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Hållbarhet ur ett livscykelperspektiv 

Nästa generations drivlinor innefattar inte bara övergången från bränslemotorer till elektriskt drivna 
motorer, utan även etableringen av ett kontinuerligt hållbarhetsfokus i både produkt- och 
produktionsutveckling. Genom att anamma ett livscykelperspektiv vid utveckling av produkt och 
produktionssystem kan FNs hållbarhetsmål uppnås. 

Livscykel i tre faser 

Tillverkande företag har inte bara förmågan att bidra till en hållbar utveckling genom att effektivisera 
sina processer och minska slöserier, utan det främsta bidraget som företag i utvecklade länder kan bistå 
med är att etablera ett hållbarhetsfokus i produkter och produktionssystem. Etableringen kan effektivt 
ske genom implementering av cirkulär ekonomi, vilket innebär att produkten utformas och används 
utifrån ”vagga till grav” perspektiv.  Detta perspektiv beaktar att produkten under sin livstid genomgår 
ett flertal faser, t.ex. råmaterialutvinning, materialbearbetning, tillverkning och montering.  

”Vagga till grav” perspektivet innebär även att produkten, när den väl förbrukats av en användare, inte 
slängs direkt på soptippen, utan kan återanvändas, repareras, renoveras, återtillverkas eller återvinnas 
till så pass stor utsträckning som möjligt. Vanligtvis brukar en produkts livscykel delas in i tre 
huvudfaser: 

• Början-på-livet (BpL) – innebär att materialanförskaffning, design och tillverkning av 
komponenter och montering av produkter sker men beaktning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

• Mitt-i-livet (MiL) – innebär en optimering av återanvändning, renovering, reparation, och 
återtillverkning av produkten. Således kan produktens livscykel förlängas och 
råmaterialanvändning förminskas. 

• Slutet-på-livet (SpL) – innebär att när väl produkten nått sitt slut, återvinns material och 
potentiell energiutvinning kan genomföras. 
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Olika nivåer i livscykelperspektivet 

För att kunna etablera ett hållbarhetsfokus i nästa generations drivlinor krävs förståelse för hur 
produkten och produktionssystemet kan utvärderas och anpassas efter ett livscykelperspektiv. Nedan 
beskrivs de fem nivåerna av en produkts livscykel: 

Återanvända (Re-use): när produkten nått sin livsgräns med en slutkund, och om den fortfarande är 
fullt funktionell, kan produkten återanvändas av annan slutkund utan direkt involvering av 
tillverkaren.  

Reparera (Repare): efter att en produkt nått sitt livs slut på grund av defekt kan den repareras antingen 
av återförsäljaren eller en tredje part. Detta alternativ kräver normalt sett reservdelar. 

Renovera (Refurbish): efter att en produkt nått sitt livs slut, antingen på grund av att den inte längre 
behövs eller att den är defekt, returneras den till återförsäljaren, tillverkaren eller en tredje part som 
systematisk bearbetar produkten genom att renovera den till nästintill ursprungligt tillstånd. Detta 
alternativ kräver normalt sett reservdelar, men produkten är fortfarande huvudsakligen densamma.  

Återtillverka (Remanufacture): efter att en produkt nått sitt livs slut antingen på grund av att den inte 
längre behövs eller på grund av defekt, returneras produkten till tillverkaren som demonterar den och 
återanvänder användbara delar. Icke-användbara delar återvinns. De återanvända delarna används i 
kombination med nya delar för att tillverka nya produkter. 

Återvinna (Recycle): produkten nedmonteras eller strimlas till material som används vid tillverkning av 
nya komponenter. Sker normalt sett av en tredje part.  
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