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ABSTRACT 
Companies that strive for implementing a more holistic sustainability perspective, i.e. a socio-

ecological sustainability perspective with a system view, need to recognize the integration of 

sustainability methods into the product innovation process as a project in itself. To achieve this 

an efficient method must be available to guide companies towards sustainable product 

development i.e. implementation of a strategic sustainability perspective in the early phases of 

the product innovation process, including a lifecycle thinking. To meet this challenge this thesis 

seeks to answer how a sustainability perspective can be integrated into product development to; 

facilliate a design team to identify critical areas in a products life cycle during the product 

innovation process and with the help of sustainability methods guide the companies to a more 

sustainable future.    

 

The results is based on a literature study, interview- and workshops all conducted at a case-

company were several barriers on why sustainability methods havn’t successfully been applied 

within the companies were identified. The thesis identified the importance of having a more 

structured and strategic product innovation process to enable a more holistic sustainability 

mindset within the company. The work contributed to a new product innovation process at the 

case-company that allowed adapted sustainability methods to conveniently be integrated into 

the working process. The process identified a handful of suitable sustainability methods that 

focus on the three sustainability dimensions (social, economic, ecological) to broaden the 

company’s understanding of sustainability. Selected methods were adapted, applied and 

validated at the case-company to ensure that they fulfilled their intended goals and can used to 

provide a more holistic mindset and to identify hotspots in the product innovation process.     

 

Keywords: Sustainable product development, Sustainable industry, practical approach, Case 

study, product innovation process  
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SAMMANFATTNING 
 

Företag som strävar efter att implementera ett bredare hållbarhetstänk, dvs ett socio-ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv med systemsyn, inom hela sin organisation behöver se integrationen av 

hållbarhetsmetoder och arbetsprocesser som ett projekt i sig. För att möjliggöra detta måste ett 

effektivt ramverk finnas för att hjälpa företagen i arbetet mot en hållbar produktutveckling. För 

att möta den här utmaningen söker den här uppsatsen svaret hur ett hållbarhetsperspektiv kan 

integreras i produktutvecklingen inom industrin för att; underlätta för ett design team att 

identifiera kritiska punkter på en produkts livcykel under produktinnovationsprocessen samt 

hur hållbarhetsmetoder kan implementeras i processen för att navigera mot en mer hållbar 

industri.  

 

Resultatet är baserat en litteraturstudie, intervjuer samt workshops på ett samarbetsföretag där 

ett flertal barriärer vilket hindrar företag att mer effektivt navigera mot ett hållbar industri 

identifierades. Studien identifierade vikten av att en strukturerad och strategisk 

produktinnovationsprocess finns tillgänglig på företaget för att lättare välja och applicera ett 

större hållbarhetstänk inom företaget. Arbetet hjälpte samarbetsföretaget att ta fram en ny 

produktinnovationsprocess för att på sådant sätt möjliggöra att hållbarhetsmetoder enklare 

kunde integreras på företaget. Processen identifierade ett flertal potentiella hållbarhetsmetoder 

vilket fokuserade på att få med de tre olika hållbarhetsdimensionerna (social, ekonomisk, 

ekologisk) för att bredda samarbetsföretagets förståelse kring hållbarhet, hållbar 

produktutveckling och hållbar utveckling. Intressanta hållbarhetsmetoder valdes ut för att 

anpassas och verifieras på företaget för att säkerställa att syftet av dem säkerställdes.       

 

Nyckelord: Hållbar produktutveckling, Hållbar industri, praktiskt tillämpling, Fallstudie, 

produktinnovationsprocess 
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1 INTRODUKTION 
I en mer global och konkurrenskraftig marknad så har intresset för hållbarhet de senaste åren ökat. Inom 

industrin har en majoritet av företagsledare börjat inse de positiva konsekvenserna ett större 

hållbarhetstänkt kan inge. Detta styrks också utav studier som visar en positiv effekt för företag som 

implementerar en innovativ och hållbar produktutveckling i form av effektivitet (Watz & Hallstedt, 

2018).  

 

Genom årtionden har olika metoder och verktyg skapats för att hjälpa forskare och företag att lättare få 

en uppfattning av hur produkter och tjänster påverkar hållbarheten, både på ett socioekonomiskt plan 

som miljömässigt. Trots det breda utbudet av olika metoder och välformulerade visioner kämpar företag 

med att gå från ord till handling när det kommer till hållbarhet. Bristen av tidigt hållbarhetsperspektiv i 

produktinnovationprocessen kan leda till oavsiktliga och kostsamma konsekvenser i senare skede av 

processen. En av förklaringar till detta kan vara att företag finner det svårt att hitta ett snabbt och effektivt 

sätt att utföra hållbarhetsmetoderna. Svårigheterna kan också bero på den stora mängden av metoder 

som finns och att det därmed är svårt att identifiera vilken som bäst speglar företagets verklighet. 

 

En metodik hade därför behövts för att underlätta denna process för företagen, en metodik som hjälper 

företagen att identifiera de metoderna som speglar de utmaningar och möjligheter som företaget har ur 

ett hållbarhetsperspektiv. 

1.1 Val av företag 
TePe munhygiensprodukters AB ansågs som en lämplig samarbetspartner för studien då de uttryckt sitt 

intresse för området eco-design. Företaget är idag intresserade av att integrera ett mer djupgående arbete 

med hållbarhet för att beakta sin miljöpåverkning i ett tidigt skede i produktinnovationsprocessen. 

Förhoppningarna är att ett bredare hållbarhetsperspektiv kan bli implementerat om de rätta 

hållbarhetsmetoderna kan integreras effektivt  i deras arbetsprocess. 

1.2 Om företaget 
Tepe Munhygiensprodukter är idag ett ledande munhygiensföretag med 340 anställda (2018) världen 

över. Företaget grundades 1965 av Henning Eklund då han i ett samarbete med lärare från 

tandläkarhögskolan i Malmö skapade en triangulär tandsticka utformad efter tandmellanrummets form. 

Efter att Hennings son Bertil tog över företaget så utvecklades TePes första tandborste som snabbt blev 

en stor favorit bland svenska folket. Företaget har sedan dess utvecklat en rad andra produkter vilket lett 

till det ledande munhygiensföretaget det är idag med en årlig omsättning på 800 miljoner.    
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TePes satsar idag på att minimera deras miljöpåverkan vilket har lett till att de idag jobbar för att 

systematiskt byta ut sin tillverkning av munhygiensprodukter av fossilt bränsle till bioplaster på 

förnyelsebara resurser. Intresset för hållbarhet har blivit en ledande roll inom företaget vilket syns i deras 

stora engagemang inom området hållbarhet. Till exempel väljer företaget idag att köpa all sin energi 

från förnyelsebara källor och har i samarbete med Eon installerat Malmös största solcellanläggning 

vilket vid soliga dagar täcker all energiförbrukning av tandborsttillverkningen. 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med arbetet är att underlätta för företag att identifiera olika kritiska punkter en 

produkt kan få under sin livscykel under produktinnovationsprocessen (idéfas till användning). Detta 

för att tidigare förstå påverkan av vad olika beslut kan ge i ett tidigt skede för att potentiellt minska 

kostsamma åtgärder senare i projektfasen. Arbetet ska potentiellt fungera som en mall för hur framtida 

företag kan navigera mot en mer hållbar industri genom att adressera ett bredare hållbarhetstänkt i ett 

tidigt skede i produktutvecklingen. 

1.4 Mål 
Övergrippande målet är att bidrag till en ökad förmåga för produktutvecklande företag att implementera 

hållbarhet. Dette arbete har därför målsättningen att hjälpa framtida produktutvecklare att på ett 

metodiskt sätt lokalisera och förstå följderna av eventuella beslut i ett tidigt skede. För detta är följande 

fråga adresserad:  (argumentera för varför, opponeringrapporten) 

1.5 Frågeställning 
Hur kan ett hållbarhetsperspektiv integreras i produktutvecklingen inom industrin för att: 

• Underlätta för ett designteam att identifiera de mest kritiska punkter på en produkts livscykel 
under produktinnovationsprocessen? 

• Implementera en eller flera hållbarhetsmetoder i produktinnovationsprocessen för att på ett 
effektivt sätt navigera mot en mer hållbar industri? 

1.6 Begränsningar 
Eftersom det finns ett antal sätt att angripa frågeställningen har detta arbete valt att fokusera på hur 

företag ska identifiera olika kritiska punkter i produktutvecklingen med hjälp av hållbarhetsmetoder. 

Begränsningarna gjordes till ett antal utvalda metoder, ett tiotal, som undersöktes baserat på den utförda 

litteraturstudien och den begränsade tiden på fyra månader. Av de valda metoderna genomförs sedan ett 

urval baserat på olika kriterier. Kriterierna är baserade på en djupare analys av studier specificerade på 

bedömningar av hållbarhetsmetoder samt intervjuer och workshops gjorda på TePe 

Munhygienprodukter AB. Av de slutgiltiga metoderna blev 2-3 metoder anpassade och verifierade i en 
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fall studie för att visa på hur en framtida arbetsprocess kan ske på företags produktutveckling för att 

identifiera kritiska punkter i ett tidigt skede i produktinnovationsprocessen.  

1.7 Värde av studien 
Det resulterande arbetet i det här examensarbetet kan bidra med följande: 

● Skapa en bredare förståelse inom TePe Munhygienprodukter AB om hur framtida 
produktinnovationsprocesser kan genomföras 

● Identifiera olika kritiska punkter för en produkt under dess livscykel 
● Identifiera viktiga steg inom produktutvecklingen där olika metoder kan hjälpa ett företag att få 

ett bredare holistiskt tänk  
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2 BAKGRUND - TEORI OCH RELATERAT ARBETE 

2.1 Vad är hållbarhet? 
Definitionen av ’hållbar utveckling’ lyder ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Uttrycket härstammar från 

världskommissionen för miljö och utveckling som 1987 utvecklade riktlinje för hållbar utveckling. 

Formuleringen är idag internationellt vedertaget och har möjliggjort en bredare förståelse av hållbarhet 

i en tid där det ansågs relativt abstrakt (Portney, E, 2015). Ross (2015) beskriver hållbarhet som 

människornas mål att leva i en ekosystemjämvikt medan hållbar utveckling ska ses som en helhetssyn 

som tillsammans med olika processer leder oss till slutmålet av hållbarhet. Båda filosofierna bygger på 

de tre grundpelarna för hållbarhet; Social, Ekonomiska och Miljö som tillsammans knyter ihop 

utmaningarna mänskligheten står inför.  

 

Människan upplever idag en period av enorm förändring inom ekonomisk välfärd, social jämställdhet 

och miljökvalitet som ett resultat av en exponentiell tillväxt i befolkningsmängden på jorden. Den allt 

större efterfrågan av resurser har börjat leda till att jordens förmåga att bibehålla ekosystemen och den 

biologiska mångfalden är på bristningsgränsen (Naturvårdsverket, 2018). Världsnaturfonden (2014) 

skrev i sin rapport att ”vi skulle behöva 1,5 jordklot för att resurser ska återhämtas i samma takt som vi 

använder ekosystemtjänsterna”. Siffrorna är baserade från medelvärdet av avtrycket av alla människor 

på jorden. I samma rapport går det att se om alla hade levt som i Sverige så skulle vi behövt 3,7 jordar 

för att tillfredsställa alla behov (Världsnaturfonden, 2014).  

 

Formuleringen hållbar utveckling som ovan nämnt är ett vedertaget uttryck vilket är svårt att missa vid 

granskning av olika visioner ute i industrin (Campbell, 2000). Ordet har blivit en ledstjärna inom 

industrin men trots detta kämpar företag med att gå från ord till handling när det kommer till hållbarhet 

(Schulte et al, 2018a). Enligt Campbell (2000) ligger den stora utmaningen i operationaliseringen av 

den hållbara utvecklingen, att mer praktiskt implementera olika lösningar istället för att endast prata om 

dem. Genom att acceptera den här utmaningen så har världsländerna tillsammans utvecklat en rad 

indikatorer för att med hjälp av olika verktyg kvantifiera data om hur fortsatt utveckling ska ske (Shaker, 

2017). Hundratals indikatorer har skapats för att få en djupare förståelse för miljöpåverkan vilket har 

lett till en ohållbar situation för forskarna och beslutsfattare (Campbell, 2000). Data har tolkats på olika 

sätt baserat på antagande vilket gett annorlunda svar utifrån samma information vilket har komplicerat 

processen. Miljöskyddsmyndigheten i USA (2007) angav i sin rapport att ”Medan mycket av 

diskussionen och ansträngningarna gått inom indikatorer för hållbarhet så kan inga uppvisande system 

visa om vårt samhälle är hållbart”. Metoderna kan identifiera ett problem men brister i information om 
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hur problemet uppstod eller hur det ska lösas (EPA, 2007). Trots komplexiteten med 

hållbarhetsindikatorer så är det ändå en majoritet av forskarna som talar för att de är det bästa sättet vi 

har för att göra hållbarheten mer angripbar och förståelig (Reed et al, 2006). Parallellt med utvecklingen 

av indikatormetoderna har även ett annat område för angripandet av miljöpåverkningarna 

uppmärksammats som ett svar på kritiken men också den allt mer utbreda miljölagstiftningarna i 

världen. Området är industrin vilket idag står för majoriteten av miljöpåverkningarna (Dagens Arena, 

2018). 

 

Under de senaste två decennierna har en rad nya miljöstandardiseringar tagits fram (se introduktion av 

ISO nedan) för att underlätta för industrin att inkludera hållbarhet i sin verksamhet. 

Standardiseringsarbete har följts av utvecklingen av olika hållbarhetsmetoder inom området Eko-design 

för att hjälpa företagen att analysera en produkt eller tjänsts påverkan under dess livscykel också 

benämnt som “vaggan till graven”.  

 

Vidare har ett förtydligande av definitionen ’hållbar utveckling’ genomförts av olika forskare då den 

ursprungliga ansetts för generell för företag och samhälle att använda i arbetet mot hållbarhet (Schulte 

& Hallstedt, 2018). Resultatet har blivit ett förtydligande med hjälp av hållbarhetsprinciper för att 

underlätta den allmänna förståelsen för definitionen (Broman and Robèrt, 2017). I det här arbetet har  

Robèrt et al (2013) och Missimers (2015) 8 hållbarhetsprinciper använts: 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen systematiskt för: 

• Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossilt kol, metaller) 

• Koncentrationsökning av substanser som producerats i samhället (t.ex. kväveföreningar, 

klorfluorkarboner, hormonstörande ämnen) 

• Nedgradering av naturen (t.ex. förstöring av urskog, överfiskning) 

• Inga strukturella hinder för människor att uppfylla sina behov (t.ex. missbruk av politisk makt, 

ekonomisk makt)  

I ett hållbart samhälle finns inga strukturella hinder för människors (Missimer, 2015) : 

• Hälsa (t.ex. att arbetsuppgifter kan ge skador och sjukdomar) 

• Inflytande (t.ex. att människor inte har någon chans att påverka det sociala systemet) 

• Kompetens (t.ex. att människor inte har någon chans att utveckla sin kompetens) 

• Opartiskhet (t.ex. att människor inte ska utsättas för diskriminering, favoritism) 

• Meningskapande (t.ex. att människor inte kan skapa sig en socialmening) 

 

Detta arbete tar inte hänsyn till vilket av de utvecklade hållbarhetsprinciperna som är bäst utan har valt 

hållbarhetsprinciper, sammanfattade enligt (Broman and Robèrt, 2017), i förmån för att de lämpar sig 
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bäst för backcasting, ett strategiskt tänk för att analysera och planera framtida mål utifrån ett tydligt 

hållbarhetstänk. Metoden är en viktig del av FSSD, ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som 

används i detta arbete. Backcasting är en planeringsmetod som definierar en eller flera önskvärda 

framtidsscenarion för att sedan strategiskt binda samman nutiden med den valda framtiden.  

 

Arbetssättet har blivit populärt inom företagsvärlden då den möjliggöra att ett strategiskt hållbarhetstänk 

lättare kan appliceras bland företagen.   

 

Studier har också visat att företag som applicerar ett hållbarhetstänkt får en generell positiv påverkan 

inom hela organisationen vilket har lett till att företagsledare fått upp ögonen för hållbarhet (Chen et al, 

2006). Detta uppvisas tydligt i många nya företagsvisioner där hållbarhet fått ett allt större utrymme. 

Till exempel är det tydligt för H&M, Telia och Vattenfall (H&M, 2019; Telia, 2019, Vattenfall, 2019).  

 

Förståelsen för hållbarhet tycks har ökat inom industrin men trots detta finner företagen det svårt att 

tillämpa hållbarhet i parktiken (Schulte & Hallstedt, 2018b). En av förklaringarna kan vara att företag 

finner det svårt att hitta ett snabbt och effektivt sätt att utföra hållbarhetsanalyser. Svårigheterna kan 

också bero på den stora mängden av metoder som finns och att det därmed är svårt att identifiera vilken 

som bäst speglar företagets verklighet. Bristen av tidigt hållbarhetsperspektiv i produktutvecklingsfasen 

kan leda till oavsiktliga och kostsamma konsekvenser i senare skede av processen. En metodik behövs 

därför för att underlätta denna process för företagen, en metodik som hjälper företagen att identifiera de 

metoderna som speglar de utmaningar och möjligheter som företaget har ur ett hållbarhetsperspektiv. 

2.2 Introduktion till hållbarhet inom industrin 
De senaste årtiondena har en mognad inom industrins syn på hållbarhet utvecklats. Ökande kravställning 

från ledare och världsmarknaderna har delvis påskyndat processen men industrin har också börjat inse 

de ekonomiska fördelarna med utvecklingen inom hållbarhet. 

Den ökade konkurrenskraften och marknadsvärdet är endast två av alla fördelar som medvetande inom 

hållbarhet kan bidra med. Inledningsvis så drevs hållbarhetstänket inom företagskulturen med hjälp av 

standardiseringar där den internationella organisationen för standardisering (ISO) haft en stor positiv 

påverkan inom området hållbar miljö.  

2.2.1 Introduktionen av miljöstandarder (av ISO 14000 serien) 
Efter ett politiskt uppvaknande 1992 under en FN-konferens i miljö och hållbar utveckling blev det 

tydligt att hållbar utveckling var satt på den politiska agendan (da Fronseca, 2015). I Europa och USA 

sågs miljöregleringen bli allt mer striktare och behovet att införa olika standarder blev allt mer 

nödvändiga. Samma år blev en brittisk institution för standarder (BSI) först med att skapa en standard 
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för hantering av miljön kallad BS7750. Standarden släpptes samma år som FN-konferensen, efter att 

miljö och hållbarhetsfrågor fick allt större uppmärksamhet i världen (Sardá & Pogutz, 2019). 1993 

skapades en ny standard kallad EMAS av en volontärorganisation vars syfte var att förbättra den gamla 

standarden men stötte tidigt på svårighet med att göra jämförelse mellan företagens hållbarhet. Detta 

resulterade i att ISO 1996 skapade en ny standard kallad 14001 för att förenkla jämförandet. Båda 

standarderna byggde på BS7750 och stod sida vid sida för ett tag för att sedan integreras med varandra 

(Sardá & Pogutz, 2019; Eicher et al, 1997). 

2.2.2 Värdet av standardisering 
Standardiseringar är viktiga inom utvecklingen av samhället eftersom det skapar tydliga grunder för hur 

arbeten ska fungera tillsammans. Det underlättar kompabiliteten för att alla parter och ger dem 

ömsesidiga möjligheter till en jämnare marknad. Standardiseringar bidrar även med att säkerställa en 

lägsta acceptabel nivå hos leverantörerna vilket möjliggör en ökad säkerhet.  

 

ISO 14000 skapades med målet att bättre miljöprestanda kan uppnås genom att miljöaspekterna 

systematiskt blir identifierade och hanterade för att förtydliga den hållbara utvecklingen (da Fronseca, 

2015). Standardiseringen fokuserar på att genom ett bredare systemtänk för miljöhantering integrera ett 

miljöhanteringssystem inom företagen (ISO, 2019).  

2.2.3 ISO 14000-seriens påverkan inom industrin 
Standardisering av ISO har påskyndat hållbarhetstänket inom företagsvärlden på en allt bredare front 

sedan den släpptes i slutet av 90-talet (Lee-Mortimer & Short, 2009). Vid den här tiden saknades oftast 

hållbarhetsstänkt inom organisationerna vilket var ett resultat av det bristande samhällsintresse som 

rådde. Detta förändrades under slutet av 1900-talet med införandet av nya hållbarhetsstandardiseringar 

där ISO 14000 blev allt mer ledande. Företagen sökte sig till olika certifieringar för att tillfredsställa 

marknadens krav och bli mer konkurrenskraftiga men enligt (Johansson & Uka, 2008) handlar det mer 

om att ha en fortsatt existens på marknaden. Trots vissa företags mindre hederliga anledningar att 

applicera hållbarhet så uppvisades ofta att vid implementering av ISO standarder ge en ökad effektivitet 

inom företaget då ett bredare systemtänk tvingades göras. Materialflöden kunde förbättras liksom 

utsläpp kunde minskas vilket gav en ekonomisk vinning i slutändan (Sardá & Pogutz, 2019; Montabon 

et al, 2000).  

 

Ett känt begrepp för mindre hederliga anledningar är Greenwashing som många företag än idag använder 

sig av för att uppvisa deras arbete med hållbarhet. Begreppet används när ett företag marknadsför 

positiva åtgärder för miljön medan i självaverket åtgärderna har en obetydlig påverkan jämfört med 

andra miljöbelastningar som företaget orsakar. 
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Idag har miljöregleringarna etablerat sig över hela världen där ISO fått en oerhört stor betydelse för 

etableringen av hållbarhet inom industrin där över 300 000 organisationer är certifierade.  

2.3 Bristande helhetstänk under produktinnovationsprocessen 
Produktinnovationsprocessen är fylld av osäkerhet och komplexitet (Hird et al, 2016). Nya innovationer 

och tankar kräver en viss utforskning av det okända där ett risktagande blir oundvikligt. Detta är en inte 

trivial uppgift då det medför komplicerade beslut på bristande tillförlitliga data, vilket kan åtföljas av ett 

antal svårigheter. Under processen kommer det alltid att finns motstridiga intressenter med olika 

målsättningar (Azapagic & Perdan, 2005). Typiska trade-off situationer inträffar ständigt där 

beslutsfattare måste välja och jämföra mellan olika alternativ (Byggeth & Hochschorner, 2006). Beslut 

innefattar därför flera multi-kriterier med riskanalyser och budgetkalkyler för att ett jämförande skall 

kunna göras mellan varje alternativ. 

 

Ett bristande helhetstänk i produktutvecklingen kan leda till att beslut med bristande information fattas 

vilket riskerar framtida konsekvenser (Watz & Hallstadt, 2018a). Följderna sker ofta långt senare i 

processen då eventuella åtgärder kan bli kostsamma för företaget. Effekterna leder också till att resurser 

måste omfördelas i organisationen vilket hindrar andra områden att utvecklas (Mikušová & Čopíková, 

2016). Genomtänkta beslut måste därför ske tidigt i utvecklingsstadiet för att minimera dessa risker.  

 

Knight, et al (2008) härleder tillbaka problemet till den tidigare delen av produktinnovationsprocessen 

som enligt deras studie står för cirka 15% av tillverkningskostnaderna men är ansvarig för de resterande 

85% av tillverkningen. Detta innebär att beslut och investeringar som tas i den här processen ligger till 

grund för all miljöpåverkan som sker och indirekt alla framtida konsekvenser.  

 

Tidspressen med dess höga kostnader leder i många fall till att företag väljer att lägga ut problemen på 

underleverantörer vilket minskar riskerna för företaget. Detta sker också i fall där företagen identifierat 

problemen tidigt i processen och därför väljer att undvika dem. Problemet kvarstår dock hos 

underleverantörerna som i sin tur måste lösa hållbarheten på kort sikt istället för att fokusera på nästa 

generations lösningar (Short et al, 2002).  Oavsett situation så går det hela alltid tillbaka till förmågan 

att implementera ett systemtänk, ett övergripande helhetstänk där risker och möjligheter kartläggs tidigt 

i processen för att skapa en tydlig bild av produkten eller tjänstens hela livscykel. 

 

Ett sätt industrin kan minska riskerna för påverkan av hållbarheten är att implementera ett ”Eco-

efficiency” tankesätt, ett förhållande på hur hållbarhetsperspektiven står mot varandra (Knight & 

Jenkins, 2009; Ehrenfelt, 2013). För att göra detta används Eco-design, en process för att analysera en 
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produkts hela livscykel från vagga till graven. Eco-design har sitt ursprung i slutet av 80-talet när det 

blev uppenbart att dåtiden teknologier inte kunde lösa orsakerna till miljöproblemen. Arbetsprocessen 

var i behov av en förändring och Eco-design utvecklades därav som ett svar för att minska 

miljöpåverkningen hos företagen (Hubner, 2012). Under 90-talet blev Eco-design integrerat inom ISO 

standarden och har idag blivit djupt inbäddade i ISO 14000 och 9000 vilket har gett en stor betydelse 

för arbetet inom hållbarhet bland företagen (Rousseaux et al, 2017).   

2.4 Introduktion av Eco-design och Hållbar produktutveckling 
Eco-design fokuserar på att reducera påverkan en produkt, tjänst eller ett system har på miljön under 

hela dess livscykel. Processen ser över hela cykeln ifrån vaggan till graven för att minimera påverkan 

på miljön utifrån de tre grundpelarna för hållbarheten (ekonomi, social, och ekologisk) (Nibusinessinfo, 

2019). För att praktiskt genomföra detta har en mängd olika verktyg framtagits för att hjälpa företag och 

forskare att få en ökad förståelse för hållbarhet (Knight & Jenkins, 2009; Schulte & Hallstedt, 2018a). 

Verktygen går under namnet ”Eco-designverktyg” men kommer fortsättningsvis att kallas för 

hållbarhetsmetoder eller förkortas verktyg i den här rapporten. Hållbarhetsmetoder varierar i dess analys 

och resultat, och förhåller sig mellan att vara kvantitativa, semikvantitativa eller kvalitativa. Verktygen 

varierar också i dess komplexitet där vissa analyserar hela livscykeln (LCA, SLC) medan andra endast 

fokusera på en mindre del av livscykeln. Beroende på storlek och fokus varierar tidsåtgång och indatat 

som behövs för genomförandet.  

 

I dag har en ny benämning för eko-design blivit populär inom litteraturen vilket går under namnen 

”Design for environment eller Design for sustainability” vilket ska förtydliga att processerna utgår från 

de tre grundpelarna för hållbarhet (ekonomi, social och ekologisk).  

 

Utvecklingen det senaste decenniet har också uppmärksammat behovet av ett systemperspektiv för att 

lösa den rådande miljökrisen (McAlonne et al, 2017). Processen går under namnet hållbar 

produktutveckling och betyder att ett strategiskt hållbarhetsperspektiv har blivit integrerat och 

implementerat tidig i produktutvecklingen med ett livscykeltänk (Hallstedt & Isaksson, 2017). Hållbar 

produktutveckling liknar Eco-design men har ett djupare strategiskt och långsiktigt tänk istället för att 

fokusera på enbart problem som existerar idag. Vidare så innefattar processen ett backcasting perspektiv 

utifrån hållbarhetsprinciperna med ett fokus på ett beslutsstöd. Processen ökar också den proaktiva 

förmågan tidigare i produktutvecklingsfaserna.   
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2.5 Klassificering av metoder  
Sedan framtagandet av olika hållbarhetsmetoder har blivit mer frekventa har förslag för att klassificera 

dem blivit mer aktuellt bland forskare. Anledningen till detta är för att underlätta för ingenjörer och 

designers att identifiera de rätta verktygen (Rousseaux et al, 2017). 

 

Janin (2000) valde t.ex. att indela hållbarhetsmetoderna i två kategorier; miljöbedömnings- och 

förbättringsmetoder där kvalitativa och kvantitativa verktygen inte delades upp. Charter och Tischner 

(2001) föreslog istället fyra kategorier; analys med bedömning, förbättring, kreativitetsförbättrande och 

beslutsmetoder. Baumann et al. (2002) gick ännu djupare och delade in hållbarhetsmetoderna i sex 

kategorier; (1) Ramverk, (2) checklistor och riktlinjer, (3) betyg och ranking, (4) miljöverktyg, (5) 

mjukvara och expertsystem och (6) organisering verktyg. Baumanns et al’s arbete tillsammans med 

Knight et al. (2009) som endast valde tre kategorier; checklistor, riktlinjer och miljöverktyg ser ut av 

har blivit de vanligaste kategorierna att användas sig av i rapporter (Lofthouse, 2006; Leal-Yepes, 2013).  

 

Eco-design har möjligheten att hjälpa företagen att identifiera olika hållbarhetsperspektiv i tidigt skede 

under produktutvecklingsfasen och minimera risker för kostsamma misstag (Panarotto & Törlind, 2011). 

Trots detta så visar studier att få företag applicerat detta i sin arbetsprocess (Rousseaux et al, 2017; Lee-

Mortimer & Short, 2009; Short et al, 2012; Rossi et al, 2006). Knight et al (2008) förklarar att denna 

barriär kan bero på att hållbarhetsmetoderna inte är tillräckligt generella och direkt applicerbara vilket 

göra att de behöver en viss anpassning innan de kan användas. Det tycks alltså finnas en potentiell barriär 

för företagen att ta sig förbi.   

2.6 Varför företag inte har applicerat hållbarhetsmetoder  
Under de senaste två decennierna har en rad olika verktyg tagits fram för att underlätta Eco-design inom 

industrin. Den yttre pressen har också ökat på företagen att applicera ett bredare hållbarhetsperspektiv 

inom hela organisationen. Trots detta så har framstegen med implementation av hållbarhetsmetoder varit 

bristande inom industrin (Lee-Mortimer & Short, 2009). Förklaringen till varför tycks variera mycket 

beroende på storlek på företaget där större företag har en ökad förståelse för hållbarheten (Short et al, 

2012). Som tidigare nämnt ovan så kan en förklaring vara att metoderna saknar generaliserbarhet för att 

vara direkt applicerbara vilket kräver en viss anpassning innan de kan användas (Knight & Jenkins, 

2009). En annan förklaring är att många metoder kräver en viss expertkunskap och är väldigt 

tidskrävande. Oavsett anledningen tycks en barriär finns hos företagen som motverkar 

implementeringen av hållbarhetsmetoderna. Studier där hållbarhetsmetoder applicerats hos företag 

tycks fortfarande oftast gälla de större företagen medan små och mellan-företag fallit efter i 

implementeringen (Knight & Jenkins, 2009; Lee-Mortimer & Short, 2009; Short et al, 2012; Rossi et al, 
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2006). Enligt (Lee-Mortimer & Short, 2009; Short et al, 2012; Rossi et al, 2006; Schulte & Hallstedt, 

2018b) så tycks de vanligaste orsakerna vara: 

 

● Behovet av specifik kunskap, flertalet verktyg kräver djupare förståelse hur miljöproblemen 

kan uppstå ifrån brytandet av hållbarhetsriktlinjerna. Den kvantitativa data i resultatet kräver 

ibland en expertkompetens för att förstå sig på. 

● Tidskrävande, utifrån hur pass kompletta det är. Små och mellanstora företag har redan idag 

brist på resurser (ekonomiska och personalmässiga) vilket gör det svårt att motivera varför 

hållbarhetsmetoder ska prioriteras.  

● Kostsamma, fullständiga hållbarhetsanalyser kräver stora databaser vilket oftast kostar större 

summor pengar att få tillgång till varje år. 

● Stora mängden metoder, gör det svårt att identifiera vilken metod som passar bäst för företaget 

att använda sig av. 

● Dokumentationskrävande, och saknar tydlig koppling till industrin vilket kan vara ett resultat 

av att många metoder är utvecklade av forskare och inte av anställda som jobbar med 

produktutveckling. 

● Svårt att hitta tydliga mallar, ofta är metoderna endast beskrivna på ett teoretiskt plan där 

fullständiga metoder är svåra att lokalisera.  

● Bristande kundkrav på hållbarhet, företag tycks fortfarande inte se hållbarhet som 

konkurrenskraftigt. Sverige ser dock ut att placera sig bättre än t.ex. företag från Storbritannien.  

● Bristande miljölagstiftning för ökat incitament hos industrin, (även nya ISO 9001:2015 och 

14001:2015 har ökat incitamentet).  

● Kort tid för ekonomisk återbetalning, att applicera ett hållbarhetstänkt inom organisationen 

är ett komplex arbete där en återbetalningstid på endast ett par år kan bli svårt att genomföra.  

Många av verktygen verkar anses vara alldeles för tidskrävande och svåra att applicera vilket agerar 

som ett hinder för företagen att investera tid och pengar i att implementera dem i organisationen. 

Flertalet av metoderna verkar inte heller anpassats efter produktutvecklingsfasen utan istället fokuserar 

på miljöpåverkan när produkten är bestämd vilket minskar utrymmet för förbättringar.  
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2.7 Forskningsgap  
Ett antal rapporter har visat på ett bristande användande av hållbarhetsmetoder inom industrin (Azapagic 

& Perdan, 2005; Knight & Jenkins, 2009; Repenning & Sterman, 2002; Rousseaux et al, 2017; Schulte 

& Hallstedt, 2018a; Lee-Mortimer & Short, 2009; Short et al, 2012; Rossi et al, 2006) där några också 

identifierat produktinnovationsprocessen (Knight & Jenkins, 2009; Schulte & Hallstedt, 2018a; Short et 

al, 2012; Rossi et al, 2006) som speciellt viktig. Trots detta ser forskningen ut att vara relativt tunn på 

hur man praktiskt kan hjälpa industrin att få ett bredare hållbarhetstänk i produktinnovationsprocessen.  

 

Bristen uppmärksammas även i en artikel skriven av Sophie Hallstedt och Jesko Schultes (2018b) som 

med hjälp av olika hållbarhetsmognadsmetoder testar, bygger och utvärderar tidigare 

självbedömningsmetoder för företag för att se om de går att vidareutveckla. Arbetet följer Baumann et 

al (2002) råd om att det finns för mycket utveckling av nya metoder inom området av hållbar 

produktutveckling medan för lite nyttjade och förbättringar sker av befintlig forskning och verktyg.  

 

Baserat på den här informationen ovan har ett forskningsgap identifierats i hur företag inom industrin 

mer praktiskt och effektivt kan välja, anpassa och applicera ett helhetstänkt inom 

produktinnovationsprocessen för att identifiera kritiska punkter i ett tidigt skede. 
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3 METOD 
För att adressera frågeställningen (se 1.5) så användes en kombination av tillvägagångssätt. Först 

genomfördes en kartläggning hur pass utbrett användningen av hållbarhetsmetoder är inom industrin. 

Studien utfördes med hjälp av en omfattande litteraturstudie där målet är att utifrån tre olika 

frågeställningar få en tydligare bild av situationen och ge svar på frågorna: (1) Hur pass vanligt är det 

att företagen använder sig av hållbarhetsmetoder under produktinnovationsprocessen (2) vilka barriärer 

behöver överkommas för att metoder ska appliceras inom företagen och (3) Hur kan ett ramverk se ut 

för att öka användning av hållbarhetsmetoder i produktutvecklingen.  

 

Litteraturstudien följdes parallellt upp med en fall-studie för att sammanställa hur ett samarbetsföretag 

idag jobbar med produktutveckling, hur processen ser ut och vilka metoder som används under 

produktutvecklingsfasen. Målsättningen var att utifrån litteraturen identifiera intressanta 

hållbarhetsmetoder vilka har möjlighet att identifiera olika kritiska punkter under en produkt/tjänsts 

livscykel utifrån de tre hållbarhetsprinciperna (social, ekonomisk, ekologisk). För att genomföra detta 

gjordes intervjuer och workshops med anställda på produktutvecklingsavdelningen för att kartlägga hur 

arbetet utförs idag och vilka typer av metoder som var av intresse.  

 

Nedan visas en modell (Figur 1) av arbetssättet för att ge en övergripande översikt av arbetsprocessen 

 
Figur 1: Metod för genomförandet 

  



14 
 

Litteratursökningen gjordes i tre olika steg. 

 

1. Undersökning med hjälp av olika databaser, hemsidor, e-böcker, avhandlingar, journaler och 

artiklar gjordes för att hitta referenser till hållbarhetsmetoder inom industrin. Sökord som 

användes under litteraturstudien var: sustainability assessment tools, company, risk, 

consequences, system-approach, holistic approach, competitiveness, trade-off, implementation, 

Environmental assessment, tools, decision analysis, Product development, framework och 

industry. En typisk sökning kunde se ut: ((Compan*) OR (Indust*)) AND ((sustainability 

assessment tools) OR (tools) OR (Environmental assessment)) AND (decision analysis) AND 

(Product development) AND (trade-off) AND (Evaluation) AND (implementation) AND 

(Framework). Sökningarna gjordes med en avancerad sökningen i Blekinge Tekniska 

Högskolas databas Summon som använder sig av en rad olika databaser. Utbredningen av 

användandet av hållbarhetsmetoder inom industrin klargjordes och slutsatsen drogs av vad 

ytterligare undersökningar i vad litteraturstudien behövde fokusera på. Studien valdes att 

innefatta sökresultat från åren 2005–2019 med undantag i enskilda fall där olika intressanta 

hållbarhetsmetoder skulle undersökas. 

 
2. För att få ett tydligare perspektiv inom området användandet av hållbarhetsmetoder inom 

industrin gjordes en fördjupning i barriärer företag behöver överkomma för att applicera 

hållbarhetsmetoder i produktutvecklingen. Målet var att skapa en bredare förståelse för vilka 

orsaker som kan ligga till grund för varför företag lyckas eller misslyckas med att implementera 

olika metoder under produktutvecklingsfasen. Studien involverade tidigare arbeten relaterade 

till ämnet och ligger till grund för valet av ytterligare fördjupning i hur ett tydligt ramverk inom 

produktutvecklingsprocessen kan ha en eventuell påverkan på applicering av metoderna. 

 
3. Identifiera och förstå ramverket för hur arbetsprocess fungerar på företaget. Undersökningen 

fokuserar på att kartlägga produktutvecklingsprocess med tydliga beslutspunkter i ett försök att 

få en bättre förståelse för när olika metoder ska användas och till vilket syfte.   

  

Litteraturstudien låg också till grund för att säkerställa en ökad förståelse för identifieringen av lämpliga 

hållbarhetsmetoder inom produktinnovationsprocessen. Undersökningen fokuserade på att utforska 

olika typologier och kriterier metoderna har för att möjliggöra en kategorisering av verktygen för 

företagen. 
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3.1 Fallstudie 

Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med anställda på produktutvecklingsavdelningen i två olika omgångar. De var 

utformade på ett semistrukturerad vis med förskrivna stödfrågor för att möjliggöra en öppen dialog med 

den anställda där anteckningar kontinuerligt kunde göras. Efter varje intervju verifierades anteckningar 

med den anställde för att säkerställa svaren. Inledningsvis gjordes en förberedande intervju för att få en 

djupare inblick hur TePe munhygiensprodukter AB i dagsläget jobbar med hållbarhet. Fokusen låg på 

att identifiera nuvarande arbetsprocesser och intressanta typer av hållbarhetsmetoder för företaget för 

att synliggöra utvecklingsområden inom avdelningen.  

 

Resultatet från den första intervjun ledde till att den andra omgången av intervjuer var mer specifika och 

fokuserade på att ta fram ett utkast på en framtida arbetsprocess för lättare implementering av 

hållbarhetsmetoder inom produktutvecklingsfasen. Intervjuerna låg också till grund för urvalet av vilka 

identifierade metoder som var av intresse för TePe att använda sig utav vid produktutvecklingen. 

3.1.1 Förberedande intervju 
Den första omgången av intervjuerna fokuserade på att identifiera vilka processer och metoder som 

används på företaget. Syftet var att förstå nuvarande arbetsprocess då den spelar en central roll i när, var 

och hur olika metoder ska användas. Identifieringen av processen ökar också förståelsen i vilka metoder 

som kan vara av relevans för företaget att applicera. Företaget har idag ett stort intresse av att bredda sin 

kompetens inom livscykelanalyser speciellt med metoden LivsCykelAnalys (LCA) som används inom 

utvärderingsprocesser av tidigare tillverkade produkter. Detta var något som redan var identifierat före 

intervjun innan intervjuarna men möjliggjorde en naturlig övergång i vilka metoder som används idag. 

En hypotes innan intervjuerna var att företaget antagligen använde sig av olika hållbarhetsmetoder utan 

kännedom eftersom termologin ”hållbarhetsmetoder” kan anses relativt abstrakt för många. Detta 

gjorde att en del av fokusen under intervjuerna låg på att identifiera potentiella befintliga metoder som 

kan förbättras eller bekräftas som en bra och givande metod för identifieringen av kritiska punkter tidigt 

i produktinnovationsprocessen.  

Intervjuerna ledde också till att fler personer inom organisationen blev involverade speciellt en 

kvalitetsansvarig person som jobbade med ISO standarder vars arbete angränsade till processförståelsen 

på företaget. Tidigare arbeten inom kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och 

miljöledningsstandarden 14001:2015 kräver båda att en kartläggning av produktutvecklingsprocessen 

vilket möjliggjorde att en tidigare arbetsprocess identifierades och breddade förståelse av hur TePe’s 

arbetsprocess gick till i dagsläget. De anställda fick också en möjlighet att berätta om vilka metoder de 

var intresserade av och berätta vilka resultat de potentiellt ville ha ut av de nya metoderna.    
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3.1.2 Utforskande intervju/workshop: Identifieringen av ny arbetsprocess och 

hållbarhetsmetoder 
Resultatet från den första intervjun (se 4.5) ledde inledningsvis att den andra fokuserade på att utveckla 

en framtida arbetsprocess för produktutvecklingsavdelningen. Detta gjordes för att lättare synliggöra var 

potentiella metoder kunde implementeras i processen. Målet var att utifrån den nya kartläggningen skapa 

en standardiserad process vilket potentiellt kunde underlätta att identifiera kritiska punkter tidigt i 

produktutvecklingsfasen.   

 

Arbetet gjordes tillsammans med utvecklingsansvarig på avdelningen och genomfördes med hjälp av 

den tidigare processkartan (Figur 5) samt svaren från de föregående intervjuerna med de anställda. Den 

tidigare arbetsprocessen var konstruerad utifrån mer generella projekt på TePe vilket gjorde att dess 

tillämplighet för produktutvecklingsavdelningen var mer svåranpassad. För att åtgärda detta valdes att 

konstruera den nya processen helt utifrån avdelningens utgångspunkt där några av de tidigare 

processtegen togs bort. Vidare analyserades de kvarstående stegen för att förtydliga vilka delar av dem 

som var relevanta för den nya processen. Dess generalistiska utformning gjorde att en omskrivning 

behövs göras men att de kvarstående punkterna var av fortsatt intresse.  

 

Omskrivningar genomfördes med hjälp av svaren från intervjuerna vilka kartlade hur den egentliga 

arbetsprocessen gick till på avdelningen. Detta möjliggjorde att en tydligare bild av arbetsprocessen 

kunde uppnås vilket underlättade arbetet att konstruera den nya processkartan för avdelningen på 

samarbetsföretaget.  

 

Tillsammans med de nya omskrivningarna och svaren från intervjuerna identifierades huvudområdena 

för kartläggningen av den nya processen. Till varje huvudområde skapas en kortare beskrivning om vad 

som skulle göras på varje fas för en ökad förståelse. Beskrivningen förtydligade också arbetet var de 

intressanta hållbarhetsmetoderna potentiellt kunde appliceras vilket genomfördes i samband med 

kartläggningen av den nya processen.  

3.1.2.1 Intervju: Identifiering av intressanta metoder för företaget 

Med den nya arbetsprocessen kartlagd organiserades intervjuer med de anställda på avdelningen för att 

identifiera vilka av de framtagna metoderna som var av intresse för företaget. Fyra av de anställd på 

avdelningen fick beskrivet de nio utvalda hållbarhetsmetoderna, framtagna under metoden ”Identifiering 

av olika hållbarhetsmetoder” i resultatet. Proceduren gick till genom att varje enskild metod fick en 

kortare beskrivning vilket syfte den hade, vilken indata den behövde, tid det skulle ta att genomföra, 

vilket resultat den skulle ger och vilken fas i processen den rekommenderades att användas i. 
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Presentation innehåll också vilka typer av hållbarhetsprinciper metoden (se Identifierade 

hållbarhetsmetoder) potentiellt kunde innefatta vilket är en viktig faktor för värdet av metoden.  

Efter presentationen fick de anställda beskriva sitt fall för vilken av metoderna de ansåg mest värdefull 

för avdelningen och vilken som skulle ge störst inverkan på deras arbete. Svaret från alla intervjuer 

sammanställdes sedan för att göra en djupare analys för urvalet av vilken/vilka hållbarhetsmetoder som 

skulle prioriteras och vidareutvecklas för företaget. Vidare gjordes en större presentation av resultatet 

av de utvalda metoderna för de anställda för att visa vilka av metoderna som blev utvalda och förklaring 

till varför just dessa metoder ger ett värde för organisationen. 

3.1.2.2 Identifiering av var i processen de utvalda metoderna ska appliceras 

Processen för identifieringen av vart metoderna skulle appliceras i den nya processen genomfördes med 

hjälp av utvecklingsansvariga på avdelningen. Arbetet använde sig av den nya kartlagda processen med 

de korta beskrivningarna vad som ska göras vid varje fas vilket underlättade analysen. Vidare användes 

den summering av de identifierade hållbarhetsmetoderna där en tabell (se Tabell 4) listade upp allas 

egenskaper och vilken fas de var relevant i. Varje fas gick systematiskt igenom där en argumentation 

skede om vilka av metoderna som var relevant för varje fas för TePe vilket gjorde att vissa metoder 

matchades in under flera steg under produktutvecklingen.  

3.1.2.3 Anpassning av metoder 

Ett grundarbete för anpassningen av de utvalda hållbarhetsmetoderna utfördes först självständigt med 

hjälp av tidigare mallar funna i litteraturstudien. Verktygen konstruerades i Officepaketet (Word & 

Excel) då de ansågs vara tillräckliga för att genomföra arbetet. Anpassningsarbetet fokuserade på att 

utforma hållbarhetsmetoderna med ett tydligt livscykelperspektiv där alla aspekter av en produkt 

(transport, förpackning, funktion, materialval) fanns med för att synliggöra ett holistiskt tänk över hela 

produktinnovationsprocessen. Frågor och kommentarer lades vid vissa steg för att förtydliga tankesättet 

som fördes vid genomförandet. Detta gjorde för att förenkla vidarearbetet med metoderna när extern 

hjälp behövdes av de anställda på produktutvecklingsavdelningen.  

 

Processen fortgick tillsammans med två av de anställda på produktutvecklingsavdelningen där 

grundarbetet presenterades och sedan systematiskt gicks igenom för att anpassa metoderna ytterligare 

för samarbetsföretaget. Detta genomfördes i två omgångar, två respektive tre timmar långa workshops 

där steg och frågor ändrades/förtydligades eller tog bort för att göra metoderna mer kompletta och 

lämpliga för arbetsprocessen som sker på företaget idag.  
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3.1.2.4 Verifiering av metoder 

De anpassade hållbarhetsmetoderna genomgick en verifiering med hjälp av två anställda på 

produktutvecklingsavdelningen. Detta gjordes för att testa om verktygen hade möjlighet att skapa ett 

bredare holistiskt tänk och att identifiera eventuella kritiska punkter inom produktinnovationsprocessen. 

 

Checklistor 

Först testades hållbarhetsmetoden Checklistor där ett test-fall genomfördes på en potentiell 

utvecklingsprodukt. Fallet gick systematiskt igenom alla sex faser utav den nya framtagna 

arbetsprocessen där en validering av checklistans frågor låg i fokus. Deltagarna fick utrycka eventuella 

styrkor och svagheter med frågorna under processen gång vilket antecknades. Vidare lades ytterligare 

kommentarer till vid förtydligande av vissa frågor för att möjliggöra en eventuell framtida användning 

för företaget. Frågornas utformning fokuserade på att inkluderade det holistiska tänket vilket gjorde att 

en del frågor krävde att fler avdelningar på företaget behövde vara delaktiga vilket också antecknades i 

kommentarerna vid frågorna. Testets storlek gör därför det svårare att bekräfta om en lyckad applicering 

av verktyg på hela företaget är möjligt på kortare tid då fler människor behöver verifiera verktyget innan 

en verklig implementering är genomförbar. 

 

LiDS-Wheel 

Det andra veriferingsfallet genomfördes på verktyget LiDS-wheel där en jämförelse mellan en tidigare 

produkt och en utvecklingsprodukt utfördes för att synliggöra skillnaden i miljöpåverkan under hela 

livscykeln. Verktyget hjälpte också till uppmärksamma skillnader i tillverkningsprocessen med de 

komplexitet och tillverkade enheter på tidsenhet för att enklare koppla den ekonomiska aspekten till 

miljöpåverkan i resultatet. Eftersom verktyg visar skillnader på ett semi-kvalitativt sätt så valdes att 

skapa referensmallen först med den tidigare produkten för att sedan matcha in en tydlig jämförelse med 

den nya produkten. Frågorna diskuterades öppet under processen vilket ledde till ett förtydligande hos 

vissa frågor som förenklade metoden och möjliggjorde en bättre jämförelse. Poängsättningen försöktes 

utföras så opartiskt som möjligt där oklarheter om skillnaden valdes att antingen att skippa frågan eller 

att ge båda produkterna samma värde. Detta möjliggjorde en mer rättvis bedömning av skillnaden mellan 

de två produkterna 

 

Gyllene Reglerna 

Sista verifieringen gjorde på riktlinjerna gyllene reglerna som fungerar som ett utbildningssyfte för att 

alla deltagarna ska ha samma förståelse för vad som fokuseras på vid hållbarhet hos samarbetsföretaget. 

Frågorna diskuterades med dess för och nackdelar och valdes att endast omformuleras i vissa fall där 
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oklarhet uppkom. Detta gjordes då verktygets generalistiska drag gjorde de svårt att göra större 

ändringar eftersom alla punkter kan ses som användbara i ett utbildningssyfte.      

 

Varje verifieringsprocess avslutades med att de anställda fick uttrycka sina åsikter om den testade 

hållbarhetsmetoden. Målet var att se om verktyget möjliggjorde ett bredare holistisk tänk och se om de 

anställda tyckte verktyget gav en insikt i hur kritiska punkter lättare kunde identifieras under 

produktinnovationsprocessen i ett tidigt skede. Vidare användes tillfället för att försökta det skapa en 

bredare förståelse för hållbarhet hos de deltagande anställda genom att tillsammans identifera vilka 

potentiella förändringar som behövds göras för att förbättra verktygen ytterligare och göra det mer 

givande att applicera i företaget. 
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3.2 Identifieringen av olika hållbarhetsmetoder 
Genom litteraturstudien så identifierades en rad olika arbeten där olika hållbarhetsmetoder skapats, 

utvärderats och jämförts under de senaste två decennierna av forskare och företag (se resultat). Arbetena 

låg till grund för en breddare förståelse för vilka typer av metoder som existerar, typ av data de använder 

och i vilken fas de är relevanta i. Vidare gjorde en djupare analys för vilka av metoderna som potentiellt 

skulle passa inom produktutvecklingen. Av dessa valdes att undersöka vilka typer av resultat de 

genererade och vilka hållbarhetsprinciper de inkluderade för att möjliggöra en mer komplett lista av 

metoder utifrån de tre hållbarhetsperspektiven för samarbetsföretaget att välja ifrån.  

 

Ett flertal av metoder kan vara av intresse i flera olika faser av utvecklingen beroende på vilket data som 

är tillgänglig och hur ingenjören eller designer väljer att arbete med dem. Av den här anledningen så 

valdes det att försöka rikta de identifierade metoder efter TePes arbetssätt vilket baserades utifrån de 

inledande intervjuerna med de anställda på företaget och vilket arbetssätt som sker på företaget idag. En 

förklaring till hur den här processen gick till finns under intervjuerna i metoden.  

 

När de potentiella metoderna var identifierade gjordes ett urval av vilka metoder som potentiellt var av 

intresse för företaget. Metoderna beskrevs efter vad det fokuserade på och hur arbetsprocessen gick till 

tillsammans med indata, resultat, fas och förväntad arbetstid för att ge en tydligare förklaring till 

samarbetsföretaget om vad de stod för.  

3.3 Val av metod till företaget 
Vid urvalet av vilka metoder som var mest lämpliga för företaget så analyserades de olika parametrarna 

från teoridelen ”Varför företag inte har applicerat hållbarhetsmetoder” noga för att undvika potentiella 

blockader av applicerabarhet hos företaget. Många utav metoderna är väldigt tidskrävande och kräver 

en viss expertkompetens för att förstå sig på resultatet vilket inte alltid är lätt att få resurser till. Av den 

här anledningen valdes metoder som lättare kunde integreras i dagens arbete hos företaget för att på ett 

sådant vis öka den interna kompentensen hos TePe gällande hållbarhet. Valet till detta bygger på Kalish 

et al (2018) slutsats att alla företag kan integrera hållbarhet i sin produktutvecklingsprocess så länge 

som hållbarhet ligger till grund för företagskulturen. 

 

De utvalda metoderna genomgick också en språkanpassning för den nuvarande företagskulturen hos 

företaget för att förtydliga applicerbarhet och öka förståelsen av nyttan för metoderna hos TePe (Knight 

et al, 2009). Målet var att få en så hög acceptans som möjligt vilket gjorde att allt anpassningsarbete 

skedde tillsammans med produktutvecklingsavdelning. Förklaringen till detta är att det är de människor 
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som potentiellt skulle använda sig av metoderna. En mer djupgående förklaring till den här processen 

finns under den andra intervjun som genomfördes på företaget. 

 

Vid identifieringen av de potentiella metoderna gjordes också en undersökning om metoderna var 

skapade på ett teoretiskt plan eller om det gick att få tag i en tydlig mall för metoderna. Flertalet av 

metoderna är skapade utifrån ett samarbete mellan forskare och företaget vilket minimerar chansen att 

metoden i fullständig form finns tillgänglig för allmänheten. I vissa fall är metoderna endast utvecklad 

på en teoretiskt grund av forskare då forskningsbidragen enbart täcker vissa bitar av skapandet (SU, 

2019). Många metoder är också gömda bakom betalningsväggar vilket också försvårar 

identifieringsarbetet om metoden är lämplig för företagen.  

 

Det ansågs viktigt att de utvalda hållbarhetsmetoderna inte endast fokuserade på ett miljömässigt plan 

utan även på de socialekonomiska. Vidare var det väsentligt att förstå sig på användarnas perspektiv, 

vad är av intresse? Vad är det viktigaste metoderna visar? För att få en ökad förståelse för vad 

användarna på företaget behövde gjordes intervjuer med 6 av de anställd på företaget vilket går att läsa 

djupare om i intervjus delen nedan. 

 

Målet med urvalet var att försöka att täcka de tre grundpelarna för hållbarhet (social, ekonomisk och 

ekologisk), och få med de 8 hållbarhetskriterierna i produktinnovationsprocessen. 
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3.4 Klassificering av hållbarhetsmetoder 
Under den djupgående litteraturstudien så identifierades en rad olika verktyg och tekniker som hade 

underlättats att implementera hos olika företag om en tydlig klassificering hade genomförts av dem. 

Teoridelen tar upp grunden för detta och listar olika förslag av klassificeringar som författare har använt 

sig av vid tidigare studier inom området. Vidare nämns att de kategorier som tycks blivit de vanligaste 

är listade av Baumann, et al (2002) och Knight et al. (2009). De båda studierna listar metoderna på ett 

generellt sätt vilket var svårbegripligt hos företag som gärna vill ha tydliga riktlinjer som passar ihop 

med arbetsprocessen. Av den här anledning valdes att utföra en specialanpassning för företaget för att 

öka förståelsen av vilka olika kategorier av metoder som finns och vilka typer som kan vara av intresse 

under produktutvecklingsfasen.  

 

Le Pochat et al (2007) skriver att hållbarhetsmetoder kan bli anordnade efter sina egenskaper och 

funktioner. Metoderna varierar i bredd från de allra enklaste som fokuserar på specifika miljöproblem 

till mer djupgående vilka tar ett bredare helhetstänkt under en produkts hela livslängd. Förståelsen för 

deras relevans i olika faser under en produkts livscykel gjorde att kategorierna valdes att delas upp med 

en tiduppdelning för att förtydliga användningen i rätt fas.     

 

Metoden genomfördes med hjälp av tidigare studier gjorda i området (M.D Bovea et al, 2012; Rousseaux 

et al, 2017; Le Pochat et al, 2007; Knight et al, 2009; Baumann et al, 2002; Janin et al, 2000; Tischner 

et al, 2001) där en gemensam nämnare försöktes identifieras. Detta gjordes genom att de sju tidigare 

kategoriseringsätten sammanställdes i en tabell för att synliggöra genomensamma faktorer och 

eventuella motsägningen. Processen ligger till grunden för den nya klassificeringen av metoderna 
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4 RESULTAT 

4.1 Identifiering av olika arbeten där hållbarhetsmetoder har 

skapats, analyserat och jämförts 
Litteraturstudien fann många intressanta forskningsarbeten inom hållbarhetsmetoder där Rousseaux et 

al (2017) skapande av en ”mega sammanställning” av tillverkade metoder stod ut med ett hiskeligt antal 

på 629 stycken. Arbetet sammanställer metoderna under ett stort formulär för identifieringen av 

metoderna för företag, forskare och intressenter med alla bakgrunder. Hållbarhetsmetoderna delas in i 

22 kategorier och riktar sig mot fem olika avdelningar inom industrin vilket gav många intressanta 

förslag för metoder som potentiellt kunde vara av användning. 

Undersökningen identifierade också andra intressanta arbeten där olika hållbarhetsmetoder har 

analyserat: 

 

Knight P et al (2009) artikel om hur Eco-designtekniker kan bli identifierade och applicerade i den nya 

produktutvecklingsprocessen. Arbetet analyserar 15 olika hållbarhetsmetoder och väljer ut tre metoder 

som intresserar sammarbetesföretaget mest och gör en djupare analys på detta. Vidare argumenteras 

varför företag inte applicerat sig av hållbarhetsmetoder ännu och potentiella tekniker för att kringgå 

detta.  

 

Bovea M.D et al (2012) granskning och klassificering av olika hållbarhetsmetoder som har utvecklats 

genom åren för att utvärdera produkternas miljöpåverkan och dess potentiella integration i 

produktinnovationsprocessen. 

 

Le Pochat et al (2007) arbete i förståelsen av att hållbarhetsmetoder inte blivit designade för att bli 

applicerade i företagskulturen. Studien listar ett antal metoder som finns tillgängliga men saknar 

användarvänlighet utan expertkunskaper för att få en bredare användningsområde inom industrin.  

 

Van Berkel et al (1997) tidiga artikel om ett föreslag av ramverk för jämförandet av analysering och 

utvärdering av olika hållbarhetsmetoder med målet att hjälpa företag att identifiera olika typ av verktyg 

för att applicera ett miljöperspektiv i arbetsprocessen. 

 

Byggeth S et al (2006) bredare analys av hur potentiella trade-off situationer ofta uppstår under 

produktutvecklingsfasen när olika lösningar genomförs med varandra. Arbetet argumenterar hur 

hållbarhetsmetoder har möjlighet att underlätta processen men att utmaningen ligger i att förstå vilka 
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aspekter som ska jämföras. Arbetet analyserar 15 olika Eco-verktyg med fokus på att identifiera om 

verktygen inkluderar någon typ av utvärdering av resultatet i stöd för olika trade-off situationer och om 

verktygen ger stöd för ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Leal-Yepes (2013) uppsats med bakgrunden i hur ett stort antal hållbarhetsmetoder har skapats vilket 

har lett till en stor förvirring för ingenjörer och designers om vilket verktyg som lämpar sig bäst för 

området. Arbetet fokuserar på att hjälp designers att testa och validera olika typer av verktyg för att hitta 

dem mest effektiva metoderna ute på marknaden. 

 

De ovan sju arbetena ligger till grunden för identifiering av olika hållbarhetsmetoder som presenteras 

nedan 

4.2 Identifierade hållbarhetsmetoder 
För att underlätta för samarbetsföretaget att välja ut olika hållbarhetsmetoder som potentiellt kunde 

identifiera kritiska punkter tidigt under produktinnovationsprocessen valdes ett antal intressanta metoder 

ut från litteraturstudien. 

 

Nedan listas olika typer av metoder som identifierades under litteraturstudiens gång. Metoderna listas 

under kvalitativa, kvantitativa och semi-kvantitativa för att få en enklare översikt över vilken typ av 

resultat metoderna ger. Varje metod eller gener av metod beskrivs övergripligt för att ge en inblick i vad 

metoder gör. Avslutningsvis listas metoderna över vilken indata som behövs, förväntad tid att 

genomföra, svårighetsgrad, vilken fas den är relevant för och vilket resultat det potentiellt kan ge. I listan 

nämns också om metoden har en övergripande helhetssyn över en produkts/tjänsts livstid och vilka 

hållbarhetsprinciper den inkluderar. 

4.2.1 Kvalitativa metoder 

4.2.1.1 Checklistor 

Checklistor är ett verktyg som ger vägledning för företaget genom att identifiera olika parametrar och 

strategier att tänka på, undvika eller inte glömma. Listorna innehåller en serie med frågor som är 

formulerade för att hjälpa designers att arbeta på ett systematik sätt för att urskilja hållbarhetsutmaningar 

i ett tidigt stadie. För att få med ett livscykelperspektiv är det viktigt att formulera frågorna med ett 

systemtänk. De är oftast väldigt tydliga och lätta att följa men kan bli väldigt tidskrävande om de göras 

för kompletta (Schöggl et al, 2017; Rousseaux et al, 2017).  
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4.2.1.2 Riktlinjer (Guidelines) 

Riktlinjer kan ses som en ungefärlig mall för hur företag ska hantera olika utmaningar, en slags 

indikation på vad som behövs göras vid ett visst problem. Vid ett beslutsfattande ska det finnas en 

specifik riktlinje för vad som ska bestämmas och av vem.  

Genren av metoderna kan användas för en teoretisk nivå och för utbildningssyfte inom företaget. För att 

metoden ska vara effektiv så krävs att riktlinjerna är inspirerande och indikerar så precist som möjligt 

vilka steg som ska tas för att den största hållbarhetsperspektivet ska innefattas. Hållbara riktlinjerna ska 

ge specifika råd på strategier på hur företaget ska minska sin miljöpåverkan (Rousseaux et al, 2017).  

4.2.1.3 10 Golden Rules 

De 10 gyllene reglerna är en pedagogisk sammanfattning av flera hållbarhetsriktlinjer som går att finna 

ute hos företag och i litteraturen. Verktyget är organiserat utifrån en produkts eller tjänsts livscykel där 

varje regel adresserar de olika stadierna från vaggan till graven. Detta sker genom att reglerna delas in i 

tre olika stadier: Före användning, användning och efter användning. Reglerna är relativt generella och 

kräver en anpassning för att matcha produktutvecklingen hos ett intresserat företag. Vid användning så 

är det viktigt att förstå att vissa av reglerna kan vara motsägelsefulla och att det behövs en tydlig dialog 

inom företaget för att kompensera mellan de olika förslagen (se Tabell 1).  

 
Tabell 1: De tio gyllene reglerna, (Luttropp, 2006) 

Gr1 Undvik att använda giftiga substanser och 
anordna stängda loopar för de behövda 
(giftiga) 

Gr6 Använd strukturella egenskaper och högre 
kvalité på material för att minimera vikt utan att 
påverka nödvändig flexibilitet, styvhet och 
funktionella prioriteringar 

Gr2 Minimera material och energiförbrukning i 
produktionen och transporterna 

Gr7 Använd bättre material, ytbehandlingar eller 
strukturella anordningar för att skydda 
produkten från smuts, korrosion eller slitage 

Gr3 Minimera material och energiförbrukning i 
användarstadie, (produkter med hög 
miljöpåverkan i användarstadiet: hårtork, 
kaffemaskin, bil etc.) 

Gr8 Anordna och förenkla uppgradering, reparation, 
återvinning genom tillkomstförmåga; 
uppmarkeringar, moduler och manualer 

Gr4 Främja reparation och uppgraderingar, 
speciellt för systemberoende produkter 

Gr9 Främja uppgraderingar, reparation, återvinning 
genom användning av färre, enklare, återvunna, 
inte blandade material eller legeringar 

Gr5 Främja längre liv, speciellt på produkter som 
har sin största miljöpåverkan utanför 
användarstadiet 

Gr10 Använd så få komponenter som möjligt, går det 
att få gjort samma funktion på färre 
komponenter?  
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4.2.1.4 Strategisk hållbar life cycle assessment  

Strategisk hållbar life cycle assessment är en snabb och noggrann analys som öka förståelsen för en 

produkts kapacitet och kommunikation kring hållbarhet. Processen består av tio steg för att identifiera 

de viktigaste frågorna rörande en produkt på ett kvalitativt sätt. Metoden tillåter att viktiga aspekter bli 

strategiskt utforskade för att bli djupare analyserade med hjälp av t.ex. en livscykelanalys eller liknande 

kvantitativa metoder. Verktyget hjälper också till att utveckla kreativt tänkande för att övervinna 

hållbarhetsutmaningarna. Fördelen är att den adresserar hela hållbarhetsperspektivet vilket vanliga Life 

cycle assessment (LCA, nämn nedanför) ofta missar. Detta underlättar valet i olika trade-offs situationen 

i form av specificitet och djup i ett tidigt skede i produktutvecklingsfasen (The natural step, 2019).  

4.2.1.4.1 Strategisk life cycle assessment 2.0 

Villamil, C et al (2018) vidareutvecklade och gjorde en praktisk tillämpning av Ny et al (2006) artikel 

av att adressera hållbarhetsperspektiven under namnet SLCA 2.0. Den kvalitativa metoden identifierar 

de viktigaste hållbarhetsmöjligheterna och utmaningar i ett tidigt skede i produktutvecklingen. 

Processen adresserar social-ekologiska hållbarhetsprinciperna utifrån ett backcasting perspektiv och 

inkluderar ramverket för strategiskt hållbar utveckling (framework for strategic sustainable 

development, FSSD). Metoden ställer kvalitativa frågor utifrån hållbarhetsprinciperna som riktar sig 

mot hela livscykeln för att identifiera olika kritiska punkter för hållbarheten vilket ger en snabb och 

enkel förståelse för direkt information som kan vara relevant tidigt i produktinnovationsprocessen. (se 

Figur 2) 

 
Figur 2: Mall för identifieringen av kritiska punkter tidigt under produktinnovationsprocessen, (Villamil C et al, 

2018) 
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4.2.2 Kvantitativa metoder 

4.2.2.1 Life Cycle assessment (LCA) 

Life Cycle Assessment är en standardiserad metodik inom ISO standarden 14000 som fokuserar på att 

kvantifierar data om en produkt eller tjänst påverkan på miljön under hela dess livstid. Metoden är 

etablerade inom flera industriområden och kan användas för att lokalisera olika kritiska punkter samt 

viktiga stadier för optimering eller om-design. Metoder fokuserar på endast miljöpåverkan och är data- 

och tidskrävande, vilket är väldigt svårt att få resurser till tidigt under produktinnovationsprocessen.    

4.2.2.2 Simplified Life Cycle Assessment (SLCA) 

SLCA är en förenklad livscykelanalys som bygger på metodiken bakom en LCA men använder mer 

generella data för uppbyggnaden. Den använda informationen ska vid bästa fall baseras på data från 

tidigare produkter eller tjänster konstruerad på samma plats med likande egenskaper. I vissa fall kan 

detta vara svårt att genomföra då ingen klar information finns tillgängligt och kan därför vara i behov 

av olika antagande. I dessa fall är det viktigt att antagande bygger på likande branscher i samma land 

där energiförbrukning och tillverkningsprocess påminner om varandra. Metoden passar oftast bra i tidig 

produktinnovationsprocess där tillgängliga data är svår att få fram (Gyetvai, 2019). 

4.2.2.3 Life-cycle cost (LCC) 

Life-cycle cost är ett verktyg för att analysera kostnadseffektiva val mellan olika koncept under 

produktutveckling. Metoden räknar ut den totala kostnaden för ägandeskapet där inköp, användning, 

underhåll och kasseringen av en produkt eller tjänst är inräknade. Kalkylerna beräknar den ungefärliga 

kostnaden för hela livscykeln vilket ger en bättre beräkning i tidigt stadie än evalueringen av 

uppstartningskostnaderna. LCC är speciellt effektiv vid analysering av mer långvariga projekt där 

initiala kostnader är högre men tenderar att ha lägre drift och underhållskostnader över tiden. Verktyget 

har blivit speciellt populärt inom lokala myndigheter i deras arbete med klimatförändringar men också 

blivit frekvent använd inom stadsplanering vid konstruering av infrastruktur, byggnader och 

markanvändning för mer noggrann kostnadskalkyl (BC Climate Action Toolkit, 2018).   
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4.2.3 Semi Kvantitativa metoder 

4.2.3.1 Matris-metoder 

Matrismetoder används för att identifiera olika intressanta områden för förbättring hos produkten eller 

tjänsten. Metoden kan användas under hela utvecklingsprocessen beroende på vilket data som finns 

tillgänglig. Vid användning i ett tidigt stadie av utvecklingen är informationen ofta bunden till fysiska 

dimensioner som totala massan av materialen och energiförbrukningen för tillverkningen. Vid senare 

skeden i processen när mer information finns tillgänglig så kan en fullständig matris utföras där 

förtydligandet av intressanta förbättringsområden kan identifieras. Resultatet kan vara antingen 

kvantitativa eller semi-kvantitativa och bedömningsmetoder räknas som en relativt enkel metod att 

genomföra för icke experter. Värdet består av att metoderna är relativt enkla att genomföra men kräver 

någorlunda kunskap inom hållbarhet för att rätt data ska användas. (Rousseaux, P et al. 2017)    

Exempel på Matrismetoder se Tabell 2: 

4.2.3.1.1 Materials Energy Chemicals & Others (MECO) 

Tabell 2: Mall för Meco matris, (Hochschorner et al. 2003) 

 Material Manufacture Use Disposal Transport 
Materials 
(kvantitet/ 
material) (kg) 

Substanser
/ 
Använt 
material 

Material för 
tillverkning 

Material för 
användning 
av produkt 

Nödvändigt material 
för bortskaffningen  

Material som 
behövs för att 
transportera samt 
hur mycket 
bränsle 

Summan av alla 
material 

Lägg ihop alla resurser och subtrahera återvunnet material  

Energy 
Primär energikälla 
(MJ) 

Energiinne
håll i 
materialet 

Förbrukning 
av energi vid 
tillverkningen 

Energi 
använd vid 
användningen 
av produkten 

Förbrukad energi 
vid 
bortförskaffningen 
(Kan vara negativ) 

Energimängd 
använd vid 
transport 

Resurs använd för 
omvandlingen av 
energin (t.ex. olja) 

Mängd Mängd Mängd Mängd Mängd 

Summa av använda 
resurser 

1. Lägg ihop alla använda resurser under produkten livslängd  
2. Lägg ihop all primär energi (MJ) över livscykeln 

Chemicals Substans/
Material 
och risk-
typ i 
produkt  

Använda 
kemikalier 
under 
tillverkningen 
samt vilket 
risk-typ 

Kemikalier 
som bidrar till 
användningen 
och prestanda 

Information om hur 
kemikalierna 
används och utsläpp 
vid 
återvinningsprocesse
n 

Kemikalier som 
används och 
släpps ut under 
transporten 

Others Andra 
använda 
resurser 

Material Miljöföroreni
ngar från hela 
livscykeln 

Utsläpp från hela 
livscykeln 

Olika variationer 
av transport 
beroende på 
material 
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4.2.3.2 Parametriska verktyg 

Parametriska verktyg tillåter att göra förenklade miljöbedömningar baserat på matematiska förhållande 

mellan produkten och dess påverkan på miljön. Syftet är det uppmärksamma vilka delar av produkten 

som har störst påverkan för att rikta uppmärksamheten mot de största hållbarhetslösningarna under 

produktinnovationsprocessen. Verktygen ger generellt sätt ett tillförlitligt resultat då den ofta är 

anpassad efter den utvalda produktfamiljen vilket kan vara tidsbevarande vid förbättring av en befintlig 

produkt. Användarmässigt så kan den räknas som relativt enkel att genomföra då endast matematiska 

relationer mellan produkten och miljöpåverkan behövs genomföras. I praktiken kan detta vara svårare 

att genomföra beroende på hur bra kunskap inom olika hållbarhetspåverkan som har blivit identifierade 

hos företaget. En större databas kan också behövs för att identifiera förhållandet mellan parametrarna 

och miljöpåverkan för att ge tillförlitliga data. Ett exempel på ett parametriskt verktyg för miljön är: 

 

4.2.3.2.1 Quality function deployment for environment (QFDE)  

Verktyget mäter det matematiska förhållandet mellan rösterna av kunderna och ingenjörskraven för att 

räkna ut vikten av funktionerna och dess påverkan på miljön. Vidare kopplas metoden ihop vikten 

mellan det olika produktskomponenterna med dess påverkan. Sist vägs tyngden av alla komponenter 

med ingenjörskraven för att identifiera vilken åtgärd som ger störst påverkningen på miljön, se Figur 3. 

 
Figur 3: En schematisk bild för ett QFD schema enligt Masaui et al (2001) 
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4.2.3.3 Life cycle design strategy (LiDS wheel) 

LiDS hjulet är ett verktyg för att klassificera olika relaterande miljöpåverkan mellan två olika produkter. 

Metoden analysera olika parametrar som användes under en produkts livscykel och delar in dem i åtta 

olika block, s.k. strategier se figur 4. Vanligtvis så används verktyget för att jämföra en ny produkt med 

en redan befintlig design för att ge en tydlig riktlinje om skillnaderna. De åtta blocken kan bli uppdelade 

i ett antal sub-parametrar (se Tabell 3) vilket möjliggör en djupare jämförelse mellan förhållandet mellan 

produkternas påverkan på miljön. Vid analys av en produkt så betygsätts varje subkategori med ett värde 

mellan 0–5 där medelvärdet visar hur pass bra produkten förhåller sig till en tidigare produkt eller 

förbestämda krav.   

 

 

 
Figur 4: LiDS-Wheel, Chulvi C et al (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 3: De nio sub-

parametrarna för analys av LiDS-hjulet, Chulvi 

C et al (2011) 
 

Tabell 3: Sub-parametrar, Chulvi, V., Vidal, R. 

2011, “Usefulness of evolution lines in eco-

design” Procedia Engineering, University Jaume, 

Vol 9, 135-144 
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4.3 Sammanfattning av identifierade hållbarhetsmetoder 
Ovan listas nio olika typer av hållbarhetsmetoder eller genre av metoder med en kortare beskrivning hur 

de fungerar och vilken typ av resultat de ger. Nedan sammanfattas metoderna efter deras egenskaper 

resultat, utförandetid, expertis och vilka hållbarhetsprinciper de tar upp (se Tabell 4). Expertisnivåerna 

är (1) ingen eller endast lite kunskap behövs, (2) specifik kunskap behövs för att genomföra, (3) En mer 

djupgående kunskap behövs. Aktuella faser är Design fas (idégenerering, tidig konceptutveckling), 

Mellan fas (konceptutveckling) och slutfas (detaljerad konstruktionsfas) 

 
Tabell 4: Sammanfattning av hållbarhetsmetoder 

Hållbarhetsmetoder Livs-

cykeltänk 

Aktuella i 

vilken fas 

Expert

is 

(1–3) 

Autonomisk

a efter 

tillverkning 

Resultat Hållbarhets 

principer 

Checklistor Ja Alla faser 1  Ja Kvalitativ Möjlighet att få 

med alla 

10 Golden Rules Ja Design fas 1 Ja Kvalitativ Endast miljö 

Strategic life cycle 

assessment (2.0) 

Ja Design fas 2 Nej Kvalitativ Möjlighet att få 

med alla 

Life cycle 

assessment 

Ja Slutfas 3 Nej Kvantitativ Endast miljö 

Simplified life cycle 

assessment 

Ja Design fas 2 Nej Kvantitativ Endast miljö 

Life cycle cost Ja Alla faser 2 Nej Kvantitativ Ej sociala 

MECO Ja Mellan fas 2 Nej Semikvanti

tativ 

Endast miljö 

QFDE Nej Design fas 1 Ja Semikvanti

tativ 

Endast miljö 

LiDS-Wheel Ja Alla faser 1 Nej Semikvanti

tativ 

Endast miljö 
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4.4 Klassificering av hållbarhetsmetoder 
Tidigare författare genom åren har föreslaget en klassificering av metoderna för att förenkla arbetet att 

identifiera rätt hållbarhetsmetod till pågående process vilket har sammanställts i Tabell 5 nedan.   
Tabell 5: Sammanställning av tidigare kategorisering av hållbarhetsmetoder, tabellen läses kolumnvis 

Janin 
(2000) 

Tischner 
et al 
(2001) 

Van 
Berkel et 
al (1997) 

Knight 
P et al 
(2009) 

Bovea M.D et 
al (2012) 

Rousseaux P et 
al (2017) 

Dewulf W 
(2003) 

Bedömning Analys 
bedömning
ar 

Inventarier  Riktlinjer Kvalitativt, 
kvantitativt eller 
semikvantitativt 

Miljöverktyg Vilken typ av 
indata 

Förbättring Förbättring 
och 
prioritering 

Förbättring Checklisto
r 

Livscykel-
perspektiv 

Förbättring Livscykel- 
perspektiv 

Strategi Stöd för 
kreativitet 

Prioriterin
g 

Analytiska 
verktyg 

Vilket steg i 
designprocessen 

Hantering, 
ledning 

Kvalitativ 
eller 
kvantitativ 

Kommunika
tion 

Stöd för 
beslutsfatta
nde 

Hantering, 
ledning 

  kommunikation Vilket steg i 
designprocess
en 

Fyra av de sju författarna har valt att inkludera minst två kategorier för att analysera och förbättra miljön. 

De har också tilldelat minst en kategori för ledningsnivåerna; hantering, strategi och kommunikation 

vilket enligt Le Pochat, S et al (2007) är speciellt viktigt. För att kategoriseringar ska underlätta för 

företag att identifiera den rätta metoden så är det viktigt att de inte endast tilltalar en operativ nivå utan 

hela organisationen. Det är t.ex. på ledningsnivå som slutgiltiga beslutet fattas vilket gör det viktigt att 

kategorierna också innefattar en sådan aspekt.  

 

Knight, P et al (2009) väljer att kategorisera metoderna mer övergripligt för att tilltala en eventuell 

slutanvändare. Tillvägagångssättet är enkelt att förstå men brister i förklaringen i vilket 

ändamålmetoderna ska användas till. Vidare förtydligas inte var och när i processen metoderna från de 

tre kategorierna ska appliceras. Det hade därav behövts ett antal överliggande kategorier för att hänvisa 

vilket område metoderna är relevanta i. 

 

Författarna Bovea, M.D et al (2012) och Dewulf, W (2003) föreslår istället ett annat tillvägagångssätt 

för att dela upp hållbarhetsmetoderna vilket inriktar sig på ett livscykelperspektiv och i vilken fas av 

arbetsprocessen metoder är relevanta i. Vidare intresserar sig båda av vilken typ av resultat som metoder 

ger; kvalitativ, semi-kvantitativt eller kvantitativt. Dewulf, W (2003) väljer också att inkludera vilka typ 

av indata som behövs för att utföra metoden vilket tydliggör var i processen metoderna kan genomföras.  
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Rousseaux P et al (2017) omfattande arbete uppmärksammar även detta resultatet av metoderna och 

belyser att de optimala faserna för metoder kan variera beroende på val av indata.  

4.4.1 Val av kategorisering  
Med hjälp av de sju olika kategoriseringssätten skapades en ny kategorisering baserat på de viktiga 

parametrarna nämn ovan. (se Figur 5 och Tabell 6) 

 
Figur 5: Nytt kategoriseringssätt baserat på tidigare forskning. 

 
Tabell 6: Förklaring till val av kategorierna 

Kategorier Förklaring 
Val av avdelning För att undvika hopblandning mellan verktygen på 

företaget så skiljer den första kategorin ’Avdelning’ 
Hållbarhetsmetoderna från de olika avdelningarna på 
företaget. Exempel på avdelningar kan vara Inköp, 
Produktutveckling, Sälj, Marknad. 

Aktuell fas (Indata/utdata) Baserat på vilken fas i processen ett designteam 
befinner sig i finns det tillgång till olika mycket data. 
Detta begränsar vilka verktyg som går att använda sig 
av och vilket resultat de kommer ge.  

Operativ nivå/Ledningsnivå För att kategorisera arbetsuppgifterna ute på de olika 
avdelningarna valdes det att dela upp arbetet efter en 
operativ nivå eller en ledningsnivå.  

Aktivitetsval (Förbättring, bedömning etc., se figur 
5) 

Baserat på vilken aktivitet som ska genomföras är 
olika verktyg relevanta. Ska ett beslut fattas eller 
behövs en analys av en produkt göras? Beroende på 
företag kan fler eller färre aktiviteter finnas, detta är 
ett exempel på några. 

Livscykelperspektiv och hållbarhetsperspektiv För att bredda förståelsen för vilket resultat verktygen 
ger är det viktigt att förtydliga om de innefattar ett 
livscykelperspektiv och vilka hållbarhetsperspektiv 
(social, ekonomi, ekologiskt) verktyget innefattar.  

 

Avdelning (R&D, F&O 
etc.)

Aktuell fas 
(Indata/Utdata)

Operativ nivå

Förbättring

Bedömning/analys

Stöd för kreativititet

Ledningsnivå

Bedömning

Beslutsfattande

Kommunikation/Strategi

Hantering

Livcykelperspektiv och 
Hållbarhetsperspektiv 

(miljö, ekonomi, social)
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4.5 Resultat från förberedande intervju 
I den första omgången av intervjuer identifierades en tidigare arbetsprocess som använt hos TePe fram 

till nyligen. Projektmodellen beskriver hur projekt på TePe ska initieras, planeras, genomföras och 

utvärderas. Idé- och effektfasen (se Figur 6) ingår egentligen inte i själva projektet utan beskriver 

processer som gör urvalet och beslut för säkerställandet att nyttan av ett projekt uppfylls på lång sikt. 

   

 
Figur 6: Tidigare arbetsprocess på TePe munhygiensprodukt AB 

 

Den äldre processen är väldigt generell och mer anpassad för större projekt på företaget där fler instanser 

är inblandade. Detta gör att processen är svåranpassad för produktutvecklingsavdelningen och används 

idag mer generellt än som en standardiserad process vilket är syftet. Med anledning till detta är TePe 

idag i behov av en ny process mer aktuell för den rådande produktutveckling som sker på företaget.  

 

Le Pochat, S et al (2007) beskriver att för att företag ska lycka med hållbarhet så krävs det att de 

implementera sina egna anpassade hållbarhetsmetoder i arbetsprocess. För att möjliggöra detta så krävs 

det att den nya arbetsprocessen ger utrymme för hållbarhetsmetoder vilket lades stor vikt på vid 

identifieringen av den nya arbetsprocessen under andra intervjun på företaget.   

 

De första intervjuerna identifierade också ett behov av att applicera hållbarhetmetoder som enkelt kunde 

integreras i en standardiserad arbetsprocess. Metoderna fick gärna också vara autonomiska efter 

tillverkningen vilket kan effektivisera arbetsprocessen hos företaget. Detta gjorde att olika checklistor, 

riktlinjer och parametriska metoder valdes att inkluderas bland de identifierade metoderna vilket alla 

har autonomiska mallar efter skapandet. Autonomiska metoder har fördelen att inte behövs göras om då 

de består av en färdig mall som enkelt kan återanvändas vid varje projekttillfälle utan större arbetstid 

behövs användas. 
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Fullständiga livscykelanalyser var också av ett stort intresse för samarbetsföretaget TePe vilket redan 

var uppmärksammat före intervjuerna.  Men då redan en färdig mall blivit inskickad för granskning till 

tredje part valdes att fokusera på strategisk livscykelanalys och förenklad livscykelanalys vilket 

presenteras djupare i identifieringen av hållbarhetsmetoder ovan.  

4.6 Utforskande intervju: Identifieringen av ny arbetsprocess 

och hållbarhetsmetoder  

4.6.1 Identifiering av ny arbetsprocess  
Arbetet med utvecklingsansvariga på avdelningen ledde till att en ny arbetsprocess identifierades på 

produktutvecklingsavdelningen på TePe. (se Figur 7) 

 
Figur 7: Ny arbetsprocess på produktutvecklingsavdelningen på TePe 

 

Företagets nya arbetsprocess består av sex olika faser där den tidigare förestudiefasen delades upp i två 

delar, beskrivet som projektbeskrivning och genomförbarhetsstudie (se fas 1–2 ovan). 

Projektbeskrivningen handlar om att förtydliga vad projektet kommer handla om och förklaringar varför 

projektet ska genomföras. Genomförbarhetsstudien går djupare in på varför projektet ska genomföras 

där en tydligare förklaring sker om det eventuella värdet för organisationen och vilka huvudaktiviteter 

som måste utföras för att projektet ska lyckas. I den här fasen går också ledningsgruppen igenom de 

första processerna om det nya koncept går att genomföra med dagens befintliga utrustning eller om det 

krävs större investeringar för tillverkningen. Nu görs också olika riskanalyser och preliminära 

kostnadskalkyler för att skapa sig en större förståelse över vad projektet kommer innefatta. En kravlista 
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framställs vad som är viktigt att det konceptet uppfyller för att uppvisa att modellen överensstämmer 

med vad som har utlovats. 

 

I fas tre, aktivitets-och tidsplaneringen antecknas alla aktiviteterna som behövs genomföras och en 

tidsberäkning görs för att se vilken tid och kostnad projektet kommer få för företaget. Riskanalyser och 

budgetkalkyler uppdateras för att skapa en tydligare bild vilka eventuella effekter projektet kommer ha. 

Om allt ser bra ut och godkännande ges så fortsätter processen in i fas 4. 

 

Under fas 4, utveckling och implementation så genomförs alla planerade aktiviteter från fas tre och nya 

upptäckter för olika materialval och konstruktion kostnadsberäknas. Vid det här stadiet finns ett flertal 

förslag på koncept framtagna och det är nu som urvalet om vilket koncept som är mest lämpligt för 

fortsatt fokus väljs ut. Processen går till att varje koncept jämförs med dess för-och nackdelar för 

produktionen och hur pass konceptet följer företagets vision för hur produkter ska se ut. Prototyper 

framställs för att ge en tydligare bild om hur produkten kommer att se ut i verkligenheten och eventuella 

risker vid tillverkningen undersökts. Risk- och budgetkalkyler vägs också emot varandra där olika trade-

offs situationer uppstår vilket analyseras noggrant. När tillräcklig information har framkommit tas beslut 

om ett av koncepten är redo för nästa steg eller om projektet ska avvakta till ytterligare lösningar finns 

tillgängliga. Vid klartecken fortsätter projektet vidare till verifikationsfasen. 

 

Fas 5, i verifikationsfasen går projektgruppen igenom om de specifika kraven från 

genomförbarhetsstudien har blivit uppfyllda med det nya framtagna konceptet. Konceptet analyseras om 

dess genomförbarhet och om projektet är redo att bli industrialiserat ute på anläggningen.  

 

Fas 6, I det sista steget skrivs en fullständig rapport om hur projektet genomfördes där mål, budget och 

tidsramen analyseras för att se hur pass bra de stämde överens med planeringarna som genomfördes. En 

utvärdering görs om vad framtida projekt ska tänka på. 
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4.6.2 Identifiering av intressanta hållbarhetsmetoder för TePe 
Med hjälp av informationen framtagen från litteraturstudien och de utforskande intervjuerna med 4 av 

de anställda på avdelningen så valdes 5 olika hållbarhetsmetoder ut baserat på tydliga motiveringar, för 

anpassning och integrering vid företaget. Dessa är (se Tabell 7):  

 
Tabell 7: Identifierade intressanta hållbarhetsmetoder för integrering vid TePe 

Hållbarhetsmetoder Motivering 

Checklistor Checklistor är en bra första metod för applicering av hållbarhet i 

företag. Metoden är autonomisk efter tillverkning och kan därför 

återanvändas i framtida projekt vilket minskar tidsaspekten och 

ger möjlighet till en standardisering av processen. Verktyget ger 

en öka möjlighet av att olika hållbarhetsperspektiv 

uppmärksammas.  

Golden rules, gyllene 

reglerna 

De gyllene reglerna kan användas som ett utbildningsverktyg för 

att uppmärksamma alla ny deltagarna i ett projekt vilka aspekter 

som är viktiga att tänka på vid start av ett nytt koncept. Tanken 

är att alla medlemmar ska utgå från samma förståelse vad som är 

viktigt att prioritera gällande hållbarhet.  

LiDS-wheel LiDS-Wheel kan användas på en ledningsnivå för att 

uppmärksamma hur olika koncept förhåller sig till varandra 

gällande miljöpåverkan. Metoden visar pedagogiskt skillnaderna 

mellan hållbarhetsstrategier vilket kan ge en snabb och tydlig 

förklaring till vad som behövs förbättras rådande hållbarheten. 

Resultmallen kan sedan återanvändas vid nya koncept för att visa 

på vilka förbättringar som har gjorts.  

Strategisk hållbar 

livscykelanalys 

Den strategiska livscykelanalysen ger möjlighet att systematiskt 

lokalisera kritiska punkter för hållbarheten hos en produkt. 

Processen analysera alla aspekter av livscykeln och identifierar 

vilket område som har störst påverkan på miljön. Metoden kan 

effektivisera identifieringsprocessen för kritiska punkter och visa 

vilka områden som fokus behöver läggas på, vilket i sin tur kan 

öppna upp för en mer effektiv process.  

Livscykelanalys Den kvantitativa metoden möjliggör att ett kvantitativt värde kan 

erhållas med avseende på en produkts miljöbelastning. Metoden 

kan identifiera vilka av de undersökta områdena som har störst 
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påverkan på miljön, vilket ger en bra uppskattning vilken process 

som måste förbättras hos produkten. Metoden används redan 

idag hos företaget vilket möjliggör att intern kunskap kan 

användas vilket minimerar tiden det tar att genomföra metoden.   

 

4.6.3 Identifiering av i vilka faser hållbarhetsmetoderna är aktuella 
Intervjuerna avslutades med att identifiera i vilken fas de olika hållbarhetsmetoderna var aktuella. 

Arbetet genomfördes med hjälp av processansvarige och utvärderades sedan av 

produktutvecklingschefen avdelningen för få en rättvis bild av situationen. (se Figur 8) 

 

 
Figur 8: Identifiering av i vilken fas de intressanta metoderna är aktuella 

Checklista 

Med anledning av checklistans stora potentiella att standardisera processen och uppmärksamma 

hållbarhet i varje fas under hela processen så ansågs den relevant under alla faser. Metoden autonomiska 

funktion gjorde att den ansågs lönsam att redan nu skapa en mall för framtida projekt för att möjliggöra 

en mer effektiv arbetsprocess. Slutsatsen drogs också att checklistan inte fick vara alltför komplex vilket 

kan ledde till projektdeltagarna inte vill använda den i slutändan. 

Gyllene Reglerna (golden rules) 

Hållbarhetsriktlinjerna de gyllene reglerna ansåg som ett bra informativt verktyg att applicera i början 

av ett projekt för att säkerställa att alla deltagarna förstår grundaspekter för att göra en produkt mer 

hållbar för miljön. Av den här anledningen valdes den att placeras i fas 1.     

LiDS-Wheel 

Metodens pedagogiska och visuella jämförelse mellan olika koncept gjorde att den valdes att appliceras 

i tre olika faser under processen. I fas 1–2 kan en utgångmall skapas för en befintlig- eller en önskvärd 

produkt för att ge ett visuellt stöd för jämförelserna. I fas 4 när urvalet av flera koncept ska bestämmas 

kan koncepten för och nackdelar tydligt ställas mot varandra för att ge en mer holistisk jämförelse över 

hela livscykeln. 
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Strategisk livscykelanalys 

Den strategiska livscykelanalysen valdes att placeras i fas 2 och fas 4. I fas 2 för att göra en inledande 

bedömning av vilka hållbarhetsområden som behövs uppmärksammas i början av projektet. Därefter 

valdes den att placeras i fas 4 av anledningen att det då ger möjlighet att göra en uppföljning baserat på 

den nya informationen som har tillkommit till projektet.  

Livscykelanalys 

Den redan använda metoden livscykelanalys valdes att appliceras i faserna 2,4,5. I fas två görs en 

preliminär analys av vad de olika materialvalen ger för påverkan på miljön. I fas 4 gör en mer avancerad 

livscykelanalys. Den här görs utifrån informationen framtagen ur den strategiska analysen som ger en 

djupare förståelse i vilka de mest kritiska aspekterna är för en produkt under sin livscykel. Slutligen i 

fas 5 kan en fullständig livscykelanalys göras baserat på alla valda parametrar som den nya produkten 

kommer att påverka. 
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4.7 Anpassning av utvalda metoder för TePe 
Under arbetes gång så framgick det att TePe idag redan var i färd med att verifiera en ny livscykelanalys 

tillsammans med en extern partner. Processen var redan så långt kommen att det ansågs mer givande att 

fokusera på de resterande hållbarhetsmetoderna. Detta ledde till att verktyget exkluderades från 

anpassningsarbetet. Vidare gjorde bedömningen att delar av den strategisk livscykelanalysen i ett 

inledande scenario skulle kunna bli implementerad i checklistan vilket då lättare kunde bli applicerbar 

inom företaget på en kortare tid. Resultatet blev att de tre resterande hållbarhetsmetoderna valdes att 

anpassas. Dessa är LiDS-wheel, Checklistor och Gyllene reglerna.  

4.7.1  LiDS-Wheel 
Metoden LiDS-Wheel utvecklades och anpassades med hjälp av Excel där kommentarer finns bifogade 

till varje sub-rubrik för att möjliggöra en lättare och mer standardiserad process för verktyget (se Figur 

9). Poängsättningen uppvisar skillnader för de olika koncepten på ett pedagogiskt vis för att förtydliga 

vilka av de olika koncepten som är mest miljöanpassade.   

 
Figur 9: Anpassad mall för LiDS-wheel 

4.7.2 Checklistor 
Checklistan anpassades med syfte att identifiera olika kritiska punkter under 

produktinnovationsprocessen för samarbetsföretaget, vilket resulterade i ett 60-tal anpassade frågor. 

Listan adresserar alla faser under ett projekt på företaget och tillåter att ett bredare helhetstänkt kan 

appliceras över hela livscykeln av en produkt. Hållbarhetsmetoder har möjlighet att öka chansen att en 

dialog kan ske mellan de olika avdelningarna angående hållbarhet. Checklistan var inledningsvis större 

men då vissa frågor redan fanns adresserade i tidigare obligatorisk dokumentering av ett projekt på TePe 

valdes att förtydliga den redan befintlig dokumenteringen (Av sekretesskäl finns detta ej med i den här 

rapporten). Nedan finns ett generellt urval av de 60 anpassade frågorna, vid fall där information ej finns 

tillgänglig så ska detta förtydligas i kommentaren till frågan (se Tabell 8). 
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Tabell 8: Anpassad checklista 

Arbetsgenomgång (TG1) JA/NEJ  Kommentar/Åtgärd 
Känner samtliga medlemmar till 
TePes riktlinjer för hållbarhet (t.ex. 
gylleneregler) 

 Ja 
 

 Nej 
 

 

 

Vid utveckling av befintlig produkt 
genomför metoden LiDS-Wheel för 
att skapa en mall på den befintliga 
produktens miljöaspekter.   

Har en LiDS-Wheel-mall skapats? 

 Ja 
 

 Nej 

 

 

Har följande frågor tydligt beskrivits 
i projektbeskrivningen 

 Ja 

 Nej 

Kommentar/Åtgärd 

Har projektbeskrivning tagit 
ställning till de tre grundpelarna för 
hållbarhet? (Miljö, ekonomiska, 
Sociala)  

 Ja 

 Nej 

 

Finns det någon plan på att minska 
Carbon footprint?  

 Ja 

 Nej 

 

(vid utveckling av befintlig produkt) 
Finns det några 
hållbarhetsperspektiv i produkten? 
(mindre material, mindre energi på 
enhet, förnyelsebart material, 
återvunnet material) 

 Ja 

 Nej 

 

Genom att applicera en mer hållbar 
aspekt på produkten finns det 
utrymme för ett högre pris? 

 Ja 

 Nej 

 

Bedöms det behöva ny teknisk 
kompetens för att stödja 
utvecklingen av produkten? 

 Ja 

Nej 
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4.7.3 Gyllene reglerna (Golden Rules) 
Ett förtydligande av de tio olika gyllene reglerna för samarbetsföretaget TePe skrivs till för att mer 

adressera situationen på företaget. Se nedan (Tabell 9) 
Tabell 9: Anpassade riktlinjerna Gyllene reglerna (Golden Rules) 

Riktlinjer för en mer hållbar produktutveckling 

Använd livsmedelsgodkända eller 
medicinsklassade material i färdig 
produkt eller förpackning 
 

• Undvik att använda hälsovådliga 
substanser i produktionsprocessen 

o Går det att hitta icke-
giftiga substitut som inte 
påverkar funktionalitet och 
ekonomi? 

o Finns det möjlighet att 
anordna ett slutet system, 
går detta att göra på plats 
eller finns det någon extern 
partner som kan ta hand 
om materialet? 

Minimera material och energiförbrukning i 
produktionen och transporterna 

• Identifiera materialförbrukningen och 
energiförbrukningen, var sker störst avtryck? 
Går det att göra förändringar i processen? 

• Kan högre kvalité på material minska vikten? 
Och därav kostnaderna? 

• Hur går transporterna av material till? 
Externt/internt, Kan effektivering göras? 
Viktigt att uppmärksamma helheten! 

• Kan en förändring av förpackning maximera 
antalet transporterade produkter och minska 
materialkostnader? 
  

Använd strukturella egenskaper och 
högre kvalité på material för att 
minimera vikt utan att påverka 
nödvändig flexibilitet, styvhet och 
funktionella prioriteringar 

• En förbättrad geometrisk form har 
möjlighet att öka hållfastheten och 
minska vikten. Kan samma 
funktion utföras med en mer 
simpel design? 

• Går det att minimera 
vikten/volymen på produkten, utan 
att påverka funktionaliteten? 

• Kan en omplacering av hål/fästen 
utöka hållbarheten (hållfasthet) 

Använd bättre material, ytbehandlingar eller 
strukturella anordningar för att skydda produkten 
från smuts, korrosion eller slitage 

• Bättre material och ytbehandlingar kan göra en 
produkt mer slittålig men kan försämra 
miljöpåverkningen och ge ökat priset per 
enhet. Viktigt att väga fördelar mot nackdelar. 

• Kan designen motverka att smuts/vätska 
fastnar (undvik ihåligheter, veck, bockar etc.) 

Minimera material och 
energiförbrukning i användarstadie, 
(produkter med hög miljöpåverkan i 
användarstadiet: hårtork, kaffemaskin, 
bil etc.) 

• Kan kunderna använda produkten 
på ett mer effektivt sätt? Minimera 
slitage och förläng användningen 
av en produkt 

Anordna och förenkla uppgradering, reparation, 
återvinning genom tillkomstförmåga; 
uppmarkeringar, moduler och manualer  
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Främja reparation och uppgraderingar, 
speciellt för systemberoende produkter 

• Går det att designa produkten så att 
utslitna komponenter enkelt kan 
bytas?  

Främja uppgraderingar, reparation, återvinning 
genom användning av färre, enklare, återvunna, 
rena (ej blandning av material) eller legeringar 
(både förpackning och produkt) 

Främja längre liv, speciellt på produkter 
som har sin största miljöpåverkan 
utanför användarstadiet 

• Ett mer slittåligt material har 
möjlighet att förlänga livslängden 
på produkten 

• Går det att designa produkten på 
ett sätt som ökar hållbarheten? 
(t.ex. geometrisk form) 

• Kan en mer solid produkt öka 
livslängden? (viktigt att väga 
fördelarna mot nackdelarna med 
extra material, miljö, ekonomi) 

Använd så få komponenter som möjligt, går det att 
få gjort samma funktion på färre komponenter?  

• Ibland är den enklaste lösningen den bästa, 
behöver inte alltid uppfinna hjulet. 

• Går det att förenkla produkten utan att påverka 
funktionalitet, behövs alla komponenter? Går 
det att minimera antal steg i produktionen? 
Finns det någon ny process som förenklar 
arbetet?   

4.8 Validering av hållbarhetsmetoder 
Verifieringsprocessen gjordes med hjälp av två anställa på produktutvecklingsavdelningen där tre fall-

studier genomfördes av de anpassade metoderna. Målet var att validera om de tre anpassade 

hållbarhetsmetoderna kunde hjälpa företaget att identifiera kritiska punkter i 

produktinnovationsprocessen och att se om verktygen kan hjälpa företaget att applicera ett större 

hållbarhetstänk inom produktutvecklingsavdelningen. 

4.8.1 Checklistor 
Valideringen av den anpassade Checklistan visade sig var ett bra supplement till den redan definierade 

arbetsprocessen på samarbetsföretaget. Resultatet tydde på att eventuella missade aspekter tidigt kunde 

identifieras i produktinnovationsprocessen. I flera fall uppmärksammades också att vissa frågor 

potentiellt kunnat ha gjort skillnad i tidigare projekt på företaget som de anställda hade varit med i. 

Checklistor är idag inget nytt på företaget men då de ej uppdaterats kontinuerligt med nya erfarenheter 

från tidigare projekt så har dem blivit mindre användningsbara. Detta uppvisades tydligt under 

verifieringsfasen från de två anställda som såg en ny version av checklistor som ett bra supplement på 

de redan befintliga listorna. Hållbarhetsmetoden visade också värdet av en standardiserad arbetsprocess 

med bekräftande checklistsfrågor där oavsett anställd som driver projektet enklare har möjlighet att 

identifiera kritiska punkter i ett tidigt skede. De anställda berättade också efter verifieringen att för att 

metoden verkligen skulle få applicerbarhet hos företaget så krävdes mer godkännande från fler instanser 

på förtaget men att de såg värdet av hållbarhetsmetoden för företaget. Vidare förtydligades också att 
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verktyg i sin nuvarande form behöver finslipas och anpassas mer för produktinnovationsprocessen innan 

en bredare acceptans kan ges.  

4.8.2 LiDS-Wheel 
Verifieringsfallet av hållbarhetsmetoden LiDS-Wheel mellan den ursprungliga produkten (Test A) och 

den nya produkten (Test B) resulterade i att den nya produkten visade sig vara bättre i 3 av 6 strategier 

(se Figur 11) för miljön och presterade lika bra som den föregående produkten i de resterande. Verktyget 

visade tydligt upp skillnaderna med hjälp av polärdiagrammet (se Figur 11) vilket gav en övergriplig 

förklaring till vilken av koncepten som var bäst för miljön men också vilka eventuella 

förbättringsområden som finns hos produkterna. Processen gick också snabbt att genomföra (under en 

timme) vilket ansågs som en positiv faktor för de anställda då tidsaspekter alltid spelar en stor roll. 

Vidare skapade metoden en bredare förståelse för de anställda, vilka skillnader det fanns mellan de två 

produkterna och gav en snabb och enkel förklaring till varför ett koncept är miljömässigt bättre än ett 

annat. De anställda uppmärksammade också vikten av att väga frågorna efter hur pass viktiga de är för 

miljön. Till exempel ’återvunnet material’ och ’återvinningsbart i produktion’ anses viktigare för miljön 

än ”blandat material om det ändå går att återvinna”. Av den här anledningen valdes att lägga till en 

’viktning’ (se Figur 10) i mallen för att hjälpa företaget prioritera när de väljer att applicera verktyget i 

framtiden.    

 

 
Figur 10: Ett utdrag av resultat mellan produkterna, (LiDS-Wheel) 
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Figur 11:Polärdiagram av resultat mellan produkternas miljöaspekter över deras livscykel 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Det här arbetet har skrivits i samarbete med företaget TePe munhygiensprodukter AB där fokus har varit 

på hur ett hållbarhetsperspektiv kan integreras i produktutveckling inom industrin för att: 

• Underlätta för ett designteam att identifiera de mest kritiska punkterna på en produkts livscykel 

under produktinnovationsprocessen  

• Implementera en eller flera hållbarhetsmetoder i produktinnovationsprocessen för att på ett 

effektivt sätt navigera mot en mer hållbar industri 

Figuren nedan visar arbetsprocessen som genomfördes för att adressera frågeställningen. (se Figur 12) 

 

 
Figur 12: Genomförd arbetsprocess för att besvara frågeställningen, processen ligger till grund för en mall för en 

ny arbetsprocess på samarbetsföretaget samt identifiering, anpassning och verifiering av tre hållbarhetsmetoder 
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var i processen de är 
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Verifiering av 
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5.1 Litteraturstudie - Det vetenskapliga bidraget 
Litteraturstudien fokuserade på att identifiera olika intressanta hållbarhetsmetoder som har framtagits 

de senaste två decennierna. Målet var inledningsvis att få en bredare förståelse för hur användandet ser 

ut i industrin och bilda sig en uppfattning om vilka potentiella barriärer som finns för att applicera 

verktygen. Studien fann att hållbarhet får ett allt större utrymme inom företagsvärlden men där små och 

mellanstora företag halkat efter i utvecklingen. Sett till implementeringen av olika hållbarhetmetoder 

inom industrin såg arbetet sämre ut men där metoden Livscykelanalys blivit mer populär de senaste åren 

med den allt mer utbreda ISO certifieringen. Ett antal författare tycktes också identifierat fler olika 

barriärer som förklaringen till detta fenomen där tidsaspekten och återbetalningstiden är några exemplen 

på varför företag väljer att inte aktivt jobba med hållbarhetsmetoder inom organisationerna.  (se fler 

barriärer under 2.6).  

 

Litteraturstudien identifierade också ett flertal intressanta hållbarhetsmetoder som hade analyserats och 

jämförts av tidigare författare. Verktygen har i många fall tillverkats i ett samarbete mellan forskare och 

företag vilket gör att kompletta mallar för hållbarhetsmetoder är svåra att få tag i. Intressanta 

hållbarhetsmetoder fick därför först identifieras för att sedan genomgå en större undersökning för att se 

vilka som fanns tillgängliga. Detta begränsade antalet hållbarhetsmetoder i studien. Undersökningen 

influerades också av att identifiera en mix av hållbarhetsmetoder som hade möjlighet att analysera de 

tre hållbarhetdimensionerna (social, ekonomi, ekologisk) vilket också minskade utbudet av tillgängliga 

verktyg då en majoritet av dem endast analyserar miljöpåverkan. Förståelsen för de olika barriärerna 

gjorde att ett eventuellt bättre resultat kunde nås i identifiering av hållbarhetsmetoderna. Detta eftersom 

barriäraspekterna kunde analyseras djupare och på så vis undvika verktyg som hade mindre chans att bli 

applicerbara hos företaget 

 

Resultatet blev att ett tiotal hållbarhetsmetoder identifierades vilket delas in efter det resultat verktygen 

gav (Kvalitativ, semi-kvantitativ och kvantitativ). Uppdelningen möjliggjorde att en lättare 

kategorisering av hållbarhetsmetoder kunde göras för att visa vilka typer av verktyg det fanns för 

samarbetsföretaget. Tillvägagångssättet är inget nytt utan ett flertal tidigare studier (se 4.4) har också 

identifierat olika kategoriseringar av hållbarhetsmetoder för att underlätta processen att identifiera olika 

typer av hållbarhetsmetoder. Litteraturstudien fann dock ingen enskild studie som möjliggjorde att en 

bra kategorisering av hållbarhetsmetoder kunde ske. Detta ledde till att ett flertal tidigare studier 

analyserades för att hitta en kombination av faktorer för att kategorisera hållbarhetsmetoder på ett bra 

sätt för industrin. Resultatet blev ett eget förslag av kategorisering (se 4.4.1). Den nya kategoriseringen 

är en slags blandning av de tidigare arbetenas förslag och kan underlätta för framtida studier att 
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kategorisera hållbarhetsmetoder. En tydlig kategorisering möjliggör också chanserna för industrin att 

identifiera verktyg som kan hjälpa företagen att implementera hållbarhet i produktinnovationsprocessen.  

 

Vidare uppmärksammade ett flertal arbeten vikten av tidig implementering av hållbarhet i 

produktinnovationsprocessen. Den tidigare delen av produktinnovationsprocessen står för cirka 15% av 

tillverkningen men är ansvarig för de resterande 85% av tillverkningen vilket innebär att processen står 

ansvarig för majoriteten av miljöpåverkan (Knight et al, 2008). Informationen förtydligar inte bara 

vikten av att implementera hållbarhet tidigt i processen men också insikten om hur viktig strukturen av 

processen är för att underlätta arbetet med att applicera hållbarhet inom industrin. Förståelsen ligger till 

grund för att de inplanerade intervjuerna inledningsvis fokuserade på att identifiera arbetsprocessen på 

produktutvecklingsavdelningen för att förstå var i processen kritiska punkter kan bli identifierade.  

5.2 Fallstudie 
Fallstudien var ett försökt att praktiskt undersöka hur hållbarhet skulle kunna integreras i 

samarbetsföretagets produktinnovationsprocess. Metoden innefattade ett flertal intervjuer med de 

anställa på produktutvecklingsavdelningen för att undersöka ut hur arbetsprocessen såg ut på företaget 

och vilka eventuella hållbarhetsmetoder som var av intresse. Metoden övergick sedan i ett antal 

workshops tillsammans med två av de anställa på företaget i ett försökt att implementera tre olika 

hållbarhetsmetoder hos företaget som potentiellt kunde hjälpa att identifiera kritiska punkter i ett tidigt 

skede under produktinnovationsprocessen.  

5.2.1 Kartläggning av dagens process samt identifiering av intressanta 

hållbarhetsmetoder för företaget 
Fallstudien började inledningsvis med att identifiera den nuvarande arbetsprocessen på 

produktutvecklingsavdelningen som en direkt följd av resultatet från litteraturstudien. Intervjuerna 

gjordes med fyra anställda på avdelningen och fann att den dokumenterade arbetsprocessen inte 

speglade dagens arbetsprocess på samarbetsföretaget. Processen fann också att den dokumenterade 

versionen av arbetsprocessen inte heller synliggjorde var eventuella nya metoder kunde appliceras i 

processen. Av den här anledningen gjordes valet att en ny arbetsprocess behövdes utvecklas, en process 

som mer speglar dagens verksamhet på avdelningen. Detta var viktigt för att ge nya hållbarhetsmetoder 

en chans att bli applicerbara och implementerbara men också föra att underlätta för företag att få en mer 

standardiserad process som gav utrymme att identifiera kritiska punkter. Resultatet blev att en workshop 

planerades in med den processansvariga på avdelningen för att dokumentera en ny arbetsprocessen. 

Workshopen genomfördes några veckor efter att resultatet från de första intervjuerna hade 

dokumenterats och färdigställts (se 5.2.2). 
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De inledande intervjuerna fokuserade också på att identifiera vilka typer av hållbarhetsmetoder som de 

anställda behövde på avdelningen. De anställda utryckte vikten av tidsaspekten vid allt nytt extra arbete 

och att nya metoder enkelt skulle kunde appliceras i en standardiserad process. Resultatet blev att ett 

flertal autonomiska metoder (checklista, riktlinjer och parametriska metoder, se 4.2) valdes bland de 

identifierade hållbarhetsmetoderna för att bättre möta företagets utmaningar. Autonomiska metoder har 

fördelen att inte behövs göras om då de består av en färdig mall som enkelt kan återanvändas vid varje 

projekttillfälle utan större arbetstid behövs användas.  

 

Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat vis för att frigöra en mer öppen dialog med de 

anställda. Tillvägagångssättet fungerade bra på samarbetsföretaget vilket kan vara ett resultat av en 

aktionsforskning, dvs ett aktivt deltagande och samarbete mellan forskaren och de anställda. En nackdel 

med semi-strukturerade intervjuer kan vara att nödvändig information inte alltid kommer fram och att 

intervjuerna kan skilja sig åt beroende på anställd vilket kan påverka resultatet. I detta fallet utfördes 

arbetet på produktutvecklingsavdelningen vid företag vilket underlättade komplettering av information 

i de fall det fattades vilket potentiellt bidrog till ett bättre resultat.   

  



50 
 

5.2.2 Fallstudie–Workshop: Ny arbetsprocess 
Den andra delen av fallstudien började med den inplanerad workshopen med den processansvariga på 

avdelningen för att med hjälp av informationen från de första intervjuerna försöka beskriva den 

nuvarande arbetsprocessen på avdelningen. Intervjuerna hade klargjort att de gamla faserna inte stämde 

helt överens med nuvarande arbetsprocess. Till att börja med så var fasen ’förstudie’ i den gamla 

processen (se 4.5) egentligen uppdelad i en ’projektbeskrivning’ och ’genomförbarhetsstudie’ (se 4.6). 

Vidare behövdes ”genomförandefasen’ förtydligas vilket fanns med i dagens process men inte riktigt 

speglar vad som sker på produktutvecklingen då förklaringen är för generell. Fasen jämför ett flertal 

koncept för att undersöka vilket av alternativen som är mest lämplig för vidareutveckling. Resultatet blir 

antingen att inget koncept anses lämpligt eller att ett är lämpligt vilket då behöver verifieras om det 

uppfyller alla kravspecifikationer som bestämdes i förstudien samt om produkten är redo för 

industrialisering. Att endast kalla fasen genomförande blir otydligt och försvårar processen med att 

implementera hållbarhet i fasen på ett strategiskt sätt. Av den här anledning genomfördes en 

namnändring samt en uppdelning av fasen i två steg för att öppna upp utrymmet för lättare integrera och 

applicera hållbarhetsmetoder.  

 

Den nya arbetsprocessen (se 4.6.1) uppvisar faserna i tydligare steg vilket skapade en mer strukturerad 

arbetsprocess. Varje steg sammanfattades också med mindre beskrivningar för att förtydliga vad som 

bör genomföras i varje fas. Detta synliggör vad som ske i varje fas och ger en tydligare bild var eventuellt 

nya metoder kan integreras och appliceras. 

5.2.3 Identifiering av intressanta metoder och samt var i processen de är 

lämpliga att applicera 
Med hjälp av den nya kartlagda processen med de kortare beskrivningarna och utvecklingsansvariga på 

avdelningen gick hållbarhetsmetoderna noga igenom vart de kunde bli integrerade i processen. Arbetet 

använde sig av summeringen av resultat av de identifierade metoderna där en sammanställning av varje 

metods egenskaper radades upp för en lättare jämförelse (se 4.3). Tidsaspekten och expertiskompetensen 

som behövdes vid vissa metoder spelade stor roll för vilka av hållbarhetsmetoderna som var intressanta 

för samarbetsföretaget. De autonomiska metoderna värderades högt vid identifieringen då de 

möjliggjorde en snabb och effektiv bedömning av hållbarhet men också identifiering av kritiska punkter. 

Detta gjorde att hållbarhetsmetoderna ’checklista’ och riktlinjerna ’gyllene reglerna’ blev utvalda. 

Fördelen med en tydlig checklista är att den fungerar i alla faser under produktinnovationsprocessen och 

att kan bidra till en mer standardiserad process oberoende på vilken anställd som håller i projektet. Detta 

gör att färre missade aspekter kan ske tidigt i processen vilket kan underlätta för företaget att undvika 

kritiska situationer i senare skede. Detta minskar potentiellt kostsamma konsekvenser för företaget och 
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ger i sin tur möjlighet att applicera hållbarhetstänk i varje fas under processen. Nackdelen är dock att en 

checklista inte enbart kan identifiera alla kritiska punkter under en process gång utan behöver fler 

hållbarhetsmetoder för att underlätta analyser och beslutsfattande.  

 

Hållbarhetsmetoden gyllene reglerna (se 4.2.1.3) identifierades som ett bra utbildningsverktyg för de 

anställda på företaget. Syftet är att säkerställa att alla delaktiga i ett projekt på företaget har samma 

förståelse gällande hållbarhet. Fördelen med verktyget är att den kan enkelt användas för att öka 

förståelse för de anställda vad hållbarhet är inom organisationen i ett tidigt skede i process. Idén är att 

steg för steg integrera hållbarhet i företagskulturen för att på sådant sätt öka medvetenhet bland anställda 

om hållbarhet. Detta resonemang ligger i samklang med tidigare studier gjorda inom området hållbarhet 

bland företag (Kalish et al, 2018) vilket förtydliga vikten av få in hållbarhet i företagskulturen för att få 

ett bredare hållbarhetstänk genom alla organisationer. Verktyget kan ses som ett steg i denna riktning 

vilket kan hjälpa anställda att själv identifiera kritiska punkter genom att skolas i ett bredare holistiskt 

hållbarhettänk.     

 

Intresset för hållbarhetsmetoden LiDS-Wheel var också stort hos samarbetsföretag, vilket gjorde att den 

också blev utvald. LiDS-Wheel (se 4.7.1) är en semi-kvantitativt verktyg som jämför olika koncepts 

miljöpåverkan över hela dess livstid. Metoden ansågs som ett bra komplement till dagens arbetsprocess 

då den gav en pedagogisk översikt över vilket koncept som har minst miljöpåverkan för företaget. 

Hållbarhetsmetoden kan även användas till att uppmärksamma potentiella utvecklingsområden hos 

produkter gällande hållbarhet vilket kan ge en bra indikation på vad som behövs förbättras. Vidare kan 

hållbarhetsmetoden bidra till en mer standardiserad jämförelse mellan koncepten, vilket oavsett anställd 

ger utrymme för att samma förutsättningar gällande hållbarhet sker för alla projekt. Detta kan potentiellt 

öka identifiering av kritiska punkter för hållbarhet under produktinnovationsprocessen. Verktyget är 

tänkt att bli applicerad under de två första faser under projektet för att skapa en mall för hur en befintlig 

produkt förhåller sig till hållbarhet för att sedan jämföras med nya koncept i fas 4–5 för att se om de nya 

koncepten prestera bättre.  

 

Under identifieringsprocessensgång så uppmärksammades även hållbarhetsmetoden livscykelanalyser 

som sedan tidigare var applicerad på företaget. Intentionerna var ursprungligen att även vidareutveckla 

det här verktyget men eftersom ny information framkom att en version av livscykelanalys hade skickat 

in för granskning till en extern partner så valdes den att uteslutas från anpassningsarbetet. Processen var 

i detta fallet så långt gången att det ansågs mer givande att fokusera på de resterande verktygen.  
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Vidare togs beslutet att delar av hållbarhetsmetoden strategisk livscykelanalysen i ett inledande fall 

kunde integreras i checklistan vilket gav utrymme att djupare fokus på anpassningen och verifiering av 

de kvarstående hållbarhetsmetoden. Verktyget var av fortsatt intresse men uppfattades som att ett större 

hållbarhetstänk inom organisationen behövdes skaffas innan verktyget kunde få större applicerbarhet på 

företaget.  

 

5.2.4 Anpassning och verifiering av utvalda hållbarhetsmetoder 
De tre intressanta hållbarhetsmetoder: Checklista, Gyllene reglerna och LiDS-Wheel genomgick alla en 

anpassning för att stämma överens med samarbetsföretaget produktinnovationsprocess. Tankesättet 

ligger i relation till tidigare studiers slutsatser om hur hållbarhetsmetoder ska integreras på bästa sätt 

inom företaget (Knight & Jenkins, 2009; Kalish et al 2018). Arbetet utfördes först självständigt för att 

med hjälp av resultatet från litteraturstudien identifiera tidigare mallar gjorda av verktygen. 

Anpassningsarbetet avslutades sedan med olika workshop tillsammans med två anställda för att 

säkerställa att arbetet blev gjort efter samarbetsföretaget preferenser.  

5.2.4.1 Anpassning och verifiering av Checklista 

Checklistan delades upp utifrån de sex olika faser från den nya produktutvecklingsprocessen och tog 

information från flera tidigare checklistor identifierade under litteraturstudien. Det försöktes integreras 

ett tydligt hållbarhetsperspektiv i checklistan vilket gjorde att ett flertal strategiska frågor utifrån arbetet 

Villamil et al (2018) lades till för att hjälpa samarbetsföretaget identifiera fler kritiska punkter. 

Hållbarhetsmetoden anpassades med hjälp av två workshops med två av de anställda på avdelningen för 

att mer följa arbetsprocessen på företaget. Workshopen ledde till att en del frågor valdes att plockas bort 

eller flyttas då de enligt de anställda adresserades i andra processer på företaget. Processen identifierade 

också ett flertal frågor som behövde omformulerades för att öka förståelsen bland de företagsanställda. 

Resultatet blev slutligen en checklista på ett 60-tal frågor vilket adresserade alla faser under 

produktinnovationsprocessen på företaget. Listan uppmärksammar alla tre hållbarhetsaspekterna 

(social, ekonomisk, ekologisk) på ett tydlig och strukturerat sätt vilket kan ger möjligt för företaget att 

identifiera kritiska punkter under ett tidigt skede i produktinnovationsprocessen.  

 

Verifieringen av checklistan uppvisade en god potentiell att identifiera kritiska punkter i ett tidigt skede 

i produktinnovationsprocessen. Processen gjordes tillsammans med samma team som var med och 

anpassade checklistan vilket kan ha påverkan på resultatet på ett partiskt sätt. Verktygets breda 

systemsyn uppvisades tydligt under fallstudien vilket möjliggör att fler kritiska aspekter under en 

produkts livscykel kan identifieras i ett tidigt skede. Checklistan potential är att den bygger på erfarenhet 

från tidigare projekt vilket ger möjlighet att minimera risken av att samma problem uppstår inför 
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framtida projekt. Detta göra att hållbarhetsmetoden kan användas som ett verktyg för minimera den tyst 

kunskap som existerar i organisationen vilket i många kan minska risken av kostsamma konsekvenser i 

senare skede i processen. Verktygen behövs därför uppdateras med jämna mellanrum för att öka chansen 

att fler kritiska punkter blir identifierade i tidigt stadie. Utvärderingsprocessen av tidigare projekt blir 

här då en viktig faktor för att dokumentera erfarenheter gjorda i tidigare projekt vilket kan underlätta för 

företaget att uppdatera checklistan på ett enkelt och smidigt sätt.   

5.2.4.2 Anpassning och verifiering av LiDS-Wheel 

Anpassningsarbetet med hållbarhetsmetoder LiDS-Wheelet var svårare att genomföra då ingen bra mall 

utifrån litteraturen kunde identifieras. Ett flertal sub-parametrar identifierades (se 4.2.3.3) dock vilket 

underlättade anpassningsarbetet. Sub-parametrarna omfattade ett livscykelperspektiv men eftersom de 

var beskriva på ett generalistiskt sätt fanns en stor risk för tolkningsfel vilket gjorde att alla frågor 

behövdes förtydligas. Arbetet kombinerades även här med en workshop tillsammans med de två 

anställda på avdelningen där frågorna från sub-parametrarna anpassades ytterligare. Workshopen 

adresserade varje fråga steg för steg där deltagarna fick avgöra sin tolkning till frågorna vilket 

antecknades. Anteckningarna kunde sedan utredas där en gemensam tolkning togs fram till frågor vilket 

ökade förståelsen och minimera risken för en eventuell feltolkning beroende på anställd. Flera 

jämförelsefrågor lades också till för att ge mer rättvis jämförelse mellan koncepten. Möjligheten till fler 

åsikter (i detta fallet 3) gör att ett bättre resultat kan tas fram, ett resultat som kan ge större acceptans 

inom företaget och hjälpa till att en bredare förståelse för hållbarhet kan fås inom organisationen.  

 

Verifiering av Hållbarhetsmetoden LiDS-Wheel visade att arbetsmetoden är en bra och tydlig mall för 

att synliggöra skillnaderna mellan olika koncepts miljöpåverkningar under hela dess livscykel. 

Verktyget är ett bra steg att få in ett bredare miljöperspektiv hos företag där ett bredare helhettänkt för 

en produkts livscykel lättare kan analyseras och presenteras på ett pedagogiskt sätt. Hållbarhetsmetoden 

ger också möjlighet att visa upp förbättringsområden hos koncepten vilket kan underlätta att missade 

aspekter lättare kan identifieras hos produkterna. Detta var sedan tidigare identifierat i litteraturstudien 

men bekräftades i resultatet av verifieringen vilket förtydligar potentialen med hållbarhetsmetoden.   

 

Vidare uppmärksammade utvärderingen av fallstudien att en viktning av frågorna hade möjliggjort en 

ännu bättre jämförelse mellan koncepten. Detta lades till i verktyget men hann aldrig genomföras på 

företaget vilket är ett bra tillägg för framtida studier att forska vidare på. Viktningen hade förtydligat 

graden av vilka miljöaspekter som spelar störst roll vilket hade kunnat underlätta för företaget att 

prioritera vissa områden vid vidareutvecklingen av olika koncept. 
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5.2.4.3 Anpassning av de Gyllene reglerna 

Anpassningen av hållbarhetsmetoden de gyllene reglerna med dess generalistiska karaktär genomfördes 

självständigt. Två tydliga mallar identifierades i litteraturstudien vilket kunde följas i stora drag vid 

anpassningsarbetet. Hållbarhetsmetoden var tänkt att användas i utbildningssyfte för att säkerställa att 

alla anställda hade samma grundförståelse för hållbarhet inför nya projekt på företaget. Detta gjorde att 

de tio beskrivna reglerna i mallen endast valdes att förtydligas med några få kommentaren (se 0). 

Anpassningsarbetet presenterades sedan för den ansvariga på avdelning där ett beslut tog att verktyget 

var mer lämpad att användas i en grundutbildning vid nyanställning. Detta gjorde att hållbarhetmetoden 

behölls i sin nuvarande form utan att fler ändring behövdes göras. Verktygets generalistiska drag är bra 

första steg att få in ett bredare hållbarhetsperspektiv i företaget bland det anställda. Dock måste det 

tilläggas att verktyget behöver fördjupas med mer genomgående utbildningar för de anställda i 

hållbarhet för att en bredare acceptans ska kunde ske på företaget.  

 

Metodsättet workshop för att anpassa hållbarhetsmetoder fungerade bra i fallen som genomfördes på 

samarbetsföretaget. Storleksformen med två anställda och en ansvarig upplevdes som ett effektivt 

tillvägagångssätt för att en tydlig argumentation kunde ske utan att folk blev avbrutna. Processen hade 

sedan behövt ett flertal iterationer för att förbättras ytterligare med fler anställda på företaget för att bästa 

resultat skulle ges. Detta fanns det dock inte tid till i den här studien men är en fortsättningsprocess som 

företaget möjligtvis kommer genomföra i framtiden om hållbarhetsmetoden väljs att integreras. 
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6 SLUTSATS 
Hållbarhet idag har blivit allt mer uppmärksammad av olika företagsledare då de börjat inse de positiva 

konsekvenserna av vad ett större hållbarhetstänkt kan inge. Trots detta visar studier att appliceringen av 

hållbarhet inom industrin är relativt låg. Förklaring tycks vara att en mängd resurs- och tidkrävande 

barriärer finns mellan företaget och implementeringen av stödverktyg för hållbarhets integrering och 

implementering. 

 

Det här arbetet har uppmärksammat ett praktiskt exempel hur hållbarhet kan bli integrerat och applicerat 

inom industrin för att hjälpa ett designteam att identifiera kritiska punkter under 

produktinnovationsprocessen. Arbetet uppmärksammade vikten av att en strukturerad och strategisk 

arbetsprocess finns dokumenterad på företaget för att möjliggöra att nya hållbarhetsmetoder enkelt kan 

integreras och bli applicerade i produktinnovationsprocessen. Tillvägagångssättet kan potentiellt sätt 

stödja andra företag att uppmärksamma sin egen arbetsprocess som en viktig faktor för att möjliggöra 

att lättare implementera hållbarhet i ett tidigt skede i produktinnovationsprocessen.  

 

Studien tyder också på ökade chanser för integrering och applicering av hållbarhetsmetoder om en 

omfattande anpassning av metoderna ske. På det viset får metoderna en acceptans hos företaget och kan 

då stödja företaget att navigera mot en mer hållbar industri. En anpassning av hållbarhetsmetoder 

genomfördes i aktuell studie, vilket gav ett positivt resultat hos samarbetsföretaget.   

 

Ett fortsatt arbete skulle kunna genomföras för att få en tydlig validering av de anpassade metoderna på 

samarbetsföretaget. Studien skulle också kunna omfatta fler fallföretag där liknande hållbarhetsmetoder 

testas och anpassas för att verifiera om ett liknade resultat kan uppnås. Arbetsprocesserna på det olika 

företagen hade då kunnat jämföras för att identifiera den optimala produktinnovationsprocessen för att 

applicera hållbarhet inom industrin, eller den optimala verktygslådan med hållbarhetsmetoder för 

implementering i produktinnovationsprocessen. Framtida studier bör därför fokusera på att öka 

tillgängligheten och anpassningsbarheten av hållbarhetsmetoder för att öka förmågan i 

produktutvecklande och tillverkande företag att implementera hållbarhet och på så vis navigera mot en 

mer hållbar industri.  
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APPENDIX 
Förberedande frågor inför de första intervjuerna: 
 

• Hur fungerar det idag? 
o Hur ser processen ut? (vid start av ny produkt) 

▪ Hur börjar ni? 
▪ Vem gör vad? 

o För en befintlig produkt (utveckling av befintlig produkt) 
o Vilken av metoderna/processerna tar längs tid? 
o Vad sker för samarbeten? (inom företaget, utanför företaget) 

• Kan du lokalisera några potentiella förbättringar? 
o Vad behövs förbättras? (Var i process finns rum för förbättringar?  
o Känner du att något fattas? (tid, utrustning, resurser, kompetens) 

• Vilka metoder använder ni er av idag? (Vid val av material, urval av idéer, 
tillverkningsprocesser) 

• Skulle du kunna identifiera olika faser ni går emellan (skiss, idé, koncept, materialval, 
tillverkningsprocess, etc) 

• Vad vill du se komma ut av dessa hållbarhetsmetoder? 
• Vad är viktigt att de visar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


