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FÖRORD 
Ett antal miljödeklarationer föreligger nu från Trätek. Denna skrift har tillkommit för att ge 
läsaren av miljödeklarationerna en allmängiltig förståelse och redovisning av de 
bakomliggande tankarna. 

De miljödeklarationer som tas fram idag kommer med säkerhet att få ett annorlunda utseende 
sedan marknaden fatt större insikt och kunskap i miljöfrågorna. Miljödeklarationer täcker ett 
informationsbehov om produkters miljöbelastning och som inte tillfredsställs på något annat 
lättillgängligt och objektivt sätt. Del är därför med optimism som träindustrin som första 
bransch i Sverige — och Norden — nu har börjat ta fram denna typ av mer omfattande 
miljödeklarationer. 

Denna rapport har finansierats av NUTEK, inom ramen för framtagandet av 
miljödeklarationer för fönster, trähus, skivor och limträ. Ett varmt tack ti l l Gunilla Rodfors, 
Trätek, för bearbetning av språket. 

Vid synpunkter på miljödeklarationen, kontakta författaren eller någon annan i FoU-området 
"Trä och Miljö" på Trätek. 

Stockholm i maj 1996 

Martin Erlandsson 
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SAMMANFATTNING 
Miljödeklarationer av produkter har främst varit inriktad på olika slags märkning av 
konsumentvaror. Även om det finns miljömärkta produkter att tillgå, så vill många användare 
och inköpare av olika slags produkter ha mer faktabaserad miljöinformation. Detta 
informationsbehov kan förhoppningsvis tillfredsställas genom en miljödeklaration av den typ 
som presenteras här. 

I den här skriften beskrivs vad en miljödeklaration från Trätek irmehåller. De olika delarna gås 
igenom i den ordning läsaren stöter på dem i deklarationen. De deklarationer som nu 
föreligger är de första i Sverige som även innehåller en miljöprofil för produkten, baserad på 
livscykelanalysmetodik. 



B E H O V E T AV EN MILJÖDEKLARATION 
Den som tillverkar en produkt har ansvar för att produkten så långt det är möjligt är 
miljöanpassad. Som konsument har man oftast ingen möjlighet att styra över tillverkningen 
utöver ett aktivt produktval vid köptillfallet. Genom att miljöorganisationer och andra 
opinionsbildare bedriver kampanjer mot produkter som de finner vara extremt dåliga val, kan 
konsumenternas köpbeteende bli en nyckelfaktor. På så sätt kan enskilda konsumenters 
beteende sammantaget utgöra incitament för företagen att driva ett aktivt miljöarbete och 
därigenom förbättra sina produkter. 

För de flesta konsumenter är det väldigt svårt att bedöma produkter utifrån ett miljöperpektiv. 
Det är till exempel svårt för konsumenten att veta vilka material en produkt består av. Om 
konsumenten dessutom vil l veta vilka tillsatskemikalier etc som har använts så är detta näst 
intill omöjligt. När man köper en produkt framgår det oftast inte vilken miljöpåverkan denna 
gett upphov till fram till och med den färdiga produkten. Konsumenten får oftast inte heller 
någon information om vilken miljöpåverkan produkten kan ge upphov till i framtiden. 

Ett sätt att hjälpa hushållen att göra ett bra miljöval är att miljömärka produkterna. Exempel 
på miljömärken i Sverige är: 

• Svanen (Nordiska Ministerrådet) 
• Falken/bra miljöval (Naturskyddsföreningen) 
• Krav (Kontrollföreningen för ekologisk odling) 
• Änglamark (KF) 
• Sunda/Skona (ICA) 

Dessa miljömärken gäller främst för olika hushållsprodukter. De tre översta är framtagna av 
en "oberoende" organisation, emedan de två sistnämnda är ett produktsortiment som 
producenten/försäljaren själv valt ut. 

Svanen är den enda miljömärkning där det finns produkter från byggnadssektorn som är 
miljömärkta (t.ex. byggskivor och golv). Miljömärkningen kan aldrig täcka alla produkter och 
ger inte faktaunderlag till köparen att själv bedöma miljöpåverkan. Detta gör att det finns 
behov av alternativ. 

Från företagens sida skall man vara medveten om att det är förknippat med en kostnad att låta 
miljömärka sin produkt. Denna kostnad är inte alltid försumbar. Det gör att det kan finnas 
produkter som i princip uppfyller kriterierna för miljömärkning, men där företaget anser att 
kostnaden är för hög för att låta miljömärka produkten, eller också ser företaget inte 
marknadsfördelama med en märkning, eller att företaget anser att dess produkt är för "bra" för 
att miljömärkas (miljömärkning av produkter har ibland en negativ klang -1 ex att man skulle 
vilja förbättra sin produkts dåliga rykte). 

Helt klart är att det finns ett behov av att vägleda konsumenten med faktaunderlag som kan 
tjäna som utgångspunkt vid ett produktval. 

Med utgångspunkt från att alla produkter på något sätt frivilligt skall miljödeklareras, så kan 
man konstatera att det behövs ett komplement till miljömärkningen. Ett sådant komplement är 



miljödeklarationen. Denna kan jämföras med ett livsmedels näringsinnehåll, med den 
skillnaden att man istället deklarerar produktens miljöstatus. I miljöstandarden ISO 14 000 
behandlar ett avsnitt miljömärkning. Derma miljömärkning delas in i tre typer: 

Typ I Miljömärkning med symboler som Svanen m m. 
Typ I I Egna miljöuttalanden från tillverkaren, typ andel förnyelsebara råvaror vid 

tillverkning (kvalitativt eller kvantitativt). 
Typ II I Miljövarudeklarationer som främst baseras på kvantitativa data. 

Nedan följer en genomgång om hur en miljödeklaration av typ II I kan se ut. 

MILJÖDEKLARATION 
För att garantera att en miljödeklaration är utförd på ett acceptabelt sätt är det viktigt att den 
bygger på ett regelverk som är hållbart för alla typer av produkter. En av de viktigaste 
förutsättningarna när man tar fram en miljödeklaration är att den skall: 

• förstås av den som har behov av den 
• kunna användas för såväl komplexa produkter som halvfabrikat eller insatsvaror 
• vara materialneutral och trovärdig 
• kurma utgöra beslutsunderlag vid ett produktval 
• baseras på allmänt accepterad LCA-metodik 
• vara kortfattad och relevant 

Den sistnämnda punkten är inte den minst viktiga; dels för att läsaren/kunden skall orka ta till 
sig budskapet och samtidigt för att deklarationen skall ge en snabb sammanfattning av 
produktens miljöstatus. Miljödeklarationens omfattning har begränsats till att den skall få 
plats på fram- och baksidan av en A4. 

Framsidan av dokumentet är tänkt att kunna förstås av en lekman utan större insikt i 
tillverkningsprocess och miljöfrågor, men med ett allmänt miljöintresse. Baksidans 
miljöprofil däremot riktar sig mer till den professionella inköparen eller till liknande person 
som till vardags arbetar med produktval. Oavsett produktgrupp så är miljödeklarationen 
strukturerad på ett enhetligt sätt med samma rubriker och utseende. Nedan följer en 
genomgång med kommentarer till det som beskrivs i miljödeklarationens olika delar. 

Företaget 
Under rubriken "Företaget" presenteras uppgifter om den tillverkande enheten — företaget. 
Eftersom VD eller person på motsvarande befattning är den som officiellt är miljöansvarig -
men omöjligt kan vara den som skall svara på alla miljöfrågor - så anges istället namnet på en 
kontaktperson. Denna kontaktperson kan vara miljösamordnare, kvalitetsansvarig eller någon 
annan på företaget som har insikt i det underlag som ligger till grund för deklarationen. 
Kontaktpersonen är den på företaget som skall kunna svara på dina frågor som rör 
miljödeklarationen. 



En beskrivning ges av företagets miljöarbete och dessutom annan i sammanhanget relevant 
miljöinformation. Uppgifterna skall gälla sådan verksamhet man har och kan dokumentera, 
och inte vad man har för ambition att göra. I framtiden är det t.ex. en förhoppning att flera 
företag skall arbeta efter något miljöledningssystem, detta anges i sådana fall under rubriken 
"Företaget". För närvarande kan det vara intressant att veta om företaget i alla fall har en 
miljöpolicy. Exempel på annan information - under samma rubrik - kan vara om företaget är 
anslutet till REP A-registret eller om det ställer krav vad gäller inköp av insatsmaterial och 
råvaror. En aktuell fråga som rör krav vid inköp av råvara är timmer. Enligt svenska 
skogsvårdslagens 1 § skall skogen skötas så att den uthålligt ger god avkastning, samtidigt 
som den biologiska mångfalden bibehålls, och hänsyn skall tas till andra allmänna intressen. 
Utöver dessa grundkrav, som alla borde uppfylla, pågår det försök att introducera högre krav 
på initiativ av miljörörelser och andra. Idag saknas dock sådana fungerande system för timmer 
från skogsbruk, som tar mer miljöhänsyn än vad lagen kräver. 

Deklarationen kan även gälla för hela eller delar av en bransch. Dessa data representerar t i l l 
skillnad från företagets mer platsspecifika, ett generellt medelvärde, t ex för Sverige. I övrigt 
kommer texten i dessa deklarationer att handla om detsamma som beskrivs ovan, frånsett att 
den kommer att gälla för en bransch istället för ett företag. 

Produkten 
Först och främst beskrivs den specifika produkt som hela deklarationen gäller för. 
Miljödeklarationen skall inte ersätta något tekniskt produktdeklarationsblad, utan skall mer 
ses som en allmän beskrivning av produkten så att en lekman får en uppfattning om de 
viktigaste egenskaperna hos den. Exempel på sådana egenskaper är att enkelt förklara 
produktens funktion, användningsområde, uppbyggnad, teknisk utrustning, behandling m m. 

I övrigt ges under denna rubrik miljörelevant information om produkten. Det kan vara om 
produkten uppfyller kriterierna för något miljömärke. Eller om produkten faktiskt har ett 
miljömärke (dvs har en licens). 

Under rubriken "produktinnehåll" ges en förteckning över vad produkten innehåller. De 
ingående materialen är generellt givna i kg torrsubstans (TS), vilket innebär att man räknat 
bort eventuellt vatten. Produktinnehållet ger viktig information när man skall ta hand om 
produkten, speciellt om den är komplex. Förekommer det förpackningsmaterial så anges dessa 
under den påföljande rubriken "Förpackningsmaterial". Skulle någon i produkten ingående 
komponent eller material innehålla några kemiska ämnen som finns upptagen på någon "svart 
lista", så anges detta. Exempel på sådana ingående kemiska ämnen som särskilt bör anges är 
t.ex. bromerade och klorerade flamskyddsmedel, kemisk träskyddsbehandling som innehåller 
tungmetaller. 

Tillverkning 
Denna rubrik är den första av tre rubriker som tillsammans med "Användning" och 
"Återvinning", främst kvalitativt, beskriver produktens miljöpåverkan i tidsföljd från vaggan 
till graven. 
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översiktlig och sammanfattande 
mformation 

Enfamiljs
hus 

Insatsprodukter; 
kylskåp, radiatorer, 

värmepumpar, fönster m m 
Detaljrik 

information 

Insatsmaterial; 
reglar, lim, färg, fogmassor, spik, 

elledningar, golvbeläggningar m m 

Figur 1 En hirarkisk struktur av miljödeklarationer med olika nivåer av information. 

Tillverkning skall här tolkas brett. Ser man ti l l produkter som har karaktären av halvfabrikat 
så kommer dessa givetvis att ha en mer detaljrik text i jämförelse med de som gäller for mer 
komplexa produkter som t ex ett hus. Miljödeklarationen for en komplex produkt kommer 
därför att ha tyngdpunkten på de senare stegen i tillverkningen. Vil l man sedan få mer 
detaljinformation om en specifik ingående komponent i en komplex produkt, så får man gå 
vidare t i l l produktbladet som beskriver den enskilda komponenten. På så sätt kompletterar 
olika miljödeklarationer varandra och kan tillfredsställa såväl sådana kunder som vill ha snabb 
och översiktlig information som de som vill gå in på vissa detaljer. 

Användning 
För många produkter är användningsskedet det kanske mest miljöbelastande skedet i 
livscykeln. Detta gäller t ex for många långlivade produkter som byggnadsprodukter. 
Användningen i sig förknippas med ett resursbehov och emissioner. Det senare är fallet for 
bilar, kylskåp eller boende, drift och skötsel av produkter. 

Den som tillverkar en produkt kan genom medveten utveckling hjälpa konsumenten att 
minska resursanvändningen under användningsskedet. I många fall är det därför viktigt att 
kunden är införstådd med att ett ändrat beteende kan vara ett stort steg for en bättre miljö. Om 
man vill ställa frågan på sin spets så kan man säga att vissa produkter inte borde få 
produceras, men måste man köpa en sådan produkt så kan man åtminstone välja den som är 
det bättre miljöaltemativet. 

Oftast är förlängning av en produkts livslängd en gynnsam faktor. Om det går så skall man i 
deklarationen då det är relevant ange teknisk livslängd. För vissa produkter finns en sådan 
standard utarbetad och är allmänt accepterad, men for många produkter firms det inga data att 
gå på. Alternativt till teknisk livslängd kan man ange andra faktorer så som hur många 
omslipningar man kan utföra på en golvbeläggning. 

Därutöver måste man vara klart medveten om att den tekniska livslängden inte behöver vara 
den avgörande for den faktiska livslängden. Produkter som anses åldras vackert och med 
patina har bättre forutsättningar att nå den tekniska livslängden om vi sköter dem rätt. 
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Lång livslängd behöver inte i alla sammanhang vara eftersträvansvärt, vilket även måste 
beaktas vid en jämförelse mellan olika produkter. I vissa fall, t ex för engångsförpackningar, 
skall investeringen i en sådan förpackning bara motsvara förväntningen att produkten skall 
användas en gång - som förpackning åtminstone. Detta innebär å andra sidan att man kan 
utforma sin produkt så att materialråvaror utnyttjas på maximalt sätt under livscykeln. 

Ett armat viktigt miljötema för byggnadsprodukter är emissioner av flyktiga ämnen till 
inomhusmiljön och andra aspekter på inomhusluftens kvalité (lAQ). För emission av 
formaldehyd finns det idag kriterier som används, men för de flesta andra flyktiga ämnen 
saknas kriterier eller gränsvärden för produkter. 1 Danmark pågår försök att hälsodeklarera 
produkter med ett så kallat "inneklimatrelevant tidsvärde". Det talar om för användaren hur 
lång tid det tar för produkten att nå det stadium då den inte avger mer emissioner än att man 
kan använda produkten utan begränsningar. 

1 en snar framtid kan man räkna med att allt fler försök att hälsodeklarera produkter kommer 
att lanseras på marknaden, och sådana som är sakligt underbyggda skall givetvis användas i 
den här typen av miljödeklarationer. 

Återvinning 
Den gemensamma nämnaren för rubriken "Återvinning" är att den behandlar produktens 
slutöde. Termen återvinningen används här som ett gemensamt namn för återanvändning, 
materialåtervinning, energiutvirming. 

Dessutom behandlas deponi under denna rubrik. Deponi kan inte ses som ett 
återvinningsalternativ. 

Precis som då det gäller rubriken "Användning" kan tillverkaren inte fullt ut ta ansvar för vad 
brukaren och samhället gör med hans produkter. Det tillverkaren kan göra är att underlätta ett 
miljömässigt acceptabelt omhändertagande av den utrangerade produkten. Exempel på detta 
är det producentansvar som introducerats för ett antal produkt-Zmaterialslag i Sverige. 

Omhändertagande och vidare behandling av gamla produkter är ett samspel mellan producent, 
konsument och samhälle, där alla led i kedjan måste fungera för att styra mot ett mer 
kretsloppsanpassat samhälle. En viktig del är att konsumenten blir medveten om vad olika 
produktöden (produktens omhändertagande - då den inte längre används i sin första funktion) 
innebär i form av miljöbelastning. Miljödeklarationer kan därför vara en informationskälla för 
användare och samhälle då det gäller att styra mot ett bättre omhändertagande av uttjänta 
produkter. 

Bilder 
Första sidans högra kolumn utgör slutet på miljödeklarationsdokumentets första sida och skall 
visa läsaren några viktiga faktorer när det gäller den aktuella produkten och miljön. Den första 
bilden är gemensam för alla produkter och beskriver, i ett starkt förenklat perspektiv, trä som 
en del av ett naturligt kretslopp. Av bilden framgår det också att vid tillverkningen av flesta 
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träbaserade produkter måste man använda andra material etc för att fa en ändamålsenlig och 
fiinktionell produkt. Trä är en inhomogen och anisotrop (dvs har olika fysiska egenskaper i 
olika riktningar) råvara vilket gör att man, för att öka dess användningsområde, mekaniskt 
ofta bearbetar och kemiskt förädlar råvaran, så att råmaterialet blir ändamålsenligt. Det är 
viktigt att komma ihåg att derma bearbetning inte förstör träråvaran utan att den kan återföras 
till det naturliga kretsloppet. 

De andra bilderna är flexiblare och speglar olika miljöteman som man vill lyfta fram för olika 
produkter. I grundfallet finns det en bild för vardera tillverkning, användning och återvinning. 
Det vill säga en bild för varje livscykelskede, och en illustration till avsnittet med samma 
namn. 

Miljöprofil 
Miljöprofilen är en kvantitativ uppräkning av produktens miljöpåverkan i form av utsläpp t i l l ; 

• luft 
• vatten och 
• mark 

samt, 
• resursavändning energi och material som omvandlats till emissioner 
• primärt resursuttag resurser som man tagit från jordskorpan 
• insatsmaterial/produkter dvs sådant som inte tagits hänsyn till vid beräkning 

av miljöprofilen 

Generellt gäller att tillverkaren endast kan ge kvantitativa och objektiva data för sin produkt 
från vaggan till och med det att produkten lämnar fabriksgrindama. Vi l l man få fram 
kvantitativa data för hela livscykeln får man arbeta med mer eller mindre troliga scenarier — 
eftersom man då även måste ta med produktens slutöde, som kan vara 5, 50 eller varför inte 
500 år, och ingen vet som händer med produkten då. 

Då valet av scenarier i det generella fallet är osäkert ger det med andra ord subjektiva data. 
För specifika geografiska områden och produkttillämpningar etc kan det vara möjligt att finna 
trovärdiga scenarier. För att ge en så trovärdig generell bild av verkligheten som möjligt ges 
därför i miljödeklarationen en inventeringsprofil för produkten - en miljöprofil - just från 
vaggan till och med fabriksgrindama. Detta innebär att för att utföra en fullständig inventering 
enligt en LCA (livscykelanalys), får man till att börja med lägga till användningsskedet och 
produktens slutöde. Denna möjlighet ligger hos kunden och i många fall är det bara han som 
exakt vet vad produkten skall användas ti l l . 

För den som vill veta hur man metodmässigt mer i detalj har gått t i l l väga för att få fram 
miljöprofilen hänvisas t i l l : 

"Methodology for Environmental Assessment of Wood Based Products". 
M Erlandsson, Trätek, I-Rapport, 1996. 
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I vissa fall kan det vara så att inte hela produktens förhistoria finns med i miljöprofilen - att 
den finns med är givetvis målet. Om den inte finns med är det viktigt att detta förhållande på 
ett klart sätt framgår i kommentaren ti l l profilen. Användningen av en miljöprofil som inte 
inkluderar de flesta stegen från vaggan ti l l och med det att produkten lämnar fabriksgrindama 
är begränsad. Tillåter utrymmet i deklarationsdokumentet kan det på ett enkelt sätt 
åskådliggöras med en bild. Det är också viktigt att andra viktiga avgränsningar som påverkar 
resultatet av profilen framgår klart. 

Övrigt 
Någonstans i miljödeklarationen måste det finnas utrymme för att ta upp något som inte 
generellt finns med i alla deklarationer. Många företag vill t ex att delar av deras miljöpolicy 
skall firmas med i deklarationen. Man kan också tänka sig att man behöver förklara något som 
nämns flyktigt på första sidan i deklarationen mer i detalj. Man kan också vilja införa någon 
figur för att underlätta förståelsen för läsaren. En underrubrik till rubriken "Övrigt" är 
"Referenser". I många fall finns det anledning att ange referenser för att den vetgirige skall ha 
möjlighet att bedöma kunskapsunderlaget. 

Baksidan avslutas med en ruta som bland armat talar om vem som har finansierat studien och 
vem som har sammanställt deklarationen. Denna person svarar, från institutets sida, på frågor 
som rör den specifika miljödeklarationen. 

S K I L L N A D E N PÅ EN MILJÖDEKLARATION OCH EN L C A 

Livscykelanalys 
Livscykelanalys, LCA, {eng. Life Cycle Assessment) är ett redskap som främst har 
använts för att värdera miljöpåverkan från olika produkter under dess livscykel. En 
LCA kan enligt SET AC (Consoli et al 1993) delas in i fyra steg, enligt nedan: 

• Mål och syfte 
• Inventering av miljöpåverkan 
• Värdering av miljökonsekvensema 
• Förbättringsmöjligheter av produkten/processen 

Miljöstandarden ISO 14 000-serien består av ett antal delar, däribland ett antal delar som 
reglerar en LCA. Denna standard kommer när den är klar förhoppningsvis att vara den som 
gäller i framtiden när man skall utföra en LCA. 

Miljöprofil och en L C I 
En av de mest centrala delarna i målbeskrivning är den så kallade "funktionella enheten", som 
beskriver det studerade LCA-systemets funktion. För en produkt i en miljödeklaration vet 
man ofta inte vad den skall användas ti l l . Därför är det svårt att tala om en funktionell enhet, 
utan man kan istället i en miljödeklaration tala om en "inventerad enhet". Vad kommer t.ex. 
en träregel att användas till? Blir den en lamell i en limträbalk, eller blir den spill vid ett 
bygge som sedan går till förbränning. Funktionerna för samma träregel är i det här fallet 
givetvis helt olika. 
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Figur 2 Summering av miljöpåverkan i en produkts alla livscykelskeden ger produktens 

totala miljöprofil - LCI. 

Nästa steg i en LCA är inventeringen. Då studeras den miljöpåverkan som är förknippad med 
den funktionella enheten. Man talar i LCA sammanhang om en så kallad "LCI", dvs en Livs-
Cykel-Inventering. En LCI täcker hela produktens livstid, vilket inte är fallet i för 
miljöprofilen i en miljödeklaration, som bara summerar miljöpåverkan ti l l och med 
fabriksgrindama. I övrigt kan man säga att det man studerar i form av emissioner och resurser 
i en LCI och inventeringen i en miljöprofil är det samma. Däremot anges i miljödeklarationen 
produktinnehållet vilket i en LCI är en del av produkten som antingen kommer att återvinnas 
på något sätt, eller omvandlas till emissioner. 

Miljöprofilen i en miljödeklaration 

Råvaru- Tillverknings
utvinnlng process 

Kvalificerad 
inköpare etc 

LCI enligt en LCA 

Råvaru- Tillverknings Användnings Produktens 
utvinning process skede slutöde 

Figur 3 Miljöprofilen i deklarationen kompletterat så ett en komplett LCI erhållits. 

Utöver den miljöpåverkan som ingår i en LCI, som beskrivs ovan, pågår en diskussion om 
arbetsmiljö och inomhusmiljö skall ingå i en LCA. I de deklarationer som kommer från 
Trätek finns det en ambition att inkludera sådana aspekter om det är möjligt. 

I en LCA utför man en värdering. Detta är ofta ett behov vid jämförelse av olika alternativ och 
dess olika miljöpåverkan. Givetvis kan man värdera olika delar i miljödeklarationens profil, t 
ex de olika delmaterialens miljöeffekt för att belysa vilken komponent etc som hitintills mest 
utmärker sig. Problemet är att det inte finns generellt accepterade miljövärderingsindex, varför 
sådana inte heller används i miljödeklarationen. Däremot är det fritt upp till användaren av en 
deklaration att använda vilket index han vill . 
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Från miljöprofilen till en L C I 
För att utföra en fullständig LCI enligt en LCA far man ti l l att börja med lägga till 
användningsskedet och produktens slutöde (deponi, förbränning etc). Denna möjlighet ligger 
hos kunden och i många fall är det bara han som exakt vet vad produkten skall användas t i l l . 
Givetvis kan man om det är två liknande produkter - det vill säga med snarlika 
användningsskeden och slutöden - direkt utgå från den givna miljöprofilen i 
miljödeklarationen för att jämföra produkterna. I och med att man lämnar en miljöprofil i 
deklarationen gör man det möjligt för den kvalificerade inköparen att själv bedöma produkten 
ur ett miljöperspektiv utifrån hans givna förutsättningar. Detta leder till ett mer nyanserat 
synsätt än vad man skulle fa om man miljödeklarerade en produkt med ett miljömärke, eller 
om man skulle ange en generell sanning i en produktvalsmanual m m. 

tervinnings 
använda 

S utanvandare Primäranvandare 

Råvaru- Tillverknings Användnings Produkt
utvinning process skede öde 

Figur 4 Förenklad bild av produkter och dess olika möjliga öden, dvs produktens livstid. 

I vissa fall kan det vara så att inte hela produktens förhistoria finns med i miljöprofilen - att 
den ska finnas med är givetvis målet. I sådan fall blir det mer arbetsamt för användaren av 
deklarationen som nu själv får gå bakåt i produktens historia och komplettera profilen med 
sådana delar som fattas. 



Detta digitala dokument 
skapades med anslag från 

Stiftelsen Nils och Dorthi 
Troédssons forskningsfond 

Trätek 
I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G 

Box 5609, 114 86 S T O C K H O L M 
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 
Telefon: 08-762 1800 
Telefax: 08-762 1801 

Asenvägen 9, 553 31 JÖNKÖPING 
Telefon: 036-30 65 50 
Telefax: 036-3065 60 

Skeria 2, 931 77 S K E L L E F T E / i 
Besöksadress: Laboratorgränd: 
Telefon: 0910-652 00 
Telefax: 0910-652 65 


