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Abstract 

Eco-design is all about improving products environmental performances 
throughout the products lifecycle by including the environmental aspect into the 
product development process. There are a large number of different tools that can 
be used for this, but there are several factors that can affect which one will be the 
best to use. Some tools for eco-design takes comprehensive studies and can only 
be performed by experts, while some tools can be used more time- and cost 
efficient and with basic knowledge. The choice of tool should be based on the 
company’s situation.  
 
This report describes the research of how the design and furniture company Blå 
Station could include a tool for eco-design in their product development process. 
The company had been working with environmental issues since the start in 1986 
and used an environmental policy when developing new products. Although the 
product development process was vaguely defined, there were no specifications 
for how the environmental policy was to be included in the process. To 
investigate what tool would be the most suitable for Blå Station, a literature review 
was conducted. The review treated various eco-design tools, and product 
development processes.  
 
Based on the company’s resources and areas of expertise the LiDS-wheel was 
chosen as a suitable eco-design tool to use in future product development 
projects. The tool has great similarities with the company’s existing environmental 
policy, which facilitates a possible implementation. Furthermore, the tool is well 
known which may lead to a recognition factor for outsiders. 
 
The structure of the product development process was based on the company’s 
old way of working and the models of various researchers’. With LiDS-wheel 
included, the new product development process was applied when Blå Stations 
sound absorber was in need of a new wall mount. Earlier the sound absorber was 
mounted with magnets and steel washers, this solution made the product difficult 
to mount due to its great flexibility. A systematic wall mount with little adjustment 
range therefore became a new solution that increased the usability.   
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Sammanfattning 

Ekodesign handlar om att förbättra produkters miljöprestanda under hela 
livscykeln genom att inkludera miljöaspekten i produktutvecklingen. Till hjälp 
finns en mängd olika verktyg, vilket som lämpar sig bäst beror på en rad olika 
faktorer. En del verktyg kräver omfattande studier och expertkompetens medan 
andra är mindre komplexa och inte lika resurskrävande. Valet av verktyg bör 
baseras på det enskilda företagets förutsättningar. 
 
I den här rapporten beskrivs utredningen av hur möbelföretaget Blå Station kan 
inkludera ett verktyg för ekodesign i sin produktutvecklingsprocess. Företaget 
hade arbetat med miljöfrågor sedan starten år 1986 och använde sig av en 
miljöpolicy vid utvecklingen av nya produkter. Däremot fanns produkt-
utvecklingsprocessen inte dokumenterad, det saknades även riktlinjer för hur 
miljöpolicyn skulle vävas in i processen. För att undersöka vilket verktyg som var 
mest lämpligt för Blå Station genomfördes en litteraturstudie som behandlade 
olika ekodesignverktyg och produktutvecklingsprocesser. 
 
Baserat på företagets resurser och kompetensområden valdes ekostrategihjulet ut 
som ett lämpligt verktyg att använda i framtida produktutvecklingsprojekt. 
Verktyget har stora likheter med företagets befintliga miljöpolicy vilket underlättar 
vid en eventuell implementering. Verktyget är dessutom välkänt vilket kan leda till 
en igenkänningsfaktor hos utomstående.  
 
Produktutvecklingsprocessens struktur baserades på hur företaget arbetar idag, 
samt olika forskares modeller. Med ekostrategihjulet inkluderat, tillämpades den 
nya produktutvecklingsprocessen vid utvecklingen av företagets ljudabsorbent 
som var i behov av ett nytt väggfäste. Produkten monterades tidigare med hjälp av 
magneter och stålbrickor, en lösning som gjorde produkten svår att montera på 
grund av sin stora flexibilitet. Ett systematiskt väggfäste med liten justermån blev 
därför en ny lösning som ökade produktens användarvänlighet. 
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1 Inledning 

 
I den här rapporten beskrivs hur möbelföretaget Blå Station kan inkludera ett 
verktyg för ekodesign vid utvecklingen av framtida produkter och hur en av deras 
ljudabsorbenter fått ett nytt väggfäste. Examensarbetet genomfördes under 
vårterminen 2015 på Kandidatpåbyggnaden för Produktutveckling vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping.   
 
I det här kapitlet beskrivs det bakomliggande problemet, omfattning, syfte och 
den problemställning som behandlats under projektet. 

 

1.1 Bakgrund  

I takt med en ökad medvetenhet om jordens klimatförändringar börjar 
allmänheten ställa allt högre krav på tillverkande industrier, eftersom en stor del av 
ansvaret ligger i deras händer. Att företag fokuserar på miljövänligare produkter 
blir allt vanligare. Bergman & Klefsjö (2014, ss. 635-636) beskriver hur 
konsumenternas medvetenhet har lett till att olika typer av miljömärkningar redan 
blivit konkurrensfaktorer.  
 
Ekodesign ”innebär en integrering av miljöaspekter i produktdesignen i syfte att 
förbättra den energianvändande produktens miljöprestanda under hela dess 
livscykel”, citerat från Lagen om ekodesign (Ds 2007:15, s. 32). Att integrera 
miljöaspekten i produktutvecklingen har dock stor betydelse även för icke energi-
användande produkter, något som företag i allmänhet har börjat fokusera på.  
 
Det finns olika verktyg för ekodesign som företag kan använda i produkt-
utvecklingen. Däremot nämner bl.a. Sakao (2007, s. 2) att de verktyg som finns 
berör enbart vissa delar i processen och att endast ett av verktygen sällan täcker in 
hela ekodesignprocessen. Bovea och Pérez-Belis (2012, s. 70) nämner även att en 
del av verktygen inte kan implementeras på grund av sin komplexitet. Verktygen 
tar lång tid att implementera och kräver omfattande kunskap hos företagets 
anställda. Till följd av detta har det utvecklats verktyg som är enklare och mindre 
tidskrävande att implementera. Bovea och Pérez-Belis beskriver även att det finns 
tre nyckelfaktorer för att lyckas med ekodesign: miljöaspekten ska inkluderas tidigt 
i produktutvecklingsprocessen, produktutvecklingen ska speglas av ett 
livscykelperspektiv samt att företaget ska använda sig av en strategi bestående av 
flera olika kriterier. Dessutom krävs det att företaget har ett stort intresse och 
engagemang för miljöarbetet (ibid). 
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In the wake of globalisation, it is becoming increasingly evident that 
current economic growth and development patterns cannot be 
sustained without significant innovation in both the supply 
(production) and demand (consumption) sides of the market. 
Therefore, there is a growing demand for companies to research and 
implement more innovative processes and develop better products 
and services. 

(Crul & Diehl, 2009, s. 15) 

 

Miljöanpassad produktutveckling bör ses som en investering för företag, framför 
allt på lång sikt (Ryding, 1995, s. 57). För att kunna begränsa miljöbelastningen 
måste produktens hela livscykel analyseras. Miljöbelastningen måste sedan sättas i 
relation till produktens nytta, funktion och livslängd (ibid, s. 76).  

 

1.2 Problembeskrivning 

Produktutvecklingsprocessen kan se ut på olika sätt och är i många fall i behov av 
anpassning efter det specifika uppdraget. Hur miljöaspekten ska inkluderas vid 
utvecklingen av nya produkter är dock ingen självklarhet. Gällande ekodesign 
finns det många olika verktyg som företag kan använda sig av. Att tillämpa flera 
skulle kräva stora mängder resurser och bidra till allt för höga kostnader, vilket i 
sin tur skulle leda till dyra produkter. För mindre företag kan det därför vara svårt 
att utveckla miljövänligare produkter av hög kvalitet till ett rimligt pris.  
 
Blå Station är ett företag i Åhus som designar och producerar möbler för offentlig 
miljö. Företaget startades år 1986 och har sedan dess arbetat för att minska sina 
produkters miljöpåverkan. Företaget har ett stort intresse av att utveckla 
innovativa produkter som ligger i framkant. I sortimentet finns bl.a. bord, stolar, 
fåtöljer, soffor och ljudabsorbenter. Alla produkter produceras i Sverige.  
 
Även om företaget har arbetat med produktutveckling under många år saknar de 
fortfarande en dokumenterad produktutvecklingsprocess. Tillvägagångssättet 
fungerar med dagens 15 anställda och externa designers tack vare att rutinerna är 
väl integrerade. I samband med att företaget växer kan det dock bli nödvändigt att 
strukturera processen och sätta upp riktlinjer för hur arbetet ska utföras.  
 
Företagets miljöpolicy och något som de valt att kalla för ”7 + 1 kriterier” 
används i produktutvecklingen för att väva in miljöaspekten. Hur detta görs är 
däremot oklart, även om kriterierna har funnits i många år saknas riktlinjer för hur 
dessa ska inkluderas i produktutvecklingsprocessen.  
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1.2.1 Ljudabsorbenten Ginkgo 

Ginkgo är en ljudabsorbent som finns tillgänglig i en mängd olika kulörer, dessa 
kan kombineras efter kundens egna önskemål. Absorbenterna monteras med hjälp 
av en magnet på absorbentens baksida samt stålbrickor som skruvas upp på 
väggen. Lösningen har stora fördelar då den är flexibel och kan monteras utan 
specialverktyg. Nackdelen är att brickorna är svåra att montera i exakt rätt 
position, det är dessutom svårt att centrera absorbenten i förhållande till 
metallbrickan på väggen. Absorbenterna förskjuts lätt några millimeter, vilket kan 
få stora effekter då ett större antal absorbenter monteras. Det finns en risk att väl 
synliga glipor uppstår mellan absorbenterna, vilket försämrar det visuella intrycket 
av produkten. De olika nackdelarna bidrar till att företaget efterfrågade ett nytt 
väggsfäste som förenklar monteringen av såväl stora som små partier. 

 

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att utreda hur miljöaspekten kan inkluderas i 
produktutvecklingsprocessen hos Blå Station genom att integrera ett verktyg för 
ekodesign. Detta för att skapa en process med tydlig struktur som genererar mer 
miljövänliga produkter som möter kundens efterfrågan.  
 
Undersökningen ska resultera i ett förslag på ett verktyg som kan vara lämpligt att 
inkludera i produktutvecklingsprocessen hos det valda företaget. Verktyget ska 
sedan tillämpas i produktutvecklingen av ljudabsorbentens väggfäste. Arbetet ska 
resultera i ett konceptförslag. 
 

Frågeställningar 

- Vilket verktyg för ekodesign kan vara lämpligt att inkludera i Blå Stations 
produktutvecklingsprocess? 

- Hur kan verktyget inkluderas i produktutvecklingsprocessen av 
ljudabsorbentens väggfäste? 

- På vilket eller vilka sätt kan ljudabsorbentens väggfäste göras mer 
användarvänligt genom en förändrad konstruktion? 
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1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är avsedd att utreda vilket verktyg för ekodesign som Blå Station 
kan inkludera i sin produktutvecklingsprocess, samt hur verktyget kan användas 
vid utvecklingen av ljudabsorbentens väggfäste. Produktutvecklingsprocessens 
utformning baseras på företagets befintliga arbetssätt och definieras med hjälp av 
olika forskares syn på produktutvecklingsprocessen, dessa inhämtas via 
litteraturstudien. Även valet av verktyg baseras på litteraturstudien. Det valda 
verktyget tillämpas sedan i utvecklingen av väggfästet.  
 
En prototyp av det slutgiltiga konceptförslaget kommer inte att tas fram, däremot 
kommer funktionsmodeller användas för att analysera och utvärdera olika 
koncept. Produktutvecklingen kommer enbart att beröra hur väggfästet kan 
utvecklas för att förenkla monteringen av produkten. Hänsyn kommer att tas till 
hur tillverkningsmetoder och materialval är ekonomiskt rimliga i förhållande till 
tillverkningsvolym. Ljudabsorption och andra aspekter som rör övriga delar i 
produkten kommer ej att tas i beaktande.  

 

1.5 Disposition 

I den teoretiska bakgrunden beskrivs några centrala begrepp samt en rad olika 
verktyg som kan användas för att inkludera ekodesign i produktutvecklings-
processen. Där finns även en beskrivning av Blå Stations process samt en 
jämförelse mellan olika forskares syn på utvecklingen av nya produkter. 
 
Produktutvecklingsprocessen och det ekodesignverktyg som valdes ut för 
tillämpning i utvecklingen av väggfästet beskrivs i avsnittet metod och 
genomförande. I resultatavsnittet presenteras resultatet och en analys av 
utredningen. Där finns även en beskrivning av hur valet av verktyg genomfördes 
samt en motivering till varför det valda verktyget är relevant för företaget. 
Rapporten avslutas med en resultat- och metoddiskussion samt slutsatser och 
rekommendationer.   
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2 Teoretisk bakgrund 

 
För att undersöka hur ekodesign kan inkluderas i produktutvecklingsprocessen 
hos det valda företaget, genomfördes en omfattande litteraturstudie i syfte att 
identifiera och jämföra olika verktyg för ekodesign. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av begreppen hållbar utveckling och ekodesign. Därefter följer en 
beskrivning av produktutvecklingsprocessen sedd ur olika forskares perspektiv, i 
syfte att identifiera en process som liknar Blå Stations befintliga. Olika verktyg för 
ekodesign presenteras och avslutningsvis beskrivs skillnaden mellan de olika, samt 
hur ett urval kan göras på ett strukturerat sätt.  

 

2.1 Hållbar utveckling och begreppet ekodesign 

Många företag väljer att sätta upp egna miljömål att arbeta mot. För att göra detta 
krävs det att företagen genomför en rationell och strukturerad analys av 
produkterna, med målet att sänka miljöbelastningen för varje enskild produkt 
(Ryding, 1995, s. 12). Redan under 70-talet började företag inse vikten av att 
behandla miljöaspekten som en del i designprocessen. Det var dock först under 
90-talet som det blev ett verkligt hett ämne i designkretsarna (Ullman, 2010, s. 
358).  
 
Begreppet hållbar utveckling sägs ha uppkommit i början av 80-talet och har 
sedan dess blivit allt mer förekommande (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 637). 
Nationalencyklopedin definierar begreppet som ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”, en definition som är snarlik den som anges i 
Brundtlandsrapporten från 1987: ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (FN, 2012). 
 
Ekodesign är hållbar produktdesign som inkluderar både sociala och ekonomiska 
aspekter (Crul & Diehl, 2009, s. 16). Det handlar om att produkter ska utformas 
för att orsaka en så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljömedvetenhet och 
ekonomisk genomförbarhet är därför viktiga aspekter i produktutvecklings-
processen. Med detta menas att företaget tidigt i processen bör reflektera över hur 
produktens livscykel kan komma att se ut, samt att aktiva val görs för att minska 
produktens både direkta och indirekta miljöpåverkan (Johansson G. , 2001, s. 9). 
Det finns även andra begrepp med likande innebörd, ex. design for enviroment, hållbar 
design och miljöanpassad produktutveckling (Ds 2007:15, s. 32).  
 
Begreppet ekodesign definieras av Stiftelsen Svensk Industridesign som en 
”arbetsmetod för miljödriven produktutveckling med hjälp av design” (SVID, u.å). 
I lagen om ekodesign (Ds 2007:15, s. 32) gäller en likande definition, att ekodesign 
”innebär en integrering av miljöaspekter i produktdesignen i syfte att förbättra den 
energianvändande produktens miljöprestanda under hela dess livscykel”.  
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Adriankaja m.fl. (2015, s. 7) beskriver arbetsflödet för ekodesign i fyra faser. I fas 
ett identifieras projektets omfattning, mål och begränsningar. I fas två görs en 
första analys av produktens miljöpåverkan, denna används som utgångspunkt vid 
idégenereringen. I den tredje fasen analyseras resultaten och riktlinjer för 
miljöförbättringar upprättas, därefter startar idégenereringen. I den fjärde och sista 
fasen jämförs de olika idéerna med ursprungsprodukten (ibid). 
 
På sin hemsida beskriver SVID olika ekodesignstrategier som baserats på en 
produkts livscykel: produktens miljöpåverkan under användning ska minimeras. 
Material och ytbeläggningar ska väljas så att människa och miljö inte tar skada. 
Material som tär på naturresurser eller finns i begränsad mängd ska undvikas. 
Återvunna material ska istället användas för att ta vara på spill och biprodukter. 
Antalet olika material samt materialmängd i produkterna ska minimeras (SVID, 
u.å.). 
 
Produktens och förpackingens volym bör minskas för att öka transport-
effektiviteten. Transport- och distributionsalternativ som har en så låg påverkan 
som möjligt bör väljas. Lokal produktion och lokala material kan användas för att 
undvika längre transporter. Återanvändningsbara förpackningar är ett annat 
exempel på en mer miljövänlig distribution. Strategierna kan tillämpas under 
designprocessen för att förbättra produkter och minska deras totala miljöpåverkan 
(ibid).  
 
För att lyckas med ekodesign krävs det att företaget och ledningen har ett stort 
intresse och engagemang för miljöarbetet (Bovea & Pérez-Belis, 2012, s. 70). 
Jönbrink, Norrblom och Zackrisson (2011, s. 29) nämner att rutiner gällande 
miljöarbete bör vävas in i företagets produktutvecklingsprocess. Rutiner bör 
skapas för hur miljökrav ska inkluderas i kravspecifikationen, hur miljöaspekten 
ska bearbetas i det tidiga konceptstadiet samt i konstruktionsstadiet (ibid). 
Författarna beskriver även hur företagets olika enheter måste samarbeta för att 
lyckas med alla moment vid utvecklingen av miljöanpassade produkter. Företaget 
bör ha engagerade ledare, marknads- och ekonomipersonal, produktutvecklare, 
konstruktörer, produktionspersonal samt en miljöansvarig (ibid, s. 34-35).  
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2.2 Olika produktutvecklingsprocesser 

”A product development process is the sequence of steps or activities which an 
enterprise employs to conceive, design, and commercialize a product” (Ulrich & 
Eppinger, 2008, s. 12).  
 
Österlin (2010, s. 32) beskriver processen i fyra etapper: Uppstart, informations-
insamling och analys, koncept- eller idéskissning, bearbetning av principer, samt 
uppföljning av detaljer. Ulrich och Eppinger (2008, s. 13) beskriver istället 
produktutvecklingsprocessen i sex steg: Planering, konceptutveckling, design på 
systemnivå, detaljdesign, tester och förbättringar samt produktionsupptrappning.   
 
”The Dubble-Diamond Model of Design” är en modell bestående av två delar: 
hitta rätt problem och uppfyllande av människans behov. Modellen används vid 
tillämpningen av ”The Human-Centered Design Process”, en iterativ 
designprocess som syftar till att uppfylla verkliga behov, se fig. 1. Processen består 
av fyra steg: observation, idégenerering, prototyp och test. Stegen upprepas tills 
dess att en bra lösning hittats (Norman, 2013, ss. 221-222). 
 

 
Figur 1. Illustrerar ”The Human-Centered Design Process” (Norman, 2013, s. 222). 

 
Den tekniska designprocessen som beskrivs av Tooley (2010, s. 29) består av åtta 
olika steg. Processen inleds med identifiering av kundens behov och en analys av 
problemet. En problemformulering upprättas och därefter startar idegenereringen. 
Ett urval av idéer leder till prototyp och vidareutveckling av detaljer. 
Avslutningsvis görs ritningar och andra tillverkningsunderlag.  
 
En annan beskrivning av den tekniska designprocessen står Ullman för i sin bok 
The Mechanical Design Process (2010). Ett designprojekt startas upp för att möta 
kunders efterfrågan, för att utveckla ny teknologi eller för att förbättra och 
utveckla en existerande produkt. Första steget i designprocessen är därför att 
identifiera kundens behov. Steg två är att planera produktutvecklingsprocessen. 
Steg tre, att sätta upp kravspecifikationer för produkten. Nästa steg är att utveckla 
ett koncept, det finns ett antal olika tekniker för detta. Alla beslut som tas under 
fasen kommer att påverka slutresultatet. Sista steget som Ullman beskriver är 
produktutvecklingen där konceptet ska förvandlas till en produkt som kan 
produceras. Fasen avslutas med framställning av produktionsspecifikationer, 
produkten släpps sedan för tillverkning (ibid, s. 11). 
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En tydligt definierad process är bra av flera skäl, dels för att säkerställa dess 
kvalitet men även för att styra och planera. Det är även viktigt vid förvaltandet av 
den, främst för att åstadkomma förbättringar (Ulrich & Eppinger, 2008, s. 12). Att 
arbeta med en strukturerad produktutvecklingsprocess har en mängd fördelar. 
Exempelvis blir processen tydligare för alla involverade. Processens avstämnings-
punkter kan användas som checklista för att säkerställa att viktiga faktorer inte 
glöms bort. En tredje fördel är att strukturerade produktutvecklingsprocesser 
innebär dokumentation av erfarenheter som kan vara värdefulla inför kommande 
projekt. En process med struktur är därmed bra på många sätt, det bör dock 
finnas utrymme för anpassning så att processen fungerar väl ihop med det 
specifika uppdraget (ibid, s. 7). En process kan variera mycket mellan olika 
projekt. Ordningsföljden kan kastas om, vissa etapper kanske görs om eller är mer 
tidskrävande än andra. Processens upplägg och innehåll måste anpassas efter valet 
av produkt, samt efter det förväntade slutresultatet (Österlin, 2010, s. 31). 
 
Den traditionella designprocessen är linjär, likt ett vattenfall där stegen avlöser 
varandra, det är därför svårt att backa tillbaka (Norman, 2013, s. 234). En iterativ 
designprocess lik ”The Human-Centered Design Process” möjliggör ständiga 
förbättringar av produkten och kan ibland leda till ett bättre slutresultat. När 
produkten befinner sig i ett tidigt stadium, då problemet är otydligt eller vagt 
formulerat, kan den iterativa designprocessen vara mycket användbar. Nackdelen 
är däremot att processen tar längre tid att genomföra och kräver mer resurser, 
vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Dock menar Norman att det kan vara 
lönsamt att satsa på en iterativ process eftersom det finns ett flertal exempel på fall 
där projektgruppen pressat fram ett snabbt resultat som senare visat sig vara 
misslyckat. Det optimala enligt Norman är en kombination, att följa en linjär 
process men att tillåta iteration mellan de olika stegen (ibid, 234-235).  
 
Myrup Andreasen och Hein (2000, s. 21) beskriver en process där företagets olika 
avdelningar samarbetar vid utvecklingen av nya produkter. Arbetssättet kallas för 
integrerad produktutveckling och används för att dra nytta av företagets olika 
kompetensområden i produktutvecklingen. Flera olika moment utförs parallellt, se 
fig. 2. ”Too many important things take place in the design phase for it to be left 
to the designer on his own” (Myrup Andreassen & Hein, 2000, s. 179). Samarbetet 
mellan företagets olika avdelningar kan bidra till en reduktion av ledtider och 
kvalitetsproblem, vilket i sin tur leder till minskade kostnader. Företaget kan 
dessutom möta kundkraven på ett mer effektivt sätt (ibid, inledning). 
 

 

Figur 2. Visar hur företagets olika avdelningar samarbetar för att ex. lyckas med  

utvecklingen av nya produkter (Myrup Andreassen & Hein, 2000, s. 132). 
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2.2.1 Utvärdering och urval av idéer 

Oavsett vilken eller vilka metoder och verktyg som väljs för produktutvecklings-
processen, är det viktigt att alla förslag och idéer som behandlas utvärderas 
(Ullman, 2010, s. 282). Nedan beskrivs några metoder för hur olika koncept och 
idéer kan utvärderas och väljas ut på ett systematiskt sätt. 

 
Pluppmetoden 

Ett första urval kan göras med hjälp av den så kallade pluppmetoden. De olika 
idéerna placeras ut väl synligt på exempelvis en vägg så att gruppen kan bedöma 
de olika förslagen. Varje deltagare får sedan ett antal prickar, post-it lappar eller 
liknande att placera ut på de förslag som de anser är bäst. De idéer och förslag 
som fått flest markeringar väljs ut för vidare utvärdering (Häggberg, 2002, s. 15). 

 
Pugh-matris 

En metod för att utvärdera och jämföra olika koncept med ett referensobjekt, ex. 
ursprungsprodukten eller en konkurrerande produkt. Koncepten jämförs i en 
matris där de ställs mot referensobjektet samt en lista med kriterier (Ulrich & 
Eppinger, 2008, ss. 130-134).  
 
Referensobjektet har noll poäng för varje kriterium och utgör basen för 
poängsättningen. Varje koncept jämförs sedan med referensobjektet. Om 
konceptet är bättre än originalet gällande en specifik egenskap, sätts ett plustecken.  
Om det är sämre sätts ett minus, för likvärdigt uppfyllande sätts en nolla. Jämförs 
ett större antal koncept kan det vara tidseffektivt att fokusera på ett koncept åt 
gången. Man kan även inkludera en viktning mellan de olika kraven för att öka 
differensen i resultatet (Ulrich & Eppinger, 2008, ss. 130-134). 
 

PMI – Plus, minus & intressant 

PMI-metoden för utvärdering är uppdelad i fyra olika steg. Metoden kan användas 
i flera olika sammanhang, exempelvis vid utvärdering av produkter och idéer 
(Chefstidningen, 2010). I det första steget läggs fokus på allt som är positivt med 
produkten, i det andra på det som upplevs negativt. I steg tre ställs de intressanta 
aspekterna i centrum, det kan vara positiva eller negativa tankar som lyfts fram 
under de tidigare stegen. I det fjärde och sista steget sammanfattas en helhetsbild. 
Det är viktigt att personen som håller i PMI-sessionen uppmuntrar gruppen att 
vara uppriktiga och dela med sig av sina åsikter. Syftet är att skapa en djupare 
diskussion samt att komma fram till slutsatser (ibid). 
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2.2.2 Att lyckas med sin produkt 

För att lyckas med utvecklingen av en produkt krävs goda kunskaper om kundens 
behov och förväntningar men det krävs också kunskap om marknaden. Vad är 
kunden villig att betala, vilka funktioner förväntas, vad erbjuder marknaden? 
Bristande kunskap kan leda till att produkten inte lever upp till kundens 
förväntningar och därmed misslyckas på marknaden (Tooley, 2010, s. 4). Även 
brist på tid, pengar, personal och kompetens är vanliga orsaker till misslyckande 
(ibid, s. 6). 
 
Nedan presenteras 14 nyckelfaktorer för att åstadkomma en framgångsrik produkt 
(Tooley, 2010, ss. 5-7): 
 

 Unikitet 

 Kundfokus och marknadsorientering 

 Väl genomförd förstudie 

 Klar och tydlig produktdefinition tidigt i processen 

 Väl genomförd process  

 Organisationsklimat och struktur som stödjer projektet 

 Rätt prioritering mellan olika projekt 

 Rätt marknadsföring 

 Rätt resurser, tydliga mål 

 Snabbhet i utvecklingen utan att kompromissa med kvalitet 

 Systematisk och effektiv produktutvecklingsprocess 

 Attraktiv marknad 

 Erfarenhet och kärnkompetens 

 Hög kvalitet är bättre än att vara först på marknaden 

 
Produkten bör vara jämförbar med konkurrenternas och samtidigt erhålla 
egenskaper som marknadens befintliga produkter saknar. Den bör lösa 
problematik som tidigare produkter erhållit, vara av högre kvalitet eller ha ett 
konkurrenskraftigt pris (Tooley, 2010, s. 8). 
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2.3 Produktutvecklingsprocessen hos Blå Station 

Blå Station är ett möbelföretag i Åhus med ca 15 anställda som designar, 
producerar och säljer möbler för offentlig miljö. Produktutvecklingsprocessen är 
iterativ och inkluderar både miljö-, kvalitets- och prisaspekter. Inom företaget 
finns god kompetens och lång erfarenhet. Inköpare, säljare, miljöansvarig, 
montörer, fraktansvarig etc. är alla involverade i processen redan från start. Att 
företaget är litet med få anställda bidrar till en dynamisk och informell produkt-
utvecklingsprocess där beslut kan fattas snabbt. Processen sträcker sig över 
ungefär ett års tid. Företaget ställer i allmänhet stora krav på formgivarnas 
deltagande i produktutvecklingsprocessen. Ofta görs ett antal besök på 
tillverkande industrier och en nära kontakt med leverantörer och formgivare hålls 
under hela processen (M. Lindholm, personlig kommunikation, 24 feb, 2015).  
 
I processens första steg formuleras en brief, antingen av företaget eller av den 
externa designern. Briefen bygger på iakttagelser av vår samtid, nyfikenhet och 
utforskande av företagets förhållningssätt till färg och form. Briefen kan även vara 
baserad på upptäckta behov. Företaget har en bestående önskan om nya 
upptäckter och att utmana befintliga tillverkningstekniker. I kombination med en 
brief specificerar företaget ett antal riktlinjer och problemställningar (se tabell 1 på 
nästa sida) som ska beaktas vid utvecklingen av den nya produkten (ibid). 
 
Baserat på briefen görs skisser som leder fram till konceptlösningar, mock-ups, 
modeller, prototyper etc. I de flesta fall tillverkas en 0-serie innan produkten 
börjar säljas vilket skapar utrymme för ytterligare justeringar. Ibland testas även 
produkterna gällande hållfasthet, stabilitet och säkerhet. Processen varierar något 
beroende på vilken formgivare som anlitats  
(ibid). 
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Tabell 1. Innehåller riktlinjer och viktiga aspekter vid utveckling av nya produkter 

Logistik Hur ska produkten emballeras, vilka leverantörer ska den 
passera och med vilket transportmedel? Hur kan logistiken 
optimeras, ex. transport på EU-pall? 

Underleverantörer Vilka leverantörer ska användas för att optimera logistik, 
prisbild och miljöhänsyn? 

Lagerhantering Ska produkten eller enskilda detaljer lagerhållas, respektive 
levereras direkt till kund från leverantör? Vart ska de i så fall 
lagerhållas? 

Miljö Produkten ska överensstämma med Blå Stations miljöpolicy. 
Hänsyn ska tas till kundens miljökrav. 

Montering Hur blir monteringen så effektiv som möjligt, vart ska den ske? 

Kvalitet Produktens konstruktion och material ska vara av hög kvalitet. 

Transport Optimera och minimera transporter mellan leverantör och Blå 
station men även mellan leverantörer och slutkund. 
Packningen ska effektiviseras för att frakta så lite luft som 
möjligt. 

Pris Produkten ska levereras till ett marknadsmässigt pris. 

Verktygskostnader Så långt som det är möjligt ska samma verktyg användas till 
flera olika produkter. 

Framtid Utveckla produkter av hög kvalitet och designnivå (klassiker) 
som får en lång livslängd. Eventuellt utöka befintliga 
produktfamiljer. 

Storytelling Hur ser berättelsen ut kring produkten? Dokumentera och 
förmedla produktutvecklingsprocessen. 

 
 
Stockholms möbelmässa i februari varje år är ett ultimat tillfälle för företaget att 
visa upp sina nyheter. Av denna anledning planeras alltid nya produkter vara klara 
inför evenemanget, eventuellt inför möbelmässan i Milano i april. På mässorna 
visas prototyper av nyheterna, produkterna färdigställs sedan efter mässan i 
varierande omfattning innan de går i produktion. Med hjälp av återkoppling från 
marknaden, formgivare och leverantörer kan Blå Station kontinuerligt optimera 
sina befintliga produkter gällande på miljö, kvalitet och pris (M. Lindholm, 
personlig kommunikation, 24 feb, 2015). 
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2.3.1 Blå Stations miljöpolicy 

Sortimentet består av en rad olika produkter, en del av dem är certifierade enligt 
Svanen eller Möbelfakta. Eftersom certifiering av produkter är både kostnads- och 
tidskrävande certifieras inte alla produkter. Icke certifierade produkter består 
däremot av samma material som de certifierade och kan i de flesta fall uppfylla 
kraven. På kunders begäran kan dokument visas upp på att enskilda material eller 
komponenter uppfyller kraven (M. Lindholm, personlig kommunikation, 24 feb, 
2015).  
 
Företaget använder sig av en miljöpolicy (citerat nedan) som är under ständig 
utveckling. De följer även miljöledningssystemet ISO14001 för att säkerställa ett 
effektivt och välstrukturerat miljöarbete (Blå Station, u.å.). 
 

Blå Station åtar sig att ständigt verka för miljöförbättrande åtgärder på 
alla nivåer inom företaget samt att aktivt försöka påverka våra 
leverantörer, kunder och andra samarbetspartners till en ökad miljö-
medvetenhet. 
 
Alla Blå Stations aktiviteter ska genomsyras av en miljömedvetenhet, vars 
nivå baseras på en avvägning mellan vad som är miljömässigt motiverat, 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
 
Blå Station ska följa rådande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga 
krav som företaget berörs av på aktuella marknader. Blå Station ska även 
i största möjliga mån förebygga utsläpp av miljöskadliga föroreningar. 
 
Blå Station ska eftersträva en miljöeffektivitet hos alla produkter och ska, 
på ett öppet och tydligt sätt, redovisa tillgänglig information angående en 
produkts miljöpåverkan. 
 
Blå Station ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
försvarbart, minimera sin råvaruförbrukning, sina transporter och sin 
energiförbrukning. 

(Blå Station, u.å.) 
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Blå Station arbetar även efter deras så kallade ”7 + 1 kriterier”. Punkterna 
beskriver arbetet med hållbar utveckling (Blå Station, u.å.):  

 Produkterna ska tillverkas i högkvalitativa material för en lång livslängd 

 Produkterna ska ha en hög designkvalitet och klara tidens skiftningar 

 Produktion och processer ska vara miljöeffektiva och ha en minskad 
energikonsumtion 

 Logistiken ska ske med miljömedvetenhet 

 Minska råvaruurtaget genom att använda återvinningsbara material 

 Bevara jordens resurser genom att använda förnyelsebara material 

 Framställa produkterna efter de bästa och ärligaste värderingsgrunderna 

 Produktion i Sverige 
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2.4 Verktyg för integrering av ekodesign i 

produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklaren har det största ansvaret gällande produktens miljöanpassning 
eftersom han eller hon avgör vilka material och tillverkningsprocesser som ska 
användas (Ryding, 1995, s. 179). Genom att analysera och undersöka alla faser 
under en produkts livscykel, kan företagen skapa en uppfattning om var de största 
miljöbelastningarna uppstår. Därefter kan fokus läggas på att reducera 
miljöbelastningen på dessa områden (ibid, s.145). Vid vidareutveckling av en 
befintlig produkt kan en analys göras av produktens miljöpåverkan för att 
identifiera förbättringsmöjligheter. Analysen kan exempelvis beröra produktens 
hela livscykel för att ge en helhetsbild inför produktutvecklingen (Johansson G. , 
2012, s. 5). 
 
Det finns många olika verktyg som kan användas för att inkludera ekodesign vid 
utvecklingen av nya och befintliga produkter. Nedan beskrivs några välkända 
exempel i syfte att identifiera ett lämpligt verktyg för Blå Station. 
 

2.4.1 Ekostrategihjulet 

Ekostrategihjulet är ett verktyg som kan användas för att stimulera nya idéer 
gällande hur en produkt kan bli mer miljövänlig. Ekostrategihjulet kan användas 
som en checklista och användas åtskilliga gånger i produktutvecklingsprocessen. 
Hjulet består av åtta olika delar (se fig. 3) och kan med fördel användas under en 
gruppdiskussion kring den produkt som ska utvecklas. För varje sektion i hjulet är 
målet att minska produktens totala påverkan på miljön (Jönbrink, Norrblom, & 
Zackrisson, 2011, ss. 89-90). 

 

 
Figur 3. Illustrerar ekostrategihjulet och dess åtta olika 

 delar (Jönbrink, Norrblom, & Zackrisson, 2011, s. 90). 
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Ekostrategihjulet som även kallas LiDS-wheel kan användas för att jämföra två 
produkter med varandra. Det är en kvalitativ metod som skapar en översikt av 
produktens miljöpåverkan. Verktyget kan däremot inte användas för att bestämma 
produktens faktiska miljöpåverkan (Chulvi & Vidal, 2011, s. 138). 
 

2.4.2 Checklista för ekodesign 

Många svenska företag använder checklistor som ett verktyg i sina 
produktutvecklingsprocesser. För implementering av ekodesign utgör de ofta en 
bra grund då de finns i varierande omfattning (Luttropp & Lagerstedt, 2006, ss. 
1398-1399). Checklistorna används för att stimulera idegenereringen samt för att 
jämföra och poängsätta olika koncept. De kan därför vara bra hjälpmedel vid 
framtagningen av nya produkter (SVID, u.å.). 
 
Nedan finns ett exempel på en checklista som berör sju kategorier. Listan är 
hämtad från Stiftelsen Svensk Industridesigns hemsida (ibid). 
 

1. Materialval 

Så få material som möjligt, minska användningen av elektroniska 
komponenter samt undvika material som innehåller miljö- och 
hälsoskadliga ämnen. 

2. Materialanvändning 

Minska mängden material samt underlätta för återanvändning och 
återvinning av produkten. 

3. Distribution 

Hur kan produkten transporteras med minsta möjliga miljöpåverkan? 

4. Användning 

Hur kan energi- och resursförbrukning optimeras under produktens 
användning? 

5. Optimera livslängd 

Utforma en produkt med en lång livslängd. 

6. Livscykelns slutskede 

Vad sker med produkten när den slutat fungera eller brukaren inte längre 
vill ha den? 

7. Nya användningsområden  

Om produkten kan få ett nytt användningsområde är det mycket värdefullt 
då förbättringen kan ha stor betydelse för miljön. 
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2.4.3 The Ten Golden Rules 

De tio gyllene reglerna som presenteras av Luttropp och Lagerstedt (2006) är en 
sammanställning av olika guider, handböcker och manualer som finns etablerade 
hos olika företag. Reglernas ordningsföljd är baserad på en produkts livscykel 
(ibid, s.1400). 
 
De tio gyllene reglerna (Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1401): 

1. Använd inte giftiga ämnen och slutna kretslopp. 

2. Minska energi- och resursanvändningen under produktion och transport. 

3. Använd starka sammansättningar och material av hög kvalitet för att 
minimera produktens vikt så långt det är möjligt, utan att försämra 
produktens funktion. 

4. Skapa förutsättningar för minskad energi- och resursförbrukning under 
användningen av produkten. 

5. Underlätta för reparation och uppgradering av produkten. 

6. Skapa förutsättningar för en lång livslängd. 

7. Satsa på material, ytbehandlingar och sammansättningar av hög kvalitet för 
att förlänga produktens livslängd. 

8. Förbered inför reparation och deponering genom ex. manualer, 
märkningar, möjlig demontering etc. 

9. Främja uppgradering av produkten, uppmuntra till reparation, återvinning 
genom ex. enkel demontering. 

10. Använd så få komponenter som möjligt. 

 
Reglerna kan fungera som en enkel introduktion till ekodesign men även vara 
mycket användbart vid implementeringen av Design for Environment (DFE) 
(Luttropp & Lagerstedt, 2006, s. 1407). Design For Environment som även kallas 
för ”grön design” innebär att produktutvecklaren genomför analyser och planerar 
för vad som kommer att ske med produkten när den är uttjänt (Ullman, 2010, s. 
375). 
 

2.4.4 MET-Matris 

Materials, Energy, Toxic emissions (MET) är en metod som ger strukturerad och 
kvalitativ information gällande produktens miljöpåverkan under dess livscykel. 
Först görs en matris indelad i tre olika kategorier av miljöpåverkan: materialens 
livscykel, giftiga utsläpp och energianvändning. Sedan görs en andra matris i tre 
steg av produktens livscykel: produktion, användning och avfallshantering. Den 
andra baseras på den första men utmärker dock de olika påverkningsfaktorernas 
allvarlighetsgrad: låg, medium och hög (Bovea & Pérez-Belis, 2012, s. 63). 
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2.4.5 ERP & EPLC 

ERP står för Environmentally Responsible Product/Process Assessment Matrix 
och är en matris i två delar, en för produkten och en för processen. Matriserna 
delas upp i sektioner, en för varje steg i livscykeln som därefter graderas. Varje 
sektion poängsätts från 0 – 4 där 0 motsvarar högsta och 4 motsvarar lägsta 
miljöpåverkan (Bovea & Pérez-Belis, 2012, s. 63).  
 
Bovea & Pérez-Belis (2012) beskriver även Environmental Product Life Cycle 
Matrix, förkortat EPLC, en matris som till stor del liknar en ERP. Skillnaden är att 
en ERP inte skiljer på process och produkt utan istället fokuserar på livscykelns 
olika steg, interaktionen mellan dem samt de mest påverkande faktorerna. 
Sektionerna poängsätts på samma sätt som i en ERP (ibid, s. 63). 
 

2.4.6 QFD & QFDE 

QFD (Quality Function Deployment) benämns på svenska som kundorienterad 
produktutveckling och är en metod för att matcha produktfunktioner med 
kundens behov och förväntningar. Metoden kan användas vid utvecklingen av nya 
produkter men även vid jämförelse av två befintliga (Österlin, 2010, ss. 70-71).  
 
Analysen görs med hjälp av QFD-huset (se fig. 4), en form av matris som visar 
sambanden mellan kund- och designkrav. Matrisen visar även sambanden mellan 
olika designkrav, skillnaden mellan den egna produkten och konkurrenternas samt 
en viktning mellan de olika egenskaperna (ibid).  
 

 
Figur 4. Visar ett exempel på QFD-huset (Österlin, 2010, s. 70). 
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QFDE (Quality Function Deployment for Environment) är ett verktyg som kan 
användas för att värdera olika förbättringsförslag kopplade till miljöaspekten.  
Verktyget är uppbyggt för att förenkla hanteringen av miljökrav i produkt-
utvecklingen genom att produktens miljökrav värderas. QFDE kan också 
användas vid jämförelse av olika lösningsförslag (Jönbrink, Norrblom, & 
Zackrisson, 2011, s. 114). 
 

2.4.7 Environmental Effect Analysis (EEA) 

En EEA, även kallad miljö-FMEA, är en kvalitativ analys av en produkts 
miljöpåverkan. Analysen görs med hjälp av en tabell (se fig. 5) som är mycket lik 
en tabell för FMEA (Lindahl & Tingström, 2006, s. 20). FMEA (Failure Mode 
Effect Analysis) är ett verktyg för identifiering och eliminering av riskfaktorer hos 
en produkt eller process (Bergman & Klefsjö, 2014, ss. 162-163). Eftersom 
verktyget FMEA redan var etablerat i företagsvärlden utformades EEA-tabellen 
på ett liknande sätt. Syftet var att utveckla ett verktyg som skulle underlätta arbetet 
med miljömässigt hållbara produkter (Lindahl & Tingström, 2006, s. 19). Analysen 
är lämplig att inkludera i produktutvecklingen och är anpassad för att kunna vara 
en del i miljöledningssystemet ISO 14001 (ibid, s.21). 
 

  

Figur 5. Illustrerar en EEA-tabell (Lindahl & Tingström, 2006, s. 24). 

 
Inför en EEA krävs insamling av relevant och heltäckande information gällande 
den aktuella produkten och dess livscykel. Granskningen baseras på de olika 
stegen i produktens livscykel, ex. inköp, tillverkning, användning och 
resthantering. Den resulterar i en helhetsbild av produktens totala påverkan på 
miljön. Utifrån resultatet föreslås förbättringsåtgärder så som exempelvis byte av 
tillverkningsmetod eller material. Åtgärderna realiseras och en ny granskning av de 
berörda miljöeffekterna genomförs för att utreda huruvida åtgärdena lett till en 
minskad miljöpåverkan (Lindahl & Tingström, 2006, s. 22).  
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Miljöeffektanalysen bör genomföras tidigt i produktutvecklingsprocessen för att 
utvecklingen av produkten ska kunna påverkas. Det är även viktigt att 
dokumentera hela procesen eftersom det kan finnas viktiga erfarenheter som kan 
vara värdefulla inför kommande projekt. Dokumentationen är även viktig för 
redovisningen av resultatet (Lindahl & Tingström, 2006, s. 23).  
 

2.4.8 Livscykelanalys (LCA) 

En LCA används för att analysera en produkts livscykel och för att på så sätt 
identifiera förbättringsmöjligheter. Analysen berör exempelvis utsläpp av giftiga 
ämnen, energiåtgång, återvinning, tillverkningsmetoder etc. (SVID, u.å.).  
 
Att genomföra en LCA är mycket tidskrävande. Det krävs stora mängder 
information och kunskap vilket leder till att många företag väljer bort verktyget. 
Knight & Jenkins (2009, s. 556) beskriver hur viktigt det är att ekodesignverktyget 
är lätthanterligt samt att resultatet av det ska vara relevant i samband med 
produktutvecklingsprocessen. En LCA anser de vara allt för komplex och 
svårhanterlig (ibid, s. 553). Luttropp och Lagerstedt (2006, s. 1399) beskriver 
verktyget som mycket klassiskt men att det saknas riktlinjer för vad resultaten kan 
användas till. Att genomföra en LCA blir därför mindre lämpligt för företag som 
arbetar med design och produktutveckling. 
 
Resultatet av en fullständig LCA ger inte alltid praktiskt användbar information, 
svaren kan vara i behov av ytterligare analys (Ryding, 1995, s. 297). En LCA kan 
däremot öka förståelsen för produktens hela livscykel samt skapa en tydlig bild av 
vilken fas som bidrar till störst miljöpåverkan (Crul & Diehl, 2009, s. 50). 
Resultaten kan även användas för att utveckla system i produktutvecklingen, 
optimera användning av resurser, minska miljöbelastningen för en produkt eller 
funktion samt finna tillvägagångssätt som med tiden minskar produkters 
miljöpåverkan (Ryding, 1995, s. 298).  
 
Ett alternativ till en fullständig LCA kan vara workshops där experter för en 
diskussion kring produktens hela livscykel. Studier har visat att metoden ger ett 
utmärkt resultat och kan därför vara ett bra verktyg för företag, eftersom det är 
mer kostnads- och tidseffektivt än en fullständig LCA (Crul & Diehl, 2009, s. 50). 
 

2.4.9 EPS & MLCA 

EPS (Environmental Priority Strategies in product design), ett hjälpmedel som kan 
användas för att öka förståelsen för det praktiska genomförandet när det gäller 
återanvändning och återvinning av material. Författaren beskriver EPS-systemet 
som en materialorienterad livscykelanalys (MLCA). Analysen behandlar den 
återanvändning och återvinning som materialen kan tänkas genomgå (Ryding, 
1995, ss. 215-216). Medan en PLCA (produktlivscykelanalys) endast studerar en 
produkts livscykel berör en MLCA materialens eventuellt fler livscykler ända tills 
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materialet så småningom blir uttjänt och obrukbart. Miljökalkylberäkningar med 
EPS-systemet kan användas som ett hjälpmedel för att tidigt bedöma om företaget 
är på rätt väg i sitt miljöarbete (ibid). 
 

2.4.10 Ekoindikator 99 

Ekoindikator 99 är en metod för att beräkna en produkts totala miljöpåverkan i 
siffror. Olika material, tillverkningsmetoder och kemikalier har olika höga 
indikatorer. Höga värden innebär en större miljöpåverkan. För att räkna ut den 
totala indikatorn för en produkt summeras alla steg i produktens livscykel. 
Resultatet analyseras och kan därefter användas som grund vid utveckling och 
förbättring av produkter (Johansson G. , 2012). Österlin (2010, s. 68) anser att det 
även är en bra metod för en detaljerad jämförelse mellan två liknade produkter. 
 

2.4.11 Design for sustainability (D4S) 

Design for sustainability är en metod för produktutveckling där produktens 
livscykel finns i åtanke under hela processen (Crul & Diehl, 2009, s. 27). Bakom 
modellen finns tre grundpelare för hållbarhet: människa, vinst och planet. Dessa 
fungerar som både interna och externa drivkrafter (ibid, s. 18). 
 
Modellen för produktutveckling består av tio steg (ibid, s.57-70): 

1. Samla ihop ett team och planera projektet 

2. Genomför en SWOT-analys och se över företagets drivkrafter och mål 

3. Välj produkt 

4. Välj ut vilka interna och externa drivkrafter som är relevanta för den valda 
produkten och prioritera dem 

5. Genomför en konsekvensanalys som redogör produktens miljöpåverkan 
genom hela dess livscykel 

6. Utveckla en D4S strategi och en designbrief 

 Val av material med liten miljöpåverkan 

 Minska materialförbrukning 

 Optimera funktionen 

 Optimera distributionen 

 Minska påverkan under användning 

 Optimera livslängd 

 Optimera deponering 
 

7. Idégenerering och urval baserat på brief och strategi 
8. Konceptutveckling 
9. D4S utvärdering 
10. Implementering och uppföljning 
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2.5 Jämförelse och val av ekodesignverktyg 

I en artikel skriven av Bovea och Pérez-Belis (2012) jämförs några olika verktyg 
som kan användas för att integrera ekodesign i produktutvecklingen. Verktygen 
skiljer sig åt i komplexitet och omfattning vilket gör att de lämpar sig för olika 
typer av projekt (ibid, s. 62). Verktygen lämpar sig även för olika delar av 
processen. En del verktyg har implementerats hos företag och kan användas som 
stöd i delar av produktutvecklingsprocessen (Sakao, 2007, s. 2). 
 
Knight och Jenkins (2009) har jämfört olika verktyg för ekodesign och undersökt 
hur dessa lämpar sig för integrering i produktutvecklingsprocessen. Baserat på ett 
behov av att använda lämpliga metoder så gjordes en kategorisering av de olika 
metoderna: Riktlinjer/guider, checklistor och analyseringsverktyg (ibid, s.551). 
Guider kan ge stöd genom hela produktutvecklingsprocessen och användas på 
produktens hela livscykel. Checklistor kräver fördjupning och fungerar enbart i 
utvalda delar av produktutvecklingen. Den tredje och sista kategorin, 
analyseringsverktyg, kräver mer omfattande datainsamlingar. Dessa genererar 
detaljerad information som kan användas för att fördjupa sig i en specifik del av 
produktutvecklingsprocessen. Exempel på analyseringsverktyg kan vara 
ekoindikator 99, livscykelanalys (LCA), MET-matris etc. (ibid).  
 
I undersökningen använde forskarna några frågor vid urvalet av lämpligt verktyg 
(Knight & Jenkins, 2009, s. 551), dessa löd enligt följande: 
 

 Does the tool support the meeting of product requirements? 

 Does the tool address environmental product legislation requirements? 

 Can the tool be used by company staff, or will external expertise be 
required? 

 Does it reduce the risk of important elements being forgotten? 

 Does it fit in well with how products are launched by the company? 

 Is the tool user friendly, easy to adopt and implement? 

 Does it save time in the overall development process? 

 Is it affordable by the company? 
 

Vid urvalet av lämpliga verktyg användes en fokusgrupp för att avgöra huruvida 
respektive verktyg besvarade de ovanstående frågorna (Knight & Jenkins, 2009, s. 
551). 
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3 Metod och genomförande 

 
För att uppfylla studiens syfte och besvara de tre frågeställningarna genomfördes 
en litteraturstudie i kombination med en produktutvecklingsprocess. I det här 
avsnittet beskrivs projektets arbetsgång och dess olika faser.  

 

3.1 Litteraturstudie 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en omfattande litteraturstudie 
angående ekodesign och olika produktutvecklingsprocesser. Arbetet startade med 
en kartläggning av vilka verktyg som kan användas för att tillämpa ekodesign i 
produktutvecklingen. Urvalsprocessen av relevant litteratur genomfördes i två steg 
där den första omgången relevanta texter genererade fler intressanta källor som 
bidrog till ett andra urval.  

 

3.2 Val av produktutvecklingsprocess 

Litteraturstudien genererade flera olika varianter av produktutvecklingsprocesser. 
Dessa analyserades och jämfördes med företagets befintliga, i syfte att hitta en 
lämplig struktur baserat på Blå Stations förutsättningar. 

 

3.3 Val av ekodesignverktyg 

Verktyg för integrering av ekodesign jämfördes med hjälp av en matris där varje 
verktyg betygsattes baserat på hur väl vi ansåg att de uppfyllde frågorna nedan. 
Metoden inspirerades av Knight och Jenkins (2009) urvalprocess. 
 

 Möter verktyget kravspecifikationen? 

 Möter verktyget lagbaserade miljökrav? 

 Kan verktyget användas av de anställda? 

 Minskar det risken av att viktiga element glöms bort? 

 Överensstämmer det med hur produkter lanseras av företaget? 

 Är verktyget användarvänligt och lätt att använda/implementera? 

 Sparar verktyget tid genom hela processen? 

 Är verktyget ekonomiskt rimligt för företaget att använda? 
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3.4 Produktutvecklingsprocessen 

Under utvecklingen av Ginkgos väggfäste användes en produktutvecklingsprocess 
enligt strukturen nedan för att besvara den tredje frågeställningen.  
 

3.4.1 Identifiering av kundbehov, analys av problem 

Blå Station hade ett behov av ett nytt väggfäste till en av sina ljudabsorbenter. För 
att öka förståelsen för väggfästets problematik provmonterades produkten av oss i 
projektgruppen. Företaget formulerade en problembeskrivning samt en 
kravspecifikation som låg till grund för projektets verbala brief och 
funktionsanalys. Dokumenten användes under processen för att utveckla och 
bedöma olika konceptförslag.  
 

3.4.2 Konceptdesign 

Den verbala briefen, funktionsanalysen och kravspecifikationen var 
utgångspunkter för idégenereringen. Brainstorming användes som metod i 
kombination med handskisser och enklare CAD-modeller. 
  

3.4.3 Urval av idéer 

För att utvärdera de olika förslagen och välja ut lösningarna med störst potential 
användes två olika tekniker. Pluppmetoden användes för ett första urval, därefter 
användes en Pugh-matris för att jämföra de nya förslagen med originalet. 
 
Av de vinnande koncepten tillverkades funktionsmodeller för att analysera och 
utvärdera användarvänligheten. Modellerna presenterades för företaget och 
utvärderades med hjälp av PMI-metoden för att identifiera och diskutera 
konceptens för- och nackdelar.  
 

3.4.4 Konceptutveckling 

Det valda konceptet utvecklades genom fler skisser, diskussioner och 
sammankoppling mellan olika lösningar. Under konceptutvecklingen utfördes 
även arbetet med ekostrategihjulet för att inkludera miljöaspekten ytterligare. 
Ekostrategihjulet användes i kombination med Blå Stations befintliga miljöpolicy 
och ”7 + 1 kriterier” som inkluderades i kravspecifikationen. 
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4 Resultat och analys 

 
Kapitlet är uppdelat efter de tre frågeställningarna. I det första avsnittet 
presenteras valet av produktutvecklingsprocess och ekodesignverktyg. I det andra 
beskrivs hur verktyget kan inkluderas i produktutvecklingsprocessen. I det tredje 
avsnittet beskrivs resultatet av produktutvecklingens olika steg och avslutningsvis 
presenteras det slutgiltiga konceptförslaget för att besvara den tredje 
frågeställningen. 

 

4.1 Vilket verktyg för ekodesign kan vara lämpligt att inkludera 

i Blå Stations produktutvecklingsprocess? 

 
Eftersom Blå Station saknade en dokumenterad produktutvecklingsprocess 
gjordes en litteraturgenomgång för att identifiera en process lik den vi fick 
beskriven via personlig kommunikation. Avsnittet inleds därför med en 
beskrivning av valet av produktutvecklingsprocess. Därefter beskrivs skillnaden 
mellan de olika ekodesignverktygen och hur ett lämpligt sådant valdes ut för Blå 
Station. 
 

4.1.1 Valet av produktutvecklingsprocess 

Produktutvecklingsprocessen finns i flera olika utföranden. Några nämndes i den 
teoretiska bakgrunden, bl.a. Normans process i fyra steg: observation, 
idégenerering, prototyp och test. Tooleys process var i åtta steg: identifiera behov, 
analysera problem, problemformulering, konceptdesign, val av koncept, prototyp- 
och modellframställning, finjustering och framställning av produktionsunderlag. 
Skillnaderna mellan processernas innehåll är i många fall små. Företagen väljer 
själva vilka steg som ska ingå och anpassar processen efter sina förutsättningar. 
Även om en process finns dokumenterad hos ett företag kan den variera beroende 
på vem som utför projektet, valet av produkt, omfattning etc.  
 
Blå Stations process startar alltid med ett upplevt behov hos kunden. En brief 
formuleras av företaget och därefter startar idégenereringen. Efter bearbetning av 
olika idéer tillverkas en prototyp av det slutgiltiga förslaget. Prototypen visas upp 
på vårens möbelmässor och därefter görs eventuella justeringar. Produkten sätts 
sedan i produktion (M. Lindholm, personlig kommunikation, 24 feb, 2015).  
 
Eftersom Blå Station är ett litet företag med få anställda, är resurserna begränsade 
vid utvecklingen av nya produkter. Företaget har därför ingen möjliget att ha en 
egen produktutvecklingsavdelning. Istället anlitas externa designers som får stöd 
av företagets övriga kompetensområden. De använder sig av underleverantörer 
för produktion, enbart en del produkter passerar företaget för montering.  
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Den begränsade personalskaran har däremot en fördel gällande samarbete. Det 
finns en god kontakt mellan företagets olika ansvarsområden, en person kan också 
ha ansvar för mer än ett område. Den nära kontakten inom företaget gör 
produktutvecklingsprocessen dynamisk och lik det som Myrup Andersen och 
Hein beskriver som integrerad produktutveckling. Eftersom Blå Stations process 
fungerar väl, valde vi att inte göra allt för stora förändringar. Norman och Tooleys 
olika syn på produktutvecklingsprocesser användes därför för att sammanställa en 
process i sex steg, se fig. 6.  
 

 
Figur 6. Illustrerar den valda produktutvecklingsprocessen. 

 
Processen stämmer överens med den beskrivning som Blå Station gav av sin 
befintliga process. Processen användes vid utvecklingen av ljudabsorbentens 
väggfäste för att efterlikna ett så kallat ”vanligt” produktutvecklingsprojekt på 
företaget. De två sista faserna kommer dock inte att beröras i utvecklingen av 
väggfästet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiering 
av 

kundbehov, 
analys av 
problem 

Koncept-
design 

Urval av idéer  
Koncept-
utveckling 

Prototyp och 
modeller 

Ev. 
förbättringar 

och 
framställning 

av 
produktions-

material 



Resultat och analys 

31 

4.1.2 Val av ekodesignverktyg 

Litteraturstudien visade att de verktyg som utvecklats för ekodesign är mycket lika 
varandra och utgår i de flesta fall från ett livscykelperspektiv. Den stora skillnaden 
är verktygens komplexitet, omfattning och krav på kompetens, vilket i sin tur har 
stor betydelse vid implementering hos företag. 
 
EPS, MLCA och LCA är olika sorters livscykelanalyser som utförs på liknande 
sätt. Som flera författare nämnt ger livscykelanalyserna stora mängder information 
som kan bli svår att analysera och ta till vara på. Även Checklistor för ekodesign, 
ekostrategihjulet, The ten golden rules och punkt sex i Design for sustainability har stora 
likheter. Viktiga gemensamma punkter är bl.a. att produktutvecklingen kan bidra 
till minskad materialförbrukning, optimerad livslängd och minskad miljöpåverkan 
under användning.  
 
För att skapa en översikt över ekodesignverktygens omfattning och komplexititet 
gjordes ett diagram, se fig. 7. Verktygens placering baserades delvis på Bovea och 
Pérez-Belis (2012, ss. 64, 67) diagram, men även på olika forskares beskrivningar 
av verktygen. 
 

  
Figur 7. Illustrerar skillnaden mellan de olika verktygens svårighetsgrad och  

omfattning samt var de bör inkluderas i produktutvecklingsprocessen. 
 

Urvalsprocessen för vilka ekodesignverktyg som kunde inkluderas i Blå Stations 
produktutvecklingsprocess inleddes med att inspiration hämtades från Knight och 
Jenkins (2009, s. 551) urvalsprocess. Forskarna använde ett antal frågor för att 
bedöma hur väl de olika verktygen lämpade sig för ett specifikt företag. Frågorna 
översattes till svenska och sattes in i en tabell tillsammans med de ekodesign-
verktyg som presenterades i teoriavsnittet under 2.4. Verktygen poängsattses 
sedan baserat på hur väl de besvarade respektive fråga. Vid bedömningen 
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användes en poängskala från 1-5, där 5 motsvarade att påståendet var helt uppfyllt. 
Poängen sattes med hänsyn till de olika verktygens omfattning och svårighetsgrad 
som presenterades i fig. 7 men även i förhållande till Blå Stations resurser. 
Resultatet av utvärderingen kan ses nedan i tabell 2.  
 
Företaget har arbetat med miljöfrågor under många år och har en väletablerad 
miljöpolicy. Det finns en stark miljömedvetenhet vid utvecklingen av nya 
produkter, däremot leder begränsade resurser till att omfattande verktyg som 
exempelvis livscykelanalyser inte är ekonomiskt försvarbara. Företaget har enbart 
en person som arbetar internt med produktutveckling och miljö. Vid utvecklingen 
av nya produkter används externa designers som kan ha varierande erfarenhet av 
verktyg för ekodesign. 
 
Vid valet av verktyg blev tid och resurser avgörande faktorer för hur lämpliga 
verktygen skulle vara för företaget, men även det faktum att olika designers kan 
vara involverade i processen.  

 

Tabell 2. Visar resultatet av jämförelsen mellan de olika ekodesignverktygen 

 

Den största skillnaden är verktygens omfattning, en del kräver expertkompetens 
och flera veckors heltidsarbete medan andra går att genomföra under en 
workshop. Alla bygger på ett livscykelperspektiv och har för avseende att minska 
produktens totala miljöpåverkan.  
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Överensstämmer det med hur produkter lanseras av företaget? 1 1 3 2 5 4 3 3 3 4 3 

Är verktyget användarvänligt och lätt att använda/implementera?  1 1 5 3 5 5 3 4 3 3 4 

Sparar verktyget tid genom hela processen? 1 1 4 2 4 4 2 4 3 4 3 

Är verktyget ekonomiskt rimligt för företaget att använda? 1 1 5 2 5 5 3 4 3 2 3 

Summa: 18 18 35 24 38 36 27 32 29 31 30 

Placering: 10 10 3 9 1 2 8 4 7 5 6 
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Ekostrategihjulet hamnade på första plats, Ten golden rules på andra och checklista för 
ekodesign på tredje plats. De tre verktygen fick full pott på frågorna: möter verktyget 
lagbaserade miljökrav? Kan verktyget användas av de anställda? Är verktyget användarvänligt 
och lätt att använda/implementera? Är verktyget ekonomiskt rimligt för företaget att använda? 

 

Verktygen kan på ett enkelt sätt användas vid utvecklingen av nya produkter för 
att minska deras miljöpåverkan. De kan tillämpas utan expertkompetens och är 
ekonomiskt rimliga att genomföra hos Blå Station. Verktygen stämmer även väl 
överens med företagets miljöpolicy och ”7 + 1 kriterier”. Alla tre är dessutom 
tidseffektiva nog för att kunna tillämpas vid utvecklingen av ljudabsorbentens 
väggfäste. 
 
På grund av verktygens stora likheter föll valet på det verktyg som fick högst 
poäng, dvs. ekostrategihjulet. Verktyget skulle kunna användas av företagets 
personal efter en kort introduktion vilket även gör det lätt att introducera för nya 
medarbetare eller externa designers. Den tydliga kopplingen mellan verktyget och 
företagets ”7 + 1 kriterier” som visas nedan i tabell 3, är en viktig faktor som 
underlättar vid en eventuell introduktion. Ekostrategihjulet är dessutom ett välkänt 
verktyg som finns på både svenska och på engelska (LiDS-wheel) vilket kan leda 
till en igenkänningsfaktor hos internationella designers och kunder. 

 

Tabell 3. Illustrerar kopplingen mellan ekostrategihjulet och Blå Stations ”7+1 kriterier" 
 

Ekostrategihjulet Blå Stations 7+1 kriterier 

Optimera funktionen  

Minska påverkan under 
användning 

 

Minska mängden material   

Välj rätt material Material av hög kvalitet. 

 Återvinningsbara och 
förnyelsebara material. 

Optimera livslängden Hög designkvalitét. 
 

Produkten ska klara tidens 
skiftningar. 

Optimera produktionen Produktion i Sverige. 

 Miljöeffektiva processer med 
minskad energikonsumtion. 

Optimera resthanteringen Återvinningsbara material. 

Optimera distributionen Logistiken ska ske med 
miljömedvetenhet. 
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4.2 Hur kan verktyget inkluderas i produktutvecklings-

processen av ljudabsorbentens väggfäste? 

Författarna Bovea och Pérez-Belis (2012, s. 70) nämner några viktiga faktorer som 
kan bidra till att företag lyckas med ekodesign: att miljöaspekten inkluderas tidigt i 
processen, att produktutvecklingen speglas av ett livscykelperspektiv samt att 
företaget bygger upp en miljöstrategi. Dessutom krävs det att företaget och 
ledningen har ett stort intresse och engagemang för miljöarbetet (ibid). Företaget 
bör sätta upp rutiner för hur miljökrav ska inkluderas i kravspecifikationen och 
hur miljöaspekten ska bearbetas i det tidiga koncept- och konstruktionsstadiet, för 
att på så sätt väva in miljöarbetet i produktutvecklingen. Förutom dessa viktiga 
faktorer krävs det att företagets olika enheter samarbetar för att lyckas med 
utvecklingen av miljöanpassade produkter (Jönbrink, Norrblom, & Zackrisson, 
2011, ss. 29-35). 
 
I fig. 7 löper ekostrategihjulet från konceptdesign- till prototyp och modellfasen. 
Verktyget kan användas flera gånger i produktutvecklingen och vid såväl stora 
som små projekt vilket gjorde det lämpligt att använda vid utvecklingen av 
ljudabsorbentens väggfäste. 
 
 
Likheterna mellan ekostrategihjulet och företagets miljöpolicy bidrog till att 
miljöaspekten kunde inkluderas redan i början av processen (se fig. 8) eftersom ”7 
+ 1 kriterierna” fanns med i kravspecifikation och funktionsanalys. Dokumenten 
användes vid utvärdering och utveckling av de olika koncepten vilket bidrog till att 
miljöaspekten beaktades under hela processen. Integreringen av ekostrategihjulet, 
det valda verktyget för ekodesign, skedde inte förrän i konceptutvecklingen 
eftersom miljöapsketen redan fanns inkluderad i kravspecifikationen. Att inkludera 
ekostrategihjulet i konceptutvecklingen gav möjligheter till konkreta förbättringar. 
Hjulets olika faser användes för att optimera det slutgiltiga konceptförslaget 
gällande miljöaspekten.  

 
 

 

 

Figur 8. Visar hur miljöaspekten inkluderas i produktutvecklingsprocessen. 
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4.3 På vilket eller vilka sätt kan ljudabsorbentens väggfäste 

göras mer användarvänligt genom en förändrad konstruktion? 

I det här avsnittet beskrivs produktutvecklingen av ljudabsorbentens väggfäste för 
att visa hur det kan göras med användarvänligt. Avsnittet är uppdelat efter 
produktutvecklingsprocessens olika steg och avslutas med en presentation av det 
slutgiltiga konceptförslaget.  
 

4.3.1 Identifiering av kundbehov, analys av problem 

Ginkgo är en ljudabsorbent som finns tillgänglig i en mängd olika kulörer, dessa 
kan kombineras efter kundens egna önskemål (se fig. 9 och 10 nedan). Produkten 
monteras med hjälp av en magnet på absorbentens baksida som fäster vid en 
metallbricka som skruvas i väggen. 

 

 
Figur 9. Visar Ginkgon monterad på vägg (Blå Station, 2014). 

 

 
Figur 10. Visar några av Ginkgons olika  

kulörer (Blå Station, 2014). 

                             

Som tidigare nämnts har lösningen stora fördelar då den är flexibel och kan 
monteras utan specialverktyg. Däremot finns en del nackdelar med lösningen som 
bekräftades när vi provmonterade produkten för första gången. Brickorna på 
väggen är svåra att montera i exakt rätt position, det är även svårt att placera 
magneten mitt för brickan på väggen då det saknas styrning. Om absorbenterna 
inte sitter helt centrerade får det effekter då ett större antal absorbenter monteras. 
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Visuellt försämras intrycket av produkten eftersom det kan uppstå väl synliga 
glipor mellan absorbenterna. En enkel monteringsmetod som möjliggör en 
korrekt placering utan besvär eftersträvades därför i utvecklingen av det nya fästet. 
Magneten på originalets baksida var gummiklädd för ökad friktion och fastskruvad 
i balken som löper vertikalt på insidan av produkten (se fig. 11 och 12). Under 
magneten fanns en distans för att säkerställa att magneten livade med balken och 
inte låg försänkt, eftersom det skulle försämra vidhäftningen mot stålbrickan.  
 

                         
   Figur 11. Visar balken som sitter lodrätt        Figur 12. Visar magneten som fäster 

     och centrerad på Ginkgons baksida.       i metallbrickan som skruvas i väggen. 
 

Stålbrickan som skruvas fast i väggen är i dagsläget försedd med dubbelhäftande 
tejp för att möjliggöra upphängning utan skruv, detta är dock inget som företaget 
själva rekommenderar. Enligt den monteringsanvisning som levereras med 
produkten mäts först startpunkten ut för den mittersta Ginkgon i nedersta raden. 
Därefter används den medföljande mallen för att mäta ut placeringen för 
resterande hål. När alla brickor monterats, placeras absorbenterna ut.  
 

4.3.1.1 Brief 

Nedan finns den brief som formulerades baserat på företagets 
problembeskrivning.  

 

Ginkgo är en ljudabsorberande akustikplatta som dämpar eko och ljudnivå i 
rummet. Ginkgo monteras på vägg och bildar med sin form vackra mönster som 
kan anpassas efter kundens egna önskemål.  
 
Ginkgo är enkel att montera för såväl yrkesmontörer som av privatpersoner. 
Monteringen sker enkelt och effektivt utan specialverktyg. 
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4.3.1.2 Funktionsanalys 

Baserat på problemformuleringen från Blå Station utformades en funktionsanalys, 
se tabell 4. Tabellen användes för att utvärdera och analysera olika koncept. 

 

Tabell 4. Visar funktionsanalysen för ljudabsorbentens väggfäste 
 

Funktionsanalys: Väggfäste 

  
Klass Anmärkning 

Fästa ljudabsorbent HF I vägg 
Erbjuda justering Ö   
Underlätta montering och demontering N   
Underlätta produktion Ö   
Uttrycka funktion Ö Estetiskt 
Vara prisvärd N   
Underlätta frakt N Tillsammans med Ginkgo 
Passa offentlig miljö N   
Äga kvalitet N   
Äga systematik N   
Uttrycka kvalitet Ö   
Passa  underlag N Väggar i betong/gips/trä 
Följa miljöpolicy N Blå Stations miljöpolicy 
Erbjuda styckvis montage Ö Ensamma Ginkgos 
Möjliggöra  singelmontering Ö Monteras av ensam person 

HF = Huvudfunktion N = Nödvändig  Ö= Önskvärd 
 

4.3.1.3 Kravspecifikation 

Nedan beskrivs Blå Stations kravspecifikation för väggfästet.  

 Vara anpassat för offentlig miljö 

 Vara av hög kvalitet, ha en lång livslängd och en hög designnivå 

 Erbjuda en systematisk upphängning som fungerar väl på såväl stora som 
små ytor 

 Vara enkel att producera eller ev. bestå av standardprodukter som finns på 
marknaden 

 Följa Blå Stations miljöpolicy samt ”7+1 kriterierna” för hållbar utveckling 

 Kunna monteras utan specialverktyg  

 Vara lätt att montera och demontera 

 Vara enkel att reparera eller ersätta vid behov 

 Levereras tillsammans med en monteringsinstruktion 

 Uppfylla gällande brandkrav på möbler/absorbenter för offentlig miljö 

 Kunna monteras av såväl professionella montörer som av privatpersoner 

 Kunna fästas på olika underlag, ex. gips, betong, trä etc. 
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4.3.1.4 Viktning av egenskaper 

För att underlätta urvalsprocessen av de olika konceptförslagen genomfördes en 
parvis viktning, ett verktyg som finns inkluderat i en QFD. I viktningen ställdes 
kraven från funktionsanalysen mot varandra, resultatet visas nedan i tabell 5. 
Viktningen genomfördes av miljö- och produktutvecklingsansvarig på Blå Station.  
 
Viktningen klargjorde att ”följa miljöpolicy”, ”uttrycka och äga kvalitet”, ”passa 
offentlig miljö” samt ”erbjuda justering” var de viktigaste egenskaperna för 
ljudabsorbentens väggfäste. Momentet resulterade i en rangordning av de olika 
funktionerna och bidrog till att rätt egenskaper kunde prioriteras i 
urvalsprocessen.  

 

Tabell 5. Visar resultatet av viktningen av de olika egenskaperna 
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Erbjuda justering   0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0,5 0,5 1 0 1 1 7,5 3 9 

Underlätta montering & demontering 0,5   1 0,5 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 5,5 5 6 

Underlätta produktion 0 0   0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 1 1 4 7 5 

Uttrycka funktion 0,5 0,5 1   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 7 4 8 

Vara prisvärd 0,5 1 0,5 1   0 0 0 0 0 0 0 1 1 4,5 6 5 

Underlätta frakt 0 0 0,5 0,5 1   0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 5 

Passa offentlig miljö 1 1 1 0,5 1 1   0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 9 2 11 

Äga kvalitet 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5   0,5 1 1 0 1 1 9 2 11 

Äga systematik 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5   0 1 0 0,5 1 7 4 8 

Uttrycka kvalitet 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1   1 0 1 1 9 2 11 

Passa underlag 0 0,5 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1 1 5,5 5 6 

Följa miljöpolicy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 12 1 14 

Erbjuda styckvis montage 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0   0,5 1 8 1 

Möjliggöra singelmontering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5   0,5 9 1 
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4.3.2 Konceptdesign 

Med hänsyn till företagets problembeskrivning samt egna erfarenheter av att 
montera produkten med det ordinarie väggfästet, startade en skissprocess med 
utgångspunkt från frågeställningen: ”På vilket eller vilka sätt kan ljudabsorbentens 
väggfäste göras mer användarvänligt genom en förändrad konstruktion?”. Skissprocessen 
inleddes med brainstorming och enkla, snabba idéskisser för att generera så många 
förslag som möjligt. Under processens gång togs pauser för att diskutera de olika 
förslagen, vilket i de flesta fall genererade ännu fler förslag. Samtliga skisser finns 
att se i bilaga 1. 
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4.3.3 Urval av idéer 

För att på ett strukturerat sätt göra ett första urval användes pluppmetoden. 
Urvalet utvärderades sedan med hjälp av en Pugh-matris. 

 

4.3.3.1 Pluppmetoden 

Av de förslag som uppkom under brainstormingen numrerades samtliga. Med 
funktionsanalysen i åtanke placerade vi ut tio pluppar vardera på de förslag vi såg 
mest potential i. Fig. 13 nedan visar de 12 skisser som fick en eller två röster, 
resterande förslag sorterades bort. Samtliga skisser finns att se i bilaga 1. 

 

 
Figur 13. Visar de 12 förslag som röstades fram vid första urvalet. 

 
Nummer 20, 28 och 29 illustrerar förslag på hur produkten kan monteras med 
skena. Skisserna 12, 13, 19 och 28 visar lösningar där magneter är ingående 
komponenter. 6, 7, 13, 19 och 26 är lösningar som skulle kunna erbjuda ”korrekt 
placering direkt” medan de andra förslagen erbjuder justering i någon form. 
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4.3.3.2 Pugh-matris 

Med hjälp av pluppmetoden valdes konceptförslag ut för vidare utvärdering. De 
förslag som enbart fått en röst sorterades bort och de åtta förslag som fått två 
röster utvärderades i en Pugh-matris, se tabell 6. I matrisen jämfördes varje förslag 
med originalet baserat på de funktioner som angavs i funktionsanalysen. Eftersom 
alla förslag valts ut med ”uppfylla miljöpolicy” i åtanke finns denna egenskap ej 
med i matrisen. Miljöaspekten behandlades ytterligare i konceptutvecklingen.  

 

Tabell 6. Visar resultatet av en jämförelse mellan de olika konceptförslagen 
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Krav Viktning (%) Original 7 12 13 17 19 26 28 29  

Erbjuda justering 10 0 - 0 0 + - - + +  

Underlätta montering & demontering 7 0 0 + - + - + + -  

Underlätta produktion 5 0 - - + + - - - -  

Uttrycka funktion 10 0 0 + 0 0 + 0 + +  

Vara prisvärd 6 0 0 0 0 + - + + 0  

Underlätta frakt 5 0 0 - + 0 0 0 - -  

Passa offentlig miljö 12 0 + 0 - + + + + -  

Äga kvalitet 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Äga systematik 10 0 0 + 0 0 0 0 + 0  

Uttrycka kvalitet 12 0 0 + 0 0 + + + +  

Passa underlag 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Erbjuda styckvis montage 1 0 0 - 0 0 0 0 - -  

Möjliggöra montage av en person 1 0 0 0 0 + 0 0 0 0  

  

Summa + 1 4 2 6 3 4 7 3 

U
ta

n
 

v
ik

tn
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g
 

  

Summa -  2 3 2 0 4 2 3 5 

 

Totalsumma: -1 1 0 6 -1 2 4 -2 

 Summa + 12 39 10 41 34 37 67 32 

M
ed

 

v
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in

g
 

 Summa -  15 11 19 0 28 15 11 30 

 

Totalsumma: -3 28 -9 41 6 22 56 2 

 

I matrisen användes viktningen som företaget gjorde av de olika egenskaperna. 
Viktningspoängen omvandaldes till procent och multiplicerades med varje plus 
eller minus. Matrisen genomfördes både med och utan viktning för att undvika 
missvisande resultat. Viktningen påverkade totalsummorna och ökade skillnaderna 
mellan de olika förslagen. För att få en tydligare bild av resultatet och viktningens 
påverkan skapades diagram 1 och 2 som visas på nästa sida.  
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Diagram 1. Visar resultatfördelningen utan viktning 

 

 

Diagram 2. Visar resultatfördelningen med viktning 

 

 

Även om poängen skiljde sig åt med och utan viktning, var det samma koncept 
som utmärkte sig. Jämförelsen visade att metallklämman (nr 17) och skena med 
hål för magnet (nr 28) hade många fördelar i förhållande till originalet. Även 
vinkelprofilen för tre Ginkgos (nr 12) och gaffelbelaget (nr 26) hade flera fördelar. 
Förslagen utvärderades ytterligare med hjälp av funktionsmodeller. 
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4.3.3.3 Funktionsmodeller 

För att utvärdera och analysera de olika koncepten tillverkades funktionsmodeller 
av de koncept som fick högst poäng i Pugh-matrisen. Modellerna presenterades 
under halvtidsmötet med Blå Station tillsammans med renderade bilder av de olika 
koncepten. Under mötet diskuterades konceptens för- och nackdelar, materialval, 
eventuella tillverkningskostnader och tillverkningsmetoder. Det diskuterades även 
hur olika koncept kunde kombineras för att underlätta montering. 

 
Skena med hål för magnet 

Figur 14 och 15 visar hur Ginkgon monteras med hjälp av en skena i kombination 
med styrande magneter. Skenan är ämnad att underlätta monteringen genom att 
erbjuda permanenta fästpunkter som säkerställer att absorbenterna hamnar på en 
rak linje, med rätt avstånd i sidled.  
 

                           
        Figur 14. Visar en funktionsmodell av Ginkgon               Figur 15. Illusterar en magnet  

              monterad på skena med hål för magnet.               med styrning på Ginkgons baksida.     

      

Vinkelprofil för 3 Ginkgos 

Figur 16 visar en profil som binder samman tre absorbenter för att säkerställa att 
avstånden mellan dem är korrekta. Profilen skruvas på väggen och positioneras 
med hjälp av ett vatten- eller laserpass. Därefter klickas absorbenterna fast med 
hjälp av magneter. Profilen kan även användas som mall för efterföljande 
absorbenter. 
 

 
Figur 16. Visar en funktionsmodell av en vinkelprofil  

som binder samman tre Ginkgos. 
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Metallklämma 

Klämman (se fig. 17 och 18 nedan) skruvas vertikalt på väggen och därefter trycks 
absorbenten på plats, skenan eller profilen klämmer om balken på absorbentens 
baksida. Konceptet förenklar monteringen genom att erbjuda en lodrät linje 
direkt, där absorbenterna ej kan vridas. Justering är enbart möjlig i höjdled. 
 

   
Figur 17. Illustrerar en  Figur 18. Illustrerar en modell i plast 

  u-profil i metall som             med samma funktion. 

  klämmer om balken. 

 

Gaffelbeslag   

Gaffelbeslaget (se fig. 19) är en liten plåtdetalj som skruvas på väggen, en för varje 
absorbent. I absorbentens balk finns ett spår som bläcket glider in i när plattan 
fästs på väggen. De båda kanterna säkerställer absorbentens position i sidled så att 
den sitter väl på plats, se fig. 20. 
 

                 

            Figur 19. Illustrerar en modell av gaffelbeslaget. Figur 20. Illustrerar hur bläcket  

           fäster i Ginkgons balk.  
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4.3.3.4 PMI 

Vid halvtidsmötet med Blå Station analyserades konceptens för- och nackdelar 
med hjälp av PMI-metoden i syfte att välja ut ett koncept för vidareutveckling. 
Nedan i tabell 7 visas de olika konceptens för- och nackdelar samt intressanta 
synpunkter som uppkom vid mötet. 
 

Tabell 7. Visar resultatet av en PMI för de fyra olika konceptförslagen 
 

 

+ - Intressant 

G
af

fe
lb

es
la

g 

Samma pris eller billigare än 
originallösningen 

Mycket liten justermån i sidled Kan kombineras med skena, skenan kan 
säljas som tillbehör 

Ginkgon får ett fast läge Ingen justering i höjdled Kan finnas standardprodukt på marknaden 

Minskar antalet komponenter 
och tillverkningsmoment 

  Avlångt skruvhål för att erbjuda justering i 
höjdled 

Kan hakas på skena för att 
förenkla montering 

    

Enkel att frakta, tar liten plats     

M
et

al
lk

lä
m

m
a 

Förenklar monteringen av ett 
större antal Ginkgos 

Profilen syns mellan 
absorbenterna 

Eventuellt finns standardprodukter på 
marknaden  

Justerbar i höjdled Profil i plast blir för dyrt pga. 
kostnaden för ett nytt verktyg 

Kan kombineras med gaffel 

Enkelt att hitta lodlinje Försvårar styckvis montage Kanske kan transporteras på rulle om en 
tunnare dimension väljs 

Kan justeras i sidled om 
balken monteras horisontellt 

Om listen är horisontell syns 
den mellan absorbenterna i den 
översta raden 

Kan användas för montering av första 
raden, vilket förenklar montering av 
resterande Ginkgos 

V
in

k
el

p
ro

fi
l 
fö

r 
3
 

G
in

k
go

s 

Kan användas som mall Dyrare än 3 brickor Risk för felplacering av fästelement på 
väggen minskas till en tredjedel 

Förenklar montering Förvirrar kund?   

  Svår att tillverka   

S
k
en

a 
m

ed
 m

ag
n

et
 

Ger en liten distans till 
väggen vilket förbättrar 
ljudabsorberingen 

Ingen justering är möjlig i sidled 
vilket skapar problem om 
absorbenterna varierar i storlek 

Skulle kunna kombineras med styckvis 
montage 

Om listerna placeras korrekt 
på väggen, fäster alla 
absorbenter "rätt direkt" 

Risk för att skenan syns mellan 
absorbenterna 

Avlånga hål skulle ge justering i sidled  

Underlättar monteringen av 
ett större antal Ginkgos 

Behov av olika längder   

Enkelt att hitta lodlinje Svår att frakta?   

Färre skruvhål i väggen    

 

Metallklämman och gaffelbeslaget var de lösningar som diskuterades mest under 
mötet och som företaget såg störst potential i. En kombination av förslagen samt 
en viss vidareutveckling skulle kunna göra produkten enklare att montera och 
eventuellt billigare att producera.  
 
En av mötesdeltagarna arbetar som montör på Blå Station och har erfarenhet av 
att montera produkten. Han beskrev hur den första raden monteras med hjälp av 
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laserpass för att säkerställa en korrekt placering. Därefter passas efterföljande 
absorbenter in med hjälp av den första raden, detta för att spara tid. Arbetssätet 
stämmer inte överens med den beskrivning som skickas ut till kund. Däremot 
tyder det på att en kombination mellan skena och styckvis montering kan förenkla 
och effektivisera monteringen.  
 
PMI- metoden lämpade sig väl för att diskusskutera de olika koncepten. Det 
underlättade att enbart ett mindre antal koncept analyserades eftersom den 
”intressanta” delen blev tidskrävande. Diskussionsformen gav goda möjligheter till 
brainstorming, vidareutveckling och sammanslagning av olika koncept.  
 

4.3.4 Konceptutveckling med ekostrategihjulet  

Gaffelbeslaget var det koncept som hade flest fördelar och minst antal nackdelar, 
därför fortsatte utvecklingen av detta koncept. Beslaget blir eventuellt billigare att 
tillverka än originalösningen, det tar liten plats och är därför enkelt att frakta och 
lagerhålla. Beslaget kan dessutom kombineras med en skena, något som skulle 
förenkla monteringen av ett större antal absorbenter. 

 

4.3.4.1 Ekostrategihjulet 

För att inkludera miljöaspekten i produktutvecklingen av ljudabsorbentens fäste 
tillämpades ekostrategihjulet. För varje steg fördes en diskussion inom 
projektgruppen om hur konceptet skulle kunna utvecklas. Resultatet kan ses 
nedan.  
 

- Optimera funktion 

Produkten ska kunna monteras utan specialverktyg vilket förenklar 
monteringen för privatpersoner. Beslaget bör utformas så att det kan 
användas både med och utan skena. Att montera med skena förenklar 
monteringen av ett större antal absorbenter. Beslagen ska då kunna monteras 
på skenan utan verktyg och ytterligare komponenter.  
 
Väggfästet ska hålla absorbenterna väl på plats så att de behåller sin position, 
främst i offentliga miljöer.  
 

- Minska påverkan under användning 

Produkten förbrukar varken energi eller material under användningstiden. Vi 
kan enbart se till om produkten av någon anledning behöver bytas ut eftersom 
det skulle orsaka ökad material- och resursåtgång. För att minska risken för att 
väggfästet ex. går sönder eller ger vika, anpassas material och dimensioner så 
att produkten får en lång livslängd.  
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- Minska mängden material 

Formen på beslaget anpassas för att minska spill i produktionen. Det nya 
väggfästets utformning bidrar till färre ingående komponenter. Med skena 
ökas materialåtgången, godstjockleken är dock en avgörande faktor. Skenan 
bör vara tunn för att minska materialåtgången samtidigt som den måste vara 
tjock nog för att orka hålla både skena och absorbent på plats. Absorbenterna 
kan även monteras med enbart beslag för att minska materialåtgången.  
 

- Välj rätt material 

För både beslag och skena är metall ett mer fördelaktigt material än plast med 
hänsyn till hållfasthet, tillverkningskostnad och miljö. Ljudabsorbenten 
tillverkas ännu i relativt små serier, ett nytt plastverktyg skulle därför leda till 
ett allt för högt styckpris. Metall har dessutom bättre materiella egenskaper i 
det här avseendet och ger produkten en lång livsländ.  
 
Flera av företagets övriga metalldetaljer pulverlackeras. Ytbehandlingen höjer 
intrycket av produkten och bidrar även till en ökad livslängd. 
 

- Optimera livslängd 

Materialvalet leder till att produkten får en stabil konstruktion som kommer 
att hålla i många år. I några av företagets andra produkter används 
högkvalitativt konstruktionsstål vilket även lämpar sig för den här produkten.  
 
Väggfästets enkla utformning och sammankoppling med skena gör det enkelt 
att byta ut enstaka komponenter vid behov. 
 

- Optimera produktion 

Väggfästets utformning bidrar till att inga komponenter behöver fästas i 
absorbenten under produktionen, vilket resulterar i färre ingående 
komponenter och färre processteg. Eftersom alla företagets produkter 
produceras i Sverige kommer det även gälla för det nya väggfästet om 
företaget väljer att sätta det i produktion.  
 

- Optimera resthantering 

Komponeter av olika material sammanfogas inte permanent i den nya 
lösningen. Beslaget och skenan är mycket enkla att demontera vilket 
underlättar vid återvinning. 
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- Optimera distribution  

Beslagets profil gör att den kan packas tätt. Om skenan tillverkas i tillräckligt 
tunna dimensioner kommer den att kunna rullas ihop under transport. Det 
skulle även möjliggöra transport på EU-pall.   
 

Ekostrategihjulets koppling till ”7 + 1 kriterierna” bidrog till att dessa enkelt 
kunde vävas in vid tillämningen av verktyget. Diskussionen kring de olika faserna 
genererade ett flertal viktiga faktorer gällande produktens utformning, val av 
material och tillverkningsmetoder. Dessa blev viktiga inslag i den fortsatta 
konceptutvecklingen.   
 

4.3.4.2 Formförändringar 

Gällande väggfästets utformning rådde delade meningar angående hur mycket 
justering som skulle erbjudas efter att absorbenten monterats på väggen. Vid 
projektets start fördes diskussioner kring att lösningen skulle erbjuda “korrekt 
placering direkt”. I viktningen framkom däremot att “erbjuda justering” var en 
viktig egenskap. Det visade sig att företagets produktutvecklingsansvarig och VD 
inte var överens om hur mycket justermån som väggfästet skulle erbjuda. 
Dilemmat medförde diskussioner angående huruvida gaffelbeslaget kunde lösa 
problemet och förenkla monteringen. Efter ännu en jämförelse mellan de olika 
lösningarna med stor och liten justermån kom vi fram till att allt för stor justermån 
enbart ökar risken för felplacering. Vi valde därför att fortsätta med utvecklingen 
av gaffelbeslaget, se fig. 21. 
 
För att underlätta produktion och ge beslaget en lagom stor justermån gjordes en 
del förändringar. Nedan i fig. 22 visas utvecklingen av beslaget. Beslaget fick raka 
kanter och den översta bockningen togs bort. För att erbjuda justering i höjdled 
ersattes det runda hålet med ett avlångt. Gapet i överkant breddades för att 
erbjuda någon millimeters justermån i sidled. Det avlånga hålet kompletterades 
med en centrummarkering för att markera vertikal- och horisonaltlinjen i syfte att 
underlätta korrekt placering då beslaget monteras utan skena. 

 

                             
       Figur 21. Visar en CAD-modell av   Figur 22. Illustrerar utvecklingen av beslaget. 
         gaffelbeslaget som visades upp  

                    vid halvtidsmötet. 
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Utvecklingen av beslaget resulterade i en lösning som erbjuder rätt placering 
direkt, samtidigt som det ger möjlighet till lite efterjustering om så krävs. 
Förändringen ger montören en möjlighet att justera gaffelbeslaget några millimeter 
i höjdled och någon millimeter i sidled.  
 
En skena utformades för att underlätta montering av ett större antal absorbenter, 
se fig. 23. Skenan är en vidareutveckling av en standardprodukt som används för 
montering av kablar på vägg eller i tak. Skenan för absorbenten skruvas på väggen 
och därefter hakas beslagen i de små utbuktningarna. Detta resulterar i att 
absorbenterna hamnar på exakt rätt avstånd från varandra.  
 
 

 

Figur 23. Visar skenan som kan användas för att förenkla montering 

av ett större antal absorbenter. 

 
Företagets övriga produkter är märkta ”BLÅ STATION”, en märkning som 
Ginkgo fortfarande saknar. Det nya väggfästet har ytor som företagsnamnet skulle 
kunna tryckas på, exempelvis tillsammans med det spår som markerar fästets 
centrumlinje. 
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4.3.5 Presentation av koncept 

Ljudabsorbentens nya väggfäste består av två komponeter, ett beslag och en 
skena. För montering av ett stort antal absorbenter används skenan för att 
förenkla och systematisera monteringen (se fig. 24). Beslaget kan även användas 
separat då ett mindre antal ska monteras (se fig. 25), alternativt används skenan 
enbart för montering av den nedre raden. Skenan ska kunna beställas i olika 
längder, ex. för tre, fyra eller fem absorbenter. 
 

                          
              Figur 24. Visar hur beslaget monteras med skena.       Figur 25. Visar beslaget 

          skruvat direkt i väggen. 

 
Det nya beslaget ersätter bricka och magnet vilket bidrar till att ingen komponent 
behöver fästas i absorbenten under produktionen. Ett tillverkningsmoment 
elimineras och dessutom underlättas återvinning av produkten eftersom inga 
komponenter behöver demonteras.  
 
För att stärka intrycket av hög kvalitet kan företagsnamnet tryckas på både skena 
och beslag likt märkningen på företagets andra produkter, se fig. 26. 

 

 
Figur 26. Visar företagets logotyp tryckt i en metallbricka. 

 

Istället för ett urtag för en magnet, sågas eller stansas ett spår i balken som 
beslaget glider in i (se fig. 27 på nästa sida). Gapet i beslaget och spåret i balken 
hindrar absorbenten från att trilla av efter att den hakats på. Absorbenten måste 
lyftas för att kunna lossas vilket gör att absorbenterna låser raden under. 
Absorbenterna måste därför monteras nedifrån och upp. Låsningen bidrar till att 
absorbenterna sitter mer permanent än tidigare vilket lämpar sig väl för offentliga 
miljöer. Deras permanenta placering bidrar till att det estetiska intrycket bibehålls, 
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risken för att absorbenterna förskjuts har eliminerats. Om höjdjustering krävs lyfts 
absorbenten av och beslaget förskjuts med hjälp av det avlånga hålet. 
 
Beslaget är ca 60 mm högt, 25 mm brett och 15 mm djupt. Profilen och dess 
storlek gör att det kan packas tätt, beslaget är därför lätt lagerhålla och frakta. 
Skenan är 25 mm bred och kan beställas i olika längder beroende på hur många 
absorbenter som ska monteras i rad. De båda detaljernas godstjocklek är 1 mm. 
 
 

 
Figur 27. Illustrerar hur Ginkgon hakas på beslaget. 

 
Det första monteringsalternativet är att en skena skruvas upp horisontellt på 
väggen med hjälp av ett laser- eller vattenpass. De små beslagen hakas därefter fast 
i skenans utbuktningar, sedan hakas absorbenterna på, se fig. 28. Nästkommande 
absorbenter kan monteras på samma sätt. Det andra alternativet är att skruva 
beslagen direkt i väggen med hjälp av en monteringsmall. Alla absorbenter kan då 
fästas med enbart beslaget. Den första raden kan även monteras med skena och 
resterande utan.  
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Figur 28. Visar Ginkgon monterad med beslag och skena,  

sett från andra sidan av väggen. 

 

Beslaget och skenan ska enligt kravspecifikation och ekostrategihjulet tillverkas i 
material av hög kvalitet som är möjliga att återvinna. För en stark konstruktion 
som håller i många år valdes konstruktionsstål. Ritningar skickades därför till Blå 
Stations leverantör av ståldetaljer för en offertförfrågan. Som flera andra 
ståldetaljer i företagets sortiment ska beslaget och skenan pulverlackeras. 
 
För att se hur väl förslaget uppfyllde funktionsanalysen gjordes en jämförelse, se 
tabell 8.  
 

Tabell 8. Visar vilka funktioner som beslaget uppfyllt 

Funktionsanalys: Väggfäste  

  
Klass Anmärkning Uppfyllt 

Fästa ljudabsorbent HF I vägg + 
Erbjuda justering Ö   / 
Underlätta Montering & demontering N   + 
Underlätta produktion Ö   + 
Uttrycka funktion Ö Estetiskt + 
Vara prisvärd N   + 
Underlätta frakt N Tillsammans med Ginkgo + 
Passa offentlig miljö N   + 
Äga kvalitet N   + 
Äga systematik N   + 
Uttrycka kvalitet Ö   + 
Passa  underlag N Väggar i betong/gips/trä + 
Följa miljöpolicy N Blå Stations miljöpolicy + 
Erbjuda styckvis montage Ö Ensamma Ginkgos + 
Möjliggöra  singelmontering Ö Monteras av ensam person / 

(+) Uppfylld  (/) Delvis uppfylld (-) Ej uppfylld  
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Samtliga funktioner uppfylldes helt med undantag för ”erbjuda justering” och 
”möjliggöra singelmontering”. Beslaget erbjuder justering till viss del, justering är 
möjlig i både höjd- och sidled. Justeringen är dock begränsad i förhållande till 
lösningen med magnet och bricka. Allt för stor justermån försvårar dock 
monteringen av ett stort antal absorbenter. Skenan löser monteringsproblemen 
men är däremot svårare att montera som ensam montör. Fraktproblematiken 
minimerades tack vare den tunna godstjockleken på 1 mm. Profilen blir tunn nog 
att rulla ihop under transport vilket gör att den med enkelhet kan rymmas på en 
EU-pall. 
 
I kravspecifikationen nämndes liknande punkter som i funktionsanalysen, dock 
ingick ytterligare aspekter som uppfyllande av miljöpolicy, systematisk montering, 
enkel att ersätta eller reparera vid behov, möjliggöra montering av såväl 
professionell montör som av privatperson, samt att produkten skulle kunna fästas 
på olika underlag. Det nya beslaget uppfyller samtliga aspekter, däremot har 
uppfyllande av brandkrav ej undersökts eftersom brandklassning genomförs med 
hjälp av utomstående firmor.  
 
Förutom att konceptförslaget är enkelt att producera, frakta och montera är det 
dessutom billigare än den tidigare lösningen med magnet och bricka. En 
montering med enbart beslag resulterar i att styckpriset för väggfästet mer än 
halveras i förhållande till originalet. Även om priset inte är den avgörande faktorn 
är det ändå en viktig aspekt för uppdragsgivaren. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 
I detta avsnitt diskuteras hur syftet uppfylldes och de tre frågeställningarna 
besvarades.  
 
Syftet med undersökningen var att utreda hur miljöaspekten kan inkluderas i 
produktutvecklingsprocessen hos Blå Station genom att integrera ett verktyg för ekodesign. Detta 
för att skapa en process med tydlig struktur som genererar mer miljövänliga produkter som möter 
kundens efterfrågan.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Produktutvecklingen av Ginkgo genomfördes på kortare tid än ett vanligt 
produktutvecklingsprojekt hos Blå Station och innefattade enbart processens fyra 
första faser. Företaget startar vanligtvis utvecklingen av nya produkter ett år innan 
de ska presenteras. Då ingår ett större antal moment, ex. tillverkning av fullskalig 
prototyp, tester av material, upphandling med leverantörer etc. En stor del av vårt 
arbete ägnades åt litteraturstudien för att jämföra och utvärdera olika processer 
och ekodesignverktyg. Tiden för utvecklingen av väggfästet blev därför kort och 
intensiv, vilket krävde en strukturerad process och snabba beslut. 
 

5.1.1 Vilket verktyg för ekodesign kan vara lämpligt att inkludera i Blå 
Stations produktutvecklingsprocess?  

Det fanns tydliga kopplingar mellan företagets ”7 + 1 kriterier” och det valda 
ekodesignverktyget vilket är mycket fördelaktigt vid en eventuell implementering. 
Ekostrategihjulets tre första faser, optimera funktion, minska påverkan under användning 
och minska mängden material, fanns dock inte med i företagets nuvarande kriterier. 
De fanns däremot med i de verktyg som kom på andra och tredje plats i urvalet, 
dvs. the ten golden rules och checklista för ekodesign. Att valet föll på ekostrategihjulet 
hade därför ingen betydelse eftersom verktygens innehåll är väldigt lika.  
 
Baserat på hjulets åtta olika faser skulle företaget kunna formulera nya kriterier. På 
så sätt skapas ett verktyg som blir unikt för Blå Station och anpassat efter deras 
verksamhet. Kriterierna kan enkelt vävas in i kravspecifikationen vid nya 
produktframtagningar och användas under konceptutvecklingen för att generera 
nya idéer gällande konstruktion, materialval etc.  
 
Fördelen med ekostrategihjulet är att det är ett välkänt verktyg både i Sverige och 
internationellt. Att verktyget är känt internationellt som LiDS-wheel är något som 
företaget skulle kunna dra nytta av i framtiden om produkterna sprids ytterligare 
på den internationella marknaden. Verktyget öppnar upp för diskussion och kan 
användas i olika typer av produktutvecklingsprojekt. Eftersom ekostrategihjulet är 
mycket användarvänligt anser vi att det är ett bra val även för företag som vill 
påbörja sitt miljöarbete. Det krävs dock en viss kunskap och förståelse för hur en 
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produkt påverkar miljön under sin livscykel, för att verktyget ska kunna tillämpas. 
Det kan även vara en fördel att inkludera personer från företagets olika 
avdelningar vid implementeringen av verktyget. Kombinationen av 
kompetensområden skulle kunna bidra till intressanta och betydelsefulla 
diskussioner gällande företagets framtida miljöförbättringar. 
 
Genom att tillämpa det valda ekodesignverktyget vid utvecklingen av en befintlig 
produkt, kunde verktygets användarvänlighet testas och utvärderas. Både 
processens utformning och valet av ekodesignverktyg baserades på forskning 
inom området i kombination med företagets nuvarande arbetssätt. Företaget 
beskrev sin process som välbeprövad och genomtänkt, däremot fanns den ej 
dokumenterad innan utvecklingsarbetet av väggfästet påbörjades, vilket kan 
innebära skillnader mellan teori och verklighet. Produktutvecklingsprocessen för 
väggfästet utformades baserat på en beskrivning av företagets arbetsflöde och 
definierades med hjälp av Tooleys och Normas syn på produktutveckling. Vilket 
innebär att det kan finnas moment i utvecklingen av väggfästet som inte ingår i 
företagets dagliga arbete. Däremot beskrev Blå Stations miljö- och 
produktutvecklingsansvarig att de arbetar med olika formgivare, vilket tyder på att 
det kan förekomma en viss variation mellan olika projekt gällande processens 
struktur och delmoment. Variationen skulle dock kunna minskas genom att 
riktlinjer upprättas för hur produktutvecklingsprocessen bör genomföras samt hur 
miljöaspekten ska integreras.  
 

5.1.2 Hur kan verktyget inkluderas i produktutvecklingsprocessen av 
ljudabsorbentens väggfäste? 

En av punkterna i kravspecifikationen var att produkten skulle uppfylla företagets 
miljöpolicy och ”7 + 1 kriterier”. Dessa kunde enkelt kombineras med 
ekostrategihjulet under konceptutvecklingen då beslut skulle tas gällande material 
och tillverkningsmetoder. Nackdelen var att den ekonomiska aspekten fick större 
inflytande än miljöaspekten vid valet av material och tillverkningsmetoder till följd 
av små produktionsserier samt krav på hög kvalitet. Angående miljöaspekten finns 
en möjlighet att göra ytterligare förbättringar i takt med ökande försäljningssiffror 
då det kan möjliggöra ex. mer miljövänliga tillverkningsmetoder eller material till 
en rimlig kostnad. 
 
I fig. 7 löper ekostrategihjulet mellan faserna konceptdesign och prototyp och 
modeller. I vår process används inte verktyget förrän under konceptutvecklingen. 
Borde ekostrategihjulet inkluderats tidigare i produktutvecklingsprocessen? ”7 + 1 
kriterierna”, som har stora likheter med ekostrategihjulet, var inkluderade i den 
kravspecifikation och funktionsanalys som användes för att utvärdera olika 
koncept under processens gång. Miljöaspekten integrerades därför tidigt i 
produktutvecklingsprocessen och fanns med i alla faser.  
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Inför Blå Stations fortsatta arbete skulle ”7 + 1 kriterierna” kunna omformuleras 
för att stärka kopplingen till ekostrategihjulet som är ett välkänt verktyg. 
Ekodesignverktyget hade då kunnat inkluderas tidigare i processen och bidragit 
med viktiga faktorer till kravspecifikation och funktionsanalys. 

 

5.1.3 På vilket eller vilka sätt kan ljudabsorbentens väggfäste göras 
mer användarvänligt genom en förändrad konstruktion? 

Med ett flertal urvalsmetoder och en detaljerad problemformulering, gick arbetet 
att genomföra utan större problematik. De ansvariga på företaget hade dock 
delade meningar gällande hur stor justermån det nya väggfästet skulle erbjuda. 
Dilemmat ledde till diskussioner mellan oss i projektgruppen angående vilka 
kriterier som var viktigast att uppfylla. I viktningen av egenskaper som företaget 
bidrog med fick ”erbjuda justering” ganska höga poäng, men med erfarenhet av 
den tidigare lösningen ansåg vi att för stor justermån gör monteringen svår. 
Originalfästets användarvänlighet vid montering utvärderades baserat på 
företagets beskrivning samt en provmontering. Att själva montera produkten 
bidrog till förståelse för hur kunden upplevde produkten och företagets 
monteringsanvisning. Det gav även en insikt i den problematik som uppstår då allt 
för stor justermån erbjuds, en viktig faktor i valet av koncept. 
 
Det tidigare väggfästet bestod av två komponenter, en magnet och en bricka. Det 
nya väggfästet består också av två komponenter, däremot kan produkten monteras 
med enbart en. Beslaget kan fästas i skenan eller skruvas fast direkt i väggen. Om 
skenor används förenklas monteringen av ett större antal absorbenter, det ökar 
dock kostnaden för produkten. Däremot anser vi att skenan kan förenkla 
montering så pass mycket att den är värd att satsa på. Skenan bidrar till att 
absorbenterna kan monteras med hjälp av endast ett vattenpass och en skruv-
dragare. Avstånden mellan beslagen är förutbestämda vilket minskar risken för 
felmontage.  
 
Eftersom absorbenterna hakas på ovanifrån låser de fast varandra, det är enbart 
absorbenterna i den övre raden som går att lyfta bort. Funktionen leder till att 
absorbenterna sitter bättre fast i offentliga miljöer. Den tidigare lösningen 
medförde att absorbenterna var lätta att lossa eller förskjuta i sidled vilket 
påverkade det visuella intrycket negativt. Det nya beslaget erbjuder enbart några 
millimeters justering i sidled och höjdled. Efter montering är absorbenterna mer 
permanenta än tidigare. 
 
Den korta tidsperioden för produktutvecklingsprocessen bidrog till att de olika 
urvalsmetoderna och företagets feedback blev avgörande faktorer. Även om 
konceptförslaget är ett bra exempel på hur Ginkgo kan monteras på ett mer 
användarvänligt sätt hade det varit intressant att se hur lösningen utvecklats om 
det funnits mer tid.  
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5.2 Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att utreda hur Blå Station skulle kunna inkludera 
ett ekodesignverktyg i sin produktutveckling. Därför genomfördes en omfattande 
litteraturstudie som berörde olika produktutvecklingsprocesser och verktyg för 
ekodesign. Jämförelser gjordes med hänsyn till komplexitet och omfattning i 
förhållande till Blå Stations kapacitet och resurser. 
 
Urvalsprocessen som användes för ekodesignverktygen baserades på tidigare 
forskning samt beskrivningar av de olika verktygen. Knight och Jenkins frågor 
som använts i en liknande studie, användes för att avgöra hur lämpliga de olika 
verktygen skulle vara för Blå Station. I deras urval användes en fokusgrupp för att 
opartiskt besvara de olika frågorna. Av den anledningen valde vi att inte 
presentera verktygen för företaget och istället besvara frågorna själva. Svaren 
baserades på den information som företaget bidrog med samt den kunskap som 
litteraturstudien resulterade i. Urvalsmetoden är flexibel vilket gör att den kan 
anpassas efter enskilda företag. Det krävs dock god kännedom om företagets 
begränsningar och resurser för att kunna göra en korrekt bedömning. 
Bedömningen som låg till grund för valet av ekodesignverktyg för Blå Station, kan 
med stor sannolikhet vara korrekt då verktyget fungerade väl vid utvecklingen av 
Ginkgons väggfäste. Verktyget stämde väl överens med företagets befintliga 
miljöpolicy vilket skulle underlätta vid en implementering. Det krävs dock att 
företaget själva testar verktyget för att kunna göra en fullständig utvärdering.  
 
Den omfattande litteraturstudien gav mycket relevant information gällande 
ekodesign men utgjorde en stor del av arbetet vilket bidrog till att 
produktutvecklingsprocessen blev både kort och intensiv. Tidsaspekten medförde 
att processen till största del blev linjär med små inslag av iteration under 
exempelvis konceptutvecklingen. Strategiska urvalsmetoder gynnade arbetet och 
resulterade i väl utvärderade förslag i förhållande till den korta tidsperioden. 
Feedback från företaget och en utförlig problembeskrivning blev viktiga faktorer 
för processen då det saknades utrymme för eventuella tester, experiment eller 
intervjuer. 
 
Av förbättringsförslagen tillverkades funktionsmodeller för att utvärdera och 
analysera viktiga egenskaper, något som företaget även har använt i tidigare 
projekt. Modellerna bidrog till viktiga erfarenheter, en bra grund för urval och 
vidareutveckling av koncepten. Att modellerna kunde visas upp vid halvtidsmötet 
ökade förståelsen för de olika konceptens funktioner vilket resulterade i att PMI-
metoden kunde genomföras med gott resultat. För- och nackdelar kunde enkelt 
diskuteras vilket också resulterade i intressanta tankar om kombinationer av de 
olika förslagen. En diskussion som utgjorde grunden för det slutgiltiga 
konceptförslaget. 
 
Om det funnits tid och resurser hade de olika konceptlösningarna kunnat 
provmonteras av en testgrupp. Testpersonerna hade kunnat montera 
originalprodukten, och sedan det slutgiltiga. Eventuella skillnader i monteringstid, 
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felplaceringar och övriga synpunkter från testpersonerna hade då kunnat bidra 
med viktig information till konceptutvecklingen. Inkludering av ett experiment i 
utredningen rymdes dock inte inom tidsramen för examensarbetet. Det hade 
dessutom kunnat innebära ett moment som inte heller företaget har tid och 
resurser att genomföra. 
 
Under projektets gång tillbringades enbart två eftermiddagar på företaget, 
resterande arbetstid spenderades på annan ort. Om mer tid spenderats hos 
företaget hade kontinuerlig feedback gällande produktutformningen kunnat 
inhämtas mer effektivt. Det hade däremot kunnat leda till att idégenereringen 
begränsats och att en del idéer aldrig uppkommit. Vi ser därför att det var en 
fördel att arbeta självständigt på annan ort och stämma av med företaget med 
jämna mellanrum.  
 
Produktutvecklingens två sista faser innefattades inte i examensarbetet utan 
överlämnades till företaget eftersom de kräver diskussioner med leverantörer, 
offertförfrågningar osv. för att göra produkten klar för produktion. Företaget kan 
komma att behöva tillverka en prototyp av förslaget, innan en första serie 
produceras för att ha möjlighet till ytterligare justeringar och förbättringar. Om 
företaget väljer att gå vidare med förslaget kan en prototyp produceras inför nästa 
möbelmässa för att inhämta feedback från utomstående. Även om förslaget inte 
blev helt och hållet färdigställt inför produktion avslutades vår process vid en 
naturlig brytpunkt. Konceptförslaget blev klart nog för att företaget ska kunna 
fatta beslut om eventuell produktion. Dessutom tillämpades implementeringen av 
ekodesignverktyget, en viktig faktor för att uppnå syftet med undersökningen.  
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5.2.1 Validitet och reliabilitet 

Nedan förs en diskussion angående de olika delarnas validitet och reliabilitet. 
 

Litteraturstudie 

Genomförandet av litteraturstudien var mycket tidskrävande eftersom det fanns 
stora mängder litteratur om miljövänlig produktutveckling. Studien avgränsades 
därför till litteratur som enbart berörde ekodesign vilket gjorde att studien blev 
mer heltäckande. Processen inleddes med att data inhämtades ur olika böcker och 
vetenskapliga artiklar. De som hade relevans för arbetet lästes och viktiga 
referenser söktes upp och analyserades. Eftersom urvalsprocessen skedde i två 
omgångar hittades referenser som blivit omnämnda av flera tidigare forskare, 
vilket tyder på att informationen har hög validitet.  
 

Valet av ekodesignverktyg  

Vid valet av verktyg användes ett antal frågor för att avgöra huruvida de olika 
verktygen var lämpliga att implementera hos Blå Station. Att urvalsmetoden 
tillämpats av forskare i en liknande studie tyder på att det var en lämplig och 
tillförlitlig metod. Metoden kan dessutom användas av andra företag som vill 
identifiera ett lämpligt verktyg för implementering i sin produktutveckling. Att vi 
själva besvarade de olika frågorna kan dock ha påverkat resultatets tillförlitlighet. 
Däremot testades det valda verktyget vid utvecklingen av en produkt i företagets 
sortiment med gott resultat, vilket tyder på att valet trots allt kan gå att lita på. Vårt 
projekt var både kortare och mer intensivt men verktyget bidrog ändå med viktiga 
förbättringsåtgärder av konceptförslaget. Verktyget fungerade väl i vår process 
och med den kunskap som de anställda på Blå Station besitter, kan verktyget med 
säkerhet lämpa sig för implementering i kommande projekt.  
 
Att tillämpa det valda verktyget i produktutvecklingsprocessen av en produkt i 
företagets sortiment ökade resultatets reliabilitet. Det faktum att ekostrategihjulet 
är ett välbeprövat och välkänt verktyg som är enkelt att implementera, tyder även 
på att det kan vara ett lämpligt val för andra företag.  
 

Produktutvecklingsprocessen  

Jämförelsen mellan flera olika produktutvecklingsprocesser bidrog till att vi kunde 
formulera och en process lik Blå Stations befintliga, för att sedan använda den vid 
tillämpningen av det valda ekodesignverktyget. Däremot finns det en risk för att 
processen skiljer sig något från ett traditionellt produktutvecklingsprojekt på 
företaget. Att företaget arbetar med externa designers utan att riktlinjer för 
processens genomförande gör att det förekommer variation mellan olika projekt. 
Att definiera en process som är identisk är därför inte möjligt. Den valda 
processen definierades baserat på kända produktutvecklingsmodeller med hänsyn 
till Blå Station vilket tyder på att den formulerade processen ändå är tillförlitlig.  
 



Diskussion och slutsatser 

60 

Processen struktur bidrog till att projektet kunde genomföras på kort tid och de 
olika urvalsmetoderna till att koncepten kunde utvärderas och utvecklas 
systematiskt. Urval skedde med funktionsanalys och kravspecifikation i åtanke för 
att minska risken för att viktiga faktorer glömdes bort. Inför de olika valen gjordes 
även en viktning av funktionsanalysen olika punkter. Viktningen genomfördes av 
företagets produkt- och miljöansvarig för att minska risken för felprioriteringar. 

Även inför det sista urvalet vävdes uppdragsgivarens åsikter in med hjälp av PMI-
metoden. Tillvägagångsättet resulterade i ett bra beslutsunderlag inför det sista 
urvalet. 
 
Att produktutvecklingsprocessen resulterat i ett förslag som uppfyller de olika 
punkterna i funktionsanalysen och kravspecifikationen, tyder på att 
frågeställningen besvarats väl. Konceptförslaget är ett tydligt exempel på hur 
produkten kan monteras på ett enklare sätt vilket gör det mer användarvänligt. De 
olika stegen och urvalsmetoderna samt företagets deltagande tyder på ett 
tillförlitligt resultat. Produkten behöver dock testmonteras av potentiella kunder 
för att en fullständig utvärdering ska vara möjlig.  
 
 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Kundens efterfrågan är viktig för att det ska vara ekonomiskt försvarbart för 
företag att satsa tid och resurser på att utveckla mer miljövänliga produkter. Det 
stora utbudet av ekodesignverktyg ger företag möjligheten att själva välja verktyg 
och anpassa integreringen efter sina förutsättningar. Finns ett intresse, kunskap 
och förståelse, har företaget de rätta förutsättningarna för att lyckas med 
utvecklingen av mer miljövänliga produkter. 
 
Ekostrategihjulet är ett mycket användbart verktyg som lämpar sig för såväl stora 
som små projekt. För utvecklingen av ljudabsorbentens väggfäste var det ett bra 
hjälpmedel för att förbättra konceptförslaget gällande miljöapsketen. Blå Station 
kan i framtida produktutvecklingsprojekt tillämpa verktyget för att utvärdera dess 
funktionalitet och användarvänlighet.  
 
Produktutvecklingsprocessen resulterade i ett konceptförslag för ett nytt väggfäste 
som skulle kunna förenkla monteringen och samtidigt sänka totalkostnaden för 
produkten. Hur förslaget upplevs av slutkunden återstår att se, förhoppnings 
upplevs det vara en stor förbättring som bidrar till en ökad försäljning. 
 
Eftersom ekodesignverktygen varierar mycket i omfattning och komplexitet hade 
en ny undersökning kunnat utreda hur konkurrerande företag arbetar med 
miljöfrågor. Kanske finns det ytterligare nyckelfaktorer för att lyckas? 
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Bilaga 1 

Resultatet av skissprocessen efter urval med pluppmetoden. 
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