sara 5/4 Googla
14 4/4-22 Zotero Nedladdat och används Torun Siri 7/4
15 4/4-22 Revidera projektplan & lägga upp på studium - inte skicka t erik. skicka till kenneth W-22-92/ A-03 Sara 19/4
16 4/4-22 Intern möte W-22-92 / P-02 Maria Justerare: Johanna 5/4
17 4/4-22 Intern möte (innan presentation) W-22-92 / P-01 Maria Justerare: Sara 5/4
19 7/4-22 LaTeX genomgång, Fredag eftermiddag Inviduellt kolla på guider Siri 8/4

20 7/4-22 Möte med Mathilda från STUNS
Möte kring lägesuppdatering och 
utforming av projekt. Siri Astrid, Maria, Johanna 8/4

21 7/4-22 Arbetsfördelning på förstudie W-22-92 / P-03 Johanna Astrid, Maria, Siri, Torun, Sara 7/4 Besämt: LCA, MKB, Jeans
22 7/4-22 Skapa faktor-exempels dokument Dokument: "Förslag på rapporter Johanna 7/4
23 7/4-22 Kontaktar Milla Sundström ang. LCA IVL, Blocket, Rise och Re:sorce Astrid 10/4
24 7/4-22 LCA-förstudie (L) W-22-92/ L-05 Maria Astrid 19/4
25 7/4-22 MKB-förstudie (L) W-22-92/ L-06 Siri Johanna 19/4
26 7/4-22 Jeans-förstudie (L) W-22-92/ L-04 Sara Torun 19/4
27 7/4-22 Sammanställa produktrapporter inför G-rapport Läggs in i G-rapport Torun 20/4
28 7/4-22 Förstudie (G) W-22-92/ G-01 Astrid Alla 20/4
29 7/4-22 Internt möte den 19/4, kl 9 W-22-92 / P-05 Siri Alla 19/4
18 7/4-22 Uppdatera W-22-92/ A-01 W-22-92 / A-02 Astrid 7/4
31 7/4-22 Bestämma vilka faktorer/resurser vi vill ha i metoden (efter förstudie) togs upp på möte 21a april Astrid 21/4
32 7/4-22 Johanna lägger upp plan för veckan efter påsk, presenterar på internt möte kl13 Plan presenterades och godkändes Johanna 8/4
33 7/4-22 Möte med handledaren inför mittredovisning 22/4 Färdigt Maria Astrid, Sara, Siri, Torun & johanna 22/4 Kommer ske den 22a april klockan 14:00.



34 8/4-22 Boka grupprum till fredag och torsdag em, v.16 Rum bokade Sara 8/4
35 8/4-22 Besluta om LCA variant Astrid Sara, Siri, Torun, Maria, Johanna 8/4
36 7/4-22 Interntmöte 8/4 kl 13 W-22-92 / P-04 Maria Alla 8/4
37 8/4-22 Internt möte 21/4 kl 9 W-22-92 / P-06 Siri Alla 21/4
38 8/4-22 Boka möte med Kenneth gjort Sara 19/4
39 8/4-22 Möte med Kenneth han missade Sara 11/4
40 19/4-22 Maila Erik om möte på zoom på fredag Fixat! Maria Alla 19/4 Kommer ske den 22a april klockan 14:00
41 19/4-22 Siri och Astrid fixar med LaTex, för G-rapporten klart och den är inskickad osv Siri 20/4
42 19/4-22 Skriva sammanfattning på G-rapport Tillhör G-rapporten Astrid 20/4
45 19/4-22 Möte med Erik på zoom (14.00 på zoom) Färdigt Maria 22/4
43 19/4-22 Kenneth möte Vi missade Sara -
44 19/4-22 Lunch med Stuns v.19 - Bokat: tisdag 10/5 Genomförd Siri Alla 10/5
46 20/4-22 Möte med Kenneth (klockan 15:00 på telefon) Sara -
47 20/4-22 Intert möte efter mötet med kenneth Inga officella beslut togs Sara Alla 22/4
48 21/4-22 Mittredovisning (klockan 11.05 på måndag) Genomfört Torun Sara (+ resten av gruppen obvi) 25/4
49 21/4-22 Stuns-redovisning (klockan 13-16:30 vid studenternas, 25/5) Fått 5 kontakter att skicka rapporten till Siri Alla 25/5
50 21/4-22 Avgränsningar och syfte med metod Färdigtttt Astrid 22/4
51 21/4-22 Jämföra var vi är med projektplan till Mittredovisningen Färdigt Torun 21/4
52 21/4-22 Lägesrapport (förstudie osv till Mittredovisningen) Färdigt Maria 21/4
53 21/4-22 Beskriva bedömningssteg i metod, pengar (Mittredovisning) Färdigt Johanna 22/4
54 21/4-22 Beskriva bedömningssteg i metod, siffror/färger (Mittredovisning) Klart Siri 22/4
55 21/4-22 Göra powerpoint till Mittredovisningen Färdigt Sara 22/4

56 22/4-22 Möte med erik på geo, tis kl 14 (26e)
Blev inte av, Erik var med under 
mittredovisningen istället Johanna 25/4

57 22/4-22 Möte med kenneth, tis den 2a maj klockan 14
hades via teams, finns protokoll under v.
18 Johanna 2/5

58 25/4-22 Kolla med matilda vad som ska med till den 25e Info fås på lunchen Siri 2/5
59 25/4-22 PM om vetenskapligt skrivande Klar och inlämnad på Studium. Torun 4/5
60 25/4-22 Ta fram miljödata jeans och lagningsprodukter Övergick i rapporten L-11 Sara
61 25/4-22 Modellgörande, börja kolla programmering Embryo gjort Astrid Siri Johanna 2/5
62 25/4-22 Enkät till skräddare Färdigt Maria 26/4 Finns i huvudmappen på drive, 

63 25/4-22 Maila Cissi om förstudien (om den kan tas med direkt till Slutrapporten utan plagiat) Färdigt Maria 26/4
Allt kan tas från tidigare rapporter och följa med till 
slutrapporten

64 25/4-22 Sammanställning av rapportloggen till Studium Färdigt (Rapportlogg V.16 på studium) Maria 25/4
65 25/4-23 Internt möte på måndag den 2/5 klockan 8 W-22-92 / P-08 Johanna Alla 2/5
66 22/4-22 Internt möte 11.30. den 25e april W-22-92 / P-07 Johanna Alla 25/4
67 26/4-22 Revidera förstudien W-22-92 / G-02 Maria 2/5
68 25/4-22 ECI-studie för modellbygge W-22-92 / L-07 för ECI-delen Johanna 26/4
69 27/4-22 Interntmöte onsdag 4/5 kl 10 W-22-92 / P-09 Johanna Alla minus Sara 4/5
70 2/5-22 Sammanställning av rapportloggen till Studium upplagd Johanna 2/5 kallade den v17
71 2/5-22 Revidera enkät till skräddare Färdig!!! Sara Maria 2/5
72 2/5-22 Skicka enkät till skräddare Hittar inga fler Sara 8/5
73 2/5-22 Sök LCA på dragkedja till jeans Färdig Torun 6/5
74 2/5-22 Metodbeskrivning av modellen i Matlab W-22-92 / L-08 Astrid 5/5
75 2/5-22 Fortsätt undersöka MKA W-22-92 / L-09 Siri 5/5

76 2/5-22 Skriv text om ECI till slutrapporten ligger i slutrapporten Johanna 4/5
Har skrivit om, och sammanfattat L-07 i 
slutrapporten.

77 2/5-22 Läs igenom och ge feedback på PM om populärvetenskapligt skrivande Torun har löst givna kommentarer Sara Alla 5/5
78 2/5-22 Ansvarig Slutrapport W-22-92 / S-01 Maria 13/5 Maria skickade in <3
79 2/5-22 Ansvarig för det visuella i slutrapporten inne W-22-92 / S-01 Johanna 13/5
80 2/5-22 Göra pitchfilm still STUNS-redovisningen Färdigt Maria Alla 18/5
81 2/5-22 Uppdatera målet i projektplanen Uppladdad på Studium. W-22-92 / A-04 Torun 4/5
82 4/5-22 Intert möte kl 9 fredag den 6/5. Planering inför veckan efter. W-22-92 / P-10 Astrid 9/5
83 4/5-22 Boka möte med Erik Färdigt Maria Alla 4/5 Blir möte den 10/5 i Akvariet på Geo
84 4/5-22 L-rapport om val av faktorer W-22-92 / L-10 Johanna Alla 11/5
85 6/5-22 Interntmöte måndag efter kenneth (9/5) W-22-92 / P-11 Torun 9/5



86 6/5-22 Skicka in veckans rapportlogg Färdigt Maria 6/5 Inlämnat på studium, namn: Rapportlogg V.18
87 6/5-22 Se över jeansdata Finns med i W-22-92 / L-10 Johanna Sara 10/5
88 6/5-22 Ny modell Matlab Flermodell klar Astrid Siri 10/5
89 6/5-22 Skriva metoddelen i slutrapporten: LCA, eco-costs Klart Torun 12/5
90 6/5-22 Miljödata dragkedja Inlagd i W-22-92 / L-10 Maria 10/5 Färdig, inlagd
91 9/5-22 Rapportloggen v.19 Rapportlogg V.19 Sara 13/5 Färdig, inlagd
92 9/5-22 Formulera frågeställningar i S-01 Torun m.fl. 13/5
93 9/5-22 Maila Erik med frågor Färdigt Maria 9/5
94 9/5-22 Alla dubbelkollar projektmötesprotokoll i ärendelogg Alla P-01 till P-11 finns Johanna Tidigare sekreterare 11/5 Maria har kollat och fixat sin del! Johanna klar
95 9/5-22 Skriva del. 3.1.1. Produkter W-22-92 / S-01 Sara 11/5
96 9/5-22 Skriva del 3.2.1. Sammanställning W-22-92 / S-01 Sara 11/5
97 11/5-22 Mejla Erik när vi skickat in första versionen av slutrapporten Färdigt Maria 13/5
98 11/5-22 Sammanställa enkäter W-22-92 / L-11 Johanna 11/5 Enkäten sammanställd i dokumentet
99 11/5-22 Känslighetsanalys W-22-92 / S-01 Sara Johanna 11/5

100 11/5-22 Revidera bedömningsmetoder i teorin. W-22-92 / S-01 Siri 13/5
Detta kan göras efter första inlämningen - men 
gjordes innan ;)

101 11/5-22 Läser igenom avgränsningar och lägg ev. till fler W-22-92 / S-01 Astrid Alla 13/5
102 11/5-22 Skriv resultat och svara på frågeställningarna W-22-92 / S-01 Torun Astrid Siri 13/5
103 11/5-22 Diskussion W-22-92 / S-01 Maria 13/5
104 11/5-22 Slutsatsen W-22-92 / S-01 Sara 13/5
105 11/5-22 Tabell- & figurtext, samt numrering (hela S-rapport) W-22-92 / S-01 Johanna 13/5
106 11/5-22 Referenser W-22-92 / S-01 Johanna 13/5 Ta bort de som inte är relevant längre, samt kolla 

över 107 12/5-22 Möte med Kenneth kl 14 den 16/5 Färdigt Sara Johanna 15/5
108 12/5-22 Osäkerhetsanalys gjort Astrid Siri, Sara 19/5
109 12/5-22 Filma pitchfilm 17/5 kl 13 Färdigt Maria Alla 17/5
110 12/5-22 Internt möte kl 12 18/5 Möte kl 9 17/5 istället Alla 17/5
111 12/5-22 Gör manus pichfilm Färdigt Maria Torun 16/5
112 17/5-22 Skicka in veckans rapportlogg v.20 Rapportlogg V.20 Johanna 20/5 Gjordes av Maria

113 17/5-22 Boka tid med språkverkstan Vi fick ingen mötestid. Torun 31/5
Svaret från Språkverkstan kom i skräpposten så jag 
missade det.

114 17/5-22 Se över ekvationer i metod, skriva generella variabelnamn, tec. Klart Johanna 20/5
115 17/5-22 Osäkerhetsanalys! Få en känsla för modellens beteende. Klart, tabell gjord Siri Sara 18/5
116 17/5-22 Förtydliga hur vi definierar turning point, grafer. klart, figurer gjorda Astrid Alla 20/5
117 17/5-22 Förtydliga resultat i text och inte enbart i tabeller/diagram. Fler exempelkörningar. klart Sara Alla 20/5

118 17/5-22 Skriv om enkätsvar i rapporten.  Reviderat och borttaget ur rapporten Maria 18/5
Valdes att ta bort allt kring enkäten då vi inte 
använder den

119 17/5-22 Lägg till enkätsvar i modellen. Reviderat och borttaget ur rapporten Siri 18/5
Valdes att ta bort allt kring enkäten då vi inte 
använder den

120 17/5-22
Användarvänlig guide/guide för personer som skapar modellen. Lägga till dessa 
punkter i metod. Gjort Astrid 19/5

121 17/5-22 Se över “Småintron” och innehåll för inledning, teori och bakgrund.  småintron fixade Johanna 18/5

122 17/5-22
Diskutera framtidsperspektiv för att kunna stärka slutsats. (Förnybar energi, endast 
spillvatten) W-22-92 / S-02 Torun 20/5

123 17/5-22 Skriv diskussionsstycke kring svårigheter att hitta miljödata/bra LCA. W-22-92 / S-02 Sara Torun skriver den 20/5
124 17/5-22 Stärka diskussionen om beroende variabler. W-22-92 / S-02 Siri Astrid 20/5
125 17/5-22 Förklara färgkodning i bilagor. W-22-92 / S-02 Johanna 17/5 klart
126 17/5-22 Förtydliga försurning/markförsurning i diskussion. Ej med i denna verison Sara 20/5
127 17/5-22 Koppla slutsats och resultat. Komplettera analys. W-22-92 / S-02 Sara 20/5
128 17/5-22 Lägg diskussion kring litteratursökning i bakgrund. Klart Maria 20/5
129 17/5-22 Språkliga kommentarer. Klart Torun Alla 20/5
130 17/5-22 Stycke att skicka in till Stuns. Färdigt! Maria 18/5
131 17/5-22 Internt möte på torsdag kl 9 Färdigt! Sara Alla 19/5
132 19/5-22 Ansvar för inskick av W-22-92 / S-02 W-22-92 / S-02 Maria 20/5
133 23/5-22 Boka grupprum till onsdag på ångan 25/5 Fixat Maria 23/5 2041 bokat på Ångan
134 23/5-22 Möte tisdag 24/5 för genomgång av presentation och opponering W-22-92 / P-17 Torun 24/5
135 23/5-22 Opponering Siri Astrid, Johanna, Sara 30/5
136 23/5-22 Presentation Klart Maria Torun 25/5



137 23/5-22 Opponering: Inledning, teori Klart Siri Torun 25/5
138 23/5-22 Opponering: Metod Klart Astrid 25/5
139 23/5-22 Opponering: Resultat, källor & bilagor Klart Johanna 30/5
140 23/5-22 Opponering: Diskussion, slutsats, röd tråd och frågeställningar Klart Sara 30/5
141 23/5-22 Kolla mer på osäkerhetsanalysen Klart Astrid 23/5
142 23/5-22 Kolla mer på grafer och bilder inför presentationen Siri 30/5
143 23/5-22 Bjud in Kenneth till slutpresentation Sara 23/5
144 23/5-22 Lista inför guldkant den 3e juni Sara bjuder in till sig Torun 31/5
145 23/5-22 Mejla Erik för den 31/5 Klart Maria 23/5 Bokat möte klockan 10 i Akvariet
146 23/5-22 Sammanställning av gruppens reflektionsdokument Klart, inlämnat på studium Maria Johanna 2/6
147 20/5-22 Möte kl 9 23/5 W-22-92 / P-16 Astrid 23/5
148 24/5-22 Kolla igenom presentation Klart Torun Maria 25/5

149 24/5-22 Feedback opponeringsdokument
Dokumentet gjort, fyll på när 
kommentarer är lösta Johanna Astrid 30/5

150 24/5-22 Presentation opponering klart Sara 30/5
151 24/5-22 Gå igenom presentationen med sin partner Klart Sara Alla 25/5
152 24/5-22 Astrid påminner om vitt imorgon Alla fick rätt kläder på sig! Astrid 25/5
153 31/5-22 Lista med rapportansvar Klart Torun Alla 2/6 Grönmarkera den rapport ni vill ha med
154 31/5-22 Inlämning av totalrapporten Klart Astrid 2/6
155 31/5-22 Guldkantslunch på fredag Klart Sara Alla 2/6
156 31/5-22 Maila ut slutrapport Klart Astrid 2/6
157 31/5-22 Alla löser lätta kommentarer på respektive skriven text Klart Alla 2/6
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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Förord
Den här studien har varit ett kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och
vattenteknik vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi vill tacka vår
handledare Erik Nilsson, beställare Kenneth Mårtensson och kontakt vid STUNS Matilda
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Sammanfattning
Idag slängs kläder i stora mängder och det är oftare enklare att köpa nya kläder än att laga
sina gamla. Dessutom saknas kunskap om när det är värt att laga istället för att köpa nytt.
Denna rapport undersöker specifikt produkten jeans och ställer frågan om det finns en turning
point när det är mer värt att köpa nya jeans istället för att laga sina gamla, utifrån en rad
faktorer exempelvis miljö och ekonomi. Målet med det här projektet var att bygga en modell
som ska svara på denna fråga. Metoden består av en litteraturstudie och ett modellbygge.
Som inspiration har miljöbedömningsverktyg såsom livscykelanalys och multikriterieanalys
undersökts som sedan legat till grund för konstruktionen av modellen. Modellen är en
prototyp av en användarvänlig guide till att få svaret om det är värt att laga eller ej för ett par
individuella jeans. Exempelkörningar som visas i resultatdelen visar olika fall där det var värt
att laga eller inte. Osäkerhetsanalysen visade att modellen inte är känslig för mindre
variationer av miljödata, samt att alla invariabler påverkade resultatet linjärt utom ålder och
livslängd som hade exponentiell effekt. Diskussionen tar upp styrkor, svagheter och
utvecklingsmöjligheter hos modellen. Utifrån detta kandidatarbete kan slutsatsen dras att det
nästan alltid är mer värt ur miljösynpunkt att laga sina byxor än att köpa nya. När faktorerna
resurs och ekonomi tas hänsyn till varierar resultatet mellan att det är värt att laga till att det
är värt att köpa nya.

Modellbygget gjordes i MATLAB© och koden finns som en bifogad fil tillsammans med
totalrapporten i DiVA.

Nyckelord: life cycle assessment; LCA; jeans; denim; multikriterieanalys; MKA; eco-cost;
environmental cost indicator; ECI; one-factor-at-a-time; OAT; miljöpåverkan
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Ordlista
Ord Förklaring

Aktiv tid Den tid användaren av modellen lägger på ett alternativ. Ej
väntetid.

Cradle to gate Vagga till grind. En livscykelanalys kan innefatta
produktionen från vagga till grind. Med grind menas den
färdigproducerade produkten men ej
konsumentanvändandet.

Cradle to grave Vagga till grav. En livscykelanalys kan innefatta
produktionen från vagga till grav.

Eco-cost (EC) Måttstock som omvandlar en produkts miljöpåverkan till en
kostnad i euro (€).

Environmental factor (EF) Varje faktor som ingår i miljödata.

Ekonomiskt perspektiv Den faktiska engångskostnaden för att köpa nytt eller laga.

Estimerad livslängd Antal år som en produkt förväntas hålla efter lagning.

Förväntad livslängd Antal år en nyinköpt produkt förväntas hålla.

Greenwashing När ett företag eller organisation lägger mer resurser på att
framstå som miljövänlig än på faktiskt miljöarbete

Livscykelanalys (LCA) En metod för att beräkna en produkts miljöpåverkan under
hela produktionskedjan.

Miljödata Data för följande parametrar: global uppvärmningspotential,
försurning, eutrofiering i sötvatten, eutrofiering i marint
vatten, utvinning av olja samt vattenanvändning.

Miljömässigt perspektiv Miljöpåverkan per år för att köpa nya jeans alternativt laga
befintliga.

Multikriterieanalys En metod för att jämföra olika alternativ.

One-factor-at-a-time (OAT) En metod som kan användas för osäkerhetsanalys.

Turning point Vändpunkt där det inte längre är värt att laga en produkt.

Resursmässigt perspektiv Den aktiva tid som krävs för att laga sina jeans alternativt
köpa nya samt förväntad och estimerad livslängd för ett par
jeans.
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1. Bakgrund
1.1. Inledning

I dagens samhälle finns ett stort flöde av produkter. De produceras, används och slängs. I
vissa fall lagas de längs vägen. I en livscykelanalys (LCA) följs en produkt från vaggan till
graven alternativt under en kortare period av dess liv. LCA är en metod för att beräkna en
produkts miljöpåverkan. Det finns många tidigare arbeten om detta, både i allmänhet och
baserat på specifika produkter (Periyasamy et al. 2017; Åslund Hedman 2018; Arvidsson
2019). En olöst fråga på området är huruvida lagning av en produkt kan minska dess
miljöpåverkan och i så fall till vilken grad.

För att begränsa omfattningen av den här studien valdes endast en produkt, bomullsjeans,
som exempel. Förhoppningen är att metoden ska kunna tillämpas på andra produkter i
framtiden. Inför val av exempelprodukt beslutades att det skulle vara en produkt som går att
lämna in för professionell lagning men som även går att laga själv som privatperson.
Dessutom var ett krav att det skulle finnas tillgänglig data om exempelprodukten. Efter
förstudiens undersökningar om detta ansågs produkten bomullsjeans bäst passa in på den
beskrivningen.

Varje år produceras cirka fem miljarder jeans i världen och den årliga konsumtionen i Sverige
är 1.7 par jeans per person (Berge 2011). Jeans är alltså en produkt som de flesta i Sverige har
hemma. Det påvisades att den globala marknaden för jeans har vuxit från $52.6 miljarder år
2013 till $57.3 miljarder år 2018 och det förväntas öka ytterligare till år 2023 (Luo et al.
2022). I Sverige har däremot importen av kläder varit ungefär konstant de senaste 20 åren
(Naturvårdsverket u.å.).

Tillverkningsprocessen av ett par jeans är lång och innefattar många steg som alla har olika
effekter på människa, klimat och miljö. Ett kandidatarbete om klädindustrins klimatpåverkan
visar att jeansproduktion kräver stora mängder vatten och kemikalier (Åsberg 2019). Syftet
med Åsbergs kandidatarbete var att:

Utforska möjligheterna med att förlänga livslängden på kläder som vi konsumerar,
och hur “man” kan få folk att engagera sig i detta. (Åsberg 2019:2).

Som en del i Åsbergs kandidatarbetet genomfördes ett experiment där trasiga jeans lagades,
vilket visade att intresse för lagning fanns. Beteendeaspekten att vilja laga eller köpa nytt är
väsentlig men kommer inte ligga till grund för detta kandidatarbete. Däremot kommer
möjligheten att laga jeans jämföras med nyköp utifrån miljömässiga, resursmässiga och
ekonomiska faktorer.

För att mäta miljöpåverkan finns måttstocken eco-cost som omvandlar en produkts miljö-
påverkan till en kostnad i euro (€) (Sustainability Impact Metrics u.å.a) Med hjälp av denna
omvandling kan koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, landanvändning, eutrofiering etc. mätas
och jämföras i en och samma enhet. Dessa värden kan användas tillsammans med en LCA för
att beräkna miljöpåverkan av en produkt under hela dess livscykel.
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Vid jämförelse mellan lagning och nyköp av produkter behövs olika bedömningsmetoder,
både kvalitativa och kvantitativa, för att avgöra vad som är lämpligast. Dessutom behövs
metoder för att väga samman de olika faktorerna i en slutlig bedömning. För detta är
multikriterieanalys (MKA) ett viktigt verktyg (Jansson, 2018).

1.2. Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka lagning av produkter och bygga en modell som,
utifrån förprogrammerad miljödata och indata om produkten bomullsjeans, genererar ett svar
på frågan om man bör köpa nytt eller laga. Målsättningen med modellen är att öka
medvetenheten och ge kunskap om när det lönar sig att laga ett par jeans istället för att köpa
ett par nya.

1.3. Frågeställningar

För att utreda syftet är följande frågeställningar i fokus:

● Under vilka förutsättningar är det värt att laga ett par bomullsjeans istället för att köpa
nya utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och resursmässigt perspektiv?

● Om dessa förutsättningar sammanställs till en turning point där det inte längre är värt
att laga, hur skulle denna turning point definieras?

1.4. Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys beskriver resursanvändningen hos en produkt samt dennes klimatpåverkan
under en del av eller hela dess liv. Eftersom en LCA kan undersöka olika delar av en produkts
liv är det essentiellt att denna del av livslängden definieras för att en riktig tolkning av
resultatet ska kunna göras (Sveriges Lantbruksuniversitet 2021). Det vanligaste är att
definiera cykeln från cradle to grave vilket innefattar hela produktionen, livstiden och slutligt
omhändertagande av produktens rester. Ett annat sätt är att kolla på cradle to gate (svenska:
vagga till grind) vilket innefattar produktionen av produkten fram tills den ska transporteras
till konsumenten (Liebsch 2019). Ytterligare två alternativ är cradle to cradle vilket beskriver
ett cykliskt förlopp där produkten, istället för att bli avfall som i cradle to grave, återanvänds
för att bilda en ny produkt. Till sist finns det även gate to gate vilket används då produkten
går igenom många olika processteg och de stegen utvärderas i denna cykel (Liebsch 2019).

1.4.1. Konstruktion av en livscykelanalys

När en LCA ska konstrueras börjar processen med att målet för en LCA definieras, det
bestäms vad som ska, och vad som inte ska, utvärderas samt i vilket sammanhang det ska
göras. Vid konstruktionen ska också de intressanta faktorerna för klimatpåverkan väljas ut
(Liebsch 2019). Därefter kommer den största delen av en LCA vilket är insamling av
produktens data. Detta gäller både de resurser som används, i form av exempelvis energi och
material, och det som produceras, i form av bland annat avfall och utsläpp (Liebsch 2019).
När all data är insamlad utvärderas den ur klimatsynpunkt, kategoriseras och beräknas i
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lämplig ekvivalent. Exempelvis beräknas alla utsläpp som bidrar till växthuseffekten i CO2-
ekvivalenter oavsett om det är koldioxid eller metan som släpps ut (Hillege 2019). Slutligen
ska resultatet sammanställas och tolkas. Det ger en god överblick var i processerna den
största miljöpåverkan finns och kan då även generera idéer till förbättringsområden. Det sista
steget kan med fördel ske löpande under hela processen, men inga konkreta slutsatser bör
dras förrän sammanställningen är fullbordad (Liebsch 2019). För att säkerställa att en LCA
uppfyller en viss standard och är jämförbar med andra används standarden ISO 14000 serien
(Liebsch 2019). Denna standard har blivit framtagen internationellt och sätter krav för
miljöledningssystem (International Organization for Standardization 2015).

1.5. Produktinformation om bomullsjeans

1.5.1. Tillverkningsprocessen

Jeanstillverkning är både vatten- och energikrävande och dessutom används stora mängder
bekämpningsmedel och kemikalier, ungefär 100 olika kemikalier för varje par jeans (Berge
2011). Hela tillverkningsprocessen kan delas in i odling av bomullsfibrer, spinning, vävning,
färgning och ihopsättningen till det färdiga klädesplagget (Periyasamy et al. 2017). Eftersom
de olika stegen i processen dessutom sker i olika länder bidrar även transporterna mellan
länderna till stora utsläpp (Berge 2011).

Bomullsodling innebär en stor miljöpåverkan eftersom det krävs stora mängder vatten,
bekämpningsmedel och gödselmedel för att få en viss kvalitet på bomullen. För tillverkning
av ett kg bomull behövs 7 till 29 ton vatten. Vattenanvändningen i produktionen är således
omfattande och världsbanken har uppskattat att 20 % av alla sötvattenföroreningar kommer
från textilindustrin (Periyasamy et al. 2017). Dessutom används mer än 25 % av världens alla
insektsbekämpningsmedel och 12 % av världens alla bekämpningsmedel till bomullsodling.
De flesta av insektsbekämpningsmedlena anses vara bland de giftigaste ämnena i världen.
Utöver detta går 3 % av världens odlade mark åt till bomullsodling (Periyasamy et al. 2017).

Steget efter odling i tillverkningsprocessen är då bomull spinns från fiber till garn och denna
process är mer farlig för människor än för miljön. Processen kan leda till lungsjukdomen
byssinos om arbetarna andas in det damm som bildas. Efter spinningen vävs garnet till tyger
som ska bilda jeansplaggen. I vävprocessen används många kemikalier som bidrar med en
vattenavstötande yta på tygerna vilket resulterar i kemikalieavfall och vävningen i sig är även
en väldigt energikrävande process (Periyasamy et al. 2017).

Färgningen av jeansen bidrar med en stor miljöpåverkan då färg, vatten och kemikalier
används i stora kvantiteter. Innan färgning tvättas och förbehandlas tygerna, sedan färgas de
och tvättas igen. Detta leder till ytterligare vattenanvändning och att kemikalierna tvättas ur,
vilket gör att de bidrar till vattenföroreningar. När tygerna har fått dess karakteristiska blå
färg sätts de ihop till ett klädesplagg. Detta steg kallas för cut make trim-steget och innefattar
mestadels mänsklig arbetskraft (Periyasamy et al. 2017). Arbetsförhållandena under jeans-
tillverkningen är undermåliga och de listade kemikalierna riskerar att komma i kontakt med
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både människor och miljön. Kemikalierna riskerar även att släppas ut i avloppsvatten vilket
är ett stort problem (Berge 2011).

Tillhörande jeans kommer ofta en dragkedja vilken kan bestå av olika material. Oftast väljs
metalldragkedjor för att de är mer slitstarka än dragkedjor i andra material. Det vanligaste
materialet för själva häktorna och löparen i dragkedjan är aluminium och tyget kring
dragkedjan består vanligtvis av bomull och olika varianter av polyester (Tribuzi & et.al
2014). Vikten för dragkedjorna är 0.013 kg (Arvidsson 2019).

1.5.2. Livscykelanalys för jeans

Enligt den vetenskapliga artikeln av Lou et. al (2022) bekräftas att bomullsjeans har en stor
negativ inverkan på miljön. Detta framförallt med hänsyn till dess klimatpåverkan och
vattenförbrukning. Bomullsodling och tvättning av den färdiga produkten bomullsjeans stod
för stora delar av jeansens påverkan (Luo et al. 2022).

I artikeln av Periyasamy et al. (2017) gjordes en livscykelanalys på ett par jeans utifrån 5
olika kategorier för miljöpåverkan; klimatförändringar, vattenförbrukning, eutrofisk potential,
markanvändning och abiotisk utarmning. Kategorierna var baserade på en LCA av ett par
Levi’s 501 jeans som Levi Strauss & Co gjorde utifrån ReCiPe 2008-metoden, vilket är en
vedertagen metod för att ta fram livscykelanalyser (Levi Strauss & CO. 2015). I kategorin
klimatförändringar fokuserar studien på utsläpp av växthusgaser och resultaten visar att
jeansproduktion bidrar till en ökad temperatur på jorden, till en försämring av världshälsan
och är förödande för djur och hela ekosystem. Den delen av jeansens livscykel som stod för
den största klimatpåverkan var konsumentanvändandet, med fokus på utsläpp som sker vid
jeanstvätt. Kategorin vattenförbrukning visar att det var fiberproduktionen, alltså odlingen av
bomullen, som står för 68 % av all vattenanvändning under livscykeln, följt av konsument-
användandet med 23 %. Med eutrofisk potential menas hur mycket textilproduktionen bidrar
till utsläpp av näringsämnen. I livscykelanalysen av Periyasamy et al. (2017) mättes eutrofisk
potential i utsläpp av PO4 och den process i tillverkningen som bidrog mest till detta utsläpp
var odlingen av bomull. Den markanvändning som krävdes för att tillverka ett par jeans var
9.3 m2 mark per år och innefattade bomullsodling samt garn- och tygfabriker. Till slut mätte
denna livscykelanalys även hur mycket naturresurser som användes vid produktionen av ett
par jeans i kategorin abiotisk utarmning. Produktionen släpper då ut 19.9 mg av det giftiga
grundämnet antimon (Sb) per tillverkat par jeans (Periyasamy et al. 2017).

1.5.3. Lagning av jeans

I kandidatuppsatsen av Åsberg (2019) genomfördes ett experiment där gratis lagning av jeans
erbjöds under en vecka. Intresset av detta visade sig vara stort. Personen som genomförde
experimentet hade kunskap och utrustning att laga jeans och lagade under den veckan 71 par
jeans där varje lagning i snitt tog tio minuter. Om det antas att varje lagat par jeans hade
motsvarat ett nyköp skulle ungefär en miljon liter vatten sparas per vecka, räknat med att
varje nyproducerat par jeans kräver 15 000 liter vatten. På frågan vad de personer som
lämnade in jeans på lagning hade varit villiga att betala för tjänsten blev medelvärdet 225 kr.
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Ett antagande i Åsbergs studie var att om personerna inte hade fått jeansen lagade hade de
köpt nya par. Det antogs också att en person kunde laga 30 jeans per dag och att om personen
arbetade 22 dagar på en månad skulle personen fått en inkomst på 148 500 kr/månaden. Det
skulle alltså vara lönsamt för den som lagar. Det skulle även vara ekonomiskt lönsamt för den
som fått sina jeans lagade om de nya skulle kosta mer än lagningspriset på 225 kr (Åsberg
2019).

1.6. Eco-cost

När en livscykelanalys är färdig visas den miljömässiga påverkan i olika kategorier som inte
går att jämföra med varandra på ett direkt sätt, då de har olika enheter. Detta är grunden till
behovet av eco-costs (Sustainability Impact Metrics u.å.a).

Eco-cost är ett mätsystem som resulterar i en sammanställd poäng, där miljöpåverkan
översätts till €, vilket gör det lätt att jämföra mellan olika miljöfaktorer. Eco-cost är baserat
på förebyggande kostnader, istället för kostnaderna för miljöskadorna, vilket hjälper till att
undvika osäkerheter. Tillslut möjliggör eco-cost en enkel jämförelse mellan miljöpåverkan,
produktkostnad och intresse hos konsumenten (Sustainability Impact Metrics u.å.b). Ungefär
6 000 personer har använt värdena på eco-costs från Idemat-appen eller excel-filerna som
hittas på hemsidan ecocostvalue.com (Sustainability Impact Metrics u.å.b). Eco-cost är
framtaget från Delft University of Technology och appen Idemat har över 700 unika life cycle
inventories för olika kategorier (Sustainability Impact Metrics u.å.d). Dessa är även länkade
direkt i appen så det är lätt för användaren att hitta källan.

Ett exempel på hur eco-cost används är vid uträkningen av investeringskostnaden för att
förhindra 1 000 kg koldioxidutsläpp. Investeringen kan exempelvis göras i vindkraftverk till
havs. Beräkningen resulterar i att det behöver investeras 116 €, se Tabell 2 i avsnitt 2.3., och
om investeringen av 116 € görs konsekvent kommer de totala koldioxidutsläppen i världen
reduceras med 70 % i jämförelse med utsläppen år 2008. På liknande sätt har försurning,
eutrofikation och andra miljöfaktorer beräknats av Sustainability Impact Metrics (u.å.a).

1.6.1. Faktorer

De faktorer utifrån LCA som är relevanta för denna rapport och som finns tillgängliga enligt
eco-cost är: Global uppvärmningspotential1, försurning, eutrofiering i sötvatten, eutrofiering i
marint vatten, utvinning av olja2 samt vattenanvändning. Hädanefter kommer dessa faktorer
hänvisas till som miljödata.

Global uppvärmningspotential är ett sätt att väga påverkan från olika växthusgaser. Utsläppen
mäts i kg CO2-ekvivalenter och fokuserar främst på de sex växthusgaserna koldioxid, metan,
lustgas, svavelhexafluorid samt fluorerade- & perfluorkolväten, där de gaser som inte är
koldioxid multipliceras med sin globala uppvärmningspotentialfaktor för att få enheten kg
CO2-ekvivalenter (Galli et al. 2012).

2 Engelska Crude Oil US General (excl. combustion)
1 Engelska Global warming potential (GWP)

6



Försurning enligt eco-cost är ett sätt att mäta ospecifik försurning. Det mäts i enheten kg
SO2-ekvivalenter (Sustainability Impact Metrics u.å.a). När data tas från en LCA handlar det
istället om markförsurning. I denna rapport är det relevant för bomullstråd, dragkedja samt
jeans. När data tas från eco-cost är det om kostnaden för ospecifik försurning som används.
Dessa två aspekter av försurning jämförs direkt då de har samma enhet.

Eutrofiering innebär övergödning i vatten. I sötvatten mäter Sustainability Impact Metrics
eutrofiering i kg P-ekvivalenter och i marint vatten mäts det i kg N-ekvivalenter. Utvinning
av olja mäts i kg olja (Sustainability Impact Metrics u.å.c).

Vattenanvändning kallas också för water footprint. Denna term är ett sätt att mäta mängden
vatten som krävs för att producera en viss produkt (Fabrique u.å.). I enhet mäts water
footprint som volymen vatten som förbrukas och volymen vatten som spills per tidsenhet
(Galli et al. 2012).

2. Teori
2.1. Multikriterieanalys (MKA)

För att göra bedömningar inom och mellan olika kategorier av exempelvis risker och
miljöpåverkan finns många olika metoder. Dels kvalitativa metoder som jämförelsematriser
och färgkodning, samt metoder som kan utmynna i kvantitativ analys såsom
multikriterieanalys (Jansson 2018).

Multikriterieanalys är en metod för att jämföra olika alternativ och är lämplig när flera typer
av bedömningskriterier för alternativen ska vägas samman (Rosén et. al. 2009). Metoden går
ut på att identifiera de olika alternativen som ska jämföras, i det här arbetet kan det väljas att
antingen laga en produkt eller köpa en ny. Samtidigt beslutas vilka specifika kriterier som ska
undersökas för vardera alternativ, dessa kriterier kan till exempel vara miljö, ekonomi samt
tid. Dessa kriterier utvärderas var för sig enligt en bestämd metod och resultaten vägs sedan
ihop till en sammanställd bedömning. Efter detta rankas dessa bedömningar systematiskt och
det bäst lämpade alternativet för syftet blir då tydligt (Jansson 2018). I vissa fall kan yttre
krav på utfallet av alternativen formuleras och om inget val uppnår kraven kan processen
behöva upprepas från start, där alternativ och/eller kriterier omformas och bedöms på nytt,
MKA kan således vara en iterativ process (Rosén et. al. 2009).

2.1.1. Olika varianter av MKA

Det finns olika varianter av multikriterieanalyser och i rapporten från Rosén et. al. (2009)
beskrivs bland annat den linjära additiva metoden vilken framställs som en av de vanligaste
och enklaste metoderna. Denna metod innebär att samtliga kriterier poängsätts och vägs ihop
via ett viktningssystem där det är väsentligt att kriterierna är oberoende av varandra. För varje
kriterium jämförs vardera alternativ oftast mot ett så kallat nollalternativ, det vill säga utfallet
där inget av alternativen väljs. Denna jämförelse ger poängsättningen/rating (R) för kriteriet
och multipliceras sedan med en eventuell vikt/weight (W) som bestämts i förväg av besluts-
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fattaren vid utformning av bedömningsmodellen (Rosén et. al. 2009). Den sammanlagda upp-
skattningen är sedan summan av produkten för samtliga kriterier vilket resulterar i en viktad
linjärkombination, enligt ekvation 1. Slutbetyget (S) jämförs sedan på en poängskala där
summeringen går från i = 1 till N antal aspekter.

(1)𝑆 =  
𝑖=1

𝑁

∑ 𝑊
𝑖
𝑅

𝑖

I rapporten visar Rosén et. al. (2009) även på att olika MKA-varianter i praktiken ofta kom-
bineras för att konstruera metod som är lämpad för den situation som ska behandlas. Där
poängteras även att viktning av kriterier kan användas, som nämnt i stycket ovan, men
behövs inte om alla parametrar anses lika viktiga (Rosén et. al. 2009). Detta bestäms av
beslutsfattarna på ett transparent sätt och sammanfattas i sådana fall i en normaliserad matris
(Jansson, 2018).

2.2. One-factor-at-a-time (OAT)
En metod som används för osäkerhetsanalys är one-factor-at-a-time metoden. Den går ut på
att stega en variabel åt gången medan alla andra hålls på ett fixt referensvärde. Detta gör att
delar av det aktuella systemets beteende kan observeras (Saltelli et al. 2006).

2.3. Förkortningar

I denna rapport undersöktes faktorerna global uppvärmningspotential, eutrofiering i marint
vatten, eutrofiering i sötvatten, markförsurning, vattenanvändning och utvinning av olja.
Förkortningar för dessa faktorer hittas i Tabell 1. För varje faktor finns en specifik eco-cost
enligt Tabell 2. EF står för environmental factor.

Tabell 1. Förkortningar som används i rapporten. När alla faktorer inkluderas kallas det för miljö-
data.

Faktor Enhet Variabelnamn för värdet på
faktorn för en specifik produkt

Global uppvärmnings-
potential

kg CO2-ekvivalent EF1

Eutrofiering i marint vatten kg N-ekvivalent EF2

Eutrofiering i sötvatten kg P-ekvivalent EF3

Markförsurning kg SO2-ekvivalent EF4

Vattenanvändning m3/m3 EF5

Utvinning av olja kg olja EF6
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Värdena för eco-cost har förkortningarna ECi där i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 och EC står för eco-cost,
se Tabell 2. Dessa värden togs fram från appen Idemat och hemsidan ecocostvalue.com.
Idemat står för industrial design & engineering MATerials database (Idemat u.å.).

Skillnaderna mellan Tabell 1 och Tabell 2 är att Tabell 2 visar ett medelvärde för vatten-
användningen från specifika länder, medan i Tabell 1 visas ett eco-cost- värde för en allmän
vattenförbrukning. En annan skillnad är att i Tabell 2 visas försurning och i Tabell 1 visas
mark- försurning.

Tabell 2. De eco-cost-värden som används i rapporten.

Faktor Förkortning Pris
[€/enhet]

Källa

Global uppvärmnings-
potential

EC1 0.116 (Sustainability Impact Metrics
u.å.a)

Eutrofiering i marint vatten EC2 20.9 (Sustainability Impact Metrics
u.å.c)

Eutrofiering i sötvatten EC3 14.4 (Sustainability Impact Metrics
u.å.c)

Försurning EC4 8.75 (Sustainability Impact Metrics
u.å.a)

Vattenanvändning,
medelvärde från Indien, Kina
och USA (se Bilaga A, Tabell

A1)

EC5 0.76 (Eco-costs resource scarcity
u.å.)

Utvinning av olja EC6 0.06 (Sustainability Impact Metrics
2022)

2.4. Specifika ekvationer

För att beräkna en viss eco-cost för en process eller faktor (VALj), användes ekvation 2. Varje
process eller faktor hänvisas till med j. För jeans är j = 1, då alla processer inom produktionen
har sammanställts till ett slutligt värde i en LCA. VAL står för kostnad/value.

(2)𝑉𝐴𝐿
𝑗
 =  

𝑖 =1

6

∑ 𝐸𝐶
𝑖

· 𝐸𝐹
𝑖

För att bestämma det totala eco-cost-värdet för en produkt som inkluderar flera processer
eller faktorer användes ekvation 3. Detta gjordes för bomullstråd och blixtlås. TOTn är det
totala eco-cost-värdet där alla VALj har summerats. N är det antal olika processer eller faktorer
som ingår och n är den slutprodukt som fås. n är i den här studien jeans, thread, fabric eller
zipper och används även som index till miljökostnaden för respektive slutprodukt. Exempel
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på faktorer och processer kan vara en miljöfaktor (EFi), såsom vattenanvändning (EF2), men
även processen där bomull spinns till bomullstråd. Bomullen som användes till thread spanns
till hårdheten 150 dtex. 150 dtex valdes eftersom en standardtråd vanligtvis har dtex på
ungefär 118. Alltså är 150 dtex ett rimligt antagande (Tygvaruhuset.se u.å.).

(3)𝑇𝑂𝑇
𝑛

=  
𝑗=1

𝑁

∑ 𝑉𝐴𝐿
𝑗

Ekvation 3 användes för n = jeans, tread, fabric eller zipper separat och för att sedan
summera den totala kostnaden för att laga, summerades kostnaden för lagningsmaterialet i
ekvation 4.

(4)𝑇𝑂𝑇
𝑚𝑒𝑛𝑑

 =  𝑇𝑂𝑇
𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐

+ 𝑇𝑂𝑇
𝑧𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟

+ 𝑇𝑂𝑇
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑

2.5. Allmänna ekvationer

2.5.1. Medelvärde

Ekvation 5 visar ett medelvärde ( ) för flera olika faktorer yk där k = 1, 2, … , N. N är antal𝑥
värden inräknande i medelvärdet.

(5)𝑥 = 𝑘= 1

𝑁

∑ 𝑦
𝑘

𝑁

2.5.2. Standardavvikelse

Standardavvikelse är ett mått på hur brett värden är spridda från medelvärdet. Ekvationen för
standardavvikelse beskrivs av ekvation 6 där är medelvärdet av n antal värden, x är ett𝑥
värde och σ är standardavvikelsen (Statistiska Centralbyrån u.å.).

(6)σ = Σ(𝑥−𝑥)2

𝑛

3. Metod
Metoden för detta arbete är en litteraturstudie samt konstruktionen av en bedömningsmodell i
MATLAB© version R2021a. Insamlad data har bearbetats, sammanställts och analyserats.
Efter analys och urval användes data vid modellering av framtagen modell som denna studie
syftade till att skapa.

3.1. Litteraturstudie datainsamling

För att svara på frågeställningen har data samlats in om miljö, ekonomi och resurser kopplat
till bomullsjeans. Det resursmässiga perspektivet är definierat i ordlistan och innefattar den
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aktiva tid som krävs för att laga alternativt köpa nytt, samt den förväntade livslängden och
åldern på ett par jeans. Först söktes information om produkterna cykelslang, kängor och jeans
för att undersöka vilken data som fanns tillgänglig. Dessa tre produkter valdes eftersom de
både kan lämnas in för professionell lagning men också lagas av en privatperson.
Bomullsjeans valdes som exempelprodukt att utgå från vid konstruktion av modellen
eftersom denna produkt hade mest tillgänglig data. Även informationssökande kring olika
metoder och verktyg som beräknar miljöpåverkan gjordes.

De verktyg som blev relevanta för byggandet av modellen var bland annat LCA och eco-cost.
I systemet eco-cost finns vanligtvis bara miljödata över enskilda material och ämnen men inte
för hela produkter (Sustainability Impact Metrics u.å.a). Eftersom syftet var att ta fram
produktspecifika data för hela produkten bomullsjeans har verktyget livscykelanalys använts i
kombination med eco-cost för att alla relevanta faktorer skulle kunna jämföras. Under tiden
miljödata samlades in specificeras följande sex underkategorier: global uppvärmnings-
potential, eutrofiering i marint vatten och i sötvatten, markförsurning, vattenanvändning samt
utvinning av olja. Anledningen till att dessa miljöfaktorer valdes var att det fanns tillgängliga
för produkten bomullsjeans. Dessa värden på miljödata insamlades utifrån livscykelanalyser
och även eco-costs-värdena för de olika miljöfaktorerna erhölls. Från kategorin ekonomi
valdes kostnaden för att laga respektive för att köpa nytt. Från kategorin resurser valdes
aspekterna aktiv tid för att laga och aktiv tid för att köpa nytt samt den förväntade livslängden
på ett par nya jeans samt åldern hos de jeans som skulle lagas.

3.1.1. Datainsamling om bomullsjeans

För att avgöra vilka miljöfaktorer som ska användas behövde produktspecifik information om
jeans tas fram. Detta gjordes genom att söka efter redan utförda livscykelanalyser i
databaserna Scopus, Google Scholar och Google. Sökord som LCA (life cycle assessment),
jeans, water footprint och carbon footprint användes.

En avgränsning som gjordes är att bara ha med miljödata och faktorer som var beräknade från
cradle to gate eftersom frågan om att laga eller köpa nytt ställs innan produkten nått graven.
Alla miljöfaktorer som fanns med i de livscykelanalyser som hittades noterades för att senare
göra en gallring utifrån vilka som kunde kopplas till eco-cost. De källor som till slut användes
för datainsamling om bomullsjeans var Levi Strauss & CO. (2015), Åslund Hedman (2018)
och Morita et al. (2020).

Sökningar av lagningsmaterialets miljöpåverkan gjordes i appen Idemat där det söktes på de
specifika materialen (Idemat u.å.). Jeansens dragkedja antogs vara tillverkad av bomull och
aluminium eftersom de vanligtvis konstrueras av dessa material enligt avsnitt 1.5.1. Därför
söktes data om dessa material för att få fram dragkedjans miljöpåverkan utifrån eco-costs. För
bomull valdes data från Kina, USA och Indien eftersom de är de tre största producenterna av
bomull i världen (Nationalencyklopedin u.å.). Alla källor där data om lagningsmaterialen har
inhämtats finns i Tabell B i Bilaga B.
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3.1.2. Datainsamling om eco-costs

Datainsamlingen för eco-cost skedde på två skilda håll, hemsidan www.ecocostvalue.com
samt appen Idemat användes (Vogtlander 2021). För att få tillgång till dessa användes
sökordet eco-cost i Google. Via hemsidan hittades ett Excelark under fliken Data, där det
senaste årets Excelfiler laddades ner (Sustainability Impact Metrics 2022). Samma databas
som finns på hemsidan hittades sammanfattad i appen. Via dessa informationskällor söktes
det efter de enskilda faktorerna EF1, … ,6. I databasen hittades även eco-cost-värden för
tillverkningen av bomullstråd och delar av dragkedjan. Den excelfil som användes för
datainsamling heter Idemat_2022RevA.xlsx. Insamlingen av data visas även i Bilaga B.

3.2. Litteraturstudie databearbetning

3.2.1. Sammanställning av data

Utifrån den data som samlats in sammanställdes all miljödata som hittades för sex par jeans.
Dessa var Levi’s 501 medium stonewash jeans, Nudie Jeans Lean Dean Lost Legend, Adult
female trouser jeans from Brazil, Adult male trouser jeans from Brazil, Nudie Jeans Tilted Tor
Dry Royal Embo och Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions. Utifrån dessa källor undersöktes
faktorerna EF1, …, 6. Dessa faktorer valdes ut eftersom det fanns tillgänglig data för dessa både
från LCA och eco-costs. För varje miljöfaktorer beräknades ett medelvärde för de sex
jeanstyperna och sedan togs eco-cost-värdena fram för respektive faktor som presenteras i
Tabell 5. För att se de enskilda värdena på EF1, …, 6 för specifika jeans se Bilaga A, Tabell A2.

3.2.2. Beräkningar

Från sammanställd data gjordes beräkningar av eco-cost för ett par jeans, ett kilogram tråd, en
cm tråd och en dragkedja enligt ekvation 2 och 3. Dessa värden har en viss osäkerhet som
beror på variationen av insamlad data. Standardavvikelserna för medelvärdena av miljö-
faktorerna beräknades enligt ekvation 6 och kan ses i Tabell 9 i avsnitt 4.4.1.

För bomullstråd beräknades VALj ut för de olika processstegen odling, rening, spinning och
färgning enligt ekvation 2. Sedan summerades alla VALj ihop enligt ekvation 3 för att få fram
variabeln TOTthread som är det totala värdet för eco-cost för 1 kg tråd där N = 4. För ytterligare
insyn i beräkningarna för bomullstråd se Bilaga A, Tabell A2.

För beräkning av eco-cost för bomull respektive aluminium som ingick i en dragkedja
användes ekvation 2. Därefter multiplicerades dessa med respektive vikt för bomull och
aluminium för att erhålla eco-cost-värdet för en hel dragkedja. Därefter adderades dessa två
VALj ihop enligt ekvation 3 för att få värdet på variabeln TOTzipper för en dragkedja där N = 2.
För vidare insyn i beräkningen se Bilaga A Tabell A3, A4 och A5.

3.3. Modellering
Nedan presenteras hur modellen byggdes för framtida reproduktion, antingen av företag,
myndighet eller annan aktör.
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3.3.1. Modellkonstruktion

Modellen är baserad på bedömningsmetoden multikriterieanalys och byggdes på en jäm-
förelse av data för de två alternativen: att laga ett par trasiga jeans eller att köpa ett par nya.
Detta gjordes med fokus på miljödata för de nya jeansen och lagningsmaterialet, inköpspris
och kostnaden att laga samt den aktiva tid som läggs på inköpet eller lagningen.

Den MKA-variant som användes var en linjär additiv metod, vilket var möjligt eftersom
variablerna i modellen är oberoende. Slutresultatet i modellen summerades då enligt ekvation
1 men eftersom ingen viktning av parametrarna miljö, tid och pengar valdes är W i
ekvationen således 1 för samtliga termer. Därtill gjordes jämförelsen av alternativen med
varandra istället för mot ett nollalternativ som nämns i teorin i avsnitt 2.1. Detta eftersom att
nollalternativet i detta fall skulle ha inneburit att all data blev lika med noll och att funktionen
hos produkten ej längre fanns, vilket inte var en jämförbar bedömning.

3.3.1.1. Livslängd i modellen

Den estimerade livslängden efter lagning erhölls från privatpersonens indata om förväntad
livslängd på ett par nya jeans, Lnew och åldern på de trasiga jeansen, Yold, där den förväntade
livslängden subtraherades med åldern.

Lagningen antogs sedan förlänga den estimerade livslängden med 1 år, vilket visas i ekvation
7, där Lest står för den estimerade livslängden på de lagade jeansen. Detta antogs eftersom ett
par byxor, utan några år kvar, förväntas leva ytterligare en kort tid efter lagning, där 1 år
bestämdes till ett minimum. Om byxorna trots den tillagda livslängden hade ett negativt värde
antogs det att det fanns noll år kvar för jeansen att leva. Uttrycks också som att om 𝐿

𝑒𝑠𝑡
< 0

så sattes .𝐿
𝑒𝑠𝑡

= 0

(7)𝐿
𝑒𝑠𝑡

= 𝐿
𝑛𝑒𝑤

− 𝑌
𝑜𝑙𝑑

 +  1 

3.3.1.2. Miljödata i modellen

För att jämföra miljöpåverkan för laga eller köpa nytt behövde modellen förprogrammerad
data i form av värden för olika miljöfaktorer. EF1, …, 6 ses i Tabell 5 för jeans. Vidare antogs
det att de lappar som användes för att laga eventuella hål i jeansen bestod av samma jeanstyg
som resten av byxorna. Därför antogs att en andel av en hel byxa motsvarade den mängden
tyg som krävdes för att laga hålen. Mängden tyg som krävdes för att laga hålen estimerades
med en rektangulär lapp över hålet samt med en sömsmån på 3 cm längs alla kanter. Andelen
mellan de olika mängder tyg som användes gjordes genom att den sammanlagda arean för
alla tyglappar delades på den arean för tyget som används för ett par hela byxor vilket
illustreras i ekvation 8. Afabric är det totala arean för tyglappar använda för att laga jeansen.
Ajeans är arean för ett par jeans, i storlek M, och är 21 000 cm2 (UR. u.å.). Qarea är den andel av
miljödatan för ett par nya jeans som användes för att representera de tyglappar som användes
vid lagning.
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(8)𝑄
𝑎𝑟𝑒𝑎

=
𝐴

𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐
 

𝐴
𝑗𝑒𝑎𝑛𝑠

 

Andelen Qarea multiplicerades sedan var för sig med EF1, …, 6 för att få ut motsvarande andel av
de nya jeansens miljödata för lapptyget. Detta visas i ekvation 9 där EFfabric står för tygets
totala miljödata och EFjeans står för byxornas totala miljödata.

𝐸𝐹
𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐

= 𝑄
𝑎𝑟𝑒𝑎

· 𝐸𝐹
𝑗𝑒𝑎𝑛𝑠

(9)

Varje miljöfaktor, EF1, …, 6, multiplicerades sedan med sitt motsvarande eco-cost-värde,
EC1,…,6 för denna ekvivalent för att få ut miljökostnaden (VALj) för respektive faktor enligt
ekvation 2. Vid beräkningarna för nya jeans användes EFjeans och vid beräkningarna för
tyglapparna användes EFfabric. Därefter summerades dessa för att få en total miljökostnad för
ett par nya jeans respektive den totala miljökostnaden för lagningslapparna enligt ekvation 3.

För att sy fast jeanslappar krävs även bomullstråd. Det antogs att det krävdes 4 cm tråd för
varje cm söm. Sömmen i detta fall antogs vara längs med lagningslappens kanter. För samma
sex miljöfaktorer beräknades miljökostnaden för 1 cm sytråd. Denna miljökostnad adderades
till miljökostnaden enligt ekvation 4. Om dragkedjan på jeansen var trasig adderades också
denna miljökostnad till den totala miljökostnaden för att laga enligt ekvation 4.

För att få en mer representativ miljökostnad så dividerades miljökostnaden för ett par nya
jeans på antal år som de förväntas hålla för användaren av modellen, det vill säga den
förväntade livslängden. Miljökostnaden för lagningen dividerades på de antal år som byxorna
förväntas leva efter lagningen, det vill säga den estimerade livslängden.

De två miljökostnaderna per år dividerades med varandra för att få ut en kvot, enligt ekvation
10, denna kvot utvärderades sedan utifrån en skala, se Tabell 3, där blev kvoten tilldelad ett
motsvarande värde från 1-5. Vilket värde som tilldelades berodde på inom vilket intervall
kvoten befann sig i. Qenv var den miljökvot som evaluerades enligt nämnda skala. TOTmend var
den totala miljökostnaden för lagning, TOTjeans var miljökostnaden för nya jeans.

(10)𝑄
𝑒𝑛𝑣

=
𝑇𝑂𝑇

𝑚𝑒𝑛𝑑
/𝐿

𝑒𝑠𝑡

𝑇𝑂𝑇
𝑗𝑒𝑎𝑛𝑠

/𝐿
𝑛𝑒𝑤

 

Skalan, se Tabell 3, mot vilken miljökvoten jämfördes och blev tilldelad ett värde mellan 1-5
där 1 motsvarar ett värde som indikerar att det är värt att laga och 5 att det inte är värt att laga
kan med avseende på miljökostnaden per år.

3.3.1.3. Aktiv tid i modellen

Konceptet att skapa kvoter som sedan utvärderas mot förutbestämda skalor användes även
när aspekterna för tid och kostnad vägdes in. För tiden dividerades den aktiva tiden som läggs
på att laga jeansen med den aktiva tiden som krävdes för inköp av ett par nya jeans enligt
ekvation 11. Qtime var den tidskvot som analyserades enligt nämnda skala och det värde som
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tilldelades berodde på inom vilket intervall kvoten befann sig i. Med aktiv tid för inköp
inräknades restid, tiden det tog att söka upp vilken jeansmodell användaren ville införskaffa
samt tid i butik (online eller på plats) i timmar och benämndes Tnew. Den aktiva tiden för
lagning inkluderade tiden det tog att hitta en skräddare och restid eller den tid det tog att själv
laga plagget i timmar och benämndes Tmend.

(11) 𝑄
𝑡𝑖𝑚𝑒

=
𝑇

𝑚𝑒𝑛𝑑

𝑇
𝑛𝑒𝑤

 

Skalan, se Tabell 3, mot vilken tidskvoten jämfördes och blev tilldelad ett värde mellan 1-5
där 1 motsvarar ett värde som indikerar att det är värt att laga och 5 att det inte är värt att laga
kan med avseende på den aktiva tid som krävs.

3.3.1.4. Kostnad i modellen

Kvoten för kostnaden erhölls genom att kostnaden för lagning dividerades med kostnaden för
nyinköp enligt ekvation 12. Mmend var kostnaden i SEK för lagning, Mnew var kostnaden i SEK
för nyinköp och Qcost var den kostnadskvot som evalueras enligt skalan i Tabell 3 och det
värde som tilldelades berodde på vilket intervall kvoten befann sig inom.

(12)𝑄
𝑐𝑜𝑠𝑡

=
𝑀

𝑚𝑒𝑛𝑑

𝑀
𝑛𝑒𝑤

 

Skalan mot vilken kvoten av kostnaden jämfördes och blev tilldelad ett värde mellan 1-5 där
1 motsvarar ett värde som indikerar att det är värt att laga och 5 att det inte är värt att laga kan
med avseende på den faktiska engångskostnaden. Skalan kan ses i Tabell 3.

3.3.1.5. Sammanställning i modellen

Värdet som tilldelats miljökostnad per år, aktiv tid och kostnad summerades och kunde då
uppnå ett maxvärde på 15. De slutgiltiga skalor som användes i modellen presenteras i Tabell
3, dessa visar vilken kvot som motsvarar det värde mellan 1-5 som tilldelades. Det var sedan
de tilldelade värdena som summerades och blev resultatet, detta resultat tolkades för att få
fram en bedömning om jeansen var värda att laga eller inte.

Tabell 3. Skalor och motsvarande tilldelade värde för respektive intervall. Färgkodningen tyder på
hur värd produkten är att laga, där skalan stegar från den mörkgröna färgen till den röda. Den
mörkgröna färgen är mest värd att laga och den röda minst värd att laga baserat på endast en aspekt.

Tilldelat värde Qenv Qtime Qcost

1 Qenv ≤ 0.2 Qtime ≤ 0.5 Qcost ≤ 0.1

2 0.2 < Qenv ≤ 0.4 0.5 < Qtime ≤ 0.75 0.1 < Qcost ≤ 0.3

3 0.4 < Qenv ≤ 0.6 0.75 < Qtime ≤ 1.00 0.3 < Qcost ≤ 0.5

4 0.6 < Qenv ≤ 0.8 1.00 < Qtime ≤ 1.25 0.5 < Qcost ≤ 0.7

5 0.8 < Qenv 1.25 < Qtime 0.7 < Qcost
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Den tidigare nämnda summan låg sedan till grund för hur turning point definierades samt hur
resultatet skulle tolkas utifrån frågan “laga eller köpa nytt?”. I Figur 1 presenteras hela
modellen schematiskt, utan värden eller ekvationer specificerade.

Figur 1. Schematisk beskrivning av modellen som besvarar fråga “laga eller köpa nytt?” utan
ekvationer och värden. Hur indatan tillgodogörs står längst till vänster. Inflöden av data till modellen
går från vänster till höger och resultatet och bedömningen av resultatet ges längst till höger.

3.3.1.6. Iterativ process för modellens konstruktion

Totalt kördes modellen ungefär 1000 gånger, både när modellen färdigställdes men också då
det gjordes en känslighetsanalys. Efter att första versionen av modellen byggdes kördes den
för att undersöka hur väl skalorna i Tabell 3, och i förlängning resultatet, representerade
verkligheten. När missvisande svar gavs eller buggar upptäcktes reviderades dessa löpande.
Exempelvis gavs ett högre tilldelat värde på tiden för byxor som tog lika lång tid att laga som
att köpa ett par nya, jämfört med jeans som tog längre tid att laga än det tog att köpa ett par
nya. Detta skedde i den första versionen och således reviderades skalorna.

En turning point hittades genom ovan nämnda iterativa process där resultaten som gavs
tolkades mot egna erfarenheter. De egna erfarenheterna bestod av tillfällena medlemmar i
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kanditatgruppen hade lagat jeans på egen hand och deras bedömning om när ett par jeans inte
längre var värda att laga, vilket till största del syftade till de tillfällen tyget runt hålen var så
tunnslitet att ett försök att sy rev upp tyget mer. Den resulterande summan 10, vilket är två
tredjedelar av maxsumman 15, bedömdes som den gräns där det inte längre var värt att laga
jeansen. Detta gjordes eftersom det blev omöjligt att få ut ett resultat som indikerade att laga
om två av parametrarna hade fått ett tilldelat värde på 5. Det säkerställde även att max en
parameter kunde uppnå värdet 5 då bedömningen samtidigt blev att laga jeansen.

3.3.2. Osäkerhetsanalys

3.3.2.1. Känslighetsanalys av miljödata

För att kunna avgöra modellens känslighet för varianser i miljödata undersöktes det hur
skillnader i inprogrammerad miljödata bidrog till förändringar i miljöbedömningens utfall. I
analysen kördes modellen i tio omgångar i taget där samma grundinställningar av indata
användes för varje set av 10.

Följande invariabler var konstanta: Förväntad livslängd på nya jeans (10 år), trasig dragkedja
samt storlek på hål (bredd på 8 cm och längd 3 cm). Följande variabler varierades: Antal hål
stegades från 1-10 st och ålder på byxorna stegades från 1-10 år, vilket innebar att den
estimerade livslängden på byxorna efter lagning startade på 10 år och minskades ner till 1 år.

Trasigheten och ålder på byxorna ökades simultant, där körning nummer 1 innebar yngst och
minst trasiga jeans och körning nummer 10 äldst och mest trasiga jeans. Dessa värden för
grundinställningar ses även i Bilaga C, Tabell C och eftersom endast miljöbedömningen
analyserades var värden på tid och kostnad irrelevanta.

Först gjordes en referenskörning med ursprunglig miljödata, kallad Referens i resultatet, se
Tabell 10. Referenskörningen jämfördes sedan med modellkörningar där standardavvikelsen
(𝜎) för de olika EF1, …, 6 för jeans adderades respektive subtraherades för att se om modellen
gav en annan miljöbedömning. De olika fallen kallades +𝜎jeans eller -𝜎jeans i Tabell 10.

För erhållna miljödata på dragkedja och sytråd hittades inga standardavvikelser, därför valdes
godtyckliga värden för att undersöka känsligheten hos modellen vid variationer av dessa.
Med utgångspunkt i detta gjordes simuleringar där miljöpåverkan för dragkedja och sytråd
ökades med en faktor två respektive med en faktor tio och beteckningen för detta blev
2TOTkedja/2TOTTråd, respektive 10TOTkedja/10TOTTråd. Under känslighetsanalysen kördes modellen
330 gånger varav resultatet från 110 av dessa kan ses i Tabell 10 under resultat.

3.3.2.2. Känslighetsanalys av indata

För att närmare undersöka modellen och hur resultatet påverkades av variation i användar-
indata användes one-factor-at-a-time metoden, där en stegning av en variabel i taget gjordes
systematiskt. Variabeln ändrades 20 procentenheter uppåt och nedåt utifrån ett referensvärde.
Stegningen sammanställdes sedan i en graf där varje linje motsvarar stegningen hos en
variabel medan resterande variabler hölls konstanta, detta för att olika variablers påverkan på
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utfallet skulle kunna jämföras. Alla linjer utgår från referensvärdet vid x = 1 i Figur 5.
Indatan till referensvärdet vid känslighetsanalysen kan ses i Tabell 4 och de variabler som
varierades var antal hål, hålarea, tid för nyköp och lagning, kostnad för nyköp och lagning
samt förväntad livslängd för nya jeans och ålder på befintliga jeans.

Tabell 4. Referensinställningar för känslighetsanalysen av indata till modellen.

Antal
hål
[st]

Hål
längd
[cm]

Hål
bredd
[cm]

Trasig
dragkedja

Tid
ny [h]

Tid
laga [h]

Kostnad
ny [SEK]

Kostnad
laga [SEK]

Livslängd
[år]

Ålder
[år]

10 6 3 Ja 2 1.5 600 200 7 5

3.3.3. Modellens användarguide

Modellen som skapades riktades till privatpersoner för att kunna avgöra frågan om det är värt
att laga sina jeans eller köpa nya. Scriptet som kördes i MATLAB© ställer följande frågor till
användaren:

1. “Har du hål i jeansen? Svara 1 för ja eller 0 för nej: “

Svaret motsvarade håliga respektive hela jeans. Gavs en annan siffra eller text gav
modellen ett felmeddelande som löd :”Felaktigt svar. Försök igen”.

Följande delfrågor behövde användaren endast ta ställning till om svaret på
föregående fråga var 1, annars kunde användaren fortsätta direkt till fråga 2.

a. “Hur många hål har du i jeansen?”

En siffra efterfrågades som indikerade antalet hål i byxorna. För varje hål
ställdes följande två frågor, där x symboliserar det första, andra, tredje, osv.
hålet.

i. “Hur långt är hål nummer x i cm?”

Här efterfrågades längden på ett av hålen som siffra i cm. Användaren
kunde med fördel använda en linjal eller ett måttband för att svara på
frågan.

ii. “Hur brett är hål nummer x i cm?”

Här efterfrågades bredden på ett av hålen som siffra i cm. Användaren
kunde med fördel använda en linjal eller ett måttband för att svara på
frågan.

2. “Är dragkedjan trasig? Svara 1 för ja eller 0 för nej: “

Svaret motsvarade en trasig respektive en hel dragkedja. Om modellen fann att 0 var
svaret på både fråga 1 & 2 så stoppades körningen med ett felmeddelande som löd:
“Jeansen har inga hål och ingen trasig dragkedja som behöver lagas”.
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3. “Hur lång tid tar det att laga jeansen i timmar? “

Svaret avsåg en siffra motsvarande det antalet aktiva timmar som estimerades läggas
för att laga jeansen. Detta utan att specificera det sätt som jeansen lagades på. Aktiv
tid för att laga har tidigare definierats till den tid det tog att exempelvis resa till
skräddaren alternativt laga jeansen själv.

4. “Hur lång tid tar det att köpa nya jeans i timmar? “

Svaret avsåg en siffra motsvarande det antalet aktiva timmar som estimerades läggas
för att köpa ett par nya jeans. Detta utan att det specificerades om det var ett likadant
par jeans eller en ny modell, om det skedde i butik eller online. Aktiv tid för nyinköp
har tidigare definierats till den tid det tog att exempelvis åka till butiken och testa
jeans alternativt beställa det hemifrån.

5. “Vad kostar det att laga jeansen i SEK?”

Svaret avsåg en siffra motsvarande den kostnad i svenska kronor som behövde betalas
för att laga jeansen. Detta utan att specificera om användaren avsedde att lämna in
jeansen på lagning eller laga dem själv.

6. “Vad kostar det att köpa nya jeans i SEK? “

Svaret avsåg en siffra motsvarande den kostnad i svenska kronor som behövde betalas
för att köpa ett par nya jeans. Detta utan att specificera om användaren avsedde att
köpa ett likadant par jeans eller en ny modell.

7. “Hur många år håller ett par nya jeans för dig uttryckt i år? “

Svaret avsåg en siffra motsvarande de antal år användaren brukade kunna ha sina
jeans innan de bedömdes vara helt utslitna och oanvändbara. Detta för att få en
uppfattning om jeansens användningsfrekvens, kvalitet samt utslitningstakt.

8. “Hur gamla är dina jeans? “

Svaret avsåg en siffra motsvarande de antal år jeansen i fråga har brukats.

När alla relevanta ovanstående frågor besvarades kunde modellen sedan sammanställa ett
resultat för varje parameter vilket gavs på följande form, där y, z & q representerade
motsvarande kvots tilldelade värde mellan 1-5:

“Med avseende på miljön fås siffran: y”

“Med avseende på kostnad fås siffran: z”

“Med avseende på tidsåtgång fås siffran: q”

Även ett slutgiltigt resultat presenterades och kunde få fem olika utfall beroende på
summeringen av parametrarnas tilldelade värden:
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“Summan blir (y + z + q) av 15 och är därför …”

(y + z + q) “…definitivt värt att laga”,1 ≤   ≤ 3     ⇒

(y + z + q) “...värt att laga”,4 ≤   ≤ 6     ⇒

(y + z + q) “...troligen värt att laga”,7 ≤   ≤ 9     ⇒

(y + z + q) “...ej värt att laga” eller10 ≤   ≤ 12 ⇒

(y + z + q) “...definitivt ej värt att laga”.13 ≤   ≤ 15 ⇒

Det ovan visade bedömningssättet presenteras närmare i Tabell 6 i avsnitt 4.2. Efter att
resultatet bedömdes enligt ovan kunde användaren göra ett mer välgrundat val om jeansens
skulle lagas eller inte. Eftersom även parametrarnas respektive tilldelade värde skrevs ut
kunde användaren också välja att bortse från en hög kostnad eller tidsåtgång om användaren i
fråga hade ett överflöd av den aktuella parametern.

3.4. Avgränsningar och antaganden

För att metoden inte ska bli för komplex och för att den ska bli genomförbar har följande
avgränsningar gjorts.

3.4.1. Avgränsningar och antaganden för litteraturstudien

● Från livscykelanalyser på jeans användes enbart data från cradle to gate och inte
cradle to grave.

● Enbart jeans som har en dragkedja i gylfen undersöks. Detta eftersom att det är
möjligt för en privatperson att reparera eller ersätta en dragkedja.

● I denna studie har det valts att bortse från många faktorer som gör att en konsument
skulle välja att köpa nya jeans istället för att laga sina gamla. Sådana faktorer är till
exempel mode, slitningsgrad och förändrad kroppsstorlek.

● Det antas att privatpersonen inte har ett problem att söka och finna information om
vad det kostar att reparera, både att reparera själv eller om den lämnas in hos
hantverkare, samt estimera hur mycket tid som kommer läggas i båda fallen.

● Människans ork eller det emotionella värde som privatpersonen har för den
ursprungliga produkten har inte tagits i beaktande.

● Den data som togs fram för miljöpåverkan av tillverkningen av bomullstråd baserades
på att bomullstråden behövde gå igenom följande processteg:

○ Odling av bomull. Bomullen kommer från en mix av Kina, Indien och USA.

○ Rening av bomullen.

○ Bomullstråd spinns till hårdheten 150 dtex.
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○ Färgning av tråd sker i Indien.

● Bomullstråden använd för lagning vägde 20 gram per 100 meter tråd.

● Dragkedjan antas vara tillverkad i aluminium och bomull.

● Vikten för alla dragkedjor för jeans antas alltid väga 0.013 kg.

● Vikten för aluminium antogs alltid väga 0.011 kg och bomullstyget i alla dragkedjor
antogs alltid väga 0.002 kg.

● Eco-cost-värden är endast för ren aluminium respektive bomull men antas ge en
uppfattning om eco-cost för ämnena i en dragkedja.

3.4.2. Avgränsningar och antaganden hos modellen

● Jeans som bedöms i vår modell antas inte ha varit trasiga förut det vill säga att den
miljödata, EF1, …, 6,som används vid lagning inte inkluderar tidigare lagningsmaterial.

● Det antogs att tyglapparna som användes för att laga byxorna bestod av samma
jeanstyg som resten av byxan, de var rektangulära och att det behövdes en 3 cm
sömsmån.

● Omkretsen för dragkedjan är 38 cm. Det vill säga att arean för kedjan är cm.15 · 4 

● De miljöfaktorer som lades in för lagningsprodukterna begränsades till förbruknings-
varor och tar inte verktyg med i beräkningen eftersom dessa kan återanvändas till fler
lagningar efter första inköpet.

● Tidsfaktorerna som användes begränsades till aktiv tid för användaren. Det tas inte
med i beräkningen eventuell frakttid för nyinköp eller tiden det tar för en hantverkare
att laga produkten.

● För beräkning av jeanslappar som lagningsmaterial räknades det på ett par vuxenjeans
i storlek M gjorda av bomull. Ett par byxor behöver 21 000 cm2 tyg .

● Det antogs gå 4 cm tråd per cm söm för en lagning. Sömmen antas gå längs med
lagningslappens kanter.

● I modelleringen antogs det att om jeansen inte lagas så kommer konsumenten köpa
nya.
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4. Resultat
4.1. Resultat datainsamling

4.1.1. Jeans

Ur Tabell 5 beräknades eco-cost för ett par jeans genom addition av eco-cost för de utvalda
faktorerna EF1, …, 6 . Uträkningen av eco-cost för ett par jeans beräknas enligt ekvation 2. Ett
par jeans har eco-cost-värdet 6.03 €.

Tabell 5. Medelvärden av miljöfaktorer för sex olika sorters jeans samt dessa miljöfaktorers eco-cost-
värde. För mer utförliga värden se Bilaga A, Tabell A6.

Miljöfaktor Medelvärde, 𝑥 Enhet per jeans Eco-cost [€/jeans]

Global uppvärmningspotential
(EF1)

10.8 kg CO2 eq 1.25

Eutrofiering i marint vatten
(EF2)

0.014 kg N-eq 0.30

Eutrofiering i sötvatten (EF3) 0.013 kg PO4-eq 0.19

Markförsurning (EF4) 0.054 kg SO2-eq 0.47

Vattenanvändning (EF5) 4.76 m3 H2O 3.61

Utvinning av olja (EF6) 3.38 kg oil-eq 0.20

4.1.2. Bomullstråd och dragkedja

TOTthread för bomullstråd är 1.88 €/kg tråd. För modelleringen var det önskvärt med ett värde
på eco-cost per cm tråd. Enligt ekvation 13 är värdet på eco-cost per cm tråd 3.77 E-06 €.

(13)
20 𝑔𝑟𝑎𝑚 · 𝑇𝑂𝑇

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑

1000 𝑔𝑟𝑎𝑚 · 10 000 𝑐𝑚 =  0. 00000377 €/𝑐𝑚 𝑡𝑟å𝑑

För dragkedja blev det totala värdet på eco-cost, TOTzipper 0.0155 €/dragkedja.

4.2. Definition av en turning point

Efter en körning av modellen fås en summa med ett maxvärde på 15. Definitionen av en
turning point valdes till de förhållanden som leder till att summan får värdet 10, detta för att
säkerställa att max en parameter fick ett tilldelat värde på 5 om bedömningen som gjordes var
att jeansen skulle lagas. I förlängning ledde detta till att det aldrig blev värt att laga jeansen
om två parametrar blev tilldelade värdet 5. De olika förhållanden som erhölls före och efter
en turning point klassificerades och utvecklades till den bedömningsnyckel som ses i Tabell
6. Nyckeln användes när resultatet tolkas till ett svar på frågan “laga eller köpa nya jeans?”.
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Tabell 6. Bedömningsnyckel använd i modelleringen. Mörkare grön färgmarkering betyder att det är
mest värt att laga, desto ljusare grön färg desto mindre värt är det att det laga jeansen. Ljus röd
färgmarkering betyder att det inte är värt att laga, den turning point som definierades är nådd, och
mörkröd färgmarkering betyder att det definitivt inte är värt att laga.

Summa av faktorer Bedömning

3 Definitivt värt att laga

4-6 Värt att laga

7-9 Troligen värt att laga

10-12 Ej värt att laga

13-15 Definitivt inte värt att laga

Den turning point som definierades representeras visuellt i Figur 2 och de röda ringarna
symboliserar de förhållanden som krävs för att få resultatet 10. Ringarna bildade punkter på
en yta där området under representerade de förhållanden som motsvarar att jeansen var värda
att laga och området över representerar de förhållanden som motsvarar att det var värt att
köpa nya.

Figur 2. Visuell representation av definierad turning point. De röda ringarna symboliserar de
förhållanden som krävs för att resultatet ska bli 10.

För att visa på möjliga utfall hos modellen presenteras Figur 3, denna illustrerar vilka
förhållanden för tid och kostnad som leder till att turning point passeras om miljöbedömning
3 har erhållits. Y-axeln representerar kostnadskvoten och x-axeln representerar tidskvoten.
Skalorna för dessa ses i Tabell 3. Den gula areans kantlinje motsvarar den resulterande
summan 10 (turning point). Om båda kvoter för kostnad och tid hamnar inom den gula arean
är det värt att laga men om dessa kommer över kantlinjen och utanför den färgade arean har
den turning point som definierades passerats och det är inte längre värt att laga.

Exempelvis kommer en tidskvot med värdet 0.6 och en kostnadskvot med värdet 0.5 ge en
bedömning som uppmanar till att laga, vilket visas av en cirkel. Har istället tidskvoten värdet
1 och kostnadskvoten har värdet 0.7 har den gula linjen passerats och en bedömning som
uppmanar till att köpa nytt kommer ges, vilket visas av en stjärna.
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Figur 3. Illustrering av  förhållanden för tid och kostnad som leder till att turning point passeras om
miljöbedömning 3 har erhållits. Kvoter inom den gula arean visar på att det är värt att laga medan
kvoter utanför arean innebär att turning point har passerats. De två markeringarna representerar
exempelvärden, som illustrerar var det är värt att laga och inte.

Modellens alla möjliga utfall visas i Figur 4. Den visar samma sak som Figur 3 men med
samtliga miljöbedömningars utfall i samma graf. Linjerna samt de olikfärgade områdena
motsvarar de fem möjliga miljöbedömningarna. Varje område med samma färg beskriver
möjliga värden på kostnads- och tidskvoten som ger bedömningen att det fortfarande är värt
att laga. Då en linje har passerats är det alltså inte längre värt att laga.

Figur 4. Beskrivning av alla möjliga resultat hos modellen där de olika färgerna representerar en av
de fem möjliga miljöbedömningarna, x-axeln representerar tidskvoterna och y-axeln kostnads-
kvoterna. För respektive färg är det värt att laga under linjen och inte värt att laga över linjen.
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4.3. Exempelkörningar av modellen

Modellens beteende kring den turning point som definierades studerades och i Tabell 7 &
Tabell 8 visas fem exempelkörningar som ger en bild av vad som krävs för att passera den.
Detta ger ett underlag till att besvara frågan när det är värt att laga ett par jeans respektive
köpa nya. Tidigare nämnda bedömningsskala i Tabell 6 användes för att tolka resultatet.

I Tabell 7 visas den indata som användes för de olika exempelkörningarna, där variablerna
definierades i metoden. Dessa körningar illustrerar några tänkbara scenarion som motsvarar
en stegning över den turning point som definierades genom att steg för steg öka antal hål,
åldern på jeansen och att alltid ha en trasig dragkedja. Observera att detta inte är enda sättet
att passera den turning point som definierades utan bara ett tillvägagångssätt.

Tabell 7. Den indata som användes för de olika exempelköringarna. De blåmarkerade rutorna
förtydligar att dessa siffror ej räknas vidare med.

Exempel Antal
hål
[st]

Hålens
bredd
[cm]

Hålens
längd
[cm]

Trasig
dragkedja

Tnew
[h]

Tmend
[h]

Mnew
[SEK]

Mmend
[SEK]

Lnew
[år]

Yold
[år]

1 7 5 3 Ja 2.5 1.75 600 225 10 9.75

2 8 5 3 Ja 2.5 2 600 250 10 10

3 9 5 3 Ja 2.5 2.25 600 275 10 10.25

4 10 5 3 Ja 2.5 2.5 600 300 10 10.5

5 11 5 3 Ja 2.5 2.75 600 325 10 10.75

I Tabell 8 visas resultaten för de tidigare nämnda exempelkörningarna. Färgmarkeringarna är
identiska med färgkodningen i Tabell 6.

Tabell 8. Resultat för de olika exempelkörningarna, där resultaten är på en skala mellan 1-5. Grön
färg betyder att det fortfarande är värt att laga jeansen. Ljus röd färgmarkering betyder att det inte är
värt att laga, den turning point som definierades är nådd, och mörkröd färgmarkering betyder att det
definitivt inte är värt att laga. Blå färg förtydligar att dessa siffror ej räknas vidare med.

Exempel Miljö Tid Kostnad Summa Bedömning

1 2 2 3 7 Troligen värt att laga

2 3 3 3 9 Troligen värt att laga

3 4 3 3 10 Ej värt att laga

4 5 3 3 11 Ej värt att laga

5 5 4 4 13 Definitivt ej värt att laga
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4.4. Känslighet- och osäkerhetsanalys för modellen

4.4.1. Osäkerhet datainsamling

Något osäkerhetsintervall i källorna (Morita et al. 2020), (Levi Strauss & CO. 2015) och
(Åslund Hedman 2018) har ej hittats utan egna beräkningar av standardavvikelser för varje
medelvärde har tagits fram och ses i Tabell 9 baserad på datan i Tabell A6 i bilagor.

Tabell 9. Alla miljöfaktorer, medelvärden och standardavvikelsen för jeans.

Faktor Medelvärde Enhet per jeans Standardavvikelse, 𝜎

Global uppvärmningspotential (EF1) 10.8 kg CO2 eq 5.02

Eutrofiering i marint vatten (EF2) 0.014 kg N-eq 4.5E-3

Eutrofiering i sötvatten (EF3) 0.013 kg PO4-eq 0.016

Markförsurning (EF4) 0.054 kg SO2-eq 0.027

Vattenanvändning (EF5) 4.76 m3 H2O 2.22

Utvinning av olja (EF6) 3.38 kg oil-eq 1.28

4.4.2. Känslighetsanalys av miljödata

I Tabell 10 presenteras resultaten från osäkerhetsanalysen och de miljödatainställningar som
ses i tabellen är definierade i 3.3.2.1 i metoden. Den stora andelen 1:or i Tabell 10 visar att
modellen inte är speciellt känsligt för mindre variationer i miljödata. Först när extremvärden
av de data som testats i kombination med hög trasighetsgrad ses en förändring i miljö-
bedömningen längst till höger. Dessutom visar Tabell 10 på att det ur miljösynpunkt nästan
alltid är värt att laga då bedömningen var låg (1) i majoriteten av fallen trots ökad trasighet.
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Tabell 10. Resultat av osäkerhetsanalys av miljöbedömning. Färgkodningen tyder på hur värd
produkten är att laga, där skalan stegar från den mörkgröna färgen via ljust grön, gul, orange till den
röda. Grön är mest värd att laga och röd är minst värd. Detta är enligt Tabell 3. Blå färg förtydligar
att dessa siffror är numret på körningen.

Erhållna Miljöbedömningar

Körning Nr. →

Miljödatainställningar ↓
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Referens 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

+𝜎jeans 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

+𝜎jeans, 2TOTzipper 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

+𝜎jeans, 2TOTzipper, 2TOTthread 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

+𝜎jeans, 10TOTzipper 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4

+𝜎jeans, 10TOTzipper,10TOTthread 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5

-𝜎jeans 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

-𝜎jeans, 2TOTzipper 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

-𝜎jeans, 2TOTzipper, 2TOTthread 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

-𝜎jeans, 10TOTzipper 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5

-𝜎jeans, 10TOTzipper, 10TOTthread 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5

4.4.3. Känslighetsanalys av indata

Resultatet från känslighetsanalysen kan ses i Figur 5. Värdet 1 på x-axeln symboliserar när
alla variabler motsvarar deras respektive referensvärden, och för varje steg uppåt respektive
nedåt på x-axeln ändras det aktuella referensvärdet med 20 procentenheter. På y-axeln syns
resultatet från körningarna med ett maxvärde på 15. Indatan som användes för de olika
referensvärdena vid denna känslighetsanalys kan ses i Tabell 4.

Ett linjärt beteende anas hos de linjer som motsvarar resultatet när alla variabler utom de som
benämns Ålder och Livslängd (förväntad livslängd) förändras. Detta beteende påverkas dock
av bedömningsskalorna vilket skapar platåerna som kan ses i Figur 5. Exempelvis går den
gula linjen, som representerar det scenario där Tid Nyköp varierades medan resterande
variabler hölls konstanta vid respektive referensvärden, från en resulterande summa på 9 (när
x var 0.2) till en resulterande summa på 5 (när x var 1.8).

Resultatet fick istället ett exponentiellt utseende då variablerna Livslängd och Ålder
varierades, de representeras av den vinröda linjen och den ljust gröna linjen. Livslängd börjar
vid en resulterande summa på 10 och går ner till den resulterande summan 6. Ålder gör
istället motsatt kurva och börjar vid den resulterande summan 6 och slutar vid den
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resulterande summan 10. Deras beteende överensstämmer med hur variablerna påverkar
resultatet vilket är genom en kvot.

Tolkas grafen i mer generella termer så leder variationer om plus eller minus 20 procent-
enheter kring den valda referenssituationen till antingen en oförändrad totalsumma på den
15-gradiga skala som motsvarar resultatet (y-axeln) eller till en förändring med plus eller
minus en enhet på samma 15-gradiga bedömningsskala. Vid större avvikelser kan en större
lutning fås och förändring ske med ett annat linjärt beteende. Vid mindre avvikelser ses ett
platåbeteenden relaterat till om vissa valda gränsvärden på definierade kvoter underskrids
eller överskrids.

Figur 5. Visuell presentation av resultatet när en aspekt i taget ändras med en känd andel från ett
referensvärde medan resterande aspekter hålls konstanta. Referensen representeras av siffran 1 och
respektive legend förklarar vilken aspekt som ändras.

5. Diskussion

5.1. Metoddiskussion

Syftet i detta arbete besvarades genom metoden, där litteraturstudien och modellbygget
ingick. De har båda sina styrkor och svagheter och kan utvecklas på flera punkter.

5.1.1. Diskussion om litteraturstudien

I litteraturstudien söktes miljödata för bomullsjeans. De styrkor som litteraturstudien har är
bland annat att den bygger på befintlig och trovärdig data från tidigare gjorda livscykel-
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analyser på bomullsjeans. Som komplement till dessa artiklar valdes källor från Sverige för
att sätta in jeanskonsumtion i svenskt kontext. Tack vare ihärdigt sökande med varianter av
sökorden hittades eco-cost som koncept, vilket blev en viktig hörnsten i byggandet av
modellen. Alla eco-cost-värden gällande bomullstråd och dragkedja och all miljödata tagen ur
applikationen Idemat anses vara pålitliga eftersom eco-cost är framtaget från ett universitet
som tydligt redovisar var datan är hittad samt använder pålitliga källor som danish food
database, Cambridge Engineering Selector och egen forskning. Det finns variation i värdena
beroende på vilket år datan är ifrån. Värdena från 2022 valdes eftersom de är de senaste
uppdaterade (Idemat u.å.).

För att göra en modell om frågan att “laga eller köpa nytt?” är pålitlig data nödvändig.
Svårigheten var att ta fram den data som behövdes då tidigare forskning på området är
begränsad. Litteraturstudiens svagheter är att den data som använts för jeans endast kommer
från några få källor. Här har kvalité valts framför kvantitet och urvalet av artiklar har grundats
efter relevans men också efter hur mycket användbar data som de innehöll.

Eftersom en stor del av den använda datan från livscykelanalyser är hämtad från Levi Strauss
& CO. (2015) eller en fallstudie genomförd i samarbete med Nudie Jeans kan det diskuteras
huruvida företagen är partiska och vill presentera företagen i fördelaktigt ljus genom green-
washing. Dock arbetar båda företag med att förbättra sin produktion för att kunna minimera
klimatpåverkan (Åslund Hedman 2018; Levi Strauss & CO. 2015).

Den data som är hämtad från livscykelanalysen gjord av Morita et al. (2020) är beräknad på
ett par jeans, enligt genomsnittliga tekniska förhållanden från den brasilianska textilsektorn.
Rimligheten i det kan ifrågasättas eftersom Brasilien är ett stort land, vilket innebär en stor
spridning i hur jeanstillverkningen går till. Ett par genomsnittliga jeans förklarar inte hur
mycket tyg som tagits med i beräkningarna eller de material och tillverkningssteg som
använts (Morita et al. 2020). Dock har endast två värden från den källan använts i denna
rapport: i beräkningen av medelvärdet till faktorn global uppvärmningspotential (EF1). Där
har även fyra andra värden från Levi Strauss & CO. och Nudie Jeans använts. Att standard-
avvikelserna för EF1 och EF3 är så stora beror på den stora variationen i insamlad data.

Den källa som användes för att beräkna arean av hur mycket tyg som går åt för ett par byxor
är ett mönster från Utbildningsradion (u.å.). Detta är enbart ett mönster för en jeansbyxa och
en möjlig förbättring är att beräkna medelvärden från flera mönster och storlekar för att göra
modellen säkrare.

Två miljöfaktorer som inte ingick i detta arbete var toxicitet och markanvändning. Det beror
på att ingen användbar data hittades. Dessa två miljöfaktorer anses dock vara viktiga i jeans-
produktion eftersom de bidrar med en stor miljöpåverkan (Periyasamy et al. 2017). Skulle de
inkluderats skulle eco-cost för den samlade miljödata för jeans förmodligen varit betydligt
högre. Att denna data saknas i analysen är en svaghet i litteraturstudien.

För beräkning av eutrofiering i sötvatten har data från Åslund Hedman (2018) och Levi
Strauss & CO. (2015) hämtats. De värden som använts från Levi Strauss & CO anges i
enheten kg PO4-ekvivalenter och likaså den enhet som används från eco-cost. Från Åslund
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Hedman och Nudie jeans anges eutrofiering av sötvatten med enheten kg P-ekvivalenter.
Detta kan bidra till att standardavvikelsen för denna miljöfaktor är stor. Dock är värdet litet i
förhållande till den sammanlagda miljökostnaden och resultat hade således inte påverkats om
beräkningen ändrades. För att förbättra litteraturstudien i framtiden kan den stora variationen
hos eutrofiering i sötvatten, se Bilaga A, Tabell A6, förbättras genom att först och främst ta
fram värden med samma enhet, men även använda en större kvantitet av källor för att erhålla
en mer representativ standardavvikelse. Det senare gäller även för alla fler miljöfaktorer. Ett
komplement till detta skulle vara att förbättra kvalitén av litteratursökningen genom fler och
andra sökord eller i andra databaser.

5.1.2. Diskussion om modellkonstruktion

Bedömningsmodellens styrkor är att den bygger på analysverktyget multikriterieanalys för att
kunna nå ett välgrundat resultat. Den väger variabler mot varandra på ett strukturerat sätt och
alla beslut som om modellen är transparenta. Fördelar med denna prototyp är att den är enkel
att sätta sig in i och att det är enkelt att ändra eller lägga till variabler, byta skalor eller bygga
in fler faktorer. Den kan alltså anpassas och utvecklas för andra produkter än jeans.

Det finns dock svagheter med att basera modellen på multikriterieanalys och en problematik
när den skapades var hur olika faktorer skulle vägas mot varandra och samtidigt ge en rep-
resentativ bild av verkligheten. Skalorna är godtyckliga och bestämdes efter att ungefär 1000
körningar gjordes. Under körningarna gång utvärderades och uppdaterades skalorna. Med
detta menas att de testades fram på ett iterativt sätt. Dessa skalor kan utvärderas ytterligare
för att mer precist representera verkliga scenarion, genom att exempelvis bygga ut modellen
med större skalor, vilka kan ge en mer nyanserad bild, eller att grunda skalorna på mer data.

En ytterligare svaghet i modellen är att livslängd har en central roll. Problemet med denna
variabel är att det inte finns något standardiserat sätt att mäta hur länge en produkt förväntas
leva och att den inte är baserad på litteratur utan uppskattas av användaren. Dessutom är en
annan svår faktor att bestämma den estimerade livslängden. I detta arbete är båda dessa
variabler uppskattade. Livslängden får en stor inverkan på miljöbedömningen, då miljödata
delades på antal år som det nya eller lagade plagget förväntades ha kvar att leva. Det kan
dock argumenteras för att det är i linje med verkligheten då nyttan att laga ett par jeans
minskar om antal år de kan användas efter lagningen är låg.

I nuläget är ett problem med miljöbedömningen att samma miljödata används för lagnings-
lappar som för nyköp av jeans. Det antas att tyget som går åt till lagning är en kvot av samma
byxa vid nyköp, alltså att samma tyg används för lagning som vid tillverkning av nya jeans.
Det innebär att alternativet lagning, med avseende på tyglapparna, alltid kommer vara bättre
ur miljösynpunkt än nyköp eftersom mindre tyg går åt vid lagning. I nuläget spelar det alltså
ingen roll om jeansen i fråga har högt eller lågt utgångsvärde på eco-cost eftersom lagnings-
lappen kommer vara en procentandel av de nya jeans som används i modellen. Det som
främst påverkar miljöbedömningen är alltså hur stora hålen är, eftersom det ökar mängden
tyg för lagningslapparna, och om dragkedjan är trasig. Om miljödata från ett tunnare
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bomullstyg hade använts för lagningslapparna skulle jeans med olika eco-cost-värden kunna
jämföras på ett mer representativt sätt.

Modellen är idag utformad så användaren av den redan ska ha en inblick i hur mycket tid och
pengar som går åt för att laga. För att göra modellen mer användarvänlig i framtiden kan den
förbättras till att endast fråga efter kostnad för ett par nya jeans vilket då kan generera ett svar
i form av ett intervall där det presenteras när det är mer lönsamt för privatpersonen att laga
sina jeans än vad det är att köpa nya.

5.2. Resultatdiskussion

Resultatet tyder på att små förändringar av miljödata ej förändrar utfallet av miljö-
bedömningen, vilket kan ses i osäkerhetsanalysen i Tabell 10. Det beror dels på att
miljöpåverkan av nya jeans är hög relativt påverkan för lagning och att miljödata för
tyglapparna är beräknade utifrån data för jeans. Kopplingen mellan jeans och tyglappar
gjorde att en förändring i dess data inte påverkade det tilldelade värdet i jämförelse med
referenskörningen. Samtidigt visade denna analys att värdena på miljödata kan ha en
inverkan på miljöbedömningen om värdena för kedjan och/eller tråden förändras, men bara
vid en ökning med en faktor 10. Detta tolkades som att det, ur miljösynpunkt, i de flesta fall
var fördelaktigt att laga istället för att köpa nytt.

Hur mycket och på vilket sätt de olika variablerna påverkar resultatet kan ses i Figur 5.
Majoriteten av variablerna påverkade resultatet linjärt eftersom de skalor som bestämdes är
linjära. Intrycket av det blev dock inte tydligt på grund av de platåer som uppstod vid skalans
gränser. Dessa hade kunnat minskas om skalan exempelvis hade gått från 1-100 med intervall
på 0.1 mellan de olika tilldelade värdena. Det hade också kunnat ge en mer nyanserad bild
och representerat verkligheten annorlunda. Detta hade inneburit att erhållen turning point
hade behövts definierats på ett annat sätt. Parametrarna Ålder och Livslängd (förväntad
livslängd) hade ett exponentiellt utseende och speglade varandra i stor utsträckning. Det beror
på hur de användes i ekvation 7 och ekvation 10.

En svårighet i det här arbetet var hur resultatet skulle presenteras, bland annat hur många
körningar skulle presenteras på ett begripligt sätt och hur trender skulle redovisas. Detta
gjordes dels genom den tidigare nämnda Tabell 10 samt Tabell 7 och Tabell 8, vilka
tillsammans visade ett sätt att stega över den turning point som var erhållen. Detta var dock
bara ett sätt att göra det på och otaliga andra förhållanden hade kunnat leda till en stegning
över turning point. Anledningen till att visa den körning som beskrivits var för att illustrera
ett exempel och för att få en uppfattning om vilka storleksordningar hos olika variablerna
som gav vilka utslag.

Även Figur 2 och Figur 4 användes för att illustrera arbetets resultat, dessa figurer beskriver i
större utsträckning modellen och den definierade turning point som användes i det här arbetet
och inte i lika stor grad de utfall som var vanligt förekommande när modellen användes.
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5.2.1. Diskussion kring begreppet turning point

Begreppet turning point hade kunnat definieras på en mängd olika sätt och i detta arbete är
det illustrerat i Tabell 6. Modellen presenterar det sammanvägda resultatet som anger om den
turning point som definierades passerades eller inte. Men även siffran för varje parameter
presenteras. Om modellen passerar den turning point som definierades trots att värdet för
miljöaspekten blir lågt kan den som har möjlighet välja att själv väga miljöaspekten tyngre än
tid och pengar och således laga jeansen ändå. Detta för att parametern miljödata är grundad i
tidigare forskning om produktens miljöpåverkan och oberoende av vem användaren är. Hur
tid och pengar värderas är dock mer flytande och kan variera i större grad mellan olika
privatpersoner.

5.2.2. Implikationer

I denna studie har en mängd avgränsningar gjorts och modellen som byggdes är en första
version som har god potential till att utvecklas vidare. Under arbetets gång har olika aspekter
för vidare forskning observerats. En del av dessa aspekter är så omfattande att de skulle
behöva undersökas i separata studier och vissa av dem behöver en annan expertis än den som
finns hos skribenterna till denna rapport.

En aspekt som detta arbete inte har tagit i beaktande är beteende. Där ingår frågan hur mode
och kroppsförändringar kan vara orsaker till nyköp utan att befintliga jeans är trasiga. I dessa
fall blir inte frågeställningen om man ska laga eller köpa nytt utan vad som leder till nyköp.
Det vore intressant att veta vilka beteendeaspekter som orskar nyköp eftersom konsumtionen
av jeans ökar globalt. Men eftersom frågan om beteende ligger utanför detta kandidatarbetets
frågeställning har detta inte byggts in i modellen. Det påverkar dock modellens användnings-
område. Vidare forskning om hur beteende påverkar människors vilja att laga eller köpa nytt
vore därför ett bra komplement till denna rapport.

Den miljödata som används i modellen bygger på forskning om hur jeans produceras idag.
Eftersom teknikutvecklingen går framåt skulle ett framtida scenario kunna innebära lägre
total miljöpåverkan vid nyproduktion. Exempelvis skulle användning av enbart förnyelsebar-
energi och spillvatten, istället för olja och dricksvatten, minska produktens eco-cost. Därför
vore det intressant att följa upp detta arbete i framtiden och undersöka om en förändring av
miljödata har skett med tiden.

Modellen som konstruerats i detta arbete är gjord för produkten bomullsjeans med dragkedja,
men kan i framtiden adapteras för bedömning av andra produkter. Förhoppningen är just att
denna första version ska kunna användas som inspiration för framtida undersökningar. Då
kommer nya litteraturstudier behöva göras för insamlandet av miljödata för dessa produkter.
Beroende på vilken produkt som undersöks kan andra faktorer vara av större betydelse än de
som i nuläget finns förprogrammerade. För att göra modellen mer lättillgänglig och
användarvänlig skulle den kunna utformas som en hemsida eller en applikation för flera olika
produkter.
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6. Slutsats
Ett av målen för detta kandidatarbete var att svara på frågan om när ett par trasiga jeans bör
lagas eller ersättas med ett par nya jeans. Denna fråga besvarades med hjälp av den
konstruerade modellen, vilken avgjorde om förutsättningarna för en specifik simulering
resulterade i det ena eller andra utfallet. I regel var alternativet att laga jeansen fördelaktigt
för miljön, med undantaget om det inte längre fanns någon estimerad livslängd kvar. Tids-
och ekonomiaspekten varierade i högre grad beroende på hur jeansen valdes att lagas.
Generellt resulterade det i att den ena aspekten var hög medan den andra var låg och vice
versa.

Enligt osäkerhetsanalysen för miljödata påverkades inte utfallet av miljöbedömningen vid
små förändringar i miljödata. Det som påverkade miljöbedömningen var huvudsakligen antal
hål och deras storlek eftersom det avgjorde hur mycket tyg som behövdes för lagning samt
om dragkedjan var trasig. Tygets inverkan beror på att samma miljödata användes för
lagningslapparna som för de nya jeansen, vilket gjorde att modellen inte var känslig för
förändringar i miljödata. För att göra modellen känsligare i det avseendet skulle miljödata för
lagningslapparna kunna läggas in som egna värden istället för en andel av jeansens miljödata.

Turning point är inte ett vedertaget begrepp sedan tidigare men enligt avsnitt 4.2 definierades
den till summan 10 på en skala med maxvärde 15. Denna summa erhölls då bedömningarna
från de miljömässiga, ekonomiska och resursmässiga perspektiven sammanställdes. Tack
vare denna turning point kunde modellen ge ett svar på frågan om när ett par trasiga jeans bör
lagas eller ersättas med ett par nya.
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8. Bilagor
8.1. Bilaga A. Eco-cost

I Tabell A1 visas vissa av de eco-cost som finns och som kan anses relevanta för denna
studie.

Tabell A1. Tabell över de eco-cost som finns. De grönmarkerade raderna är de faktorerna som ska
räknas med, medans de röda skulle kunna användas för vidareutveckling.

Faktor Enhet Pris [€/enhet] Källa

GWP kg CO2 equivalent 0.116 (Sustainability Impact
Metrics u.å.a)

Acidification kg SO2 equivalent 8.75

Eutrophication
freshwater

kg P equivalent 14.38 (Sustainability Impact
Metrics u.å.c)

Eutrophication marine 1 kg N equivalent 20.87

ADP, abiotic depletion
potential, metals and

minerals

1 kg Sb oklart i källan (Sustainability Impact
Metrics u.å.c)

Ecotoxicity kg Cu equivalent 340.0 (Sustainability Impact
Metrics u.å.a)

Fertilizer-N kg Fertilizer-N 0.67 (Sustainability Impact
Metrics 2022)

Fertilizer-P kg Ferilizer-P 0.21

Crude Oil EU General
(excl. combusion)

kg Oil 0.035

Crude Oil US General
(excl. combustion)

kg Oil 0.060 (Sustainability Impact
Metrics 2022)

Water, Medel över Kina,
Indien och USA

m3/m3 0.76

Land-use, China m2 5.25 (Sustainability Impact
Metrics u.å.e)

Land-use, India m2 3

Land-use, USA m2 2.25

Land-use, Medel m2 3.5

I Tabell A2 ses faktorerna som multipliceras ihop till kostnaden för bomullstråden.
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Tabell A2. De faktorerna som enligt avgränsningarna ska räknas med för de olika stegen i
framställningen av en tråd gjord av bomull som används i lagningen av jeans. Lilamarkerad ruta
betyder att det är ett nytt steg i processen att tillverka bomullstråden.

Faktorer Enhet Värde Eco-cost/(kg
bomull eller

tråd)

Källa

Cotton, trade mix (China, India
and USA)

kg bomull 0.91746 -

GWP kg CO2 eq 1.21 0.14036 (Sustainability
Impact Metrics

2022)Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 2.06E-12 2.962E-11

Marin eutrofiering Kg N-eq 4.85E-14 1.012E-12

Markförsurning kg SO2-eq 3.73E-10 3.2638E-9

Vattenanvändning m3 H2O - 0.7396

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0.0375

Pretreatment of cotton kg bomull 0.203 -

GWP kg CO2 eq 1.75 0.203 (Sustainability
Impact Metrics

2022)Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 1.03E-13 1.48E-12

Marin eutrofiering Kg N-eq 2.77E-15 5.78E-14

Markförsurning kg SO2-eq 1.09E-09 9.53E-09

Vattenanvändning m3 H2O - 0

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0

Spinning cotton 150 dtex kg tråd 0.39672063 -

GWP kg CO2 eq 3.42 0.39672 (Sustainability
Impact Metrics

2022)Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 0 0

Marin eutrofiering Kg N-eq 0 0

Markförsurning kg SO2-eq 7.21E-10 0.00000063

Vattenanvändning m3 H2O - 0

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0

Dyeing, India kg tråd 0.36656 -

GWP kg CO2 eq 3.16 0.36656 (Sustainability
Impact Metrics

2022)Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 4.06E-11 5.838E-10

Marin eutrofiering Kg N-eq 7.33E-12 7.33E-12

Markförsurning kg SO2-eq 2.01E-09 1.75E-8
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Faktorer Enhet Värde Eco-cost/(kg
bomull eller

tråd)

Källa

Vattenanvändning m3 H2O - 0

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0

I tabell A3 och A4 följer eco-cost-värden för aluminium samt tygbitarna som ingår i en
dragkedja.

Tabell A3 Eco-costs för aluminium, vilket är materialet i dragkedjor.

Eco-costs faktor Värde [€/kg]
𝐸𝐹

𝑖
· 𝐸𝐶

𝑖

Värde [€/dragkedja]
0. 011 · 𝑉ä𝑟𝑑𝑒

Källa

GWP 1,0236084 0,011259692 Sustainability Impact
Metrics (2022)

Eutrofiering sötvatten 0,24979809 0,002747779

Eutrofiering marin 2,93209E-14 3,2253E-16

Markförsurning 3,0798E-14 3,38778E-16

Vattenanvändning (Baseline
water stress)

0,004931572 5,42473E-05

Utvinning av olja 1,74034E-09 1,91438E-11

Tabell A4. Bomull i tygbitarna som sitter på dragkedjan.

Eco-costs faktor Värde [€/kg]
𝐸𝐹

𝑖
· 𝐸𝐶

𝑖

Värde [€/dragkedja]
0. 002 · 𝑉ä𝑟𝑑𝑒

Källa

GWP 0,057389182 0,000114778 Sustainability Impact
Metrics (2022)

Eutrofiering sötvatten 0,002417718 4,83544E-06

Eutrofiering marin 1,66867E-12 3,33734E-15

Markförsurning 1,04577E-13 2,09154E-16

Vattenanvändning (Baseline
water stress)

0,026089473 5,21789E-05

Utvinning av olja 0,78441729 0,001568835
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Tabell A5. Total eco-cost för en hel dragkedja för både bomull och aluminium.

Faktorer av eco-cost Totalt värde [€/dragkedja]

Global uppvärmnings-
potential (GWP)

0.011

Eutrofiering sötvatten 2.8E-3

Eutrofiering marin 3.66E-15

Markförsurning 5.48E-16

Vattenanvändning (Baseline water stress) 1.06E-4

Utvinning av olja 1.57E-3

I Tabell A6 visas de miljöfaktorer för produktionen av olika sorters jeans. Produktionen i
detta fall är cradle to gate.

Tabell A6. Miljöfaktorer för produktionen av olika sorters jeans, cradle to gate.

Faktor Enhet/jeans Värde Produkt Källa

GHG kg CO2 eq. 20.0 Levi’s 501 medium stonewash jeans (Levi Strauss &
CO. 2015)

kg CO2 eq. 13.1 Nudie Jeans Lean Dean Lost Legend (Åslund Hedman
2018)

kg CO2 eq 6.50 Adult female trouser jeans, vikt 447 g
(Brazil)

(Morita et al.
2020)

kg CO2 eq 7.86 Adult male trouser jeans, vikt

kg CO2 eq 8.94 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo (Åslund Hedman
2018)

kg CO2 eq 8.46 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Vattenanv
ändning

liter H2O 2922 Levi’s 501 medium stonewash jeans (Levi Strauss &
CO. 2015)

m3 H2O 7.24 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend (Åslund Hedman
2018)

m3 H2O 2.85 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

m3 H2O 6.01 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

(Freshwat
er)

Eutrophic
ation

kg PO4-e 0.0374 Levi’s 501 medium stonewash jeans (Levi Strauss &
CO. 2015)

kg P-eq 0.00608 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend (Åslund Hedman
2018)

kg P-eq 0.00558 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

kg P-eq 0.00366 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Terrestrial kg SO2-eq 0.041 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo
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Faktor Enhet/jeans Värde Produkt Källa

acidificati
on

kg SO2-eq 0.067 Nudie Jeans Lean Dean Lost Legend

kg SO2-eq 0.013 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Land
Occupatio

n

m2/year 10.3 Levi’s 501 medium stonewash jeans (Levi Strauss &
CO. 2015)

Adiotic
depletion

mg Sb-e 151.9 Levi’s 501 medium stonewash jeans (Levi Strauss &
CO. 2015)

Marine
eutrophic
ation

Kg N-eq 0.019 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend (Åslund Hedman
2018)

Kg N-eq 0.01 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

Kg N-eq 0.014 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Agricultu
ral land

occupatio
n

m2 a 0.81 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend

m2 a 0.59 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

m2 a 0.41 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Urban
land

occupatio
n

m2 a 0.173 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend

m2 a 0.081 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

m2 a 0.093 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Natural
land

transform
ation

m2 0.0037 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend

m2 0.0015 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

m2 0.0016 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions

Fossil
depletion

Kg oil-eq 4.86 Nudie jeans Lean Dean Lost Legend

Kg oil-eq 2.66 Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo

Kg oil-eq 2.63 Nudie Jeans Grim Tim Conjunctions
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8.2. Bilaga B. Sökväg

Tabell B. Sökväg för källor som används till datainsamling.

Titel på källa Databas
Datum då
sökningen

gjordes
Använda sökord Antal

träffar

Life-cycle assessment of denim. Scopus 2022-04-08 (“life cycle
assessment” OR lca)

AND (jeans AND
cotton)

10

The life cycle of a jean. Länkat från Life-cycle
assessment of denim.

2022-04-19 - -

Comparative Life Cycle
Assessment of Jeans : A case

study performed at Nudie Jeans

Google Scholar 2022-04-25 LCA jeans 2390

SY, SY, SY byxor - UR.se Google 2022-04-26 hur mycket tyg går
det åt till ett par jeans

389 000

Eco-costs estimate EPDs -
Sustainability Impact Metrics

Google 2022-05-09 abiotic depletion
Idemat

3960

Assessment of potential
alternatives for improving

environmental trouser jeans
manufacturing performance in

Brazil

Länkat från Carbon
and water footprints
assessment of cotton

jeans using the
method based on

modularity: A full life
cycle perspective.

2022-05-10 - -

Idemat Google 2022-05-05 eco-cost 25 200

Home - Sustainability Impact
Metrics

Google 2022-05-05 ecocost, klickade
vidare på ecocost på

hemsidan

59 700

Excel files: Idemat and
Ecoinvent and ecocosts

substances

Google 2022-05-05 ecocost data 56 800

Eco-cost land-use -
Sustainability Impact Metrics

Google 2022-05-09 ecocost landuse 2 720

Bomullstråd - Tråd - Sybehör -
Tygvaruhuser.se

Google 2022-05-05 tråd bomull 2 340
000

Jämförelse ur ett
miljöperspektiv av jeans gjorda

av konventionell bomull och
ekologisk bomull med hjälp av

LCA : En fallstudie genomförd i
samarbete med J.Lindeberg.

Google Scholar 2022-04-25 LCA jeans 2 390

6

https://www.ecocostsvalue.com/lca/eco-costs-estimate-epds/
https://www.ecocostsvalue.com/lca/eco-costs-estimate-epds/
https://www.ecocostsvalue.com/data/
https://www.ecocostsvalue.com/data/
https://www.ecocostsvalue.com/data/


8.3 Bilaga C. Osäkerhetsanalys

Tabell C. Grundinställningar för osäkerhetsanalys av miljö.

Antal hål [st] Hålets bredd
[cm]

Hålets längd
[cm]

Trasig
dragkedja

Livslängd
nyinköp [år]

Jeans ålder
[år]

1 8 3 Ja 10 1

2 8 3 Ja 10 2

3 8 3 Ja 10 3

4 8 3 Ja 10 4

5 8 3 Ja 10 5

6 8 3 Ja 10 6

7 8 3 Ja 10 7

8 8 3 Ja 10 8

9 8 3 Ja 10 9

10 8 3 Ja 10 10
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Bestämmelser om grupparbeten

Sammanfattning

Nedan sammanfattas lite ansvarsområden, hur gruppen förväntas arbeta ihop, det förväntade
beteendet hos gruppmedlemmar vid möten och ren formalia vid rapportskrivning.

Ansvarsområden

Dokumentet om självständigt arbete: Maria och Torun

Projektledare: Rullande veckoschema, se “internt schema”. Projektledaren ansvarar för att
bestämma vem som har koll på ärendeloggen under ett möte.

Sekreterare: Rullande veckoschema, se “internt schema”. Sekreteraren ansvarar för att välja
justerare för projektgruppsprotokoll.

Vid sjukdom (och andra oförutsedda händelser), ansvarar man fortfarande för sin uppgift i
mån av tid, om en deadline riskeras att missas ska arbetet delas upp på resterande
gruppmedlemmar.

Arbetssätt

Spelregler

Vi ska peppa varandra! Fira avklarade milstolpar med guldkant. I diskussioner ska vi skilja på
sak och person och inte ta illa vid sig om feedback/konstuktiv kritik ges. Försöka tillämpa



“Säg det eller glöm det”, dvs att ta upp problem med berörda personer och inte gå och klaga
hos någon annan i gruppen.

Plats

En plats bestäms för varje arbetsdag där det ska finnas möjlighet att mötas upp och jobba
tillsammans oavsett arbetsuppgift. Mötesplatser för veckorna bestäms på sista mötet för den
tidigare veckan. Det är inte obligatoriskt att dyka upp utan bara för gruppens trivsel. Förslag
på platser är: Geocentrum (default-plats), EBC, Ångströmlaboratoriet, Blåsen och ev nation.
Grupprum kan vara bokat men är heller inte obligatoriskt. Ska skrivas in i det interna
schemat.

Tider

Norm att arbeta ungefär 6 timmar per dag, ospecificerat om det är inklusive eller exklusive
lunch. Är man färdig med sin uppgift behöver man inte sitta av tiden, men bör kolla om
någon annan i gruppen behöver hjälp.

Mötesstruktur

Veckans projektledare är ordförande för de interna mötena och veckans sekreterare är
sekreterare, detta kan ses i ”interna schemat”. Inför de interna mötena bör alla funderingar
och frågor skrivits upp i dokumentet “Frågor till möte”, vilket ger ordförande en slags
dagordning att följa. Ordförande tilldelar ordet när mötesdeltagare håller upp ett finger. Om
det redan finns en person som håller upp ett finger håller man upp två fingrar för att visa
vilken ordning ordet ska ges. För att visa medhåll med den talande gör man “jazz hands”.
Mötena ska börja prick den tid som utsatts. Dock ska kvarten innan avsättas för att hälsa på
varandra, snacka av sig och ta en må-runda. Som riktlinje ses vi helslag och mötet öppnar
kvart över. Under mötet är det ordförandens ansvar att ha koll på klockan och efter ungefär
45 minuter kolla om paus behövs.

Viktigt under möten är att ha fokus och inte hålla på med mobil eller svara mail gällande
annat. Detta gäller alla som deltar under mötet.

Guldkant

Efter avklarade milstolpar ska gruppen fira, detta kan göras med lyxfika eller gå ut på nation.
Även dagsaktiviteter som badminton och picknick kom upp som förslag.

Mötesfrekvens

1-2 interna möten per vecka. Anpassas efter behov, men ett möte sista arbetsdagen i veckan
mellan ca 10-11 för att prata igenom schemat för den kommande veckan och dess ärenden.
Då bestäms vem som ska boka grupprum för den kommande veckans möten.

Möten med handledare och beställare sker med någon veckas intervall, främst för att stämma
av hur arbetet går.



Administrativa bestämmelser

Typsnitt: Times New Roman

Tempus: Dåtid

Textstorlek: 12

Figur-/Tabelltext: 11, kursivt. Punkt efter siffran. Stor bokstav när de nämns i löpande text.

Radavstånd: 1.15

Källor: Alla källor som hittas ska läggas in i det gemensamma Zotero-biblioteket.

Om siffror med decimal ska punkt användas (se ovan)

Slutrapport i LaTeX

Vid uppladdning av rapporter på studium, ska _ användas istället för /.

Den som är ansvarig för en rapport står som författare men medskribenterna ska nämnas i
sammanfattningen eller i början av rapporten.
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Sammanfattning

Projektet är initierat av STUNS via Uppsala universitet. Det har delegerats till en
kandidatgrupp i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Detta projekt syftar till
att undersöka en produkts “turning points” både utifrån ett ekonomiskt och ett miljömässigt
perspektiv. En grundlig förstudie kommer göras för att smalna av både frågeställningen och
fastställa vilken eller vilka produkter som kommer att undersökas. Fokus kommer att ligga på
att ta fram en metod som kan avgöra frågan “Laga eller köpa nytt?”. Projektet initierades för
att skapa en medvetenhet kring den mentalitet som finns kring att laga eller slänga trasiga
produkter.
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Projektplan

Beställare

STUNS - Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.
Stiftelsen arbetar med att utveckla mötesplatser, samverkan och nätverksbyggande mellan
alla olika samhällssektorer som har gemensamma utmaningar och mål.

Kenneth Mårtensson är vår kontakt från STUNS som har stor erfarenhet inom
energibranschen och är engagerad i frågor som rör hållbarhet och Röda Korsets arbete.

Bakgrund

Förr byggdes och tillverkades saker med avsikt att hålla och kunskap om hur man lagar fanns
i större utsträckning. Idag är det i många fall enklare och billigare att köpa nytt än att laga.
Anledningen till varför projektet Laga eller köpa nytt behövs är på grund av den ökade
miljöpåverkan som sker på grund av människors slit-och-släng-beteende. År 1960 myntades
begreppet köp, slit och släng - därefter kom slit-och-släng-kulturen (Dick Harrison, 2019).
Den har gjort att lagningskulturen har minskat vilket har lett till ökade utsläpp av
växthusgaser samt resursanvändning på grund av produktionen av varor har ökat kraftigt.

Syfte & Mål

Syftet med projektet är att öka medvetenheten om när det lönar sig att laga en produkt istället
för att köpa en ny. Problemet är att kunskap om det saknas.

Målet för projektet är att ta fram en beräkningsmodell som utifrån förprogrammerad
miljödata och indata om produkten ska avgöra om produkten bör lagas eller om man ska köpa
en ny. För att avgöra det kommer en “turning point” definieras utifrån miljömässiga och
ekonomiska perspektiv.

Under förstudien kommer olika produkter undersökas och information om dessa kommer att
samlas. Det kommer även att ses över hur man kan värdera produkters ekonomiska och
miljömässiga påverkan. Syftet är att ta fram en metod där man kan avgöra frågan när man ska
välja att laga eller köpa nytt. Ett mål är att ta fram en metod som kan tillämpas generellt men
gruppen är medvetna om att detta i realiteten kan bli svårt.
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Metod

Metoden för det här projektet kommer fastställas efter att första delen av förstudien är
genomförd vilket är klart 6/4. De produkter som är tänkta att undersökas i vårat första skede
är: cykelslang, jeans & kängor. Dessa valdes för att de både går att lämna in och få lagade
men även laga hemma själv. Utifrån den produkt som visar sig ha tillräckligt med litteratur
och/eller data kommer en litteraturstudie om denna produkt göras, där “turning pointen” ska
försöka fastställas utifrån ovan nämnda data.

Metoden för hur “turning pointen” kommer att definieras i detta arbete är det som kommer att
bli det viktiga i arbetet. Vi vill kunna integrera flera olika aspekter av hur produkter påverkar
ekonomi och klimat och därför kommer även en litteraturstudie över varianter av
skattningsverktyg att göras.

Dessutom är ett mål att kunna sätta en gräns för när produkter ska lagas eller kasseras. Om tid
finns kommer vi även försöka laga den produkt vi väljer själva för att kvantifiera hur lång tid
det tar samt den ekonomiska aspekten. Finns det inte tillräckligt med underlag kommer
kontakt med företag som producerar och lagar produkten etableras samt kommer enkäter och
intervjuer att göras.

En osäkerhetsanalys över de kvantitativa värdena kommer utföras där det kommer framgå
med vilket säkerhet och i vilka intervall värdena som presenteras i slutrapporten samt
slutpresentationen är tillförlitliga.

Omfattning & strategi

Omfattningen av detta projekt kommer centreras kring en undersökning/analys av en viss typ
av produkt och metoden för att ta fram denna analys kommer vara i centrum. Denna
undersökning/analys kommer att innebära att den undersöks ur max tre olika perspektiv:
klimatmässigt, resursmässigt och ekonomiskt.

För att avgränsa till en viss produkt så erhålls data under litteraturstudien och om det inte är
möjligt att erhålla färdig data som finns tillgänglig så kommer lämpliga aktörer kontaktas och
eventuellt intervjuas för att då få en uppfattning av hur mycket av den produkten som slängs
och återvinns.

Tidsplan

Se bifogad tidsplan.
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Kravspecifikation

Slutresultatet av detta projekt måste uppfylla kursmålen för Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik:

1. Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet miljö- och vattenteknik,
2. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra

uppgifter inom givna tidsramar,
3. Sammanställa och använda och på ett kritiskt sätt tolka information från olika relevanta

teknikområden baserat på vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt väga in samhälleliga
och etiska aspekter,

4. Praktiskt planera och genomföra ett större projekt på ett strukturerat och organiserat sätt, som
efterliknar yrkeslivet,

5. Redovisa sina kunskaper på svenska och i viss utsträckning på engelska för olika målgrupper
både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form,

6. Ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer
7. Samt presentera projekt skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt. (2022b)

Från beställarens sida är kraven mer öppna med ett syfte att öka medvetenheten om det när
det är fördelaktigt att laga eller köpa nytt.

Kommunikation & rapportering

Kommunikation med handledare och beställare sker främst via mail och vid inbokade möten.
Interna möten kommer att planeras in vid behov, med högre frekvens i början av arbetet.
Protokoll förs under samtliga möten. Rapporteringen kommer ske i form av administrativa-,
arbets- aktivitets- samt slutrapporter. Dessa kommer kontinuerligt läggas upp och göras
tillgängliga under arbetes gång.

Risker & kvalitet

En risk med att arbete i en grupp är att någon i gruppen skulle råka bli sjuk eller på grund av
andra omständigheter inte skulle kunna medverka. Detta kan leda till ett försenat projekt. Om
någon i gruppen inte skulle kunna medverka kommer andra i gruppen hjälpa till och fördela
arbetsbördan om det är nära en deadline -  men om den icke-närvarande kan utföra sin
arbetsuppgift innan deadline ska denne göra detta på egen tid.

Övrigt & bilagor

Gantt-schema med en intern tidsplan och extern tidsplan (samt ärende- och
rapportlogg):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9qtINBvqbf_EdQxFbTuQvYMk-YB
NT_60RsIVRfqd_Q/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9qtINBvqbf_EdQxFbTuQvYMk-YBNT_60RsIVRfqd_Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9qtINBvqbf_EdQxFbTuQvYMk-YBNT_60RsIVRfqd_Q/edit?usp=sharing
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Svar på frågor och feedback från opponeringen

Försättsblad:
Ska inte allas namn stå här?
Allas namn står nu

"Laga eller köpa nytt?"
Rapporten heter detta nu

Från Cissi: Lägga till något om jeans på försättsblad?
- En studie om jeans

Titelsida:
Bokstavsordning enligt efternamn ser snyggare ut!
Fixat!

Sammanfattning:
Kort, koncist och innehållsrikt. Men bättre om ni tar upp det ni kom fram till i resultatet,
istället för att bara säga vad som är gjort. Ta bort upplägg av diskussion om inget viktigt för
läsaren tas upp där.
Vi har strukturerat om och skrivit till lite.

Tid eller resurs?
Vi har formulerat om

Kommentar från opponeringen: varför inte på svenska, vändpunkt?
Vi har kommit överens om att vi vill ha det som en “variabel” istället för att använda
vändpunkt. Finns många andra associationer man kan dra med ett svenskt ord. Använder det
engelska för tydlighetens skull.

"Således" är nog fel ordval, det är inte uppenbart att metoden följer av det givna målet.
Omstrukturerat

Kom ni fram till något ang ekonomi och tid?
Ja, vi har lagt till en mening. När faktorerna resurs och ekonomi tas hänsyn till varierar
resultatet mellan att det är värt att laga till att det är värt att köpa nya.

Hade varit snyggt med Nyckelord här
Vi gör en ordlista.

Innehållsförteckning:
Vad är litteraturstudien, finns bara med avgränsningar och i diskussionen men vart finns den?
Vi har lagt till det



Inledning:
Väldigt bra inledning! Väcker intresse och informativ.
Tack
Bakgrund:
Överlag är detta stycke koncist och informativt, ger god överblick
Tack

Lite konstig användning av flöde
Nej, det fungerar bra att använda ordet så tycker vi.

Åslund & Hedman enligt Harvard
Nej hon heter Emma Åslund Hedman.

Inte börja meningen med men, eller iaf vara försiktig:)
Fixat

Lite konstigt språk igen, hur kan man relatera till jeans?
Fixat.

Fel källhänvisning
fixat!

Tid eller resurs
(ändrat till resurs)

Syfte:
Blir lite informellt att skriva 'man', finns andra formuleringar som skulle lämpa sig bättre
Enligt vår handledare är det okej att vi använder “man” i syftet.

Frågeställningar:
Ovan använde ni tidsperspektiv istället för resurs, kan vara bra att bara konsekventa
Vi menar resursmässigt här.

Kanske går att lägga detta på annan plats än frågeställningen, exempelvis bakgrund, ser ut här
som att det är punkter för frågeställning när det bara är förklaringar.
Vi lägger in det i ordlistan istället.

1.4. Produktinformation om bomullsjeans: (nu 1.5.(
Bakgrund
Vi bytte namn på rubriken 1. från Inledning till Bakgrund så nu är detta en underrubrik på
Bakgrund.



1.4.1. Tillverkningsprocessen: (nu 1.5.1.)
Några särskilda kemikalier? Bioackumuleras de?
Inte relevant.

Bomullsodling? Oklar mening i övrigt
Ja, vi har förtydligat.

Källa?
Fixat

Sprids detta till omkringliggande områden? Eller bara i fabriken?
Inte relevant.

konstig ordföljd
Fixat

Vilken är rapporten? Kan vara bra att skriva titeln för att de kontext.
Vi har ändrat meningen och sättet att referera.

1.4.2. Livscykelanalys för jeans: (nu 1.5.2.)
Kan vara bra att förklara LCA innan det beskrivs för jeans
Vi har flyttat om

Förklara lite närmare när begreppet tas upp, hur görs detta?
Se källan för mer info.

Stämmer detta verkligen, att jeansproduktionen själv står för detta?
Ja, se källan.

Hur är konsumentanvändandet det största problemet avseende klimat?
Förstår att man kan undra men detta framgår i rapporten av Periyasamy et al. (2017) och vi
känner inte att vi vill utveckla.

Kan vara bra att skriva ut eller vara konsekvent i hur ni gör
Syftningsfel. Periyasamy et al. (2017) har gjort en livscykelanalys där eutrofisk potential
mäts i PO4, inte vi. Vi förtydligade detta i texten <3.

1.4.3. Lagning av jeans: (nu 1.5.3.)
Man tre gånger i en mening. Kan jag själv spara så många liter vatten? Eller vem syftar det
till?
Har formulerat om

Informellt språkbruk, undvik att använda ''man''.
Har formulerat om



1.5. Livscykelanalys (LCA) : (nu 1.4.)
Bakgrund
Fixat

1.6. Eco-cost:
Bakgrund
Fixat

vilken källa syftas till här?
förtydligat

Källa?
Källa infogad

1.6.1. Faktorer:
Källa
Detta är våra faktorer som finns i LCA och eco-cost därmed behövs ingen källa.

Sätta sist i stycket
Nej, källan ska vara här då följande information handlar vad vi använder i vår rapport

Kan vara bra om detta nämns innan det diskuteras att utsläpp av PO4 är dåligt
Förtydligat vilka källor som kommer med vilken information om fosfor

eventuellt metod istället?
Vi har inte flyttat till metod men vi har flyttat det till ett bättre ställe i teori.

2. Teori:
Vad är skillnaden på bakgrund och teori? Är nog tydligare om man har inledning, sen
bakgrund ELLER teori
Vi har gått igenom och strukturerat om vilka delar som ligger var tidigare och känner oss
nöjda med upplägget. Vi har nu även bytt namn på inledning och bakgrund. Tanken var att
bakgrund är som en introduktion till ämnet så man ska vara påläst när man sedan börjar
läsa teoriavsnittet, som går in djupare och som förklarar de formler som vi sedan kommer att
använda genom rapporten.

2.1. Multikriterieanalys (MKA):
Hur görs dessa?
Inte relevant för oss. Vill ni veta mer läs (Jansson 2018).

bra formulerat
Tack



2.2. One-factor-at-a-time (OAT) :
stryk
gjordes, var dubbelord.

2.3. Förkortningar:
Känns även som bakgrund. Skillnad mellan EF och EC framkommer inte riktigt heller och är
en källa till förvirring.
EC och EF är förtydligat i ordlistan. Så som vi har tänkt med bakgrund och teori ligger den
rätt.

ta bort
gjordes, var irrelevant.

Som det uppfattas ska det vara samma faktorer i båda tabeller, skriv då samma i båda tabeller.
Ska inte vara samma överallt, har fixat och förtydligat i löpande text där det ska vara
skillnader.

2.4. Specifika ekvationer:
det är bra att ni ger kontext till hur ekvationer används
ok, tack

Metod? Hela stycket är lite svårt att följa
Förtydligat stycket. Förklarar ekvationerna och är inte metod.

Var konsekventa med engelska eller svenska
fixat allt är på engelska.

?? Vad menas och vad fyller denna mening för syfte
fixat tror jag

(Tygvaruhuset.se, u.å.)
ändrat denna till detta fast utan kommatecknet.

blir tydligare om ni skriver på samma språk som ni gör i ekv 4
ändrat

fel källhänvisning, upphovsman ska stå här.
fixat!

fel källhänvisning
ändrat



3. Metod:
bra
Tack

3.1. Datainsamling:
nämnt
ändrade

3.1.1. Datainsamling om bomullsjeans:
kan istället skrivas första gången ordet tas upp
Har lagt till en förklaring högre upp.

Känns konstigt att det är skrivet som referens. Förslag att istället skriva ... var Levis Strauss
& CO. (2015), Åslund & Hedman (2018) och …
Fixat

Åslund & Hedman
hon heter så, alltså inte med &.

är detta korrekt refererat?
Nope, ändrade

Baserat på..?
Ändrade meningen så det framgick samt refererade till avsnitt 1.5.1.

Det ska väl endast stå NE här?
ordnat denna så det står nu Nationalencyklopedin (u.å.). Även ändrat i appendix.

3.2.1. Sammanställning av data:
blir klumpigt här när det inte står någon vikt hos de andra jeansen
Tar bort då informationen inte används

Vad syftar Brasilien på?
Syftar till att jeansen kommer från Brasilien. Ändrat i text.

som eller kommatecken
skrev som

3.3.1.1. Livslängd:
1 år baserat på vadå?
Har förtydligat



3.3.1.2. Miljödata (i modellen):
Överlag svårt att förstå denna underrubrik, kolla om det går att förklara bättre!
Lade till “...i modellen” så rubrikerna ska kunna stå för sig själva mer.

Menas i genomsnitt? Jeansstorlekar varierar ju kraftigt
Förtydligat att det är storlek M som används

förstår inte
Har försökt förtydliga

R har används ovan som en variabel men betyder inte samma sak
Ändrade den ena till Q

Det är svårt att förstå vad ni menar med miljödatan (datan är förövrigt inte ett ord)
Det definieras i teoridelen. De är de sex faktorer som vi kollar på, GWP, vattenanvändning
m.m. Har ändrat från datan till data.

fel placerad
Fixat

Här blandar ni hur ni skriver siffror (ibland skriver ni siffror med bokstäver) samt enheter. "4
cm", "1 centimeter", "sex miljöfaktorer". Försök vara enhetliga.
Siffror som används som indata i modellen skrivs som nummer medan siffror som skrivs i
löpande text skrivs ut. Ändrat till cm överallt

Vilken ekvation handlar detta om? Skulle vara bra om det kunde förtydligas
Är förtydligat

3.3.1.3. Aktiv tid:
personligt
Ändrade till användaren

inkluderade*
Fixat

själv att laga plagget
Detta är inte fel. Inget ändras.

3.3.1.5. Sammanställning:
Det här är skitsnyggt!
Tack

Förklara vad som är bra och vad som är dåligt i texten innan.
Förklarat när det hänvisas till Tabell 3.



bedömning av…
“...bedömning om jeansen var värda att laga eller inte”

lång mening
Uppdelad i två

svengelska
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

Förstår man tillräckligt från denna text vad figuren visar? Snygg figur dock!
Har broderat ut texten

3.3.1.6. Iterativ process:
Otydligt vad 10 och 15 är, ni lär precisera vad ni menar.
Förtydligat

Svengelska igen:)
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

hur?
Försökt förtydliga vilka erfarenheter som utnyttjades

Lång mening
Uppdelad i två meningar

3.3.2.1. Känslighetsanalys av miljödata:
Hybridstycken
delade på dom

vart kommer det här ifrån?
Det är ett exempel på variabeln livslängd. Inte fixerad.

varierade
ändrade från varierande

Vilka värden valdes?
Står i meningen efter, inget ändras.

3.3.2.2. Känslighetsanalys av indata:
bisats
Ändrat



3.3.3. Modellens användarguide:
Det är bra att ni gjort steg för steg, det är mycket att ta i beaktning som kan vara svårt att
hänga med på
ok, tack.

Jättetydligt här! Förstår verkligen hur det fungerar. Kanske värt att ta upp detta ovan, där det
är mer oklart i sammanställningen
Förstår att det kan vara lurigt, men vi känner att just denna del måste vara med här. Känns
dumt att upprepa högre upp.

eller
ändrade till eller från elle

3.4.1. Avgränsningar för litteraturstudien:
Läs mening!
Läst och bytt ut lite ord.

Stryk, ovanstående anledning innefattar denna.
strök och la till ett ord i punkten ovan.

inte har
ändrade till inte har från har inte

Hur är detta avgränsningar för litteraturstudien?
Det är värdena som kommer från litteraturstudien! Vi skrev till ordet antagningar i rubriken!

3.4.2. Avgränsningar hos modellen:
Denna mening behöver kollas över
Meningen har formulerats om

Är detta en avgräsning? Känns som det passar in bättre under en annan rubrik (tex 3.3.1.1
Livslängd)
Stämmer inte länge. Tar bort denna :)

förkortning
skrev ut till det vill säga

Formatering: Olika långa mellanrum mellan orden
fixade genom att dela på ett ord.

vardagsord
tog bort



4.1.2. Bomullstråd:
Detta skulle jag säga är mer metod än resultat
Rimligt, detta flyttades upp till metod.

Här skulle det vara bra med en påminnelse om vad VALj är för det har jag hunnit glömma!
Kolla ekvation 3, vi undviker gärna upprepning..

Jättesmidigt att ni lagt in alla dessa som länkar! De fungerar inte att trycka på för oss i detta
dokument, men antar att det fungerar för er hehe
Synd att det inte funka! Vi får försöka fixa <3

4.1.3. Dragkedja:
metod också
flyttat till beräkningar under metod (3.2.2.)

4.2. Definition av en turning point:
Svengelska
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

Formatering: Olika stora mellanrum
Vi har ändrat ordet Turningpointen så ändrades det - så fixat!

Ta bort en
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

Dessa två färger var väldigt lika, kan man byta ut ena så det är större skillnad?
vi tycker det är nice att de är lika eftersom båda betyder att en ska köpa nytt.

Tydlig visuell representation! Bra!
Tack tack

Svengelska
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

definera med Renv och Rcost kanske? Blir tydligare
Vi håller inte riktigt med, Renv är ett värde mellan 0-1 och därmed stämmer det inte överens
med Figur 2.

4.3. Exempelkörningar av modellen:
Hänvisa till tabellen istället
Hänvisat till tabell 7 & 8

Svengelska
Har ersatt med “den turning point som definierades ”



svengelska
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

Förstår inte riktigt vilka siffror? I tabell 10 skriver ni att blå färg betyder en annan sak
Står tydligt att de är de som har blå färg. Men försökte göra det tydligare i texten. (Tabell 7)

4.4.1. Osäkerhet datainsamling:
Fixa källhänvisning
Detta är inte fel eftersom det är ett dubbelefternamn,

väldigt stort värde på standardavvikelsen, känns som ni kanske borde ta upp det som en
felkälla i diskussionen sen
Lägger till ett stycke i diskussionen

4.4.2. Känslighetsanalys av miljödata:
Stort M ?
Fixat

diskussion/slutsats
Nja. Vi skriver om och kopplar mer till det som visas i tabellen

Talespårk
Fixat

Ska inte dessa färger överensstämma med färgskalan i tabell 6?
Nej det ska det inte. Tabell 10 är bara miljöaspekten medan Tabell 6 är bedömmningsnyckeln
för resultatet. Förtydligade att de var enligt Tabell 3.

4.4.3. Känslighetsanalys av indata:
Bisats
Fixat

diskussion?
Stycket har skrivits om, inte längre aktuellt.

Oklar figur, svårt att förstå vad ni vill säga med den. Ser inte linjen  för ålder.
Figuren har arbetats om. Förtydligande har gjorts i metod-delen och stycket ovanför bilden.

kanske är bättre med ett annat ord här
Skrev respektive legend



5.1. Metoddiskussion:
många och
ändrade om meningen

Samma sak
tog bort ena ordet

5.1.1. Litteraturstudien:
Egentligen ska ni väl inte behöva ta upp så mycket källor i diskussionen då det ska vara
nämnt ovan
Vi har flyttat upp ny information, bla. om eco-cost till avsnitt 1.6. Vi diskuterar hur trovärdiga
källorna är och därför skriver vi om källorna.

i gamla rapporter skrivs sånt här som underrubrik under metod
Vi har kvar större delen av vår diskussion om litterationstudie här eftersom vi diskuterar
källornas styrkor och svagheter. Den info som var ny flyttade vi upp till metoddelen.

Källhänvisning
fixat

Även detta skulle kunna vara under underrubriken under metod
Detta stycke är sådant vi diskuterar om källan därför låter vi det vara kvar i diskussion.

Är det att köpa nytt? Jag vet att nudie värnar om att laga iaf i Sverige, man får massa rabatt
osv mvh en tjej med nudiejeans hihi
Kul att du gillar nudiejeans, vi förtydligar genom greeenwashing. Förstår inte riktigt om det
var det du ville.

Åslund & Hedman
nej. Hon heter Emma Åslund Hedman.

skriv förkortningen också
skrev in EF1 för att det är den environmental factor som GWP har.

ni kan ",u.å." efter utbildningsradion eftersom ni hänvisar till dom, här blir det dubbel
källhänvisning
Fixat!

Intressant!
Tack

&
Det ska inte vara ett &-tecken. Hon heter Emma Åslund Hedman. Dubbelefternamn.



hade varit bra med mer diskussion kring standardavvikelsen, den var tex väldigt hög för EF1
Lagt till ett stycke i diskussionen. (samma stycke som denna kommentar var i)

5.1.2. Modellkonstruktion:
+s
lades till ett s

Dessa skalor som nämns skulle kunna beskrivas bättre i metoden för är lite svårt att fatta där,
vad är de för ekvation som använts?
Har försökt förtydliga

byt ord
Ändrade till skalorna.

5.2. Resultatdiskussion:
Hade varit bra om ni diskuterade resultaten mer i detalj, Ni har flertalet tabeller/figurer i
resultat som inte närms i diskussionen
Figurer och tabeller har diskuterats mer ingående

5.2.1. Diskussion kring begreppet turning point:
Intressant att diskutera är att köps det ett par byxor för att laga den trasiga byxan? Eller vart
tas tyglapparna ifrån? Hur påverkar det turing point och modellen?
Fixat. Har diskuterat det mer.

Blir lite "svengelska", turning pointen är talspråk
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

svengelska
Har ersatt med “den turning point som definierades ”

5.2.2. Implikationer:
mellanrum
fixat till min förmåga

7. Referenser:
Fel refererat
fixat enligt slu harvard

Fel refererat
fixat enligt slu harvard.

microsoft
ändrade



Fel titel
ändrade till u.å.a.

samma
ändrade till u.å.b

samma
ändrade till u.å.c.

Saknar upphovsman
fixat, naturvårdverket är upphovsman :)

Titta över denna referens
fixat

UR eller utbildningsradion, båda finns i texten?
ändrat till utbildningsradion.

8. Bilagor:
MATLAB kod
Koden kommer skickas med som fil tillsammans med inlämningen i DiVA

Blå har ni redan använt med en annan betydelse tidigare, kanske bra att ta en annan färg så
man inte blandar ihop
håller med, ändrade till lila.

8.2. Bilaga B. Sökväg:
Väldigt smart att ha det i en bilaga såhär
Tack
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Sammanfattning

I denna förstudie till kandidatarbetet Laga eller köpa nytt? har alla gruppmedlemmar bidragit
genom att söka information. Litteraturstudien som gjorts delades in i tre delar med två
personer på vardera ämne. Siri och Johanna granskade miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
och specifikt hur den skattar olika miljöpåverkan. Maria och Astrid undersökte
livscykelanalys (LCA), hur de används och konstrueras. Torun och Sara botaniserade sig i
jeansproduktionen för att undersöka om det finns information kring materialet.

Kunskap har insamlats om hur en LCA är utformad och vad för relevans det har till vår
frågeställning. LCA-delen av förstudien kommer att användas vidare i slutrapporten av
projektet. Environmental cost indicator (ECI) var något som lyftes fram under LCA-delen
och projektgruppen anser att detta koncept kan vara intressant att använda detta koncept i
utformandet av metoddelen av projektet. Kring MKB förstärktes kunskap om hur en
bedömning av miljöaspekter sker vid utformning av projekt. Det som lyfts fram extra mycket
från denna del av förstudien är multikriterieanalys (MCA) samt behovet av en kvalitativ
bedömning för utformning av den kvantitativa bedömningen. I förstudiens del om jeans så
lyftes relevansen av ekvationen IPAT för utformning av en metod för projektet.
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Syfte

Syftet med denna förstudie var att tillhandahålla information till projektet, vilken kommer att
vara till användning när metoden utvecklas och testas. Underlaget i förstudien ligger också
som grund för ytterligare avsmalning och fokusering av projektet.

Metodundersökning

För att kunna utveckla metoden till kandidatarbetet “Laga eller köpa nytt?” gjordes en
litteraturstudie för att inhämta information och inspiration från andra typer av studier.
Intressant var här att hitta olika sätt att skatta och jämföra olika faktorer som påverkar miljön.

LCA

En livscykelanalys (LCA), beskriver resursanvändningen samt dennes klimatpåverkan hos en
produkt under en del av dess liv. En LCA kan undersöka olika delar av en produkts liv och
det är därför essentiellt att detta definieras för att en riktig tolkning av resultatet ska kunna
göras (Sveriges Lantbruksuniversitet 2021). Det vanligaste är att definiera cykeln från Cradle
to grave det vill säga hela produktionen, livstiden och slutligen teminationen av produkten.
Ett annat sätt är att kolla på Cradle to gate vilket innefattar produktionen av produkten fram
tills den är klar och innan den transporteras till konsumenten (Liebsch 2019). Ytterligare två
är Cradle to cradle vilket beskriver ett cykliskt förlopp där produkten, istället för att bli
avfall som i Cradle to grave, återanvänds för att bilda en ny produkt. Även Gate to gate
används då produkten går igenom många olika processteg och det är dessa steg som evalueras
(Liebsch 2019).

Konstruera en LCA

När en LCA ska konstrueras börjar processen med att målet för LCA:n definieras, det
bestäms alltså vad som ska evalueras samt vad som inte ska utvärderas och i vilket
sammanhang det ska göras. Vid konstruktionen ska också de intressanta faktorerna för
klimatpåverkan väljas ut (Liebsch 2019). Därefter kommer den största delen av en LCA, att
samla in produktens data. Detta gäller både de resurser som används, i form av exempelvis
energi och material, och det som produceras, i form av bland annat avfall och utsläpp
(Liebsch 2019). När all data är insamlad evalueras dessa ur klimatsynpunkt och alla olika
data kategoriseras och beräknas i lämplig ekvivalent. Exempelvis så beräknas alla utsläpp
som bidrar till växthuseffekten i CO2-ekvivalenter oavsett om det är koldioxid eller metan
som släpps ut (Hillege 2019a). Slutligen ska resultatet sammanställas och tolkas. Detta ger en
god överblick var i processerna som den största miljöpåverkan finns och då även kanske ger
idéer till förbättringsområden. Detta sista steg kan med fördel ske löpande under hela
processen, men inga konkreta slutsatser bör dras förrän sammanställningen är fullbordad
(Liebsch 2019). För att säkerställa att en LCA uppfyller en viss standard och är jämförbar
med andra används standarden ISO 14000 serien (Liebsch 2019). Denna standard har blivit
framtagen internationellt och sätter krav för miljöledningssystem (International Organization
for Standardization 2015).
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Begränsningar hos LCA

Begränsningar hos en LCA är att de bara tittar på en existerande produkt. Det kan inte
användas för att utveckla eller utvärdera framtida produkter. Det ger också en begränsad
inblick i exempelvis ett företags sammanlagda miljömässiga påverkan då denna påverkan kan
komma från en annan produkt eller process än den som undersökts (Liebsch 2019).

Environmental cost indicator

När en LCA är färdig visas den miljömässiga påverkan i olika kategorier som inte går att
jämföra direkt med varandra. Därför har Environmental cost indicator (ECI) utvecklats. Detta
koncept går ut på att tilldela de olika ekvivalenterna ett värde i euro som då ska motsvara den
påverkan respektive ekvivalent har på miljö eller hälsa. Detta görs för att underlätta en
jämförelse och ge företag en överblick kring miljöpåverkan hos nya produkter (Hillege
2019b).

Carbon Footprint

En faktor som mäts i LCA:n är greenhouse gases (GHG). En annan term för detta är Carbon
Footprint, trots att de mäter samma sak följer de inte alltid samma regelverk (Matthews et al.
2008). Carbon Footprint mäter de växthusgaser som släpps ut vid produktionen av en produkt
samt under dess livstid. Det inkluderar alltså både indirekta utsläpp i form av exempelvis
transporter samt direkta utsläpp från produktionskedjan (Galli et al. 2012). Utsläppen mäts i
kg CO2-ekvivalenter och fokuserar främst på de sex växthusgaserna koldioxid, metan,
lustgas, svavelhexafluorid samt fluorerade- & perfluorkolväten, där de gaser som inte är
koldioxid multipliceras med sin globala uppvärmningspotentialfaktor för att få enheten kg
CO2 -ekvivalenter (Galli et al. 2012).

Water Footprint

Ytterligare en faktor som kan beaktas vid en LCA är produktens vattenanvändning vilket
också kallas för Water Footprint. Denna term är ett sätt att mäta mängden vatten som krävs
för att producera en viss produkt (Fabrique u.å.). Denna metod innebär mer konkret att
konsumenter och/eller producenters vattenanvändning mäts och beaktas vid beräkning för att
ta fram Water Footprint (Galli et al. 2012). I en studie (Galli et al. 2012) definieras följande
tre underkategorier till Water Footprint

The blue Water Footprint avser förbrukningen av yt- och grundvatten; the green Water
Footprint avser förbrukning av regnvatten som lagras i jorden som markfuktighet; the grey
Water Footprint avser föroreningar och definieras som volymen sötvatten som krävs för att

tillgodogöra sig belastningen av föroreningar baserad på befintliga standarder för omgivande
vattenkvalitet. [egen översättning] (Galli et al. 2012).

Totalt sett så beräknas Water Footprint som volymen sötvatten som krävs för att producera
produkten och dess tillhörande tjänster som sedan kan förväntas av konsumenten eller av
producenten. Målet med Water Footprint är att ge en bild av vattenförbrukningen och hur den
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påverkas av människans konsumtion. I enhet så mäts Water Footprint som volymen vatten
som förbrukas och volymen vatten som spills per tidsenhet (Galli et al. 2012).

MKB

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ger en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett
planerat projekt kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen tar hänsyn till olägenheter för
omgivningen, miljön och människor, detta innefattar till exempel ekonomiska och historiska
faktorer. En MKB har koppling till kapitel 6, 7, 9, 11 och 12 i Miljöbalken. MKB används av
olika företag, till exempel företaget WSP använder ett eget verktyg för samverkan mellan
olika faktorer för att sammanställa sin miljökonsekvensbeskrivning och sin sociala
konsekvensbeskrivning (MKB och social konsekvensbedömning | WSP u.å.).

Miljökonsekvensbeskrivningar utförs över hela världen och det första landet som började
med detta var USA. För varje land tillämpas nationella krav på MKB:n vilket leder till olika
utformning av MKB för de olika länderna. En MKB krävs när ett projekt som ska utföras
som väsentligen kommer att ha en påverkan på miljön. Sedan år 2021 gäller kodifieringen i
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92/EU för miljökonsekvensbeskrivningar.
Sverige som är en medlemsstat i EU är skyldig att införliva de direktiven i Sveriges egna
lagstiftning. Det har Sverige gjort i Miljöbalken (Miljökonsekvensbeskrivning 2021). Det
finns regulationer i svensk lag om när en MKB ska utföras, det är vid prövning av miljöfarlig
verksamhet, vattenverksamhet samt planer för och prövning av vägar och järnvägar. Även vid
Natura 2000-områden samt detaljplan enligt plan- och bygglagen behövs det utföras en MKB
(Hedlund & Johansson 2008).

Miljökonsekvensbeskrivning heter Environmental impact assessment och förkortas EIA på
engelska. Ett samlingsnamn för olika miljöbedömningar heter Strategic Environmental
Assessment och förkortas SEA på engelska (Hedlund & Johansson 2008).

Varför finns en MKB?
Det finns många fördelar med att utforma en miljökonsekvensbeskrivning för ett planerat
projekt. Ett syfte med en MKB är att integrera miljöhänsyn i planeringen och utformningen
av ett projekt. En MKB ger även organisationer, allmänheten och myndigheter med flera en
möjlighet att påverka dels själva verksamheten eller åtgärden med även det beslutsunderlag
som tas fram i miljökonsekvensbeskrivningen (Hedlund & Johansson 2008). Denna öppenhet
i ett projekt ger möjligheten att leda till en högre grad av transparens och därmed också
möjligheten att kritisera bristfärdigt underlag.

Olika bedömningsmetoder
För att göra bedömningar av risker och miljöpåverkan finns många olika metoder, både
kvalitativa som exempelvis jämförelsematriser och färgkodning, samt sådana som skulle
kunna utmynna i kvantitativ analys exempelvis multikriterieanalys (Jansson, 2018), flera av
dessa kommer analyseras närmare nedan.
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Inom MKB används idag främst kvalitativa bedömningar vilket innebär att man identifierar
olika miljöaspekter som i sig värdesätts. Med utgångspunkt i detta undersöks sedan hur den
specifika verksamheten eller åtgärden påverkar denna aspekt, mycket/lite, positivt/negativt
och utifrån detta (värdet och påverkan) används ofta en jämförelsematris för att sammanväga
effekten (Jansson 2018). Detta presenteras oftas med en färgskala som kan varieras men
generellt används grönt som ingen påverkan/risk och rött som hög påverkan/risk (Åkesson,
u.å).

Exempel kvalitativ bedömning
Tidningsartikeln When to fix it, when to chuck it av Jillian Kasky (1994) förklarade när olika
elektronikprylar för hemmet var värda att laga och när de var bättre att kasta och istället köpa
nytt. Det presenterades olika summor, till exempel vad prylarna kostade vid inköp och vad de
skulle kosta att laga, alla siffror var uppskattade inom ett intervall. Kasky hänvisar till Gary
Shapiro som skriver för Electronic Industries Association, Gary Shapiro har en tumregel att
en individ ska reparera sin produkt om produkten från början kostade mer än $250 och är
mindre än 5 år gammal. I artikeln så presenteras olika tidsspann och kostnader för reparation
som det som avgör när en produkt ska slängas istället för att lagas. De produkter som
diskuterades i artikeln var telefonsvarare, VCR, TV, videospelare. Det är värt att notera att
artikeln är från 1994 och att de specifika siffrorna inte är relevanta. Artikeln visar på hur en
kvalitativ analys används för olika elektronikprodukter, men beskriver inte på djupet om hur
själva analysen skedde och vilka parametrar som det togs hänsyn till. Istället fokuseras
förslag om de specifika produkterna skulle slängas eller lagas (Kasky 1994). Denna idé om
att ha en standardiserad tumregel när produkter ska slängas eller lagas är både relevant och
diskuteras vidare i diskussionen i denna rapport.

MCA
Multikriterieanalys (MCA) använder sig av kvantitativa metoder. Det en MCA gör i grund
och botten är att den jämför olika alternativ. MCA rankar systematiskt och utvärderar hur väl
olika syften blir uppfyllda av olika alternativ (Jansson 2018). En viktig del är även att
redovisa de olika subjektiva värdegrunderna som påverkar viktningen av en bedömning. En
MCA innehåller tre huvudsteg.

1. Formulering av kriterier samtidigt som alternativ identifieras.
2. Kriterier bedöms och viktas, sedan utförs kriterieaggregation och sist i detta steg

utgörs en osäkerhetsanalys.
3. Alternativen rankas och resultat sammanställs.

Steg två är det mest relevanta för projektgruppens studie eftersom det är här själva analysen
sker. Det är även i steg två som insamlingen av råinformation sker samt viktningen.
Viktningen i processen bestäms av aktörerna och sammanfattas i en normaliserad matris,
själva uträkningen är en viktad linjär kombination. Jansson (2018) understryker att MCA är
bra i aspekt av transparens som bedömningsmetod inom MKB. Rapporten av Jansson tyder
på att det behövs en kvalitativ bedömning av hur mycket olika faktorer väger för att en
kvantitativ modell ska kunna utformas och optimeras (Jansson 2018).
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Exempel på riskbedömning
Riskbedömningar är ett tydligt exempel på när värdering behövs och görs på olika sätt
beroende på vad för typ av fara det handlar om. I en studie (Glenting & Hamrefält 2011)
undersöker de risker från en flygplats och använder då ett skattningssystem där fokus ligger
på avstånd. I rapporten jämförde de avståndet till ett visst område från en riskkälla mot
konsekvensavståndet av en påverkan från den riskkällan. Om då avståndet till platsen
hamnade nära gränsen för konsekvensavståndet kategoriseras detta som viss risk medan om
avståndet till platsen hamnade tydligt inom konsekvensavståndet klassificerades det som stor
risk och i båda fall skulle vidare utredning om risken ske (Glenting & Hamrefält 2011).
Denna metod är intressant för vår metodutforming där påverkan från lagning kan jämföras
med påverkan av att köpa en ny produkt, vilket presenteras vidare i slutsatsen.

Produktsökning

Produktsökningen bestod av två olika delar. En initial informationssökning gjordes
inledningsvis för att välja vilken produkt som sedan skulle undersökas vidare i arbetet. Andra
delen bestod i en litteraturstudie för att få mer underlag till metodutvecklingen och ytterligare
data om vald produkt.

Initial informationssökning

Det första steget i förstudien bestod i att söka information om tre produkter för att kartlägga
vilken data som fanns tillgänglig om dessa utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt
perspektiv. Detta för att sedan kunna rikta in projektet på den produkt med mest tillgänglig
och relevant data. De produkter som undersöktes var: cykelslang, kängor och jeans.
Anledningen till att dessa tre produkter valdes var eftersom de kan lagas både professionellt
och av en privatperson.

Cykelslang

För produkten cykelslang riktades sökningarna in på cykelns innerslang. Cykelslangen är
gjord av materialet butyl rubber (Bridgewood 2016). Allmän information om tillverkning av
cykelslangar var svår att hitta. Dock fanns mycket information om tillverkning av
gummidäck. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv jämfördes kostnader av att köpa lagningskit
för cykelslang och att köpa en ny cykelslang. För privatpersonen är det billigare att köpa ett
lagningskit än att köpa en ny slang (Piotrowska et al. 2019). Enligt en professionell
cykelreparatör meddelades att de inte lagar cykelslangar utan endast byter trasiga mot nya
(Molle 2022).

Kängor

Det material som sökningarna på kängor riktades in på var läderkängor. Den data som
hittades visade att djurläder har en stor miljöpåverkan genom sin stora vattenförbrukning,
kemikalieförbrukning samt utsläpp av koldioxid och svavel (Joseph & Nithya 2009). Pris på
lim för att laga kängor av en privatperson jämfördes med kostnaden att lämna in kängor på
lagning hos en skomakare. Limmet är billigare men kan endast laga mindre hål. Kostnaden
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för att laga kängor hos skomakare då lädret är skadat kostar ungefär lika mycket som att köpa
nytt (Pemberton 2020).

Jeans

Angående produkten jeans riktades sökningarna in sig på bomullsjeans. Utifrån en
livscykelanalys visade det sig att jeans är mycket vatten- och energikrävande att tillverka
(Luo et al. 2022). En tidningsartikel tryckte också på den stora kemikalieanvändningen vid
tillverkning av jeans (Berge 2011). Båda dessa källor hade relevant data på både
miljömässiga och ekonomiska aspekter av jeanstillverkningen. Dessutom fanns många
liknande källor att fortsätta undersöka. Därför valdes produkten jeans som den produkt
projektet kommer rikta in sig på.

Jeans

Den produkt som valdes att undersöka vidare var jeans och för att göra en begränsning
fokuserades det på jeans tillverkade i bomull. Nedan beskrivs hur tillverkningen av jeans går
till från odlingen av bomullen till den färdiga produkten, livscykelanalyser av produkten tas
upp samt alternativet lagning.

Tillverkningsprocessen

Jeanstillverkning är både vatten- och energikrävande och dessutom används stora mängder av
olika bekämpningsmedel. Under tillverkningen används ungefär 100 olika kemikalier för
varje par jeans. Det produceras cirka 5 miljarder jeans i världen per år och den årliga
konsumtionen i Sverige är 1,67 par jeans per person (Berge 2011). Tillverkningsprocessen av
ett par jeans är lång och innefattar många steg som alla har olika effekter på människa, klimat
och miljö. Eftersom att de olika stegen i tillverkningsprocessen sker i olika länder bidrar
transporterna mellan dessa till stora utsläpp (Berge 2011). Processen kan delas in i odling av
bomullsfibrer, spinning, vävning, färgning och ihopsättningen till det färdiga klädesplagget
(Periyasamy et al. 2017).

För att bibehålla en viss kvalitet kräver odlingen av bomull stora mängder vatten,
bekämpningsmedel och gödselmedel. För att tillverka 1 kg bomull krävs 7-29 ton vatten. Mer
än 25% av världens alla insektsbekämpningsmedel och 12% av världens alla
bekämpningsmedel används till bomullsodling. De flesta av insektsbekämpningsmedlena
anses vara bland de giftigaste ämnena i världen och tre procent av världens odlade mark går
åt till bomullsodling. Periyasamy (2017) anser att det är en enormt stor miljöpåverkan som
det handlar om. Nästa steg i tillverkningsprocessen är när bomullen spinns från fiber till garn.
Denna process är mer farlig för människor än för miljön då en stor hälsorisk som spinning
innebär är inandningen av det damm som bildas. Detta kan leda till lungsjukdomen byssinos.
Därefter vävs garnet till tyger som ska bilda jeansplaggen. I vävprocessen används många
kemikalier som bidrar med en vattenavstötande yta på tygerna vilket resulterar i
kemikalieavfall. Vävningen i sig är även en väldigt energikrävande process (Periyasamy et al.
2017).
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Färgningen av jeansen bidrar med en stor miljöpåverkan då färg, vatten och kemikalier
används i stora kvantiteter. Innan färgning tvättas och förbehandlas tygerna, sedan färgas de
och tvättas igen, alltså används mycket vatten. Kemikalierna tvättas ur och bidrar till
vattenföroreningar. När tygerna har fått dess karakteristiska blå färg sätts de ihop till
klädesplagg. Detta steg kallas för cut make trim-steget (CMT), och innefattar mestadels
mänsklig arbetskraft (Periyasamy et al. 2017). Några av de miljöfarliga ämnen som används
under processen men framförallt i färgningen är: tungmetaller, aromatiska aminer,
bekämpningsmedel, formaldehyd, bensen, toluen och dimetylfumarat. Arbetsförhållandena
under jeanstillverkningen är undermåliga och de listade kemikalierna riskerar att komma i
kontakt med både människor och miljön (Berge 2011). Kemikalierna riskerar även att släppas
ut i avloppsvatten och detta tas upp som ett stort problem av Berge (2011).

Jeans LCA

Enligt den vetenskapliga artikeln av Lou et. al (2022) bekräftas att bomullsjeans har en stor
negativ påverkan på miljön. Detta framförallt med aspekt på dess klimatpåverkan och
vattenförbrukning. Artikeln beskrev en hel livscykelanalys med avseende på textilprodukter
där detta förklaras utifrån ett par bomullsjeans. Begrepp som tas upp är carbon footprint,
water scarcity footprint, water eutrophication footprint och water ecotoxicity footprint. Dessa
måttstockar innefattar koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, övergödning och toxicitet.
Exempelvis var koldioxidutsläppen 90,37 kg CO2 -ekvivalenter och vattenförbrukningen
13,74 m3 H2O för ett par jeans. Bomullsodling och tvättning av bomullsjeans stod för stora
delar av denna förbrukning (Luo et al. 2022).

I artikeln av Periyasamy et al. (2017) gjordes en livscykelanalys på ett par jeans utifrån 5
olika kategorier för miljöpåverkan; klimatförändringar, vattenförbrukning, eutrofisk potential,
markanvändning och abiotisk utarmning. Kategorierna var baserade på en LCA på ett par
Levi’s 501 jeans som Levi Strauss & Co gjorde utifrån ReCiPe 2008-metoden (Levi Strauss
& CO. 2015). I kategorin klimatförändringar fokuserar studien på utsläppen av växthusgaser
och resultaten visar att jeansproduktionen bidrar till en ökad temperatur på jorden, till en
försämring av världshälsan och är förödande för djur och hela ekosystem. Den delen av
jeansens livscykel som stod för den största klimatpåverkan var konsumentanvändandet.
Vattenanvändningen i produktionen är omfattande, världsbanken har uppskattat att 20% av
alla sötvattenföroreningar kommer från textilindustrin (Periyasamy et al. 2017). Kategorin
vattenförbrukning visar att det är fiberproduktionen, alltså odlingen av bomullen, som står för
68% av all vattenanvändning under livscykeln, följt av konsumentanvändandet med 23%.
Med eutrofisk potential menas hur mycket textilproduktionen bidrar till utsläpp av
näringsämnen. I denna studie mäts detta i utsläpp av PO4 och den process i tillverkningen
som bidrar mest till detta är odlingen av bomullen med 37%. Markanvändningen för
bomullsodling men också för garn- och tygfabriker är stor och för att tillverka ett par jeans
krävs 9,3 m2 per år. Till slut mäter denna studie även hur mycket naturresurser som går åt i
livscykeln av ett par jeans i kategorin abiotisk utarmning och resultatet visar att produktionen
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släpper ut 19.9 mg av det giftiga grundämnet antimon (Sb) per tillverkat par jeans
(Periyasamy et al. 2017).

Ur ett ekonomiskt perspektiv visades att den globala marknaden för jeans har vuxit från $52.6
miljarder år 2013 till $57,3 miljarder år 2018 och det förväntas öka till år 2023. Enligt den
livscykelanalys som Levi Strauss & Co. har gjort på sina produkter visas att det går åt
ungefär 3781 liter vatten under livstiden för ett par bomullsjeans samt att 33.4 kg
CO2-ekvivalenter släpptes ut (Luo et al. 2022).

Jeans IPAT

För att analysera jeansens klimatpåverkan kan IPAT-ekvationen användas.

(1)𝐼 =  𝑃 · 𝐴 · 𝑇

I:et står för Impact och motsvarar totala klimatpåverkan som människor orsakar på miljön
utifrån jeansproduktionen. P:et står för Population och motsvarar storleken på befolkningen
av det aktuella området. A:et står för Affluence och motsvarar konsumtionen per individ. T:et
står för Technology och motsvarar klimatpåverkan för varje par jeans, alltså hur stora resurser
som används vid produktionen av ett par jeans. Det som påverkar miljön utifrån den här
modellen är alltså produkten av befolkningen, konsumtionen per individ och varje par jeans
klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan behöver alltså någon eller några av dessa
faktorer minska. Att minska befolkningen är inte ett rimligt alternativ. Tvärtom förväntas
världens befolkning öka. Det som kan påverkas är alltså konsumtionen av jeans och jeansens
klimatpåverkan (Åsberg 2019).

Den största klimatpåverkan för ett par jeans är under produktionen. Att förlänga livslängden
av jeansen är därför ett effektivt sätt att minska dess klimatpåverkan. Det kan göras genom att
laga istället för att köpa nytt. Om man antar att varje lagat par jeans motsvarar ett nyköp
minskar också konsumtionen av nya jeans då lagningen ökar. Att utnyttja produkter så länge
som möjligt är en grundläggande tanke i en cirkulär ekonomi (ibid.).

I Sverige slängdes 72 000 ton textil i restavfall under åren 2012-2014. Av detta var 59 % hela
plagg eller sådant som hade kunnat lagas för fortsatt användning. För att laga ett par jeans
istället för att köpa ett par nya krävs både kunskap och intresse av den enskilda
privatpersonen eller så krävs att den tjänsten kan köpas. I dagsläget finns flera företag som
lagar kläder, till exempel Nudie Jeans och Repamera (ibid.).

Lagning

I kandidatuppsatsen av Åsberg (2019) genomfördes ett experiment där gratis lagning av jeans
erbjöds under en vecka. Intresset av detta visade sig vara stort. Personen som genomförde
experimentet hade kunskap och utrustning att laga jeans och lagade under den veckan 71 par
jeans där varje lagning i snitt tog tio minuter. Om man antar att varje lagat par jeans hade
motsvarat ett nyköp skulle man då spara ungefär en miljon liter vatten per vecka då man
räknar med att varje nyproducerat par jeans kräver 15 000 liter vatten. På frågan vad de
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personer som lämnade in jeans på lagning hade varit villiga att betala för tjänsten blev
medelvärdet 225 kr. Om de inte hade fått jeansen lagade hade de köpt nya. Om man räknar
med att man kan laga 30 jeans per dag och att man arbetar 22 dagar på en månad skulle den
som lagar jeansen få 148 500 kr/månaden. Det skulle alltså vara lönsamt för den som lagar.
Det skulle även vara ekonomiskt lönsamt för den som får sina jeans lagade om de nya skulle
kosta mer än lagningspriset på 225 kr (Åsberg 2019).

Förutom den ekonomiska och miljömässiga vinningen av att laga jeans istället för att köpa
nya finns det även en social vinning då det blir en närmare koppling mellan konsumenten och
de som lagar. För att fler skulle välja att laga istället för att köpa nytt krävs ett förändrat
beteende där privatpersonen behöver fatta ett aktivt och frivilligt beslut. En drivkraft till det
kan vara att visa på de nya möjligheter som lagning medför (ibid.).

Diskussion

LCA

Baserat på den fakta som erhölls under förstudien kring LCA så kunde beslutet tas att en
LCA kommer att vara en av utgångspunkterna i projektets metod. Ytterligare en
utgångspunkt för projektets metod kommer att vara ECI. Detta på grund av att det ger en
kvantitativ bild av olika miljöaspekter som egentligen är kvalitativa och således gör dem
jämförbara.

MKB

Det viktigaste vi tar med oss från studien i MKB är alla olika bedömningsmetoder som nu
ligger till grund inför utvecklingen av vår egna metod för att uppskatta om en produkt är värd
att laga. Troligen behöver vi ett liknande system som någon av de beskrivna ovan eller en
mix av flera, fast där man istället för endast miljöpåverkan eller risker värderar faktorer som
är intressanta för produktlagning.

Jeans

Ett verktyg som kan användas för att skapa en möjlig metod kan vara IPAT-ekvationen
(ekvation 1). Då en metod tagits fram kommer den att testas på produkten jeans för att avgöra
frågan om när en produkt ska kasseras eller köpas ny.

I avsnittet rörande jeansproduktionen och dess klimatpåverkan anger olika källor olika värden
för vattenanvändning och koldioxidutsläpp. Framöver kommer beslut att behöva tas kring
vilka värden som anses mest relevanta och riktiga. Möjligheten att göra skattningar av värden
som tagits fram kan även ses över.

Slutsats

Ett exempel på utformning som använder sig av kvalitativ bedömning är kostnad av lagning
jämfört med kostnad av att köpa en ny produkt på ett liknande sätt som Glenting och
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Hamrefält (2011) vägde sina avstånd mot varandra. Motsvarande bedömning får sedan göras
för andra valda faktorer som tid, koldioxidavtryck, vattenanvändning, förväntad livslängd och
liknande. En sammanvägning av samtliga bedömda parametrar och ett resultat som antingen
är “grönt, gult eller rött” alternativt en siffra kan då fås, där exempelvis rött innebär att
produkten ej är värd att laga. Här måste vi dock i framtagandet av vår metod tydligt definiera
gränser på vad som är rimligt för vardera av de valda parametrarna så att en kvalitativ analys
kan göras för varje produkt. Potentiellt på en form i stil med: om värdet för lagning
överskrider 80% av det för nyköp klassas detta som ej värt lagning, men om det hamnar
under 60% troligen värt lagning och vidare. Förslaget i meningen innan liknar det sätt som
Jillian Kasky har utfört sin analys (Kasky 1994).
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denim.

Scopus 2022-04-08 (“life cycle
assessment”
OR lca) AND
(jeans AND
cotton)

10 Relevans

Länge leve kläderna: Förslag
på metoder för att minska

Google scholar 2022-04-19 jeans och
laga

2270 Relevans

14

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X11001889


textilkonsumtionens
klimatpåverkan.

Carbon and water footprints
assessment of cotton jeans
using the method based on
modularity: A full life cycle
perspective.

Google scholar 2022-04-05 water jeans 139 000 Relevans

The life cycle of a jean. Länkat från
Life-cycle
assessment of
denim.

2022-04-19 - - -

MKB och social
konsekvensbedömning

Google 2022-04-07 Vad är MKB 755 000 Relevans

Miljökonsekvensbeskrivning:
aktörernas roller och
betydelse

Google Scholar 2022-04-07 olika sorters
MKB

470 Relevans

Kvalitativ riskbedömning för
MKB

Google 2022-04-08 kvalitativ
riskbedömnin
g mkb

13 100 Relevans

Miljökonsekvensbeskrivning Google 2022-04-19 När används
MKB

2 690 000 Relevans

When to fix it, when to chuck
it

UU Bibliotek 2022-04-10 When to fix
it, when to
chuck it

2 889 Relevans

Vad är livscykelanalys? Google 2022-05-02 LCA 28 200 000 Relevans

Hantera miljörisker i ditt
företag

Google 2022-04-12 miljöriskanal
ys mall

2 230 Relevans

Are latex inner tubes worth
the hassle?

Google 2022-04-05 butyl cycling
latex

1 020 000 Relevans

Assessment of the
Environmental Impact of a
Car Tire throughout Its
Lifecycle Using the LCA
Method

Google Scholar 2022-04-05 environmenta
l Impact,Car
Tire, LCA
Method

186 000

Kvalitativ riskbedömning för
MKB

Google 2022-04-08 kvalitativ
riskbedömnin
g mkb

13100 Relevans
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Dokumenttyp
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Dokumentkod
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Datum

5/4-22

Ersätter

Författare

Johanna Molin och Sara Nyberg

Handledare: Erik Nilsson Rapportnamn: Liten förstudie Cykelslang

Sammanfattning

Johanna och Sara har undersökt om det finns information som svarar på vår frågeställning för
cykelslang. Mer specifikt om det finns LCA, information om kostnad osv. Resultatet blev att
vi inte hitta så mycket om själva cykelslangen. Det viktigaste informationen är: cykelslang är
gjort av betyl rubber. Det fanns flera LCA om bildäck. Vi hittade ingen LCA om cykelslang
eller det material som det är gjort av.



Sökfråga:
- Vad har cykelslang för klimatpåverkan, miljöpåverkan och vad kostar det att köpa nytt

vs att laga för individen?
- Hur påverkar cykelslangar och lagningskit klimatet och hur mycket kostar det att laga

eller lämna in på reparation för individen?

Sökord: MFA, LCA, bicycle inner tubes, butyl rubber, bicycle manufacturing

Länkar och referenser har samlats in i separata dokument.

Vi vill kolla på:
- Kostnaden för att själv laga med ett kit eller att köpa ny slang och byta.
- Kostnaden för att byta slang hos en professionell. Mail från Eriksbergscykel säger att de

inte lagar slangen utan enbart byter till ny slang.
- Miljöpåverkan: Tillverkning (olika material och dess utvinning, CO2ekv,

vattenanvändning, elförbrukning, transport). Både för slang och kit för att kunna jämföra.
(Vi förutsätter att maskinen finns i produktionen och det är bara själva
förbrukningsvarorna vi kollar på.) Förutsätter alltid att det bara är förbrukningsvarorona
som vi räknar på.

Efter en snabb jämförelse på några varuhus kunde det fastslås att det är billigare för individen
med ett lagningskit men om det är värt det (alltså om lagningen håller länge) beror helt på vilket
typ av hål du får på slangen. Att undersöka det skulle kunna vara en vidare studie.

Vi har ställt oss frågan om man använder sig av lagningskit på reparation eller om man helst
enkelt byter slang? Eriksbergcykel meddelar via mail att de enbart byter slang och inte lagar.

Livscykelanalyser på hela cyklar har hittats men ej på enbart innerslangen (eller det material som
cykelslangen är gjord av). Även för cykeldäck har LCA hittats. Det finns väldigt mycket
information på gummidäck överlag men mindre på det väldigt specifika innerslang för cyklar.
Fabriker som tillverkar gummidäck tillverkar ofta även innerslangar och det skulle kunna vara en
möjlighet att titta på data för klimatpåverkan från dessa fabriker för att komma åt hur mycket det
påverkar miljön med cykelslangar - men detta skulle med störst sannolikhet kräva en hel del
beräkningar.
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Dokumenttyp
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Datum

6/4-22

Ersätter

Författare

Torun Allansson

Handledare: Erik Nilsson Rapportnamn

Liten förstudie jeans

Sammanfattning

Denna rapport behandlar en kortare förstudie gjord på produkten jeans. Förstudien utfördes
av Torun Allansson och Siri Westerblom i syfte att hitta underlag för att kunna besluta om
produktval och avsmalning av kandidatprojekt. I denna studie återfanns flera rapporter och
livscykelanalyser på produkten vilket tyder på att mycket underlag finns inom området.
Artiklarna visar att de huvudsakliga miljöaspekterna av jeansproduktion är vatten- och
kemikalieanvändning samt koldioxidutsläpp. Utifrån denna förstudie är slutsatsen att jeans
vore en bra produkt att utgå från i projektet eftersom det finns mycket tillgänglig data.



Liten förstudie jeans

Syfte
Syftet med denna förstudie var att samla underlag om produkten jeans för att utifrån detta
kunna ta ett beslut om vilken produkt som ska undersökas vidare i projektet. För att avgränsa
sökningen riktades den in på bomullsjeans. Beställarens mål med projektet är att öka
medvetenheten kring en produkts “turning point”, alltså den avgörande punkt då det är bättre
att köpa en ny produkt istället för att laga den. Denna “turning point” ska grundas i ett
klimatmässigt, resursmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Tillvägagångssätt
Denna förstudie är en litteraturstudie där tidigare publicerad information har sökts om
produkten jeans. Sökfrågan som användes vad: Vad har jeans för klimatpåverkan och
miljöpåverkan samt vad kostar det att köpa nya jeans jämfört med att laga de gamla?

Resultat
Utifrån tidningsartikeln: “Hur reko är dina jeans?” från Råd & Rön och den vetenskapliga
artikeln: “Carbon and water footprints assessment of cotton jeans using the method based on
modularity: A full life cycle perspective” är det både vatten- och energikrävande att producera
jeans. Dessutom används många kemikalier vilket blir ett problem vid utsläpp av dessa.
Intressanta parametrar som användes i den senare artikeln var “water footprint” och “carbon
footprint”.

Tabell för sökningar
Tabell 1. Sökningar i sökmotorer och resultaten.

Titel på källa Databas Datum
som

sökningen
gjordes

Använda sökord Antal
träffar

Hur reko är dina jeans? Google 5/4-22 jeans tillverknings-
process problematik

1240

Carbon and water
footprints assessment of
cotton jeans using the
method based on
modularity: A full life cycle
perspective.

Google
scholar

5/4-22 water jeans 139 000



Referenslista
Berge, A. (2011). Hur reko är dina jeans? Råd & Rön, 23 augusti.

Luo, Y., Wu, X. & Ding, X. (2022). Carbon and water footprints assessment of cotton jeans
using the method based on modularity: A full life cycle perspective. Journal of Cleaner
Production, 332, 130042. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130042

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130042
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Sammanfattning

Astrid och Maria har gjort en mindre förstudie där läderkängor undersöktes utifrån när det är
mer fördelaktigt att köpa nya läderkängor eller laga befintliga läderkängor. Detta visade sig
vara väldigt svårt att få fram information kring. Summan av kardemumman är att vi anser att
denna typ av av produkt inte är bra att fortsätta vårt fortsatta arbete med. Det som vi faktiskt
kunde hitta ses nedanför.



Att piffa upp läderskor med färg och ge dem längre liv går att göra hemma själva med olika
infettande produkter. Även små hål och sulor som börjat släppa går att laga med gummiaktigt
lim. (Shoe repair products | Skolyx u.å.). Limmet kostar mellan 60-90 kr beroende på sort
(Casco Rubber Fix lim 50ml u.å.). Om större det är nedslitna sulor, fel på spännen eller stora
hål rekommenderas det att ta dem till en skomakare. Om det bara är klacken på skon som har
gåtts ned kan denna bytas för ca 200-300 kr. I samma prisklass ligger även lagning av
spännen och insättning av nytt bakfoder. Behöver skon sulas om, antingen halvt eller helt
ligger priset runt 1000 kr respektive 1500-2000 kr (Ingevaldsson 2017). Generellt gäller att
en läderkänga rent prismässigt inte är värd att laga om det är något av lädret är skadat, endast
om det är sulan som är trasig eller nednött (Pemberton 2020).

Det jag har hittat är sammanfattat att djurläder har en jäkligt stor miljöpåverkan globalt
(Joseph & Nithya 2009). Detta på grund av dess stora vattenförbrukning, användning av
miljöfarliga och hälsofarliga kemikalier, den stora användningen av fossila bränslen, dess
koldioxidutsläpp samt svaveldioxidutsläpp. Till råga på detta så menar Paula & Sofia (2011)
att “Läderproduktionen är den industri med högst koncentration av farliga ämnen per
tillverkad enhet.”

Referenser
Casco Rubber Fix lim 50ml (u.å.).
https://kreatima.com/sv-se/produkter/casco-rubber-fix-lim-50ml-300292?dfw_tracker=12912
1-300292&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0px7yxrTTQc6PxvWT7Pa6AgE51FjQ4k
V2jwO-y0J2-7Sn5XdHyMQ0hoCjMEQAvD_BwE [2022-04-06]

Ingevaldsson, J. (2017). När ska man reparera sina skor och när ska man köpa nytt?
https://www.careofcarl.se/sv/blogg/stiltips/2017/12/03/nar-ska-man-reparera-sina-skor-och-na
r-ska-man-kopa-nytt.html [2022-04-06]

Joseph, K. & Nithya, N. (2009). Material flows in the life cycle of leather. Journal of Cleaner
Production, 17 (7), 676–682. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.11.018

Paula, G. & Sofia, B. (2011). Skotillverkningens fotavtryck - en analys av olika
arvningsmetoder. University of Borås/Swedish School of Textiles.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-20309 [2022-04-06]

Pemberton, G. (2020). Can You Fix Leather Boots? Nicks handmade boots.
https://nicksboots.com/blog/post/can-leather-boots-be-fixed/ [2022-04-06]

Shoe repair products | Skolyx (u.å.). https://www.skolyx.se/en/111-shoe-repair [2022-04-06]

https://kreatima.com/sv-se/produkter/casco-rubber-fix-lim-50ml-300292?dfw_tracker=129121-300292&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0px7yxrTTQc6PxvWT7Pa6AgE51FjQ4kV2jwO-y0J2-7Sn5XdHyMQ0hoCjMEQAvD_BwE
https://kreatima.com/sv-se/produkter/casco-rubber-fix-lim-50ml-300292?dfw_tracker=129121-300292&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0px7yxrTTQc6PxvWT7Pa6AgE51FjQ4kV2jwO-y0J2-7Sn5XdHyMQ0hoCjMEQAvD_BwE
https://kreatima.com/sv-se/produkter/casco-rubber-fix-lim-50ml-300292?dfw_tracker=129121-300292&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0px7yxrTTQc6PxvWT7Pa6AgE51FjQ4kV2jwO-y0J2-7Sn5XdHyMQ0hoCjMEQAvD_BwE
https://kreatima.com/sv-se/produkter/casco-rubber-fix-lim-50ml-300292?dfw_tracker=129121-300292&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0px7yxrTTQc6PxvWT7Pa6AgE51FjQ4kV2jwO-y0J2-7Sn5XdHyMQ0hoCjMEQAvD_BwE
https://www.careofcarl.se/sv/blogg/stiltips/2017/12/03/nar-ska-man-reparera-sina-skor-och-nar-ska-man-kopa-nytt.html
https://www.careofcarl.se/sv/blogg/stiltips/2017/12/03/nar-ska-man-reparera-sina-skor-och-nar-ska-man-kopa-nytt.html
https://www.careofcarl.se/sv/blogg/stiltips/2017/12/03/nar-ska-man-reparera-sina-skor-och-nar-ska-man-kopa-nytt.html
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.11.018
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-20309
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-20309
https://nicksboots.com/blog/post/can-leather-boots-be-fixed/
https://nicksboots.com/blog/post/can-leather-boots-be-fixed/
https://www.skolyx.se/en/111-shoe-repair


Tabell 1. Sökningar i sökmotorer och resultaten.

Titel på källa Databas Datum som
sökningen gjordes

Använda
sökord

Antal träffar

Casco Rubber Fix
lim 50ml

Google 5/4-22 Liquisole 10 600

När ska man
reparera sina
skor och när ska
man köpa nytt?

Google 5/4-22 Skomakare 646 000

Material flows in
the life cycle of
leather.

Google 5/4-22 leather life
cycle

43 800 000

Skotillverkningen
s fotavtryck -en
analys av olika
arvningsmetoder.

Google Scholar 5/4-22 Läder LCA 129

Can You Fix
Leather Boots?

Google 6/4-22 fix leather boots 18 800 000

Shoe repair
products

Google 5/4-22 Laga
läderkängor

13 300
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Jeans - förstudie

Jeans - förstudie

Den produkt som valts att gå vidare med och fördjupa sig i är jeans och därför har en
fördjupande studie om jeans gjorts. Denna undersöker utifrån fem källor listade i Tabell 1 hur
tillverkningen av jeans går till, hur denna tillverkning påverkar klimat och miljö och även hur
man på bästa sätt kan få sina jeans att hålla så länge som möjligt. Utifrån denna fördjupade
kunskap om produkten ska vidare undersökas om det går att avgöra när man ska laga denna
produkt eller köpa nya jeans.

Resultat
Resultatet från denna litteraturstudie visar att jeanstillverkningen är otroligt påfrestande för
både människa och miljö. Ett exempel från artikeln (Hur reko är dina jeans? u.å.) menar på
att det för att tillverka ett par jeans krävs ungefär 100 olika kemikalier. Arbetsmiljön för
arbetare i textilindustrin är ofta undermålig och vissa av insektbekämpningsmedlena påstås
vara utav de farligare som finns i världen. Landanvändingen är stor för odlingen av bomull
och växten i sig kräver mängder vatten. (Periyasamy et al. 2017)



Tabell 1. Sökningar i sökmotorer och resultaten.

Titel på källa Databas Datum
som

sökningen
gjordes

Använda sökord Antal
träffar

Hur reko är dina jeans? Google 5/4-22 jeans tillverknings-
process problematik

1240

Carbon and water
footprints assessment of
cotton jeans using the
method based on
modularity: A full life cycle
perspective.

Google
scholar

5/4-22 water jeans 139 000

Life-cycle assessment of
denim.

Scopus 8/4-22 (“life cycle
assessment” OR lca)
AND (jeans AND
cotton)

10

A water footprint
assessment of a pair of
jeans: the influence of
agricultural policies on the
sustainability of consumer
products.

Google
scholar

19/4-22 water jeans 140 000

Länge leve kläderna:
Förslag på metoder för att
minska textilkonsumtionens
klimatpåverkan.

Google
scholar

19/4-22 jeans och laga 2270

Referenslista
Berge, A. (2011). Hur reko är dina jeans? Råd & Rön, 23 augusti.

Chico, D., Aldaya, M.M. & Garrido, A. (2013). A water footprint assessment of a pair of
jeans: the influence of agricultural policies on the sustainability of consumer products.
Journal of Cleaner Production, 57, 238–248. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.001

Luo, Y., Wu, X. & Ding, X. (2022). Carbon and water footprints assessment of cotton jeans
using the method based on modularity: A full life cycle perspective. Journal of Cleaner
Production, 332, 130042. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130042

Periyasamy, A.P., Wiener, J. & Militky, J. (2017). Life-cycle assessment of denim.
Sustainability in Denim. Elsevier, 83–110.
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102043-2.00004-6
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textilkonsumtionens klimatpåverkan. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-30657
[2022-04-08]

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-30657


Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
L-Rapport

Dokumentkod
W-22-92 / L-05

Datum
2022-04-19

Ersätter

Författare
Maria Mattsson

Handledare
Erik Nilsson

Rapportnamn
Förstudie - Fokus på LCA

Sammanfattning

En litteraturstudie gjord av Maria och Astrid kring Livscykelanalys (LCA) har gjorts för att
hitta väsentlig och relevant information som kan ligga till grund för projektets metodarbete. I
denna undersökning så har information sökts fram kring vad en LCA är och vad en LCA
innehåller. Anledningen till att en LCA har undersökts i denna L-rapport, och till metoddelen
i projektet, är för att en LCA undersöker produktens “liv” ur olika vinklar.



Oberoende på vilken del av produktens livslängd som är relevant så kan en LCA göras
(Liebsch 2019). Oftast så är intresset störst för att göra en LCA för hela produktens livslängd,
en så kallad “Cradle to grave” vilket är en cykel från när produkten skapas tills produkten
upphör att existera. Däremot så görs också en del LCA:er som fokuserar enbart på
produktionssteget för en produkt, detta kallas för “Cradle to gate”(Liebsch 2019). Sedan så
finns det även en LCA som fokuserar på ett cirkulärt liv för en produkt, vilket kallas för
“Cradle to cradle”. Den sista varianten av LCA som undersöktes är en metod som enbart är
intresserad av stegen från det att produkten har producerats till att den når konsumenten då
produkten ofta går igenom många steg. Denna variant av LCA kallas då för “Gate to
gate”(Liebsch 2019).

Vid konstruktion av LCA så behövs ett mål för vad som ska utvärderas i LCA:n och vad som
inte ska utvärderas samt i vilken kontext det kommer att göras (Liebsch 2019). De relevanta
miljöfaktorer som är relevant för produkten ska också tas med i detta steg. Därefter så kan
relevant data erhållas vilket kommer att vara den största delen av LCA:n. Detta kan innebära
allt från resurser, produkten samt avfall. När detta är gjort så kan utvärderingen göras, samt
datan kan kategoriseras och lämpliga ekvivalenter beräknas (Hillege 2019a). Till slut så
sammanställs resultaten och en tolkning av dessa görs (Liebsch 2019).

Något som även undersöktes är något som kallas för “Environmental cost indicator” (eller
ECI). Detta innebär att olika ekvivalenter som egentligen inte går att jämföra, får ett nytt
värde, i euro, så att de går att jämföra med varandra (Hillege 2019b).

I LCA:er så mäts ofta “green house gases” och vattenanvändningen hos olika produkter,
därav så gjordes beslutet att även i detta steg undersöka “Carbon Footprint” och “Water
Footprint” (Matthews et al. 2008). Carbon Footprint motsvarar det avtryck som produktionen,
konsumtionen och avfallshanteringen av produkten skulle göra i olika kolutsläpp, såsom
koldioxid och metan (Galli et al. 2012). Water Footprint är ett mått på hur mycket vatten som
skulle krävas vid produktion av varan, hur mycket vatten som skulle gå åt till användning av
produkten, hur mycket vatten som skulle bli spillvatten och den mängd vatten som skulle
krävas för att hantera avfallet (Galli et al. 2012).

Källförteckning

Fabrique [merken, design & interactie (u.å.). What is a water footprint?
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Galli, A., Wiedmann, T., Ercin, E., Knoblauch, D., Ewing, B. & Giljum, S. (2012).
Integrating Ecological, Carbon and Water footprint into a “Footprint Family” of indicators:
Definition and role in tracking human pressure on the planet.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X11001889 [2022-04-19]

Hillege, L. (2019a). Impact Categories (LCA) - All You Need To Know. Ecochain.
https://ecochain.com/knowledge/impact-categories-lca/ [2022-04-07]
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Tabell 1. Sökningar i sökmotorer och resultaten.

Titel på källa Databas Datum då
sökningen
gjordes

Använda
sökord

Antal
träffar

Life Cycle Assessment
(LCA)-Complete Beginner’s
Guide

Google 2022-04-07 construct an
LCA

3 380 000

Impact categories
(LCA)-overview

Länkat från Life
Cycle Assessment
(LCA)-Complete
Beginner’s Guide

2022-04-07

Environmental cost indicator
(ECI)-overview

Länkat från Life
Cycle Assessment
(LCA)-Complete
Beginner’s Guide

2022-04-07

The importance of carbon
footprint estimation
boundaries

Google scholar 2022-04-16 carbon
footprint

872 000

What is a water footprint? Google 2022-04-18 what is water
footprint

230 000 000

Integrating Ecological,
Carbon and Water footprint
into a “Footprint family” of
indicators: Definition and
role in tracking human
pressure on the planet.

Google scholar 2022-04-18 water
footprint
definition

280 000

https://ecochain.com/knowledge/environmental-cost-indicator-eci/
https://ecochain.com/knowledge/environmental-cost-indicator-eci/
https://ecochain.com/knowledge/life-cycle-assessment-lca-guide/
https://doi.org/10.1021/es703112w
https://doi.org/10.1021/es703112w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X11001889
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Erik Nilsson
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MKB - förstudie

Förstudie MKB
En förstudie kring verktyget Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts för att finna bakgrund till
vårt projekts metodarbete. Information kring vad en MKB är och innehåller, vilka faktorer de ofta
fokuserar på och hur de uppskattar saker har undersökts.

I en MKB identifieras miljöpåverkan av en viss verksamhet samt potentiella konsekvenser av dessa
(Jansson 2018), detta på ett sätt som liknar det arbete vi kommer bedriva i vårt projektgrupp.
Huvudfokuset i denna studie har legat på miljökonsekvensbeskrivningarnas skattningsmetod av risker
och grad av miljöpåverkan, detta för att utveckla ett tänk om hur vi sedan ska uppskatta turning points
och bygga upp en generell avvägningsmetod kring laga eller köpa nytt.

Resultat av studie:
För att göra detta finns flera olika modeller för uppskattning; kvantitativa metoder,
multikriterieanalys, färgkodning med flera. För att bestämma färgkodningen eller viktningen av
faktorer används idag ofta kvalitativa metoder där olika aspekter bedöms i en jämförelsematris
(Jansson 2018). En möjlighet för de kvalitativa bedömningarna är utsändning av formulär där vi begär
bedömningar av olika personer med kunskap (Jansson 2018).

I en riskanalys för ett flygplatsområde uppskattade Glenting och Hamrefält (2011) riskerna genom att
jämföra avståndet av en viss konsekvens, exempelvis utsläpp av brandfarlig gas vid bränsledepå, med
avståndet till ett närliggande område, exempelvis ett kontorsområde. Om avståndet till området
hamnade inom avståndet av den potentiella konsekvensen från bränsledepån klassades detta antingen
som “viss riskpåverkan” alternativ  “stor riskpåverkan”, med gul eller röd färg, och fortsatt
undersökning kring risken behövs då.



Utifrån detta upptäcktes att liknande skattningssystem kan användas i vår metodframtagning för att
avgöra om lagning är relevant för en viss produkt. Här behöver dock riskerna bytas ut till intressanta
produktlagningsparamterar, samt ett rimligt sätt att skatta och sammanväga dessa likt ovan formateras.

Källor:
Glenting, M  & Hamrefält, M (2011), Härryda kommun & WSP.

Kvalitativ riskbedömning för MKB.
https://www.harryda.se/download/18.389f220c16705316bc3be277/1542291633854/Riskbed
%C3%B6mning.pdf [2022-04-8]

Jansson, S. (2018). Analys av möjligheten att utveckla en kvantitativ metodik för tillämpning
inom miljöbedömning. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-360380 [2022-04-08]
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Fler
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Analys av
möjligheten att
utveckla en
kvantitativ
metodik för
tillämpning inom
miljöbedömning

UU bibliotek 8/4 MKB metod 6 nyare än 2015

Kvalitativ
riskbedömning för
MKB

Google 8/4 kvalitativ
riskbedömning
MKB

13100

https://www.harryda.se/download/18.389f220c16705316bc3be277/1542291633854/Riskbed%C3%B6mning.pdf
https://www.harryda.se/download/18.389f220c16705316bc3be277/1542291633854/Riskbed%C3%B6mning.pdf
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Sammanfattning

Den infon som finns på mest ställen med översättningsvärden enligt en ECI/MKI är tagen
från Rijkswaterstaat, vilket är från nederländerna. I denna saknas information om den
miljömässiga kostnaden av vattenförbrukning samt markanvänding. Värdena presenteras
längst ner i denna rapport, för att gå in direkt på källan verkar det som att måste använda sig
av DuboCalc, vilket man behöver inlogg för att vara inne på. Längst ner finns en
sammanställd rapport över alla faktorer från de fyra olika källorna.



Titel på källa Databas Datum för
sökningen

Använda
sökord

Antal
träffar

Fler
begränsningar

Evironmental costs google 25/4 environmental
cost indicator

217 000 000

Step by step to ECI
and MCI

klickade
vidare från
ovan

25/4 - -

Calculating
environmental cost
indicators of apple
farm practices
indicates large
differences between
growers

bibliotek uu 25/4 “Environmental
cost indicator”

5 relevans

Performance
criteria,
environmental
impact and cost
assessment for 3D
printable concrete
mixtures

bibliotek uu 25/4 “Environmental
cost indicator”

5 relevans

Klickade
vidare från
ovan

25/4 - -

Using lignin from
local
biorefineries for
asphalts: LCA
case study for the
Netherlands

bibliotek uu 25/4 “Environmental
cost indicator”

5 relevans

Investigating the
interactions
between Chinese
economic growth,
energy
consumption and
its air
environmental
cost during
1989–2016 and
forecasting their
future trends

bibliotek uu 25/4 “Environmental
cost indicator”

5 relevans

Mobile bibliotek uu 26/4 “Environmental 5 relevans



Multimedia
Communications

cost indicator”

reducing the
environmental
cost of concrete
constructions

Google
Scholar

26/4 “Environmental
cost indicator”

97 år

ASSESSMENT
AND
QUANTIFICATI
ON OF THE
EMISSION
REDUCTION
ON THE
IJSSELDIJK
ZWOLLEOLST,
DUE TO WAVE
SIMULATOR
RESEARCH

Google
Schoar

26/4 "Environmental
cost Indicator"
AND euro

86 år

a conceptual
integrated
parametric
design tool for
excavation sities

Google
Scholar

26/¤ "Environmental
cost indicator"
AND MKI

46 år

DuboCalc |
Rijkswaterstaat

Google 26/4 rijkswaterstaat
MKI

8760

Mål: hitta universella sätt att översätta miljöpåverkan till pengar.

ECI, environmental cost indicator

Varje vågrät linje indikerar en ny källa om källa anges. Om inte källa anges så är det egna
tankar.

EPD står för Environmental product declarations (Step by step to ECI and MCI -
INSIDE/INSIDE u.å.).

När jag skummat denna hittar jag inte mycket om hur de räknat ut den ekonomiska
kostnaden. De nämner den i procent men thats it (Annaert et al. 2017).

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/duurzaam-inkopen/dubocalc
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/duurzaam-inkopen/dubocalc


I denna artikel(?) pratar de om environmental cost indicator.

De undersöks enligt standarerna ISO 14040 och ISO 14044. Detta är bra grejer. Ska titta
vidare på länken De Nocker senare. Bra stycke:

. (Mohan et al. 2022)

Vi saknar kostnad vattenanvändning och markanvändning.

Shadow price method kallas även environmental cost indicator. PÅ nederländska kallas ECI
för MKI vilket står för milieukostenindicator.



Bilden nedan är baserad på Dutch LCA PCR approach för just asfalt. Källan är
Bouwkwaliteit, 2019.  Viktningsfaktorer vad också byggda på källan Bouwkvaliteit som är
baserad på ECI.

Dessa är viktningsfaktorer.
(Moretti et al. 2022)

Nästa källa. bajskälla. fanns inte ens med ordet environmental cost indicator…
(Chen & Zhang 2021)

Nästa, en bok. (Xiong et al. 2021)



Finns något som heter environmental cost based on entropy weight method. Finns massa
ekvationer om hur kostnaderna räknas fram. ECI är en kombination av EWI och en WEI

s. 150
Mina ord: den dynamiska vägningsmetoden består av entropiviktsmetod (EWM) samt en
subjektiv viktningsmetod (SWM). Efter detta från vi en EWI och WEI (för def se table 1)



genom användning av EWM och SWM. Slutprodukten är en ECI, som kombinerar dessa två
metoder. ECIn är väldigt användbar!

Det finns även postiva “environmental cost” - dessa är det man tjänar, och de negativa är vad
de kostar.

s.151



fanns inget mer. Men lite bakgrund om vad en ECI är är ju alltid bra…

ECI används för att räkna. ECI är en mätningssätt att definera den miljöimpakten en produkt
eller projekt har i euro. (Brouwer 2021)

ECI är en shadow proce av den miljöpåverkan som finns.



(Kruis 2020). I detta fall kallar de environmental cost indicator för MKI.

Samma siffror som innan (den av moretti). Den här källhänvisar till Rijkswaterstaat, 2017 så
kollar vidare på den. Hittade inget där… Men ändå en bra tabell!

“Milieu Kosten Indicator” kallas MKI. Även dessa värden baseras på Rijkswaterstaat som har bestämt
dessa värden. Men det är fel på tabellen så den syns inte.

(Hendriks 2018)

(Waterstaat u.å.). DuboCalc är kan användas vid beräkning. Rijkswaterstaat använder
DuboCalc för att räkna ut MKI.

slutsats.



Alla har tagit sina värden från den här rijkswaterstaat. Gör ett till försök efter lunch att gå in
på den här sidan och se om ja hittar mer värden.

Tabell 1. Olika vägningsfaktorer, från ECI ((Hillege 2019)

Från ecochain.

Alla bra tabeller samlade:

(Mohan et al. 2022)



(Moretti et al. 2022)

(Kruis 2020).
Dessa visar lite olika men ganska likt.

Sammanställt:



Tabell. Denna är över alla saker sammanställt i detta dokument.

unit Cost /unit
(€)
(Mohan et
al. 2022)

Cost /unit
(Moretti et
al. 2022)

Cost /unit (€)
(Kruis 2020)

Cost /unit (€)
(Hillege 2019)

Global warming
potential (GWP)

kg CO2 ekv. 0.05 0.05 0.05 0.05

Depletion of

stratospheric ozone

layer (ODP)

kg CFC-11 eqv. 49.1 30.0 30 30.00

Acidification of land and

water sources (AP)

kg SO2 eqv. 0.43 4.0 4 4.00

Eutrophication

potential (EP)

kg (PO4)
3-

eqv. 20 9.0 9 9.00

Formation of

tropospheric ozone

photochemical oxidants

(POCP)

kg etheen eqv. 0.48

Abiotic depletion of

non-fossil resources

(ADP-NF)

kg Sb eqv. 1.56 0.16 0.16 0.16

Abiotic depletion of

fossil resources (ADP-F)

MJ, net caloric

value

0 7.7E-05 0.16 0.16

Human toxicity kg 1,4-DB eq 0.09 0.09 0.09

Freshwater aquatic

ecotoxicity

kg 1,4-DB eq 0.03 0.03 0.03

Marine aquatic

ecotoxicity

kg 1,4-DB eq 0.0001 0.0001 0.0001

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0.06 0.06 0.06

Photochemical

oxidation

kg C2H4 eq 2.0 2 2.00
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Första utkast till en modell har gjorts i MATLAB av Astrid och nedan förklaras koden som
använts.



Modell

Nedan är den inmatade miljödatan som är framtagen av Johanna och Sara. Se deras
L-rapporter för källor. Miljödatan gäller för ett par nya jeans och de olika variablerna blir
tilldelade olika värden som motsvarar de olika faktorerna.

%% Ny produkt miljödata

%Följande variabler står för de olika miljöfaktorer som beaktas vid

%produktionen av ett par nya jeans

GHG_ny = 33.4; %växthusgaser i CO2-ekvivalenter

vatten_ny = 13.74; %Vattenanvändning

etrof_ny = 4; %Eutrofiering

minme_ny = 0.0000199; %Användning av mineraler och metaller i Sb-ekvivalenter

land_ny = 9.3; %Landanvändning

tox_ny = 3; %toxicitet

Nu är det dags att mata in data som användaren ska bistå med. Funktionen disp() används för
att uppmana användaren till att svara på frågorna nedan. Sedan används funktionen input()
som som stoppar scriptet tills användaren har svarat på frågan som ställts och då också
tilldelat en variabel ett värde. Här har jag valt att definiera håliga jeans med siffran 1,
icke-håliga jeans med siffran 2, trasig dragkedja med siffran 3 och hel dragkedja med siffran
4.

%% Frågor till användaren

%Nedan kommer de variabler som användaren matar in. Frågor angående hur

%jeansen är trasiga ställs.

disp('Här kommer lite frågor angående de jeansen du funderar på att laga')

rip = input('Har du hål i jeansen? Svara 1 för ja eller 2 för nej: ');

kedja = input('Är dragkedjan trasig? Svara 3 för ja eller 4 för nej: ');

Svaren sammanställs i listan trasigt och används sen för att ställa rätt följdfrågor. Även två
tomma listor definieras för att sen fyllas på med svaren till dessa.

trasigt = [rip, kedja];

hole_len = [];

hole_height = [];

Om användaren har definierat jeansen som trasiga ställs några följdfrågor. Scriptet känner av
svaren med en if-sats som utför kommandon om specificerade villkor uppfylls. Detta görs här
genom att kolla om första svaret var en 1 eller en 2. Om det var en 1 får man frågan om hur
många hål som finns i jeansen och sedan får man definiera storleken på alla de hålen. Sedan



adderas en tilltänkt sömsmån till hålet storlek för att sedan kunna använda det värdet som
arean på den laglappen som ska används för att laga jeanshålen.

För att kunna kolla både det första och andra svaret används en for-loop som körs lika många
gånger som antal svar i listan trasigt, dvs. två. Samt undersöker om det aktuella elementet
stämmer in på något av de specifikationer som nämnts i stycket ovan.

for i = 1:length(trasigt)

if trasigt(i) == 1 %Hål i jeansen

antal = input('Hur många hål har du i jeansen? ');

for j = 1:antal

hole_len(end+1) = input(['Hur långt är hål nummer ', num2str(j), ' i cm? ']);

hole_height(end+1) = input(['Hur brett är hål nummer ', num2str(j), ' i cm? ']);

end

hole_area = sum((hole_len + 6).*(hole_height + 6)); %Arean hål i jeansen med 6 cm
sömsmån runt hålet

Den totala arean för ett par jeans hittades till värdet nedan. Kvoten mellan hela byxan och den
arean lapptyg som behövs för att laga byxorna definierades.

tot_area = 140 *1.5 *10^2; %Den area tyg som krävs för ett par byxor i storlek M

tras_kvot = hole_area/tot_area;

Kvoten mellan tyg stolekarna användes för att beräkna miljödatan för lapparna då det antagits
att lapptyget motsvarar motsvarande andel utsläpp m.m. som kvoten jämfört med ett par nya
jeans. Här definieras även variablerna som innehåller miljödatan för att laga.

%Motsvarnande miljöfaktorer för lappen som jeansen ska lagas med

GHG_lag = tras_kvot*GHG_ny;

vatten_lag = tras_kvot*vatten_ny;

etrof_lag = tras_kvot*etrof_ny;

minme_lag = tras_kvot*minme_ny;

land_lag = tras_kvot*land_ny;

tox_lag = tras_kvot*tox_ny;

Om jeansen inte har några hål så läggs ingen miljödata för lagning in.

elseif trasigt(i) == 2 %Inga hål i jeansen

GHG_lag = 0;

vatten_lag = 0;



etrof_lag = 0;

minme_lag = 0;

land_lag = 0;

tox_lag = 0;

Om det är en trasig dragkedja läggs miljöfaktornerna för den in i lagningsdatan. Annars läggs
det inte in någon miljödata för kedjan.

elseif trasigt(i) == 3 %Trasig dragkedja OBS påhittade siffror

GHG_lag = GHG_lag + 11;

vatten_lag = vatten_lag + 9;

etrof_lag = etrof_lag + 2;

minme_lag = minme_lag + 0.00000006;

land_lag = land_lag + 5;

tox_lag = tox_lag + 1.2;

else %Hel dragkedja

end

end

Om miljödatan för lagningen inte är lika med noll (dvs att inget behöver lagas) så frågar
skriptet om ytterligare indata i form av tid, pengar och livslängden hos jeansen. Om
miljödatan för lagningen är lika med noll så visas ett error-meddelande som säger att jeansen
inte är trasiga och skriptet slutar köras.

%Körs om jenasen är trasiga

if sum([GHG_lag, vatten_lag, etrof_lag, minme_lag, land_lag, tox_lag])~= 0

aktiv_lagtid = input('Hur lång tid tar det att laga i timmar? ');

aktiv_nykoptid = input('Hur lång tid tar det att köpa nytt i timmar? ');

kostnad_laga = input('Vad kostar det att laga i SEK? ');

kostnad_ny = input('Vad kostar det att köpa nytt i SEK? ');

livslongd_laga = input('Estimerad livsländ efter lagning i år: ');

livslongd_ny = input('Förväntad livslängd för nya jeans i år: ');



else %Annars avbryts skriptet

error('Jeansen behöver inte lagas')

end

Nu är all data insamlad och de olika faktorerna ska jämföras. Först jämförs alla miljöfaktorer
mot varandra. Detta gör med hjälp av ECI, då ett värde i euro tilldelas varje ekvivalent av de
olika miljöfaktorerna. Sedan adderas detta till en summa. Detta görs både på miljödatan för
ett par nya jeans och för lagningsmaterialet, genom att listor med de olika miljöfaktorerna
multipliceras elementvis med värdena för motsvarande ECI. Sedan används funktionen sum()
för att addera alla värden i listan. Efter att de olika miljövärdena summerats delas de på
varandra för att få ut en kvot som kan evalueras.

%% Miljöfaktorer

%Nedan används konceptet ECI för att vikta de olika miljöfaktorerna och addera ihop dem

%till en gemensam faktor.

ECI = [0.05, 0, 9, 0.16, 0, 0.1801]; %obs 0 för icke hittade värden

miljo_ny = [GHG_ny, vatten_ny, etrof_ny, minme_ny, land_ny, tox_ny];

miljo_laga = [GHG_lag, vatten_lag, etrof_lag, minme_lag, land_lag, tox_lag];

miljo_cost_ny = sum(ECI.*miljo_ny);

miljo_cost_laga = sum(ECI.*miljo_laga);

%Kvoten mellan miljövärdet för ett par nya jeans och utrustningen för att

%laga ett par trasiga jeans

miljokvot = miljo_cost_laga/miljo_cost_ny;

Nedan så evalueras kvoten enligt en individuell skala. Egentligen behövs här inte for-loopen,
utan bara if-satserna. Beroende på vilket intervall som kvoten hamnar i blir faktorn tilldelat
ett värde, där ett högt värde motsvarar en hög kvot, och visar således att det inte är
miljömässigt försvarbart att laga. Värdet sparas i listan miljoskala för att användas vid den
slutgiltiga sammanställningen. Observera att alla skalor som används i skriptet är helt
godtyckliga och inte är baserat på något.

miljoskala = [];

%Kvoten evalueras utifrån en påhittad skala som motsvarar ett värde från 1

%till 5 där fem motsvarar turningpointen där det inte längre är värt att

%laga

for i = 1:length(miljokvot)

if miljokvot(i) <= 0.2

miljoskala(end+1)= 1;



elseif miljokvot(i) > 0.2 && miljokvot(i) <= 0.4

miljoskala(end+1) = 2;

elseif miljokvot(i) > 0.4 && miljokvot(i) <= 0.6

miljoskala(end+1) = 3;

elseif miljokvot(i) > 0.6 && miljokvot(i) <= 0.8

miljoskala(end+1) = 4;

elseif miljokvot(i) > 0.8

miljoskala(end+1)= 5;

else

end

end

Nedan utvärderas livslängden på liknande sätt som det andra steget för miljöfaktorerna. Här
bildas en kvot som sedan utvärderas mot en individuell skala. Beroende på vilket intervall
som kvoten hamnar i blir faktorn tilldelat ett värde, där ett högt värde motsvarar en hög kvot,
och således att det inte är försvarbart att laga ur livslängdsperspektiv. Värdet sparas i listan
livsskala för att användas vid den slutgiltiga sammanställningen.

%% Livslängd

%Nedan evalueras den förväntade livslängden hos nyinköpta jeansen mot den

%uppskattade livslängden efter en lagning

livskvot = livslongd_laga/livslongd_ny; %MÅSTE FIXAS

livsskala = [];

%Kvoten evalueras utifrån en påhittad skala som motsvarar ett värde från 1

%till 5 där fem motsvarar turningpointen där det inte längre är värt att

%laga



for i = 1:length(livskvot)

if livskvot(i) <= 0.3

livsskala(end+1)= 1;

elseif livskvot(i) > 0.3 && livskvot(i) <= 0.5

livsskala(end+1) = 2;

elseif livskvot(i) > 0.5 && livskvot(i) <= 0.7

livsskala(end+1) = 3;

elseif livskvot(i) > 0.7 && livskvot(i) <= 0.9

livsskala(end+1) = 4;

elseif livskvot(i) > 0.9

livsskala(end+1)= 5;

else

end

end

Nedan utvärderas kostnaden på liknande sätt som livslängden. Här bildas en kvot som sedan
utvärderas mot en individuell skala. Beroende på vilket intervall som kvoten hamnar i blir
faktorn tilldelat ett värde, där ett högt värde motsvarar en hög kvot, och således att det inte är
försvarbart att laga ur kostnadsperspektiv. Värdet sparas i listan kostskala för att användas vid
den slutgiltiga sammanställningen.

%% Kostnad

kostkvot = kostnad_laga/kostnad_ny;

kostskala = [];

%Kvoten evalueras utifrån en påhittad skala som motsvarar ett värde från 1

%till 5 där fem motsvarar turningpointen där det inte längre är värt att



%laga

for i = 1:length(kostkvot)

if kostkvot(i) <= 0.1

kostskala(end+1)= 1;

elseif kostkvot(i) > 0.1 && kostkvot(i) <= 0.3

kostskala(end+1) = 2;

elseif kostkvot(i) > 0.3 && kostkvot(i) <= 0.5

kostskala(end+1) = 3;

elseif kostkvot(i) > 0.5 && kostkvot(i) <= 0.7

kostskala(end+1) = 4;

elseif kostkvot(i) > 0.7

kostskala(end+1)= 5;

else

end

end

Nedan utvärderas den aktiva tiden på liknande sätt som kostanden. Här bildas en kvot som
sedan utvärderas mot en individuell skala. Beroende på vilket intervall som kvoten hamnar i
blir faktorn tilldelat ett värde, där ett högt värde motsvarar en hög kvot, och således att det
inte är försvarbart att laga ur tidsperspektiv. Värdet sparas i listan tidskala för att användas
vid den slutgiltiga sammanställningen.

%% Tid

tidkvot = aktiv_nykoptid/aktiv_lagtid; %vänder på förhållandet för tiden

tidskala = [];



%Kvoten evalueras utifrån en påhittad skala som motsvarar ett värde från 1

%till 5 där fem motsvarar turningpointen där det inte längre är värt att

%laga

for i = 1:length(tidkvot)

if tidkvot(i) >= 0.8

tidskala(end+1)= 1;

elseif tidkvot(i) < 0.8 && tidkvot(i) >= 0.6

tidskala(end+1) = 2;

elseif tidkvot(i) < 0.6 && tidkvot(i) >= 0.4

tidskala(end+1) = 3;

elseif tidkvot(i) < 0.4 && tidkvot(i) >= 0.3

tidskala(end+1) = 4;

elseif tidkvot(i) < 0.3

tidskala(end+1)= 5;

else

end

end

Slutligen görs en sammanställning av alla olika resultat i de olika -skala variablerna. Dels
presenteras varje faktor för sig själv med också ett avrundat aritmetiskt medelvärde vilket
görs med funktionerna mean() och round() och då ger den samlade bedömningen om det är
värt att laga eller köpa nytt. En 1 motsvarar att det absolut är värt att laga medan en 5
motsvarar den turning point då det inte längre är värt att laga jeansen.

%% Sammanställning

svarslista = [miljoskala, livsskala, kostskala, tidskala]; %Alla faktorers värde



svar = round(mean([miljoskala, livsskala, kostskala, tidskala])); %Medelvärde avrundat till
heltal

%Utskrivet svar för var kategori

disp(['Med avseende på miljön fås siffran: ' ,num2str(svarslista(1))])

disp(['Med avseende på livslängd fås siffran: ',num2str(svarslista(2))])

disp(['Med avseende på kostnad fås siffran: ',num2str(svarslista(3))])

disp(['Med avseende på tidsåtgång fås siffran: ',num2str(svarslista(4))])

disp(' ')

for i=1:length(svar) %Det slutgiltiga svaret skrivs ut

if svar(i) == 1

disp(['Aritmetiskt medelvärde ger: ',num2str(svar(i)),' och är därför definitivt värt att
laga'])

elseif svar(i) == 2

disp(['Aritmetiskt medelvärde ger: ',num2str(svar(i)),' och är därför värt att laga'])

elseif svar(i) == 3

disp(['Aritmetiskt medelvärde ger: ',num2str(svar(i)),' och är därför troligen värt att
laga'])

elseif svar(i) == 4

disp(['Aritmetiskt medelvärde ger: ',num2str(svar(i)),' och är därför troligen inte värt att
laga'])

else

disp(['Aritmetiskt medelvärde ger: ',num2str(svar(i)),' och är därför inte värt att laga'])

end

end
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Sammanfattning:

Denna rapport behandlar en kortare studie av Multikriterieanalys (MKA) för underlag till
modellutveckling. En rapport av Rosén et. al. (2009) har lästs där den teoretiska grunden
samt tillämpning av MKA beskrivs, betoning från vårt håll läggs utifrån denna rapport på
linjära additiva metoder. Utifrån detta dras slutsatsen att vår egna bedömningsmetod kommer
utformas utifrån MKA och sedan lämpas för vårt specifika projekt.



Denna rapport syftar till studera Multikriterieanalys (MKA) som bedömningsmetod till vår
modellutveckling. MKA undersöktes kort i förstudien men för att få en fördjupad inblick och
kunna använda sig av detta lästes rapporten Multikriterieanalys för hållbar efterbehandling -
metodutveckling och exempel på tillämpning (Rosén et. al. 2009). Rapporten beskriver
grunderna av MKA och olika typer som finns, samt ger ett exempel på tillämpning av
metoden.

MKA är en metod för att jämföra olika alternativ och är lämplig när flera olika typer av
kriterier ska vägas samman, både kvalitativa och kvantitativa (Rosén et. al. 2009). Enkelt sett
går metoden ut på att identifiera de olika alternativen som ska jämföras (i vårt fall ‘Laga’
eller ‘Köpa nytt’) och samtidigt besluta om vilka kriterier som ska undersökas (i vårt fall ett
antal miljöfaktorer samt de sociala faktorerna: pengar, tid och livslängd). För varje alternativ
evalueras vardera kriterium för sig enligt en bestämd metod och sedan slås dessa ihop i en
sammanförd bedömning. Den slutliga bedömningen för vardera alternativ jämförs sedan och
alternativen rankas, det bäst lämpad för syftet blir då tydligt. Om inget val uppnår kraven kan
processen behöva upprepas från start och alternativ och/eller kriterier kan omformas och
bedömas på nytt, MKA kan således vara en iterativ process (Rosén et. al. 2009).

Det finns flera olika varianter av MKA, i Rosen et. al. rapport från 2009 beskrivs 5 stycken
mer ingående, utav dessa var en speciellt intressant för vårt projekt, så kallade ‘linjära
additiva metoder’. Metoden beskrivs som en av de vanligaste och enklaste inom MKA och
går ut på att samtliga kriterier poängsätts och vägs ihop till den sammanvägda bedömningen
via ett viktningssystem. För varje kriterium undersöks och jämförs vardera alternativ ofta mot
ett så kallat ‘nollalternativ’, vilket innebär utfallet om inget av alternativen väljs. Denna
jämförelse ger poängsättningen (R) för kriteriet och sedan har en vikt (W) för det kriteriet
bestämts av beslutsfattaren vid utformning av bedömningsmetoden (Rosén et. al. 2009). Den
sammanlagda bedömningen blir sedan summan av detta för samtliga kriterier enligt ekvation
1 nedan. Slutbetyget ovan jämförs sedan på en poängskala.

(1)𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 =  Σ 𝑊
𝑖
𝑅

𝑖

Senare i rapporten visar Rosén et. al. (2009) på en tillämpning av MKA, där beskrivs att olika
MKA varianter ofta kombineras för att få till en metod perfekt lämpad för fallet som ska
behandlas. Där poängteras även att viktning av kriterier, som nämnts i tidigare stycke, kan
användas men behövs inte om alla anses lika viktiga, detta bestäms av beslutsfattarna på ett
transparent sätt.

Slutsats:
MKA är lämpligt att använda i vårt projekt där olika typer av faktorer, både ekologiska och
sociala, ska jämföras och på något sätt vägs ihop. Vidare lär vår skattningsmetod utgå ifrån en
linjär additiv metod och sedan revideras för att anpassas till vårt projekt.



Referens:

Rosén, L., Back P.E., Söderqvist, T., Soutukorva, Å., Brodd, P. & Lars Grahn (2009).
Multikriterieanalys för hållbar efterbehandling - metodutveckling och exempel på tillämpning
(Rapport 5891), Stockholm: Naturvårdsverket.
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Sammanfattning
Denna L-rapport har många tabeller som visar på de olika data vi har hittat över eco-cost.
Framtagandet är faktorer som ska analyserar vidare i modelleringen i projektet har också
genomförts. Faktorerna är Global Warming Potential (GWP), sötvattnets eutrofiering, marin
eutrofiering, markförsurning, vattenanvändning samt utvinning av olja. Maria har mest kollat
på blixtkedjan, Johanna och Sara på jeans och Johanna på bomullstråden. Datan används
sedan vidare i modelleringen av problemet av Siri och Astrid. De jeansdata som har hittats
och använts är från specifika jeans-modeller.



Eco-cost samt olika indikatorer av utsläpp för
jeans, gylf och tråd
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I detta dokument ska vi sammanfatta alla olika faktorer som vi hittar och är bra, samt
eco-cost för de olika faktorerna. Dessa faktorer är Global Warming Potential (GWP),
markförsurning, sötvattnets och havets eutrofication, fossil utarmning samt
vattenanvändning.

Eco-cost [€/enhet]
Tabell 1. Tabell över de eco-cost som finns. De grönmarkerade raderna är de faktorerna som ska
räknas med, medans de röda är irrelevanta för vidare bearbetning.

Faktor Enhet Pris, €/Enhet Källa

GWP kg CO2 equivalent 0.116 (Eco-costs 2021)

Acidification kg SO2 equivalent 8.75 (Eco-costs 2021)

Eutrophication
freshwater

kg P equivalent 14.38 (Eco-costs estimate
EPDs u.å.)

Eutrophication
marine

1 kg N equivalent 20.87 (Eco-costs estimate
EPDs u.å.)

ADP, abiotic
depletion potential,
metals and minerals

1 kg Sb oklart i källan (Eco-costs estimate
EPDs u.å.)



Faktor Enhet Pris, €/Enhet Källa

Ecotoxicity kg Cu equivalent 340.0 (Eco-costs 2021)

Fertilizer-N kg Fertilizer-N 0.67 (Data u.å.)

Fertilizer-P kg Ferilizer-P 0.21 (Data u.å.)

Crude Oil EU
General (excl.
combusion)

kg Oil 0.035 (Data u.å.)

Crude Oil US
General (excl.
combustion)

kg Oil 0.060 (Data u.å.)

Water, China m3/m3 0.72 (Eco-costs resource
scarcity u.å.)

Water, India m3/m3 1.0 (Eco-costs resource
scarcity u.å.)

Water, USA m3/m3 0.56 (Eco-costs resource
scarcity u.å.)

Water, Medel m3/m3 0.76

Land-use, China m2 5.25 (Eco-costs land-use
u.å.)

Land-use, India m2 3 (Eco-costs land-use
u.å.)

Land-use, USA m2 2.25 (Eco-costs land-use
u.å.)

Land-use, Medel m2 3.5

Vi har valt data från Kina, USA och Indien eftersom de är de tre största producenterna av
bomull i världen (bomull - Uppslagsverk - NE.se u.å.).

Eco-cost för varje enskilt land finns på
https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/eco-costs-land-use/#av_section_2.

(definiering av alla faktorer https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/eco-costs-emissions/ )

https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/eco-costs-land-use/#av_section_2
https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/eco-costs-emissions/


Jeans
Tabell 2. Miljöfaktorer för produktionen av olika sorters jeans, cradle to gate.

Faktor Enhet/jeans Värde Produkt Källa

GHG kg CO2 eq. 20.0 Levi’s 501 medium stonewash
jeans

(Levi Strauss & CO.
2015)

kg CO2 eq. 13,1 Nudie Jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

kg CO2 eq 6.50 Adult female trouser jeans,
vikt 447 g (Brazil)

(Morita et al. 2020)

kg CO2 eq 7.86 Adult male trouser jeans, vikt (Morita et al. 2020)

kg CO2 eq 8.94 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

kg CO2 eq 8.46 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Vattena
nvändni
ng

liter H2O 2922 Levi’s 501 medium stonewash
jeans

(Levi Strauss & CO.
2015)

m3 H2O 7.24 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

m3 H2O 2.85 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

m3 H2O 6.01 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

(Freshw
ater)
Eutroph
ication

g PO4-e 37.4 Levi’s 501 medium stonewash
jeans

(Levi Strauss & CO.
2015)

kg P-eq 0.00608 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

kg P-eq 0.00558 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

kg P-eq 0.00366 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Terrestri
al
acidific
ation

kg SO2-eq 0.041 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

kg SO2-eq 0.067 Nudie Jeans Lean Dean Lost (Åslund Hedman 2018)



Faktor Enhet/jeans Värde Produkt Källa

Legend

kg SO2-eq 0.013 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Land
Occupat
ion

m2/year 10.3 Levi’s 501 medium stonewash
jeans

(Levi Strauss & CO.
2015)

Adiotic
depletio
n

mg Sb-e 151.9 Levi’s 501 medium stonewash
jeans

(Levi Strauss & CO.
2015)

Marine
eutrophi
cation

Kg N-eq 0.019 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

Kg N-eq 0.01 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

Kg N-eq 0.014 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Agricult
ural
land
occupati
on

m2 a 0.81 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

m2 a 0.59 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

m2 a 0.41 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Urban
land
occupati
on

m2 a 0.173 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

m2 a 0.081 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

m2 a 0.093 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Natural
land
transfor
mation

m2 0.0037 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)

m2 0.0015 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

m2 0.0016 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

Fossil
depletio
n

Kg oil-eq 4.86 Nudie jeans Lean Dean Lost
Legend

(Åslund Hedman 2018)



Faktor Enhet/jeans Värde Produkt Källa

Kg oil-eq 2.66 Nudie Jeans Tilted Tor Dry
Royal Embo

(Åslund Hedman 2018)

Kg oil-eq 2.63 Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions

(Åslund Hedman 2018)

(Google, hur mycket tyg går det åt till ett par jeans, 389  000, 2022-04-26)
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/186000-186999/186223-2_85010362006_arb.pdf

Ett bar byxor strl M behöver 140 cm *1,5m tyg

Tabell 3. Medelvärde från Tabell 2 över de olika jeansen presenterade i Tabell 2.

Faktor Medelvärde enhet per jeans Eco-cost, €/enhet

GWP 10.81 kg CO2 eq 0.116

Sötvattens eutrofiering 0.01318 kg PO4-eq 14.38

Marin eutrofiering 0.01433 Kg N-eq 20.87

Markförsurningen 0.054 kg SO2-eq 8.75

Vattenanvändning
(Baseline water stress)

4.7555 m3 H2O 0.76

Utvinning av olja 3.3833 Kg oil-eq 0.060

Terrestrial acidification, ändringar i markkemin följt av deposition av näringsämnen i
försurande former. NOx, NH3 och SO2 är med och påverkar.

De faktorerna vi väljer att undersöka i denna rapport är GWP, eutrofikationen i hav och
sötvatten, markförsurning, landanvändning, markanvändning samt utvinningen av olja.

Eco-cost för ett par jeans
Ur Tabell 3  kalkyleras eco-cost för ett par jeans. Uträkningen
1. 25396 +  0, 18952 + 0. 2990671 + 0. 4725 + 3. 61418 + 0. 202998 = 6. 0322
Ett par jeans har eco-cost 6.0322 €. Detta baserad på ett medelvärde av de olika modellerna
av jeansen. Dessa olika modeller är de sex modellerna: Levi’s 501 medium stonewash jeans,
Nudie Jeans Lean Dean Lost Legend, Adult female trouser jeans, vikt 447 g (Brazil), Adult male
trouser jeans (Brazil), Nudie Jeans Tilted Tor Dry Royal Embo och Nudie Jeans Grim Tim
Conjunctions. De faktorer som beaktades var GWP, Sötvattnets eutrofiering, marin eutrofiering,
markförsurning, vattenanvändning samt utvinning av olja.

https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/186000-186999/186223-2_85010362006_arb.pdf


Ett par jeans har eco-cost 6.0322 € med avseende på GWP, sötvattens eutrofiering, marin
eutrofiering, markförsurningen, vattenanvändning samt utvinning av olja.

Blixtlås

Eco-cost för en dragkedja
En del av ett par jeans är en dragkedja i kombination med en metallknapp eller en uppsättning
av metallknappar för själva gylfen. I denna rapport togs beslutet att enbart jeans som har en
dragkedja i gylfen kommer att undersökas i metoden. Detta beslut togs eftersom att det är
lättare för en individ att reparera eller ersätta en dragkedja än vad det är att byta ut de knappar
som används för jeans. Detta innebär även att knappen på jeans med dragkedjor kommer
exkluderas i modellen av samma anledning som jeans med knappgylf. En dragkedja består
ofta av flera olika material (Tribuzi et.al 2014). För jeans används metalldragkedjor för att de
är mer slitstarka än dragkedjor i andra material. Det vanligaste materialet för själva häktorna
och löparen i dragkedjan är aluminium (Tribuzi et.al 2014). Tyget kring dragkedjan består
vanligtvis av bomull och olika varianter av polyester. Här gjordes avgränsningen att tyget
kring dragkedjan endast skulle bestå av bomull eftersom arbetet fokuserar på jeans som är
hundra procent bomull. Enligt Arvidsson (2019) är vikten av en dragkedja 0,013 kg, denna
vikt har antagits i detta arbete. Baserat på detta gjordes avgränsningen att vikten för alla
dragkedjor för jeans alltid väger 0,013 kg. Vidare antogs vikten på dragkedjan vara 0,011 kg
för aluminiumet i dragkedjan och att resterande 0,002 kg var bomullstyg. Detta antagande
baserades på att densiteten för aluminium är högre än för bomull, majoriteten av vikten
kommer därav vara aluminium. Eftersom att data kring dragkedjor var svår att erhålla så
användes eco-costs-kategorierna som erhölls i livscykelanalyserna för jeans. då kunde
eco-costs erhållas för aluminium och bomull (Eco-costs Data u.å.). Därefter multiplicerades
dessa värden för aluminium och bomull med respektive vikt för att erhålla eco-cost-värdet av
en dragkedja (Eco-costs Data u.å.). För eutrofiering fanns det endast en total eco-cost och
utifrån livscykelanalyserna till jeansen behövdes eco-costs för både marin eutrofiering och
eutrofiering för sötvatten. Utifrån detta beräknades värdena genom att multiplicera de olika
eco-costsen för bomull och aluminium, som erhölls från Eco-costs estimate EPDs (u.å.), med
de värden för marin eutrofiering och eutrofieringen för sötvatten som fanns i Eco-costs Data
(u.å.). Resultaten för aluminium ses i Tabell 4, bomull i Tabell 5 och för en hel dragkedja i
Tabell 6.

Tabell 4. Eco-costs för aluminium, vilket är materialet i dragkedjor.

Eco-costs faktor Värde [€/kg] Värde [€/blixtlås] Källa

GWP 1,0236084 0,011259692 (Eco-costs Data u.å.)

Eutrofiering sötvatten 0,24979809 0,002747779 (Eco-costs Data u.å.)

Eutrofiering marin 2,93209E-14 3,2253E-16 (Eco-costs Data u.å.)



Eco-costs faktor Värde [€/kg] Värde [€/blixtlås] Källa

Markförsurning 3,0798E-14 3,38778E-16 (Eco-costs Data u.å.)

Vattenanvändning
(Baseline water stress)

0,004931572 5,42473E-05 (Eco-costs Data u.å.)

Utvinning av olja 1,74034E-09 1,91438E-11 (Eco-costs Data u.å.)

Tabell 5. Bomull i tygbitarna som sitter på dragkedjan.

Eco-costs faktor Värde [€/kg] Värde [€/blixtlås] Källa

GWP 0,057389182 0,000114778 (Eco-costs Data u.å.)

Eutrofiering sötvatten 0,002417718 4,83544E-06 (Eco-costs Data u.å.)

Eutrofiering marin 1,66867E-12 3,33734E-15 (Eco-costs Data u.å.)

Markförsurning 1,04577E-13 2,09154E-16 (Eco-costs Data u.å.)

Vattenanvändning
(Baseline water stress)

0,026089473 5,21789E-05 (Eco-costs Data u.å.)

Utvinning av olja 0,78441729 0,001568835 (Eco-costs Data u.å.)

Tabell 6. Totala eco-costs för en hel dragkedja.

Eco-costs faktor Totala värdet för dragkedjan

GWP 0.011374471

Eutrofiering sötvatten 0.002752614

Eutrofiering marin 3.65987E-15

Markförsurning 5.47932E-16

Vattenanvändning (Baseline water stress) 0.000106426

Utvinning av olja 0.001568835

Bomullstråd

Tabell 7. Eco-costen är för själva processen/materialet och inte efter konsumtion. Alltså crade-gate.
Enheten är €/kg material. Här är alla miljökostnader som ingår i Idemat medräknande.



Faktorer Enhet Eco-cost per enhet Källa

Cotton, USA €/kg 1.00 (Vogtlander 2021)

Cotton, China/India €/kg 0.94 (Vogtlander 2021)

Bio-cotton, USA €/kg 0.85 (Vogtlander 2021)

Bio-cotton, China/india €/kg 0.91 (Vogtlander 2021)

Cotton, market mix
(China, India, USA)

€/kg 0.96 (Data u.å.)

pretreatment of cotton €/kg 0.285 (Vogtlander 2021)

spinning cotton 150 dtex €/kg 0.538 (Vogtlander 2021)

spinning cotton 100 dtex €/kg 0.807 (Vogtlander 2021)

dyeing, europe €/kg 0.515 (Vogtlander 2021)

dyeing, India €/kg 3.41 (Vogtlander 2021)

Tabell 8. De faktorerna som enligt avgränsningarna ska räknas med för de olika stegen i
framställningen av en tråd gjord av bomull som används i lagningen av jeans.

Faktorer Enhet Värde Eco-cost/enh
et

Källa

Cotton, trade mix (China,
India and USA)

kg bomull 0.91746 -

GWP kg CO2 eq 1.21 0.14036 (Data u.å.)

Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 2.06E-12 2.962E-11 (Data u.å.)

Marin eutrofiering Kg N-eq 4.85E-14 1.012E-12 (Data u.å.)

Markförsurning kg SO2-eq 3.73E-10 3.2638E-9 (Data u.å.)

Vattenanvändning m3 H2O - 0.7396 (Data u.å.)

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0.0375 (Data u.å.)

Pretreatment of cotton kg bomull 0.203 -

GWP kg CO2 eq 1.75 0.203 (Data u.å.)

Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 1.03E-13 1.48E-12 (Data u.å.)

Marin eutrofiering Kg N-eq 2.77E-15 5.78E-14 (Data u.å.)



Faktorer Enhet Värde Eco-cost/enh
et

Källa

Markförsurning kg SO2-eq 1.09E-09 9.53E-09 (Data u.å.)

Vattenanvändning m3 H2O - 0 (Data u.å.)

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0 (Data u.å.)

Spinning cotton 150 dtex kg tråd 0.39672063 -

GWP kg CO2 eq 3.42 0.39672 (Data u.å.)

Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 0 0 (Data u.å.)

Marin eutrofiering Kg N-eq 0 0 (Data u.å.)

Markförsurning kg SO2-eq 7.21E-10 0.00000063 (Data u.å.)

Vattenanvändning m3 H2O - 0 (Data u.å.)

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0 (Data u.å.)

Dyeing, India kg tråd 0.36656 -

GWP kg CO2 eq 3.16 0.36656 (Data u.å.)

Sötvattens eutrofiering kg PO4-eq 4.06E-11 5.838E-10 (Data u.å.)

Marin eutrofiering Kg N-eq 7.33E-12 7.33E-12 (Data u.å.)

Markförsurning kg SO2-eq 2.01E-09 1.75E-8 (Data u.å.)

Vattenanvändning m3 H2O - 0 (Data u.å.)

Utvinning av olja Kg oil-eq - 0 (Data u.å.)

Avgränsningar
Enligt tabell 8 så ses att det bara är de sex faktorerna GWP, sötvattnets eutrofiering, marin
eutrofiering, markförsurning, vattenanvändning samt utvinning av olja som räknas med i det
totala eco-kostnaden för bomullstråden.

Eco-cost för 1 kg tråd
Vi väljer att räkna med att bomullen kommer från en mix av Kina, Indien och USA vilket
leder till att eco-cost för materialet bomull är 0.91746 €/kg. Sedan ska bomullen renas, detta
kostar 0.203 €/kg. Sedan ska bomullen spinnas, detta väljs till 150 dtex eftersom en tråd
hittades i L-10 som var 118 dtex, så avrundas detta uppåt. Eco-cost för spinnandet är bomull
kostar  0.397 €/kg. Till sist ska tråden färgas, detta görs i Indien eftersom det är nära där
bomullen plockas - detta har eco-cost 0.367 €/kg.



Totalt för ett kilo tråd är eco-cost 1.8845 €/kg tråd.

Eco-cost för 1 cm tråd
100 m färgad bomullstråd väger 20 g (Bomullstråd ljusblå 100m (5826) - Tråd - Sybehör -
Tygvaruhuset.se u.å.). Det går alltså 5000 m tråd på 1 kg tråd. 500 000 cm tråd har eco-cost
1.8845 €. 1 meter tråd har eco-cost 0.000376892 € och en centimeter tråd har kostnaden
0.00000376892 €.

Totalt för en cm tråd är eco-cost 3.769 E-06 €.
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Sammanfattning

Medelvärde för kostnad vid lagning är 672 kr. Värt att notera är att hålen i denna studie är
stora i medelvärde och svåra att laga (i medelvärde 6.0 i en trasighetsskala mellan 1-10).
Tiden som jeansen håller efter lagning är i medelvärde 3.42 år.



Sammanställning av enkät till skräddare

När är ett par jeans för trasiga för att lagas? 2

Olika hål 2
Hur trasiga? (skala mellan knappt trasig - extremt trasig) 2
Hur länge håller jeansen efter lagning? 3
Pris lagning 3
Hur går lagningen av hålet till? 4

Repamera Frida Tibblin Citron, Skräddare Ellen Wiström, kungsatelje och 3 andra som inte
ville nämnas vid namn har bidrag till en enkät vi har skickat ut till skräddare i Sverige. Vi har
skickat ut denna till 80+ skräddare och har fått sex stycken som svarat.

När är ett par jeans för trasiga för att lagas?
Svaren varierar från aldrig, “när tyget går sönder när man drar i det över en större yta”, så
länge de finns tillräckligt mycket tyg för att kunna lappa ihop till en byxa, nästan hur slitna
som helst.

Slutsats: ett par jeans är för trasiga för att lagas om de inte hänger ihop över stora partier,
och går att dra sönder lätt.

Olika hål

Hur trasiga? (skala mellan knappt trasig - extremt trasig)

Hål storlek hål (cm) medelvärde median Antal svar

1. 4x2, ett litet förslitningshål
på rumpan

2.17 2 6

2. 20x10x4st, stora hål
framsida jeans - ser ut som
mode

7.75 7.5 4

3. gylf sönder 3 3 4

4. stort hål på ena rumpan,
20z10cm

6 5.5 4



5. Två stora hål över hela
rumpan, 60x15cm

7.5 7.5 2

6. Hela sömmen längs hela
benet sönder, 40x5cm

8 8 5

7. sönderslitna från krotch
upp till midjeband,
30x20cm

7.25 4

Medelvärde totalt 6.0 5.4

Hur länge håller jeansen efter lagning?

Hål storlek hål (cm) Antal år
jeansen
håller
(medelvärde)

Medianvärde
Antal år

Antal svar

1. 4x2, ett litet förslitningshål på
rumpan

4 4 6

2. 20x10x4st, stora hål framsida jeans
- ser ut som mode

3.5 4 4

3. gylf sönder 3.8 4 5

4. stort hål på ena rumpan, 20z10cm 3.1 2.75 6

5. Två stora hål över hela rumpan,
60x15cm

3.9 3 6

6. Hela sömmen längs hela benet
sönder, 40x5cm

3 2 5

7. sönderslitna från crotch upp till
midjeband, 30x20cm

2.7 2 4

Medelvärde totalt 3.42 år 3.1 år

Vid hål 7 skulle en skräddare välja att inte laga hålet, och en var tveksam till lagning.

Pris lagning

Hål storlek hål (cm) Medelvärde pris Antal svar



lagning (kr)

1. 4x2, ett litet förslitningshål på
rumpan

303 6

2. 20x10x4st, stora hål framsida jeans
- ser ut som mode

950 6

3. gylf sönder 469 4

4. stort hål på ena rumpan, 20z10cm 498 6

5. Två stora hål över hela rumpan,
60x15cm

817 6

6. Hela sömmen längs hela benet
sönder, 40x5cm

825 6

7. sönderslitna från crotch upp till
midjeband, 30x20cm

840 5

Medelvärde totalt 672 kr

Hur går lagningen av hålet till?

Hål storlek hål (cm) Laga hur antal svar

1. 4x2, ett litet
förslitningshål
på rumpan

Förstärka inifrån med en lapp, sedan sy tätt
(raksömmar/zickzaka) på ovansidan i samma färg
som tyget.

6

2. 20x10x4st, stora
hål framsida
jeans - ser ut
som mode

Mer kreativa lösningar föreslås, t.ex.
kontrasterande tyg och synliga handstygn bakom
de stora hålen i jeansen. Men även här lappning
och att sy över med raksöm.

3. gylf sönder byta dragkedja/låset/gylf 5

4. stort hål på ena
rumpan,
20z10cm

Svår bit att få till pga formen på mönsterdelen,
lapp under trasigt ställe och zickzaka runtom

6

5. Två stora hål
över hela
rumpan,
60x15cm

liknande som innan, en uppmannar till att dessa
kommer gå sönder på andra ställen snart.



6. Hela sömmen
längs hela benet
sönder, 40x5cm

Sprätta isär + ta bort delar av gylf + lapp under
trasigt ställe och sy över. Klippa bort fransar
också.

6

7. sönderslitna
från crotch upp
till midjeband,
30x20cm

samma som innan + ev. sy om gylf. En säger att
de visar på skitkvalite och skulle bara laga om
kunden vill betala. Trycker på att de kommer gå
sönder igen.

6

Sammanfattat Vid lagning av jeans så förstärk alltid med en lapp under och sy
över tätt. Både zickzak och raksöm används. Vid hål nära
gylfen - även fast gylfen inte är sönder - så kan gylfen ändå
behöva bytas.
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Handledare 
Erik Nilsson 

Genomgång av produktval för litteraturstudie och presentation. 
 

 

  



 
Tid: 12.00 
Plats: Fågelsundet 
 
Närvarande:  Maria Mattsson, Johanna Molin, Astrid Ramberg, Siri Westerblom,  
personer  Torun Allansson & Sara Nyberg 
 

 

Dagordningen för projektgruppsmötet 

 
1)   Val av produkter 

Beslut om vilka tre produkter som vi sätter oss in i totalt innan vi väljer vilken slutgiltig 
produkt som ska undersökas. Diskussion fördes kring ett antal förslag. De tre produkterna 
som valdes blev cykelslang, jeans och kängor. 
 

2)  Genomgång av presentation och projektplan 
Presentationen behandlas och förbereds inför presentationen. Därefter så kördes 
presentationen igenom en gång  

 
3)   Till nästa gång 

Till nästa möte så ska presentationen ha genomförts. 
 
 
Vid protokollet 
Maria Mattsson 
 
 
Justeras 
Sara Nyberg  

 



Självständigt arbete i miljö-
och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod

W-22-92 / P-02

Datum 2022-04-04 Ersätter

Författare

Maria Mattsson

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Etablering av projektupplägg, arbetsgång och struktur



Tid: 14.22

Plats: Fågelsundet, Geocentrum

Närvarande personer:

Torun Allansson, Astrid Ramberg, Johanna Molin, Sara Nyberg, Maria Mattsson

1)   Meddelanden

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon
aktivitet eller annan löpande verksamhet.

Möte med Erik kl 10-11 imorgon!

- Alla ska ha kollat på dokumentationsfilmerna och dokumenten på Studium innan
mötet på måndag.

- Johanna och Sara ska göra det innan nästa möte, övriga har gjort det

- Hur vi jobbar tillsammans, tider, plats, mötesstruktur, mötesregler, pauser etc.
- Plats:

- Sara gillar: EBC, (Geo) kan tänka mig Ångan.
- Siri: Inget fan av Geo, föredrar Ångan då hon läser Termon också,

EBC och Blåsen. Gärna på plats
- Torun: Tycker att det vore nice om vi kunde skifta mellan veckorna,

gillar Geo, Ångan och eventuellt nation.
- Astrid: Spelar inte någon större roll, så länge det är på plats! <3

Kanske anpassat efter var det finns grupprum, så att man kan anpassa
plugg efter grupprum.

- Maria: Älskar Geo, kan tänka mig ångan och EBC också
- Johanna: Gillar EBC och ångan, även nere på stan.

- Tider:
- 6 timmar per dag, för måndag-fredag. Ospecificerat om det är 6 timmar

inklusive eller exklusive lunch.
- Mötesstruktur:

- Bra med fingrar och hålla upp dem. Projektledaren/ordföranden ger
ordet till personen med ett finger i luften.

- Jazzhands för att visa medhåll.
- Vi försöker att alltid ha dagordning och med en sekreterare per vecka.

Bra att vi skriver ner frågor och funderingar inför mötena när man
kommer på dem så att man inte glömmer dem.

- Viktigt att möten börjar den tiden vi har sagt att de börjar. Samt att vi
säger att vi ska vara på plats en viss tid så att vi kan “snacka” av oss
och sedan så startar vi mötet kanske kvart över. Riktlinje,



projektledaren har koll på klockan och känner efter med gruppen om
paus behövs.

- Spelregler/Hur vi jobbar gemensamt:
- Spelregler:

- Säg det eller glöm det. Om du inte har sagt det till den berörda
personen så får du inte bli irriterad över det.

- Skilja på sak och person.
- Peppa varandra. Gärna med fika

- Mötesregler:
- Innan möte: Ha en må-runda (cirka 15 minuter)
- Greja inte med telefonen och dylikt under ett möte.

- Bestämma schema för veckan (gemensamma mötestider).
- Förslag: Lägga upp nästa veckas arbete på fredagar.
- Möte tisdag med handledare klockan 10.
- Möte onsdag för att bestämma vilka produkter som vi undersöker.
- Sista arbetsdagen varje vecka klockan 10 (ungefär) så läggs nästa veckas

arbete upp. Max 1 timmes arbete då.
- Sara kan tänka sig att ha mötet på fredag med Kenneth.
- Jobba aldrig längre än 17.

- Bestämma tid för möte på torsdagen
- Plats för att falla tillbaka på: Geo.
- Behöver nog ett långt möte för att etablera produkten och sammanställda

researchen.
- Färdig L-rapport ska vara skriven onsdag kväll, en för varje par som kollar

respektive produkt.
- Byter dag från onsdag till torsdag på grund av schemakaos. Sedan så har vi då

ett zoom-möte 8.00. Under det mötet så lägger vi upp arbetet baserat på vilken
produkt som har valts också. Efter mötet så hänger vi.

- På fredag så ses de som kan från 10 på EBC (de som inte kan droppar in när
de kan).

- Guldkant!
- Badminton
- Öla eller lyxfika efter milstolpar.

- Dag och tid för produktbestämning och val av metod (onsd 6/4, fre 8/4?)
- Torsdag morgon klockan 8.00 (ungefär) på zoom

- Bestämma när folk är sekreterare
- Detta bestämdes i det interna schemat.

- Vem ansvarar för att ha koll på dokumentet om Självständigt arbete?
Maria och Torun.

- Administrativa bestämmelser, typsnitt, tempus m.m.
- Typsnitt: Times new roman
- Tempus: Dåtid.
- Storlek på text: 12



- Figurtext: 11, kursiv. Punkt efter figursiffran. Stor bokstav på figur och tabell i
text.

- I siffror med decimaler, punkter som decimaler.
- Radavstånd: 1,15
- Slutrapport i Latex.

- Språkverkstaden
- De som är intresserade och känner att de har tid prioriterar detta för att

förbättra sina respektive skrivanden.
- mendeley? Annat sätt att spara metadata? - Zotero

- Zotero känns smidigt. Torun kan visa hur Zotero funkar och hur vi då får rätt
referenser och så vidare. Torun kollar vidare på Zotero. Detta följs upp till
nästa möte.

- Kenneth och Erik - skicka in reviderad projektplan?
- Vi skickar in en reviderad projektplan till både Erik och Kenneth efter mötet

med Erik.
- Hur ska vi dela upp informationssökningen?

- Cykelslang: Sara, Johanna
- Jeans: Siri, Torun
- Kängor: Maria, Astrid

- Hur ofta vill vi officiella möten?
- 1-2 gånger i veckan.

- Gör en administrativ rapport!
-Astrid ansvarig för det administrativa som nämns i detta protokoll :)

Vid protokollet

Maria Mattsson

Justeras

Johanna Molin



Självständigt arbete i miljö-
och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-22-92 / P-03

Datum
7/4

Ersätter

Författare
Maria

Handledare
Erik Nilsson

Rapportnamn
Produktval och metodinriktning



Tid: 9.15

Plats: Grupprum 101154 på ångströmslaboratoriet

Närvarande personer:

Astrid Ramberg, Torun Allansson, Johanna Molin, Siri Westerblom & Maria Mattsson.

Dagordningen och protokoll

- Lista med namn, rapportnamn och kod (där det anges vilken rapport som vem har
skrivit)

- Förtydliganden gjordes för att förtydliga strukturen.
- Ska L-rapporterna vara med i ärendeloggen?

- Ja, fixat.
- uppföljning zotero

- Vi försöker med zotero och vi tror på det som referenssystem.
- Kenneth och Erik - skicka in reviderad projektplan till kenneth?

- Den reviderade är nästan färdig och ska skickas in till Kenneth. Skickas in så
fort metodiken och produkterna har valts.

- Påskveckan, hur gör vi?
- De som vill och jobbar under påsk får det. Inga möten. INGEN FÅR JOBBA

IHJÄL SIG! Om ni gör det så får ni inte bli sura på andra som inte har gjort
det.

- vem bokar grupprum & justerar?
- Sekreterarens ansvar att hitta en justerare som var närvarande vid mötet.
- Utses på varje möte.

- Möte med Mathilda fredag den 8/4
- Möte från 15 med Mathilda.

- LaTeX?
- Vi testar att göra nästa L-rapport i LaTeX för dem som vill.

- Välja produkt/metodfokus
- Val av produkt:

- Jeans. Specifikt bomullsjeans.
- Val av metod:

- Hjärtat av vårt projekt <3
- MKB: Siri och Johanna (ansvarig för L-rapport är Siri)
- LCA: Astrid och Maria (ansvarig för L-rapport är Maria)
- Kolla mer på Jeans: Torun och Sara. (ansvarig bestäms mellan dem)

- Det hamnar även på Torun och Sara att sammanställa från
kängorna och cykelslangar. Inte för mycket på detta.

- vilka typ av turning point; hur ser vi på resurser/faktorer?
- Faktorer/spår för turning pointen skrivs i ett separat dokument för att efter

förstudien definiera metoden och turning point.



- Ligger och skvalpar inför mötena som kommer vara vecka 16.
- Typ turning point (Funderingar från Astrid: Hur sätter man siffror och

kvantifierar något som det inte finns siffror på? Hur värderar man något som
inte har något som inte har parametrar från början?)

- Administrativt:
- Den som är ansvarig för en rapport står som författare. I sammanfattningen så

skriver man dock vilka som har gjort hela den rapporten.
- Den är ansvarig för G-rapporten för hela förstudien: Astrid

- Klockan 9, tisdagen den 19e april så sammanställer vi G-rapporten och
skriver våra respektive delar i den. Fram tills dess så är det upp till
varje par att göra sina respektive L-rapporter.

- Imorgon fredag eftermiddag så har vi ett strukturmöte inför vecka 16, 13.00.

Vid protokollet

Maria Mattsson

Justeras

Torun Allansson



Självständigt arbete i miljö-
och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-22-92 / P-04

Datum
2022-04-08

Ersätter

Författare
Maria Mattsson

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Projektgruppsprotokoll med fokus på arbete som ska
ske vecka 16.



Tid: 13.15

Plats: Biblioteket på EBC

Närvarande personer:

Astrid Ramberg, Johanna Molin, Siri Westerblom, Sara Nyberg, Maria Mattsson & Torun
Allansson

Dagordningen/protokoll

- vem bokar grupprum till nästa möte?
- Ingen, vi ska vara på EBC.

- Grupprum inför vecka 16 bokades också av Sara (till fredagen främst)
- Ordförande utser någon som skriver in i ärendelogg.

- Siri.
- Johanna presenterar schemaförslag för v.16

- Schemaförslag inför vecka 16, gås igenom och godkändes.
- Vilken typ av LCA är vi intresserade av, dvs hur långt i livscykeln tittar vi?

- Efter förstudien så tas beslut kring hur LCA:n ska definieras och användas för
vår modell.

- prioriteringar / alla på samma plan
- Är okej att flexa för alla. Beroende på scheman och så vidare.

- Internt möte bokas klockan 9 på torsdagen den 21a april.
- omfokus i MKB - kanske mer titta på olika skattningar - ok för alla?

- JA!
- möten idag

- Möten snart:
- Torun och Sara kör Kenneth-mötet klockan 14.00 8/4.
- Siri, Astrid, Johanna & Maria har möte med Mathilda på Stuns 15.00

den 8/4.

Vid protokollet

Maria Mattsson

Justeras

Astrid Ramberg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-05

Datum

19/4-22

Ersätter

Författare

Siri Westerblom

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Förstudie och påskåterkoppling



Mötesprotokoll

Tid:  09.15

Plats: EBC bibliotek

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin
Maria Mattsson
Sara Nyberg
Siri Westerblom
Torun Allansson

Dagordning:

1)   Meddelanden

Sara bokar möte med beställare Kenneth imorgon 20/4.

2)   Lägesrapport

Veckoplanering:
Tisdag EBC, Onsdag Geo, Torsdag & Fredag Ångan

Onsdag Guldkant efter inskick, lunch på nation eller fika/uteservering.
Torsdag möte 09 för att planera mittredovisning.
Fredag möte med Handledare kl 14-15 på Zoom.

Kunskap från förstudie:
MKB: hur de funkar, läst om kvalitativa bedömningar, riskanalyser och försök om att hitta en
kvantitativ metod för att jämföra olika konsekvenser/parametrar.

LCA: finns olika sorter, främst för 1 produkt kan bli missvisande. Undersöker olika intressanta
parametrar  ur miljöhänsyn GHG, toxicitet, WF mm.
ECI - environmental cost indicator bedömt en miljöekvivalent till ett värde i euro, gör det enklare
att jämföra.

Jeans: 5 olika rapporter kring produktion och problematiska steg. Hittat rapport kring lagning.
Carbon och Water Footprint beräknade i ekvivalenter hittade.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

L-rapport
Ska göras klart och skicka in idag 19/4.

G-rapport upplägg
Ett stort dokument ca 10-20, läggs in i Latex i efterhand av Siri och Astrid.
Sammanfattning i start, sen ett ihopdrag av mini förstudien av produkter, sedan de olika delarna
för sig: MKB, LCA & Jeans. Appendix med källor och tabell med källinfo.

Projektplan
Revidera och skicka till Kenneth idag 19/4. Behöver även revideras inför mittredovisning.



STUNS möte
Lägesavstämning med Mathilda + lunch, Hubben kl. 12-13
Tisdag eller Onsdag v.19, Siri mejlar och bokar.

4)   Till nästa gång

Gör klart och skicka in G & L-rapporter.

Sekreterare

Siri Westerblom

Justerare

Maria Mattsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-06

Datum

21/4-22

Ersätter

Författare

Siri Westerblom

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Metod och Mittredovisning



Protokoll

Tid:  09.15

Plats: Ångström 10210

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin
Maria Mattsson
Sara Nyberg
Siri Westerblom
Torun Allansson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

-Lunchföreläsning med STUNS idag 21/4
-Astrid spelar kl 20 på forsfestivalen ikväll kom!
-Redovisning STUNS 25/5, alla behöver anmäla sig!

2)   Lägesrapport

Förstudie: Klar och inlagd i Latex. Inskickad på studium.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Presentation
-10 min mittredovisning: Sara och Torun pratar
-Påbörja grund till powerpoint

Metodutveckling
-Brainstorming under förmiddagen
-Möte imorgon 22/4 kl 15.30, Bestämma faktorer och metod

Ärendelogg
Glöm ej fylla i resultat och datum i kolumnerna när något är avklarat

Vid protokollet

Siri Westerblom

Justeras

Astrid Ramberg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-07

Datum

2022-04-25

Ersätter

Författare

Johanna  Molin

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Projektprotokoll efter mittredovisning



Tid: 11.30

Plats: Geo

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin
Maria Mattsson
Sara Nyberg
Siri Westerblom
Torun Allansson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

Frågor och tankar inför nästa projektgruppsmöte (internt möte)

2)   Lägesrapport

Arbetsuppgifter:
- Miljödata för jeans. Sammanställing. Sara
- Miljödata för lagning - avgränsning till lapp och dragkedja. Sara (sitter på onsdag)
- Modell-görande!!! Astrid, Siri, Johanna

- siri tycker testkör i matlab eller python, gruppen håller med (sara, astrid är helt
ok). Torun tycker vi gör på liknade sätt som i systemkursen.

- MIFO, Siri
- Matlab, Astrid
- ECI - för miljön - Johanna

- Enkät till allmänheten - NEJ, vi skippar detta
- Enkät till skräddare, mindre undersökning -  detta tycker vi är intressant. Maria
- PM om vetenskapligt skrivande - en för gruppen ska göras, ska lämnas in 5e maj.

Torun. (inne i ärendelogg)
- Börja på slutrapport? Maria
- Maria tar ansvar för att maila ansvarig person om revidering av förstudie. Maria
- Börja med STUNS pitchfilm, in om en månad. Inte denna vecka eller nästa.

ang. kenneth - vi får inte glömma att resonera kring beteende i diskussionen av vår
slutrapport. Men vi ska inte ha med detta som ett stort fokus i metoddelen.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Maria lägger upp rapportlogg på studium.

4)   Till nästa gång

Avbokad möte imorgon med erik.



Astrid gör en preliminär plan för nästa vecka och skickar ut. Till klockan 12 imorgon så ska vi kolla på
den.

Internt möte kl 9 på måndag.

En och en halv arbetsdag ska alla lägga denna vecka (v.17), tills söndag.

Vid protokollet

Johanna Molin

Justeras

Astrid Ramberg



Självständigt arbete i miljö-
och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-22-92 / P-08

Datum
2a maj - 22

Ersätter

Författare
Johanna Molin

Handledare
Erik Nilsson

Rapportnamn
Interntmöte måndag morgon



Förslag till projektgruppsmöte / protokoll (tag bort denna rad)

Tid: 8.30

Plats: Öland

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin
Maria Mattsson
Sara Nyberg
Siri Westerblom (på zoom)
Torun Allansson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

- vem bokar grupprum till nästa möte?
- Ordförande utser någon som skriver in i ärendelogg.

- Torun
- Vem laddar upp rapportloggen?

- Johanna

Lägesrapport
Vad gjorde folk förra veckan:
Maria - reviderad förstudie ska in, detta har Maria kollat med Cecilia. Maria vill gärna att vi
går igenom MKB och de som andra undersökt - hjälp med revidering behövs av hela
gruppen. Finns två alternativ, att vi gör det tillsammans eller att vi alla kollar separat.
Gruppen bestämmer att vi gör detta tillsammans med Maria.

Brainstorma eller dela ut vilka skräddare vi ska skicka ut enkäten till. Sara har två kontakter.
Pratar mer om detta senare.

Sara - Osäker på vilka siffror vi ska använda, dvs från företag eller oberoende eller
alternativt medelvärde. Smart kanske att beräkna tråd som bomull när de gäller klimatdata.
Sammanställt värdet i en tabell.

Astrid - suttit i matlab. Gick bra. Vi har en modell. Miljöfaktorerna skattas mha ECI och
läggs ihop en som en faktor. Kostnad, tid och livslängd skattas emot varandra (1:1). Väger
area hål mot hel byxa.

Johanna - ignorera källan som säger annorlunda. Hittar inte värden på vattenförbrukning
eller markanvändning. Kanske jämföra olika värden i en osäkerhetsanalys. Skatta vatten på
annat sätt - inte glömma bort denna viktiga faktor!

Torun - Populärvetenskapligt, hittat bok “populärvetenskapens poetik och retorik” av henrik
Brändén. Väldigt intressant bok. Torun tänker att vi gör en användarvänlig lathund. Har



skrivit klart PM till hjälp för gruppen när vi skriver populärvetenskaplig. Väldigt kul bok
verkar det som!

Siri - Vetenskapliga metod (de som cecilia tog upp). Hittade två länkar, naturvårdsveket
(källan finns inte längre kvar att hitta direkt via powerpointen som cecelia presenterade), samt
en annan som är bra. 79 sidors rapport på multikriterieanalys. Hur man väger ihop saker som
kommer från olika bakgrund. Finns 5 olika metoder, en är bra, linjär additiv metod - väldigt
likt det vi gjort. POängskala till 1-100.

Overall är vi nöjda med att komma så långt med arbetet.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Revidera LaTex
Maria berättar om jobbig tid med LaTex under förra veckan och föreslår att vi slopar detta i
framtiden. Astrid tycker det är dumt att göra extrajobb, t.ex. alla & - tecken måste fixas. Siri
vill att vi fortsätter i LaTex, men förstår om vi väljer annorlunda. Vi röstar 3 emot och 1 för.
Gruppen väljer nu att skriva i google docs. Johanna är ansvarig för det visuella i drive.

4)   Till nästa gång

Sara mailar skräddare. Maria tipsar om att höra av sig till repamera. De skickar tillbaka via
post, och borde ha siffror. Skräddaren svarar på enkät. Astrid tar upp begränsningar, Johanna
föreslår brett perspektiv. Torun håller med Sverige-perspektiv. De som är tillgängligt.

Hur ska vi väga vatten / land, titta närmare på vad som är mkt vatten och vad som är lite. Vi
måste hitta ett sätt att skatta detta mot förbrukningsmängd.

Siri läser klart sitt papper hon hittade från Cecilia.

Sara vill ta fram från bomullstråd

Torun färdigställer PM, borde vara klar till lunch

Maria vill färdigställa förstudie, borde vara klart till lunch.

Torun försöker hitta data kring dragkedjan, LCA på dragkedja, vad de är gjorda på är ett tips
från Sara.

Maria är ansvarig kring slutrapport. Bäst att läsa igenom det som är relevant och stoppa in.

Ändra så vi följer multikriteireanalysen som siri hittar. Vill få mer underlag från detta. Maria
hjälper till med detta.

Revidera enkät - Sara

Komponera ihop en text om ECI som kan användas i slutrapporten. - Johanna

Astrid - metodbeskrivning av vad som du gjort i matlab.  Argumentera för frågorna.



Sara läser igenom Toruns PM.

Påminnelse till alla att skriva L-rapporter. T.ex. ECI samt saras research kring miljödata.

Vid protokollet

Johanna Molin

Justeras

Maria Mattsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-09

Datum

4e maj 2022

Ersätter

Författare

Johanna Molin

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Internt möte, onsdag morgon



Tid: 10.16

Plats: Ångström

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin
Maria Mattsson
Siri Westerblom
Torun Allansson

Dagordningen för projektgruppsmöten

Stående fråga:

- vem bokar grupprum till nästa möte?
- Finns redan grupprum bokad till detta

- Ordförande utser någon som skriver in i ärendelogg.
- Siri

- Vem laddar upp rapportloggen?
- Johanna har laddat upp för vecka 17.

1)   Lägesrapport

Astrid - har börjat på modellbeskrivningen och skrivit mer kommentarer i skriptet

Torun - Skickar in PM idag. Hojta om någon mer vill kommentera. Vill gärna kolla med
Sara om hon reviderat direkt i A-03. Vi tror hon har gjort så. Tar upp funderingar på om
vi ska revidera ytterligare i projektplan. Astrid, Johanna och Maria trycker på att inte
revidera ytterligare. Torun började även söka på LCA:er av dragkedja. ⇒ tar den senare
när vi pratar om modellfrågor

Johanna - skrivit om L-07 till slutrapport.

Siri - läst MKA-rapport, sållat ut de viktiga. Snackar vidare om detta vid modellen.

Maria - Reviderat förstudie och skickat in de, justerat måndagens möte, har med Johanna
börjar strukturera upp slutapporten.

Diskuterar slutrapport
Siri undrar om vi ska ha med hela förstudien? Astrid trycker på att en stor del är intressant,
och att vi ska gå in och ändra i texten.

2)   Ändringar och åtgärder/uppgifter - frågor att ta upp

Ambitionsnivå? Ska vi gå ner i tid? t. ex 4 timmar per dag. Vi jobbar på bra och det känns
viktigt för oss alla att kunna prioritera annat med utan att ha dåligt samvete för det.
Torun tar upp denna punkt och trycker på att de kommer gå ihop bra ändå. Sätta normen på 4
timmar i framtiden.



Astrid tycker de känns jobbigt att gå ner i tid innan första inlämningen, samt tycker de är
jobbigt att sätta ett precis antal timmar - mer att vi litar på varandra att alla jobbar. Maria
håller med.

Torun undrar om man måste sitta exakt 6 timmar, även om man är klar med sitt. Astrid tycker
man ska fråga de andra i gruppen först innan. Maria håller med båda, men känner att de
kanske är ok med att kortare aktiv tid.

Missar en person en hel dag, då är det 4 timmar totalt fokus du ligger back och ska ta igen.
Men vi ska inte gå ner i tid om du kan jobba den dagen (6 timmar). Men om man jobbar
väldigt effektivt en hel dag så kan denna heldag vara 4 timmar. Detta håller alla i gruppen
med på.

Recap mötet med Kenneth
Astrid och Maria berättar om mötet med Kenneth. Han gillar embryot, och verkar som har
gillar modellen. Vi visade matlab för honom. Torun berättar utifrån mötesprotokollet.

Siri gillar idéen om miljön som först en bedömning och sen det sociala. Torun lyfter tanken
att vi tar informationen som skräddaren ger för att koda in livslängd. Astrid föreslår att
livslängd efter lagning = livstid vid inköp - ägandetid. Torun säger att jeansen borde hålla
längre vid lagning än livstiden vid inköp. Astrid säger att en lagning alltid kommer vara en
svagare punkt. Vi släpper detta nu och tar upp de senare. Vi har fått svar 2 från skräddare
redan.

Beteendefråga i programmet, ex. Har du intresse att testa en modernare variant på
jeansen? Eller, på en skala 1-5 hur villig är du att laga jeansen?
Astrid vill inte ha de när vi viktar, Siri håller med. Astrid tycker att modellen inte blir
objektiv. Johanna presenterar för. Siri tycker vi tar upp ett verktyg, tycker inte de är det vår
modell ska ta fram.
Torun - kenneths förhoppning är att vi vill ta fram fler som ska vilja laga. Subjektiv
förhoppning. Beteendemässig uppmuntran i slutet av metoden.
Astrid - kan tänka sig att vi kan ha med subjektivitet i slutsspruten av metoden. Revidera det
objektiva resultatet i slutet av metoden.
Maria - Vi är på våra villkor, men viktigt att göra de till vårt projekt. Gillar slutspruten-idéen.
Siri - gillar att ha något vetenskapligt först. Vi kan ingenting om beteende. Gillar inte att de
känns med flamsigt.
Torun - lägga in uppmuntran. Subjektiv pepp att de är bra att laga.
Maria - tar kalla faktadelen tills den 13:e, inget som säger vi inte kan ändra lite efter nästa
fredag.

Maria mailar Erik om möte nästa vecka.

Övrigt om modelleringen
Verkar som att man får bygga sin modell lite som man vill (siri har läst rapport). Vi kan inte
ha noll-alternativ, vi kommer behöva bygga vår vägning på vårt egna sätt. De summerade



ihop alla. Är inte så mycket som ska ändras på hur vi valt. De är om vi vill vikta någonting
som vi ska ändra det. Viktningen sker vart vi sätter gränserna. Astrid har gjort en subjektiv
viktning när vi satta intervallen för de olika värdena 1-5. I rapporten som siri skriver de att
beslutstagaren tar beslut för vägningen. Detta är övergripande.

Inga faktorer är nu viktade, väger miljöfaktorer tyngre än tid/pengar?
om de väger lika vad innebär de då? Viktigt att diskutera. Tänker lite “får bli som de blir”. De
olika spannen bestämmer hur de viktas.

Gruppen gillar att lägga upp ett totalt värde istället för ett medelvärde. Varje aspekt är mellan
t.ex. 1-10. Adderar summan i slutet. Turning Pointen är när vi kommit t.ex. 30.

Ur modellen som siri har läst så har de inte viktat mellan pengar, tid och miljön osv. Vi tänker
att vi gör samma.

Ska vi ha samma kvot-gränser i skalan för alla faktorer?
Nej, detta har vi inte. Vi bestämmer oss för att lägga in subjektiviteten i detta skede.Viktigt att
revidera och förklara hur vi gör. Grundar sig i svar från enkät och tidigare texter vi läst.

Nu baserad på att nyköp alltid är sämre, skjuta på skalan så att kvoten så att negativa sidor
hos lagning väger mer? (se Tid i exemplet)
Vi vill ju att folk ska laga mer. Vi tänker att svaret på frågan nej. Kan ta längre tid att köpa
nytt eftersom man behöver göra research - men också snabbare tid beroende på hur man vet
vart man ska köpa. Lite subjektiva - vår modell ska föreslå laga så mycket den kan. Tid är en
viktig faktor - men inte den viktigaste.

Inte skjuta på skalan i grunden, utan detta gör vi sist - och så får användaren hjälpa till att
vikta sist.

Hur ska lagningsdatan kvantifieras?
Gjort de ganska bra nu. Tråden och ev. dragkedjan kvar.

Hur ska livslängd estimeras? Utgå från garanti?
den diskuteras i eftermiddag.

Dragkedja-miljödata
Torun - LCA på dragkedja finns inte. Finns olika material dragkedja ett kan vara gjort av. Står
bara metall när man söker. Cotton tape, dessa kan man kontakta och fråga mer. Finns någon
LCA-databas (gabi.Sphera.com). Siri hitta någon länk över vilka material.

Välja faktorer
Gör L-rapport om faktorval. (Johanna tar ansvar).

4)   Till nästa gång.



Behöver data för bomullstråd och dragkedja. Vi behöver rätt värden innan vi kan börja
evaluera modellens skalor.
Astrid skriver klart metodbeskrivning för modell.
Siri skriver klart L-rapport i helgen.
Sätta kvoter, byta skala.
Metodjobb i eftermiddag.

Vid protokollet

Johanna Molin

Justeras

Torun Allansson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-10

Datum

6e maj - 2022

Ersätter

Författare

Johanna Molin

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Fredag morgon, internmöte



Tid: 09.15

Plats: Öland, geo

Närvarande personer:
Astrid Ramberg, Johanna Molin, Maria Mattsson, Sara Nyberg, Siri Westerblom, Torun Allansson

1)   Meddelanden

● vem bokar grupprum till nästa möte? Blandning av alla i gruppen, löses under möte
● Ordförande utser någon som skriver in i ärendelogg. Sara
● Vem laddar upp rapportloggen v.18? Maria

2)   Lägesrapport

Recap eco-cost, eco-cost nämner ECI men ECI nämner inte eco-cost. Därför vi inte hittat de
tidigare.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter - punkter att ta upp

Arbetsfördelning för dagen

- beskriva hur vi hittar LCA/eco-cost till slutapport - hur vi hittat våra värden, Torun
- färdigställa data (blixtlås och jeans) - Sara och Johanna gör jeans, Maria dragkedja.
- Gör en ny modell som går att köra flera gånger “tugga” - Siri
- Uppdatera befintlig modell, en gång - Astrid
- MKA-del in i slutrapport, Siri

Vi skriver även lite kort för de jeans, bomullstråden och blixtlås. De som har gjort den delen
skriver de i metod-delen.

Guldkant efter första inlämningen

Förslag: deadline på inlämning vid lunch. Picknick-lunch i botaniska eller så. Lite bubbel och
Torun tar med en slackline. Siri: det här är vårt första utkast. Vid 12 skickar vi in det vi har.

Ny fråga för livslängd: hur länge brukar ett par nya jeans hålla för dig? Sen så sätter vi in
detta som livslängdny i matlab.

Detta verkar gruppen hålla med om.

Eco-cost per år istället för total:

Vi tar eco-cost per år för ny vs köpa nytt. Viktigt att hitta ett bra sätt att estimera livslängd
efter lagning. Farhåga att de kommer förstöra våra väldigt bra miljövärden.

Fråga uppkom om vi ska ha per år för de andra siffrorna som kostnad och tid. Osäkerhet i
gruppen, finns argument för båda alternativen.



Pitchfilm 22/5

Deadline för film är denna dag, en söndag.  Vi tänker att filmen ska vara klar på fredagen den
20e maj. Siri presenterar information från pitch-kvällen. Ambitionsnivå kring pitchfilmen -
Torun tycker vi ska vara stolta över det. Johanna framför att de ska vara spexigt. Viktigt att de
inte blir tramsigt, men de ska ändå vara kul. Torun föreslår en gemensam brainstorm. Tid för
detta blir nästa vecka. Några andra skriver på rapport medans andra gör pitchfilm. Vi delar då
upp några gör pitch, några gör rapport och några håller på med modell.

4)   Till nästa gång

nästa vecka

Siri presenterar ett schema för nästa vecka. Diskussion i gruppen uppstår. Schema väljs och skrivs in i
internt möte.

Vid protokollet

Johanna Molin

Justeras

Siri Westerblom



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 P-11

Datum

9/5-22

Ersätter

Författare

Torun Allansson

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Internt möte måndag morgon

Sammanfattning

Detta möte syftade till att se över hur vi ligger till och hur vi jobbar vidare under veckan.



Stående frågor
Vem bokar grupprum till nästa möte?

- Denna veckan är bokad. Nästa veckas grupprum bokas på fredag.
Ordförande utser någon som skriver in i ärendelogg.

- Astrid.
Vem laddar upp rapportloggen v.19?

- Sara.
Vem justerar detta protokoll?

- Sara.

Frågor för dagens möte
Recap från i fredags

- Sara: Sara och Johanna har sammanställt jeansdata. Detta ska göras klart idag.
Medelvärden för varje miljöfaktor ska göras.

- Johanna: Johanna instämmer.
- Torun: Torun har börjat skriva metoddelen i slutrapporten. Hur ska vi formulera vår

frågeställning? Det ska vi prata vidare om (ärende till ärendeloggen). Hur ska teorin
utformas? Maria mailar Erik och frågar (ärende till ärendeloggen). Maria frågade
Cicci om tabellen med datasökning ska vara med i slutrapporten. Svar: den data vi
använder i modellen ska vi ha med i en tabell.

- Astrid: Det är oordning i P-rapporterna. Alla som har varit sekreterare ska kolla över
sina rapporter så det är rätt namngivna. Astrid har fortsatt modellera. Hon har gjort så
man kan mata in flera par byxor samtidigt. Hon har utgått från frågorna.

- Siri: Siri har modellerat med Astrid. Siri har gjort en variant av modellen som utgår
från area. Hon testar att vikta miljödatan med den förväntade livslängden som är kvar.
Är livslängden trovärdig att bygga svaret på? Vi testar och ser.

- Maria: Dragkedjor… Just nu har hon räknat eco-cost för aluminium. Begränsning:
dragkedja men inte knapp eftersom vi inte kan slå på en knapp själv. När Sara blir
kvar hjälper hon Maria.

Arbetsfördelning
- Enligt punkten ovan. Vi fortsätter med våra ansvarsområden. Johanna sammanställer

den sista jeansdatan. Sara börjar skriva om produktsökning i metoden i slutrapporten.
- Astrid gör ett dokument med avgränsningar. Skriv in i det löpande.

Beslut om faktorer?
- Vi ska se om LCA-faktorerna går att översätta till eco-costs. Faktorer bestäms utifrån

detta.

Beslut om modell (kvoter? livslängd? övrigt?)
- Vi återkommer till detta.

Sekreterare Justerare
Torun Allanson Sara Nyberg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 P-12

Datum

11/5-22

Ersätter

Författare

Torun Allansson

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Internt möte uppgiftsfördelning

Sammanfattning

Detta möte syftade till att dela upp kvarvarande uppgifter i den första versionen av slutrapporten.
Uppgiftsfördelningen finns i ärendeloggen.

Sekreterare Justerare

Torun Allansson Maria Mattsson



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 P-13

Datum

12/5-22

Ersätter

Författare

Torun Allansson

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Internt möte torsdag

Sammanfattning
Detta möte syftade till att stämma av var alla är och vad som behöver göras vidare.



Tid: Torsdag 12/5-22 kl. 10:30

Plats: Biblioteket på EBC

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin
Maria Mattsson (via Zoom)
Sara Nyberg
Siri Westerblom
Torun Allansson

Stående frågor
Vem bokar grupprum till nästa möte?

- Maria
Vem skriver in i ärendeloggen?

- Astrid
Vem laddar upp rapportloggen?

- Sara

Frågor för dagens möte
Hur lägger vi upp resultatet?

- Vi ska läsa igenom modellbygget i metoden och se vad som bör ligga i resultatdelen.
- Tre körningar.

Genomgång av enkäter.
- Medel som det håller efter lagning är 3,2 år. Tabell om detta till bilagor. Diskutera

slitenhet, att byxorna kommer gå sönder på andra ställen.

Har vi en lista med alla källor som vi använder och hur dessa söktes fram? Det ska ligga som
en tabell med namn Sökhistorik under bilagor. (krävs endast för de källor vi tar data, siffror
från, bör finnas i L-10)

- Klart.

Avgränsningar?
- Astrid tar över bollen.

Är MKB relevant för vår modell? Annars borde den delen i rapporten tas bort.
Delvis, den delen ska rensas och det irrelevanta delar ska bort, samt eventuellt ny titel till ex
“bedömningsmetoder” ist för MKB!

- Siri fixar.

Livslängd?
- Skriv i diskussion om utvecklingsmöjligheter.



Diskussionen
- Alla lägger in punkter som man kommer på.

Vem som tar med vad till picknickguldkantknytislunchen på fredag!
- Alla skriver upp sig

Redovisning?
- Siri och Torun
- Astrid och Sara
- Johanna och Maria

Nu?
- Alla kommentarer i metod om vad som ska till resultat.

Sekreterare Justerare

Torun Allansson Sara Nyberg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-14

Datum

17/5- 2022

Ersätter

Författare

Sara Nyberg

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

W-22-92 / P-14 internt möte arbetsfördelning

Tid: 09.15

Plats: Fågelsundet Geocentrum

Närvarande personer:
Astrid Ramberg (zoom)
Johanna Molin
Maria Mattsson
Sara Nyberg
Siri Westerblom (zoom)
Torun Allansson

Internt möte arbetsfördelning
Torun skriver ärendeloggen. Johanna rapportlogg.

Diskussion om språkverkstad. Torun är fortsatt intresserad men tar antagligen dit sin egna
text.

Pitchfilm och den gör vi idag, Maria Torun leder

Att göra utifrån Erik och Kenneths kommentarer:

1. Se över ekvationer i metod. Skriva generella variabelnamn för alla faktorer vi har med
i modellen. Lägga resultat till dessa i resultat. Se inledande kommentar och i tabell 1.
Se över standardavvikelse både i metod och i diskussion. Johanna

2. Osäkerhetsanalys! Få en känsla för modellens beteende Sara Siri

Alla behöver se över detta. Astrid har ideer om detta om hur man skulle kunna göra i 3D:

3. Förtydliga hur vi definierar turning point. Se eriks kommentarer i frågeställningar och
i slutsats tex. Kan vara bra att göra grafer exempelvis.



4. Hur presenterar vi resultat? förtydliga i text och inte enbart i tabeller/diagram. Erik
vill se fler exempelkörningar på något sätt. Han har lagt in förslag på hur vi skulle
kunna göra. Sara men alla behöver kolla på detta

5. Ska vi ha med enkätsvar i modellen? Annars ta bort ur rapport. (Om kvar: lägga till
diskussion om hur representativa dessa är, även skriva till vilka det skickades ut i
metod) Maria

Vi behöver även diskutera modellen utifrån dessa enkätsvar. Få in mer i modellen. Siri Astrid

6. Användarvänlig guide/guide för personer som skapar modellen. Lägga till dessa
punkter i metod? Vi pratade på mittredovisning att det behövs två. Torun läser även
igenom hela metoden för att se över upprepningar och kolla extra på datainsamlingen.

7. Se över “småintron” till olika stycken. Ska de läggas i inledning istället? Inledning
teori metod, flytta om. Johanna

8. Förslag från Kenneth: Vad händer om du använder endast förnybar energi? Ingen olja
används. Endast spillvatten? Diskutera detta i ett framtidsperspektiv för att kunna
stärka slutsats. Även diskutera om konsumtionen av jeans ökar och vad detta betyder.
Vill vi ha med dessa tankar? Torun

9. Diskussionspunkt: Kanske skriva till ett diskussionsstycke kring svårigheter att hitta
miljödata/bra LCA. Torun

10. Diskussionspunkt: stärka diskussionen om beroende variabler. Eller är dom
oberoende? Skriva mer diskussion kring detta. SiriAstrid

11. Färgkodning i bilagor. Johanna
12. Förtydliga försurning/markförsurning i diskussion. Sara
13. Diskussionspunkt: Känns svårt att se vart slutsatser kommer ifrån. Även om jag tror

att ni har rett ut detta mycket mer så framgår det inte enbart med era tre utvalda
exempel och jag tror analysen borde kompletteras. Koppla slutsatsen till resultat. Sara

14. Diskussion kring litteratursökning: tillkommer info som borde vara i bakgrund. Maria

Alla behöver se över:

15. Se över alla kommentarer. Språkliga. Fixa till smått. Skriva upp större uppgifter som
jag missat.

16. Liten text att skicka in till stuns. Maria

Vi lär nog behöva ändra om i fördelningen. Nu har alla en första uppgift och sen får man
plocka ifrån varandra.

Bestämmer möte klockan 9.15 på torsdagmorgon. Deadline kl 17 på fredag.

Vid protokollet

Sara Nyberg

Justeras

Johanna Molin



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod

W-22-92 / P-15

Datum

19/5-22

Ersätter

Författare

Sara Nyberg

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

W-22-92 / P-15 Sista möte innan inlämning

Tid: 09.15

Plats: Fågelsundet Geocentrum

Närvarande personer:
Astrid Ramberg
Johanna Molin (zoom)
Maria Mattsson
Sara Nyberg
Siri Westerblom
Torun Allansson

Sista möte innan inlämning

Ärendelogg: Astrid

Rapportlogg redan bestämt.

Pitchfilm, sammanfattning inskickad.

Osäkerhetsanalys klar, ska skrivas om. Delar ska läggas in i metod, andra i resultat och sedan ska det
diskuteras.

Diskussionen omarbetad. Torun har ett upplägg och kan dela ut arbetsuppgifter. Har klippt ut och lagt
under, vi ska försöka få in det som fortfarande är relevant. Vissa saker ska in i avgränsningar.

Ska kolla med Erik om litteraturstudie-stycket. Är det fortfarande relevant?

Vi kommer att behöva gå igenom hela rapporten ihop och komma överens om alla frågetecken. Detta
ska göras efter mötet. Vi går igenom fram till diskussionen och hoppas att alla diskussionspunkter
kommer fram. Sedan kan vi skriva klart diskussionen.

Maria står för inskick av slutrapport.



Vid protokollet

Sara Nyberg

Justeras

Astrid Ramberg



Självständigt arbete i miljö-
och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-22-92 / P-16

Datum
2022-05-23

Ersätter

Författare
Astrid Ramberg

Handledare
Erik Nilsson

Rapportnamn

Planering; Opponering & Presentation

Geocentrums bibliotek. 9.20. Johanna med på länk, resten på plats.

● Vem bokar grupprum till nästa möte?
Maria bokar grupprum till onsdag.

● Vem skriver in i ärendeloggen?
Maria tar ärendeloggen.

● Vem laddar upp rapportloggen?
Sara laddar upp rapportloggen på onsdag.

● Veckan som ligger framför: mån-ons i biblioteket på Geo. (förslag onsdag
förmiddag på Ångan)

Löst.

● På måndag om en vecka (30/5) är det slutredovisning: 25-30 min presentation.
10-15 min opponering. Dagens arbete är att förbereda slutredovisningen och
förbereda opponeringen:

Två gör presentation och de andra 4 djupdyker i olika delar av andra gruppens
opponering.

● Presentation: vilka skapar en powerpoint presentation? (två pers)

Detta vill Maria göra, tycker det är kort med bara en dag att göra respektive uppgift.
Torun hjälper Maria med ppt. Torun föreslår att hjälpa till med opponeringen när de är
klara, speciellt de som jobbar med grafer ect.



● Förslag att gå igenom powerpointpresentationen med övriga kl. 9:15 på tisdag
(imorgon).

Då ska de som gjort presentationen redovisas med manus, så alla får möjlighet att
sätta in sig i den. Detta ändras till möte imorgon efter lunch för att få mer tid på sig.

● Opponering. Vi ska opponera på grupp 96 “Rening av läkemedelsrester i avlopp
från sjukhus”. Övriga fyra personer läser igenom olika delar mer noggrant.

Granska detta: källhänvisning (korrekt, pålitlig källa?), antaganden, besvaras
frågeställningen?, språk och formalia (vetenskapliga, referenser), dubbelkolla
beräkningar, osäkerhetsanalys, insatt i sammanhang?, röd tråd.

Stycket ovan är hjälp för att granska andra gruppens rapport.

Generellt ska den skriftliga opponeringen vara det skriftliga och strukturella. Det
muntliga ska vara de smarta frågorna som kollar mer på innehållet, tillvägagångssättet
och antaganden. Detta ska dock också antecknas skriftligt.

Skriv språkliga kommentarer direkt i dokumentet. De ska ej presenteras på
redovisningen.

Opponerare ska också göra en ppt, kom ihåg att ta med de figurer/tabeller man vill
diskutera. Gör en slide var efter vilken del nedan man tar.

Vem tar vad?

Inledning, teori:

Siri

Metod:

Astrid

Resultat, källor och bilagor:

Johanna

Diskussion, slutsats:

Sara

Johanna kan tänka sig sitta till helgen och kolla språket.

● Individuella saker (abstract och populärvetenskaplig text)



Torun flaggar för att inte börja med PM:et dagen innan, utan ger sig möjligheten att
låta den vila lite och sen kolla på den igen. Ta det när ni har lite luftigt.

● Vad behöver vi fila på i vår rapport?
- språket; Torun vill testa språkverkstan.
- resultat; visa grafiskt. Astrid & Siri
- osäkerhetsanalys; hade varit bra att fixa till. Astrid & Siri

Förslag att Astrid & Siri sitter när vi är fräscha i skallen, antingen i eftermiddag eller
tisdag morgon och prioriterar detta före opponering.

● Presentation med Stuns på onsdag kl. 13:15-17

Klädkod: jeans och vit överdel. Kul att vara enhetliga och igenkänning med filmen.

● Bjud in Kenneth till presentationen den 30/5.

Sara skickar och bjuder in!!

● Guldkant kvällen den 3de??

Lunch innan sem. Astrid är taggad på bubbel. Kanske bada innan? Finpicknick! Vid
fint väder blir det så. Torun löser lista.

● Boka in möte med Erik nästa vecka.

Hade varit bra att få in möte typ tisdag nästa vecka. Maria löser det. Den ska skickas
in till erik kl 12 på onsdagen sista veckan för att få minifeedback inför sista
inlämningen på torsdag.

● Sammanställning av reflektionsdokument

Maria och Johanna fixar. Hade nog varit bra att vi läser igenom och pratar om det
allihopa också.

Sekreterare Justerare

Astrid Ramberg Siri Westerblom



Självständigt arbete i miljö-
och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W-22-92 / P-17

Datum
2022-05-24

Ersätter

Författare
Astrid Ramberg

Handledare
Erik Nilsson

Rapportnamn

Uppdatering; Opponering & Presentation

Geocentrums bibliotek. 13.20. Alla på plats.

● Vem skriver in i ärendeloggen?
Sara fixar

● Genomgång av presentationen.

Heter slutpresentation och ligger i mappen presentationer. Presentationen gicks
igenom och lite småfix har definierats och fixas av Maria och Torun.

● Genomgång av opponeringen.

De största grejerna som har definierats i grupps 96 rapport berättades för Maria och
Torun. När presentationen känns klar ska den redovisas för resten av gruppen.

● Tid att öva med sin presentationspartner (i eftermiddag eller imorgon
förmiddag).

Detta görs när opponering och presentation är klar. Imorgon förmiddag. Torun och
Maria satsar på att klocka presentationen och skriva ut papper till när vi ska
presentera.

● påminn onsdagmorgon om klädkod

Astrid skriver imorgon bitti och påminner.

● Bestäm vem som tar ansvar för att skriva en rapport om den opponering vi får.

Johanna ansvarar för att detta görs.



Sekreterare Justerare

Astrid Ramberg Johanna Molin



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Administrativ rapport

Dokumentkod

W-22-92 / P-18

Datum 2022-05-31 Ersätter

Författare

Sara Nyberg

Handledare

Erik Nilsson

Rapportnamn

Möte tisdag

Sammanfattning

Bestämmelser om vem som gör vad sista veckan.

Vid protokollet

Sara Nyberg

Justeras

Johanna Molin


