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Sammanfattning 
Hållbar  utveckling  är  ett  begrepp  som  används  flitigt  idag,  i  såväl  media  som  i 
näringsliv och industri. Men vad innebär begreppet och vad vägs in i det? Idag ställs 
det större och större krav på näringsliv, statlig verksamhet och konsumenter. Alla ska 
ta miljöhänsyn, vara socialt ansvarstagande och gynna  lokal  tillväxt. I denna rapport 
behandlas  begreppet  hållbar  utveckling,  vad  det  innebär  och  hur  det  påverkar 
innovatörer och produktutvecklare utifrån de  lagkrav, marknadskrav och kundkrav 
som ställs idag.  
 
Arbetet utförs på uppdrag av Grensebroen Arena i Uddevalla. Grensebroen Arena är 
ett  regionalt  samarbete  mellan  kommuner,  högskolor  och  näringsliv  i  regionen 
Østfold/Fyrbodal. Detta norsk‐svenska samarbete arbetar aktivt för en användarstyrd 
innovations‐ och produktutveckling av teknikprodukter för vård och omsorg. 
 
Hållbar  utveckling  är  enligt  Brundtlandkommissionen  ”en  utveckling  som 
tillfredsställer  dagens  behov  utan  att  äventyra  förutsättningarna  för  kommande 
generationer att tillfredsställa sina behov.ʺ För att ytterligare definiera begreppet delas 
det upp  i  tre utav varandra beroende dimensioner; ekologisk hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet och social hållbarhet. 
 
Hållbar produktutveckling syftar till att konstruera på ett sådant sätt att en produkts 
miljöpåverkan minimeras  i alla steg, att produkten  främjar  företaget ekonomiskt och 
långsiktigt och att framtagningen och användningen av produkten görs på ett sådant 
sätt att människors hälsa och säkerhet  inte äventyras. För att  lyckas med detta måste 
innovatören,  konstruktören  eller  produktutvecklaren  titta  på  produktens  hela 
livscykel. Det vill säga alla de steg som involveras i processen från vaggan till graven. 
Lyckas man med det har ett steg ytterligare  tagits mot att  främja hållbar produktion 
och konsumtion. 
 
Det finns idag många verktyg tillgängliga för en miljöanpassad produktutveckling. De 
är  dock  i  de  flesta  fall  fokuserade  enbart  på  den  ekologiska  aspekten  av  hållbar 
utveckling. Styrmedel har fram till idag till stor del inneburit hänsyn till miljöpåverkan 
genom  reglering av utsläpp, kemikalieanvändning, återvinning och återanvändning. 
Men nu kommer nya styrmedel som även sätter press på företag och organisationer att 
ta ett socialt ansvar för såväl människor i vår närhet som för människor i mer utsatta 
delar av världen. Dessutom ska regional  tillväxt gynnas  för en  långsiktig ekonomisk 
hållbarhet. 
 
Genom  att  titta på de befintliga produktutvecklingsverktyg  som  finns  idag har nya 
modeller och verktyg skapats för att kunna hjälpa innovatörer att utveckla kvalitativa, 
hållbara,  användarvänliga  och  säljbara  produkter. Med  hjälp  av  en  visualiserings‐
modell och hållbarhets‐FMEA ska hållbar utveckling implementeras i innovations‐ och 
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produktutvecklingsprocessen  Den  röda  tråden.  Genom  att  följa  en  checklista  och 
utvärdera  de  risker  som  föreligger  att  lagkrav,  marknadskrav  och  kundkrav  inte 
uppfylls kan  innovatören tidigt  i processen styra utvecklingen och konceptarbetet på 
ett  sådant  sätt  att  en  mer  kvalitativ,  hållbar  och  användarvänlig  produkt  skapas. 
Genom att motsvara uppställda marknadskrav och kundkrav skapas även säljbarhet i 
produkten  som  i  sin  tur  gynnar  den  regionala  tillväxten  och  den  ekonomiska 
hållbarheten i regionen. 
 
En ordlista med några av de centrala begrepp som återkommer i rapporten och som är 
viktiga för förståelsen av innehållet och resonemanget finns i början av rapporten.  
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Maria Zandfeld och Per Hallén på Grensebroen Arena för 
er kritik, uppmuntran och stöd under arbetets gång. Tack för att ni har litat på mig och 
pushat mig  till att göra ett bra arbete. Jag vill även  tacka de övriga medarbetarna på 
Grensebroen;  Monika,  Jenny  och  Bosse  för  roliga  diskussioner  och  utflykter 
tillsammans. Jag har trivts väldigt bra på min stol i köket. 
 
På Mälardalens högskola vill  jag först och främst tacka min handledare Rolf Lövgren 
för matnyttiga  synpunkter och diskussioner  som hjälpte mig mycket  i  slutskedet av 
arbetet.  Jag  lyckades knyta  ihop  säcken  till  slut. Tack  även  till Erik och Therese  för 
stöttning och diskussion, Elin och Sandra för husrum och alla andra kurskamrater för 
att ni har gjort min utbildningstid så fantastiskt rolig och lärorik. 
 
Tack till Magnus som fick mig att leta efter examensarbete i Göteborgsregionen, utan 
dig hade jag inte kunnat göra detta.  
 

 
 
 

Catrin Jakobsson  
Göteborg 2008‐05‐27 
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Ordlista 
 
Biologisk mångfald  Variationsrikedomen  bland  alla  levande  organismer  på 

såväl  land  som  i  vatten. Det  innebär  även  variationsrike‐
dom  i  de  levande  organismernas  livsmiljöer  och  det 
samspel som finns dem emellan. 

 
CSR  Corporate Social Responsibility. Ett företags samhällsansvar 

som  vanligtvis  delas  in  i  tre  delar.  Etiskt  ansvar,  miljö‐
mässigt ansvar och socialt ansvar. 

 
Den röda tråden  Benämningen på den innovations‐ och produktutvecklings‐

process som används hos Grensebroen Arena. 
 
Deponi  Slutförvaring  av  avfall  som  inte  kan  återvinnas  eller 

återanvändas. Tidigare kallades det soptipp. Nya regler och 
förordningar ställer idag höga krav på hanteringen av avfall 
på deponier så att inget giftigt avfall ska hamna i naturen. 

 
EEA  Environmental  Effect  Analysis,  kallades  tidigare  miljö‐

FMEA.  På  svenska  används  ordet  miljöeffektsanalys.  Ett 
kvalitets‐  och  utvärderingsverktyg  som  används  vid 
produktutveckling  för  att  analysera  och  bedöma  en 
produkts miljöeffekt. 

 
Ekodesign  Design  och  utveckling  av  produkter  med  fokus  på  att 

minimera produktens negativa miljöpåverkan. 
 
El‐Kretsen  En samverkande organisation för insamling och återvinning 

av  elektriska  produkter. Genom  anslutning  garanteras  att 
företaget uppfyller de lagstadgade krav som finns gällande 
producentansvar för denna typ av produkter.  
www.elkretsen.se 

 
Fälttest  Test  av  produkt  i  verklig  användarmiljö.    Fälttest  utförs 

även av den verkliga användaren/brukaren. 
 
Grön upphandling  Upphandling  och  inköp  av  produkter med  dokumenterat 

låg miljöpåverkan.   
 
Hållbarhetsredovisning  Ett  företags  redovisning  av  sina  ekologiska,  ekonomiska 

och sociala ansvarstaganden. Vad företaget aktivt gör för att 
verka för en hållbar utveckling. 
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Kundnytta  Begrepp  som  används  för  att  fokusera på  kunden  och de 

produktegenskaper  som  kan  uppfattas  ge  värde  för 
kunden. 

 
Kundnyttabollen  Det visualiserande verktyg som används för att arbeta med 

produktutveckling  utifrån  en  behovsanalys  baserad  på 
användaren och kundens behov. 

 
Livscykel  Alla de stadier en produkt har under en hel  livslängd  från 

vaggan  till  graven.  Inkluderar  alla  faser  från 
råvaruutvinning eller utvinning av naturresurser till slutlig 
avfallshantering och deponi. 

 
Livscykelkostnad  LCC  eller  Life  Cycle  Cost.  Den  kostnad  som  produkten 

beräknas  generera  under  hela  sin  användningslivslängd. 
Inköpskostnad,  drift‐  och  underhållskostnad  samt 
avvecklings‐ eller deponikostnad. Det motsvarar alltså den 
totala kostnad som användaren/kunden belastas med. 

 
Leverantörskontroll  Uppföljning  och  kontroll  av  underleverantör  för  att 

säkerställa att de följer uppsatta avtal och regler. En typ av 
kvalitetssäkring. Se även uppförandekod. 

 
MET‐matris  Material‐Energi‐Toxiska utsläpp. Ett verktyg  som används 

vid  bedömning  av  en  produkts miljöpåverkan  genom  att 
analysera  miljöeffekter  av  materialval,  energiåtgång  och 
toxiska  (giftiga)  utsläpp  som  generas  under  produktens 
livscykel. 

 
Miljöledningssystem  Ett kvalitetssystem som ska verka som en hjälp för företaget 

eller  organisationen  att  fördela  ansvaret,  prioritera, 
kommunicera,  följa  upp  och  kontrollera  insatserna  som 
görs för en bättre miljö internt.  

 
Miljöpåverkan  En  positiv  eller  negativ  förändring  på  den  yttre  miljön 

orsakad  av  människan  eller  av  människan  skapade 
aktiviteter. 

 
NOx  Kväveoxidgaser  som  uppstår  vid  förbränning  av  fossila 

bränslen  till  exempel.  Har  stark  negativ  miljöpåverkan 
genom  att  de  bidrar  till  övergödning  och  försurning  av 
mark  och  vatten  samt  ökar  halterna  av marknära  ozon  i 
direkt anslutning till utsläppskällan. 
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Prototyp  Skalenlig modell  av  produkt.  Bra  för  konceptutvärdering 

gällande  form  och  funktion  samt  för  demonstration  och 
fälttest. 

 
REPA  REgister  för  ProducentAnsvar.  Genom  en  anslutning  till 

REPA‐registret  visar  ett  företag  att  de  tar  sitt 
producentansvar och bidrar till den samlade förpacknings‐ 
och tidningsinsamlingen. www.repa.se 

 
Skallkrav  Krav  som  ställs  vid  exempelvis  upphandling  och  måste 

uppfyllas för att överhuvudtaget komma på fråga. Finns för 
att garantera en miniminivå på kvalitet och säkerhet enligt 
gällande lagkrav. I viss litteratur används Absolutkrav som 
motsvarande benämning. 

 
Trippel helix  Regional  samverkan  mellan  näringsliv,  akademi  och 

offentlig verksamhet i Østfold/Fyrbodal. 
 
Tårtbit  Här  syftas  de  olika  parametrar  som  tillsammans  utgör 

kundnyttabollen. Varje tårtbit består även av underliggande 
lager som i sin tur påverkar den slutliga kundnyttan. 

 
Uppförandekod  En  uppförandekod  upprättas  mellan  leverantör  och 

tillverkare där parterna binder sig att följa ett antal uppsatta 
regler  och  att  ta  ansvar  socialt,  etiskt  och  miljömässigt. 
Exempelvis genom att aktivt arbeta  för att arbetare  (vuxna 
män och kvinnor) i U‐länder får en skälig lön så att barnen 
kan gå i skolan istället för att arbeta. 

 
Utsläppsrätter  Industrier  och  kraftverk  betalar  för  sina  koldioxidutsläpp 

genom  att  handla  med  utsläppsrätter.  Alla  kan  köpa  en 
utsläppsrätt  för  att  kompensera  för  sina  utsläpp.  Priset 
regleras beroende på tillgång. 
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1 Inledning 
Nedan presenteras en kort bakgrund  till varför  jag anser att hållbar utveckling är ett 
ämne  som  är  viktigt  att  behandla.  En  kort  presentation  av  företaget  Grensebroen 
Arena görs även då de är uppdragsgivare för detta arbete. 
 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som vi ser dagligen i media, reklam och på internet. 
Vi  kan  läsa  om  satsningar  på  mångfald,  hållbar  tillväxt,  miljöanpassad  produkt‐
utveckling  etc. De vackra orden  är många och budskapet  är klart, det  är viktigt  att 
satsa på hållbar utveckling  för vår  framtids skull,  för den ekonomiska  tillväxten och 
för bevarande av den biologiska mångfalden. Men vad innebär hållbar utveckling för 
en  mindre  organisation  med  en  vision  om  att  gynna  regional  tillväxt  och  gynna 
utveckling av  teknik  för vård och omsorg utifrån ett användarperspektiv? Finns det 
olika aspekter på hållbar utveckling för olika aktörer och vad bör göras?  
 
Information  och definitioner  av  begreppet  hållbar  utveckling  finns  i mängder  idag. 
Miljödebatten om klimathotet har gjort att intresset har ökat enormt under de senaste 
tio‐femton  åren.  Storföretag  har  upptäckt  att  det  finns  en  ekonomisk  vinning  i  att 
resurseffektivisera  samtidigt  finns  det  en  efterfrågan  från  marknaden  på  ett  mer 
miljövänligt och ansvarsfullt agerande när det gäller produktion och konsumtion. Än 
är det en  lång väg kvar men  i  takt med att  incitament och styrmedel  förändras ökar 
också kraven på ett mer hållbart producerande och konsumerande. 
 
Styrmedel såsom krav vid upphandlingar är en viktig faktor för många producerande 
företag. Grön upphandling är ett relativt nytt begrepp som till stor del tillämpas inom 
statliga myndigheter,  landsting och kommuner. Vid årsskiftet  (07/08)  inträdde en ny 
EU‐lag med  rekommendationer  om  att  ställa miljökrav  vid  upphandling.  Lagen  är 
ännu  inte  tvingande men det  finns en  skyldighet  för vart medlemsland att  redovisa 
hur  arbetet  fortskrider  och  utvecklas. Det  finns  även  rekommendationer  i  den  nya 
lagen  om  att  ställa  sociala  krav  vid  upphandling. Något  som  följer  principerna  för 
hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet1. 
Parallellt med  att  denna  lag  införs  startar Miljöstyrningsrådet  ett  projekt  som  ska 
utforma en vägledningsstandard för kommuner, landsting och regioner när det gäller 

                                                      
 
 
 
 
1 Strid, P., Därför måste du bry dig om miljöanpassad upphandling, www.miljöaktuellt.se 2008‐02‐12 
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hållbar  utveckling2.  Förslaget  är  att  standarden  ska  innehålla  riktlinjer  för  en 
strukturerad arbetsgång för olika ställningstaganden och frågeställningar gällande de 
tre  dimensionerna  i  hållbar  utveckling.  I  den  sociala  dimensionen  ska  exempelvis 
ställningstaganden  gällande  jämställdhet,  etiska  aspekter,  kultur,  folkhälsa  och 
arbetsmiljö göras.  
 
I och med dessa nya krav vid upphandling är det speciellt viktigt för innovatörer och 
aktörer som arbetar med utveckling av teknikprodukter för vård och omsorg att vara 
medvetna  om  detta  och  arbeta  aktivt  för  att  på  bästa  sätt  kunna  ta  fram  en 
konkurrensmässig  produkt.  Genom  att  bedriva  ett  innovations‐  och  produkt‐
utvecklingsarbete med hållbar utveckling  som en av grundstenarna har  företaget en 
större möjlighet att möta marknadens krav på hållbarare produkter. Men för att klara 
av att bedriva ett sådant arbete krävs kunskap och verktyg, något som idag till stor del 
saknas i små‐ och medelstora företag. 
 
Denna  rapport  kommer  således  att  behandla  begreppet  hållbar  utveckling  och 
analysera  dess  applicerbarhet  i  innovations‐  och  produktutvecklingsprocessen  hos 
Grensebroen  Arena.  Fördelar  och  nackdelar  kommer  att  behandlas  och  rapporten 
kommer  utgöra  ett  underlag  för  kunskapsutbyte  och  användning  av  verktyg  och 
metoder för hållbar produktutveckling. 
 

1.2 Grensebroen Arena 
Grensebroen  Arena  är  ett  regionalt  samarbete  mellan  kommuner,  högskolor  och 
näringsliv  i regionen Østfold/Fyrbodal. Detta norsk‐svenska samarbete arbetar aktivt 
för en användarstyrd innovations‐ och produktutveckling av teknikprodukter för vård 
och  omsorg.  Genom  att  nyttja  den  kunskap  som  finns  om  behov  i  vård  och 
omsorgssektorn  och  koppla  den  till  existerande  teknik  och  forskning  ska  nya 
innovativa,  användarvänliga,  säkra  och  säljbara  produkter  utvecklas.  Det  är 
grundfilosofin  i Grensebroen Arenas verksamhet. De har satsat på att bygga upp ett 
innovationssystem  och  använder  sig  idag  av  tre verktyg  – Produktfabriken, Fälttest 
och FoUrum. Sammankopplat med processen Den röda  tråden skapas ett strukturerat 
arbetssätt som kan verka som stöd under innovations‐ och produktutvecklingsarbetet.  
 
”Tekniska  lösningar  som  sätter  människan  i  centrum  är  både  etiskt  och  good 
business.” (Grensebroen Verksamhetskrönika 2008‐02‐12) 
  

 
 
 
 
 
2 Miljöstyrningsrådet, Projekt, Hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, www.msr.se 
2008‐02‐14 
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2 Syfte och mål 
Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  vidareutveckla  innovations‐  och 
produktutvecklingsprocessen Den  röda  tråden  som  tillämpas hos Grensebroen Arena. 
Målet  är  att  söka,  samla  och  anpassa  den  existerande  kunskapen  kring  hållbar 
utveckling till ett verktyg och/eller direktiv för att på så vis bidra till en mer komplett 
innovations‐ och produktutvecklingsprocess ur ett hållbarhetsperspektiv och därmed 
kunna  hjälpa  Grensebroen  Arena  och  dess  innovatörer  mot  ett  mer  hållbart 
produktutvecklingsarbete. 
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3 Projektdirektiv 
Direktivet är att utifrån den produktutvecklingsprocess, Den röda tråden, som används 
hos Grensebroen Arena  precisera  och  konkretisera  hållbar  utveckling  som  en  del  i 
processen. 
 
Intervjuer  och  fallstudier  ska  genomföras  för  att  tillföra  empiri  samt  visa  på  de 
konkreta fördelar som finns med att arbeta med hållbar utveckling. 
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4 Problemformulering 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan vara svårt för många att greppa innebörden 
utav. Ändå är det något det talas ständigt om och som det ställs krav på genom olika 
styrmedel såsom  lagkrav, marknadskrav och upphandlingsdirektiv. Problemet  ligger 
således  i att kunna förklara och konkretisera begreppet för de aktörer som kommer  i 
kontakt med Grensebroen Arenas innovations‐ och produktutvecklingsprocess.  
 
För  att  utveckla  och  komplettera  en  befintlig  innovations‐  och  produktutvecklings‐
process utifrån hållbarhetsaspekter krävs att en rad frågeställningar besvaras. Detta för 
att explicit kunna hitta och  föra  in de aspekter  i processen som påverkar produktens 
hållbarhet,  användarvänlighet  och  säljbarhet  utifrån  begreppet  hållbar  utveckling. 
Nedan  presenteras  de  frågeställningar  som  inledningsvis  formulerades  för  detta 
arbete.  Dessa  har  utgjort  grunden  för  det  fortsatta  arbetet  med  litteraturstudier, 
intervjuer och formulering av resultatet i form av en vidareutvecklad innovations‐ och 
produktutvecklingsprocess. En kravspecifikation för arbetet presenteras även och har 
satt ramen för hur resultatet och analysen utformats. 

4.1 Frågeställningar 
Det finns en rad frågeställningar som detta arbete syftar till att besvara. Nedan  listas 
de frågor som kommer att besvaras i analysen av hållbar utveckling.  
 
Generella frågeställningar: 

• Vad innebär begreppet hållbar utveckling? 
• Hur  används  och  tolkas  begreppet  inom  några  olika  sektorer?  (Industriell 

tillverkning, detaljhandel, livsmedelsindustri och medicintekniska produkter.) 
• Varför  kan  det  anses  viktigt  att  arbeta med  hållbar  utveckling  och  kan  det 

innebära konkurrensfördelar?  
• Hur ser marknadens och kundens krav ut gällande de tre faktorerna; ekologi, 

sociala aspekter och ekonomi? 
• Vad innebär lagstiftning om ekodesign, producentansvar och upphandlingar? 

 
Dessa  frågeställningar  har  besvarats  genom  teoretiska  studier  av  hållbar  utveckling 
och svaren presenteras i den teoretiska bakgrunden i kapitel 7. Dessa studier har även 
lagt  grunden  till  analysen  och  fungerat  som  bakgrund  i  arbetet  med  de 
projektspecifika frågeställningarna. 
 

Projektspecifika frågeställningar: 
• Hur  ser dagens  innovations‐ och produktutvecklingsprocess, Den  röda  tråden, 

ut och hur kan den anpassas till hållbar utveckling? 
• Vilka  fördelar  och  nackdelar  kan  en  mer  hållbar  innovations‐  och 

produktutvecklingsprocess ge? 
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• Hur ska personer utan kunskap om hållbar utveckling kunna dra nytta av den 
nya processen? 

• Vilka  verktyg  och  metoder  finns  idag  för  att  arbeta  med  hållbar 
produktutveckling? 

• Vilka  av dessa verktyg och metoder kan  användas och appliceras  i Den  röda 
tråden? 

 
Dagens  innovations‐  och  produktutvecklingsprocess,  Den  röda  tråden  presenteras  i 
kapitel 7.3.1. Där visas den befintliga processen och de idag ingående delarna. För att 
kunna integrera hållbar utveckling i denna process har ingående teoretiska studier av 
begreppet  (kapitel  7)  och  studier  av  befintliga  verktyg  och  metoder  för  hållbar 
produktutveckling genomförts (se kapitel 7.4). Intervjuer med produktutvecklare och 
upphandlare i offentlig verksamhet har gett en insyn och förståelse för vad utveckling 
av  hållbara  produkter  kan  ge  ett  företag  i  form  av  konkurrenskraft,  ekonomisk 
framgång och stabila arbetsplatser (se kapitel 8.3).  
 

4.2 Kravspecifikation 
Då  arbetet  inte  ska  resultera  i  en  produkt  är  kravspecifikationen  inte  av  teknisk 
karaktär. Omfattningen har även begränsats  till att behandla metoden/verktyget som 
arbetet ska utmynna i. 
 

• Resultatet ska vara tillämpbart i Den röda tråden. 
• Det ska vara lättförståeligt 
• Processen ska vara steg‐för‐steg uppbyggd  (lager)  i enlighet med dagens Den 

röda tråden. 
• Det ska inte finnas utrymme för misstolkningar som ger ett negativt resultat ur 

hållbarhetssynpunkt. 
• Inte kräva större förkunskap om miljöarbete. 
• Frågeställningarna/direktiven ska kunna anpassas beroende på användare. 
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5 Projektavgränsningar 
Arbetet är ett examensarbete på avancerad nivå tre och omfattar 30 hp, motsvarande 
20 veckors arbete på heltid.  

Arbetet  ska  utmynna  i  en  analyserande  rapport  och  i  ett  tillämpbart material  för 
Grensebroen  Arena  i  form  av  en  teoretisk  modell/verktyg  för  tillämpning  av 
hållbarhetsprinciper  i  innovations‐  och  produktutvecklingsprocessen.  Arbetet  ska 
även presenteras muntligt.  

Då uppgiften består i att utreda begreppet hållbar utveckling blir en stor del av arbetet 
av  teoretisk  karaktär  och  kommer  även  att  resultera  i  en  rapport  där  begreppet 
förklaras  ingående. Utgångspunkt  är  känd  teori  som  regeringen, Naturvårdsverket 
och  andra  nationella  aktörer  arbetar  efter  idag. Arbetet  avgränsas  därmed  till  den 
nationella marknaden  och  dess  riktlinjer.  Innovatörer,  företag  och  andra  relevanta 
aktörer kommer att bidra med empiri genom intervjuer.  

Genom  utredning  och  analys  av  begreppet  hållbar  utveckling  ska  resultatet 
implementeras  i  den  av  Grensebroen  Arena  och  dess  innovatörer  tillämpade 
innovations‐ och produktutvecklingsprocess och visa på de fördelar det kan ge genom 
ökad medvetenhet  och  valbarhet. Även  nackdelar  kommer  att  belysas. Alla  de  tre 
dimensionerna  av  hållbar  utveckling;  ekologisk  hållbarhet,  social  hållbarhet  och 
ekonomisk hållbarhet kommer att behandlas. 

Fallstudier kommer att göras och omfatta 3‐6 produkter/produktkategorier och dessa 
kommer  att  utgöra  grunden  för  den  analys  som  ska  göras  runt  innovations‐  och 
produktutvecklingsprocessen.  Fallstudierna  kommer  att  grundas  på  intervjuer med 
produktutvecklare och upphandlande organ  inom offentlig verksamhet. Verktyg och 
metoder  för  hållbar  produktutveckling  kommer  även  att  behandlas  på  en  teoretisk 
nivå i rapporten. 
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6 Lösningsmetoder 
6.1 Referensram 
Som  teoretisk  referensram har aktuell  litteratur,  rapporter, artiklar  samt  studiebesök 
utgjort primärkällor  för  inhämtning  av  information och data om hållbar utveckling. 
Naturvårdsverkets rapporter På väg mot miljöanpassade produkter  (2002), Rapport 5225 
och Kunskap om produkters miljöpåverkan – vad ger dagens statistik? (2002), Rapport 5231 
har varit användbara för en bakgrundsanalys om varför det är viktigt att arbeta med 
miljöanpassad produktutveckling. Även Ekodesign – praktisk vägledning  (2000) skriven 
av Hans  Lennart Norrblom, Anna  Karin  Jönbrink  och Henrik Dahlström  har  varit 
viktig  för  detta  arbete.  Studiebesök  av  utställningen  om  hållbar  utveckling  på 
Ekocentrum  i  Göteborg  har  varit  en  inspirationskälla.  När  det  gäller  metodik  för 
miljöanpassad  produktutveckling  har  Företagarguiden  på  Nuteks  hemsida  varit 
mycket  användbar. Genom  intervjuer och  fallstudier har mycket viktig  information, 
kompetens och erfarenhet  från  innovatörer,  företag och  inköpare kommit arbetet  till 
del. Samtal runt hållbar utveckling, fördelar och nackdelar har hållits med handledare, 
innovatörer  och  andra  relevanta  aktörer.  För  teorier  och metoder  för datainsamling 
och  analys  har  Björn  Fagerströms  föreläsningsanteckningar  om  forskningsmetodik 
(2006) varit en hjälp liksom Judith Bells bok Introduktion till forskningsmetodik (2006) 4e 
uppl. För rapportskrivning har handledarna varit mycket värdefulla, Rolf Lövgren på 
Mälardalens högskola, Per Hallén och Maria Zandfeld på Grensebroen Arena. Även 
boken Svenska skrivregler (2005) från Svenska språknämnden har använts. 
 

6.2 Metod och verktyg 
Nedan presenteras den metodik som använts för att genomföra detta arbete. I enlighet 
med referensramen har känd forskningsmetodik varit utgångspunkt och en hjälp för 
att arbeta metodiskt och genomföra ett logiskt upplägg som tagit arbetet framåt. 

6.2.1 Forskningsmetodik 

Genom att behandla  frågeställningarna med ett  systemtänkande ska de många olika 
faktorer  som  påverkar  resultatet  i  en  innovations‐  och  produktutvecklingsprocess 
länkas  samman.  Komplexiteten  i  processen  i  kombination  med  komplexiteten  i 
begreppet hållbar utveckling gör det lämpligt att tillämpa den metod som bland andra 
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Det  naturliga  steget3  använder  sig  av  för  att  få  en  överblick  av  systemet.  Den  är 
uppbyggd i fem nivåer: 
Systemnivå – Det övergripande system för vilket ett problem ska lösas och för vilket 
planering  sker.  I detta  arbete motsvarar detta  innovations‐  och produktutvecklings‐
processen ”Den röda tråden”. 
Målnivå – De  långsiktiga målen för planerandet. Vad som ska uppnås. I detta arbete 
ska ett användbart material om hållbar utveckling integreras i ”Den röda tråden”. 
Strateginivå – Utformning av den  strategi  som  ska användas  för att nå de uppsatta 
målen. Genom  informationssökning på  flera  nivåer  och  genom  ett  flertal  källor  ska 
kunskap sökas, samlas och analyseras. 
Åtgärdsnivå – De åtgärder som måste göras för att nå målen. Prioritering beroende på 
strategi. Datainsamling via litteratur, internet, databaser, intervjuer etc. Empiri genom 
intervjuer och fallstudier. 
Verktygsnivå – De verktyg  som kan användas  som  stöd på åtgärdsnivån. Metoder, 
modeller,  hjälpmedel,  scheman  etc.  Planering  och  handledarmöten  är  viktigt  för 
styrning  och  stöd,  bibliotek,  internet,  seminarier  och  utställningar  är  viktiga  för 
inspiration, kunskap och datamaterial. 
 

6.2.2 Datainsamling 

Den  inledande  datainsamlingen  skedde  i  första  hand  genom  litteraturstudier  och 
studier  av  publicerade  rapporter. En mindre  nyhetsgranskning  på  internet  utfördes 
även. Detta utfördes  till viss del enligt en kvantitativ metod. För analys användes en 
mer kvalitativ metod där relevant litteratur valdes för bemötande av frågeställningar. 
För  intervjuer och  fallstudier valdes  lämpliga  innovatörer och produkter ut  i samråd 
med  handledare  beroende  på  dels  lämplighet  och  dels  möjlighet  på  grund  av 
sekretess.  Genom  studiebesök  och  seminarier  söktes  ytterligare  empiri  till  arbetet 
utöver intervjuer. 
 
Studier  av  befintliga  verktyg  och  metoder  gjordes  även.  Litteratur  samt 
företagarguiden  på  Nuteks  hemsida  utgjorde  utgångspunkt  för  detta  arbete.  En 
sammanställning och utvärdering har gjorts utifrån detta material och la grunden för 
det konceptutvecklingsarbete som sedan följt.  
 

 
 
 
 
 
3 Det naturliga steget, Komplexa system 
www.detnaturligasteget.se/se/Kunskap/Forsta%5Fhallbarhet/Komplexa%5Fsystem/ 2008‐02‐12 
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7 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den  teoretiska bakgrund  som detta  arbete bygger på. Ett 
resultat  utifrån  litteraturstudier  och  datainsamling  där  teorier,  verktyg  och 
bakgrundsfakta presenteras. De generella frågeställningar som presenteras i kapitel 4.1 
besvaras i detta kapitel. 
 

7.1 Hållbar utveckling vad är det? 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kom till  i miljödebatten under 1980‐talet. 1983 
bildade  FN:s  generalförsamling  en  miljö  och  utvecklingskommission,  Brundtland‐
kommissionen, som startade ett arbete för en  förändring  i miljöpolitiken. I rapporten 
”Vår gemensamma  framtid” presenterade Brundtland‐kommissionen 1987 begreppet 
hållbar  utveckling  och  definierade  det  på  följande  sätt:  ʺHållbar  utveckling  är  en 
utveckling  som  tillfredsställer dagens  behov utan  att  äventyra  förutsättningarna  för 
kommande generationer att tillfredsställa sina behov.ʺ Hållbar utveckling består av tre 
delar som är beroende av varandra. 
 

1. Ekologisk hållbarhet  
2. Social hållbarhet 
3. Ekonomisk hållbarhet  

 
En fjärde del, Kulturell hållbarhet nämns även i sammanhanget som en del av hållbar 
utveckling. 

Dr.  Karl‐Henric  Robèrt  och  John  Holmberg,  MSc  vid  Chalmers,  aktiva  inom 
organisationen Det naturliga steget har utformat de fyra systemvillkoren. De beskriver 
de principer som styr hållbar utveckling och anger de förutsättningar som gäller för att 
arbeta för en hållbar utveckling. De fyra systemvillkoren är: 

1. Koncentrationen  av  ämnen  från  jordskorpan  får  inte  systematiskt  öka  i 
naturen. 

2. Koncentrationen  av  ämnen  skapade  av  samhällets  produktion  får  inte 
systematiskt öka i naturen.  

3. Naturens kretslopp och mångfald får inte hotas genom fysisk undanträngning. 
4. Hushållningen  med  resurser  ska  vara  så  effektiv  och  rättvis  att  mänskliga 

behov tillgodoses överallt. 
 

7.1.1 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk  hållbarhet  handlar  om  att  värna  vår  biologiska mångfald  och  inte  nyttja 
naturresurser på ett sådant sätt att de inte kan återställas eller återhämtas inom rimlig 
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tid. Detta grundar sig på ett kretsloppstänkande som sätter ett krav på samhället att 
agera utifrån denna princip.  
 

7.1.2 Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten har människors behov och hälsa  i det  främsta rummet. Det 
förutsätter  ett  demokratiskt  samhälle  där människors  lika  värde  byggs  upp  genom 
jämlikhet, rättvisa villkor,  trygghet och hälsa  för alla människor oberoende av etnisk 
tillhörighet, kön eller ålder. 
 

7.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet syftar till att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden. 
Den ska gynna en ekonomisk tillväxt genom att skapa ett klimat där entreprenörskap, 
forskning och företagande kan utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta ska 
ske utan att någon av de ovanstående dimensionerna av hållbar utveckling påverkas 
negativt. Genom  information, utbildning och  forskning kan kunskap om resurseffek‐
tivisering, konsumtionsmönster och utveckling av ny  teknologi  ske  för att gynna ett 
starkt samband mellan ekonomisk tillväxt, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. 
 
 

7.2 Varför hållbar utveckling? 
Idag  är  det  klart  och  tydligt  att  det  finns  ett  överhängande  klimathot. Människan 
utvinner  mer  resurser  ur  jorden  än  vad  jorden  hinner  med  att  återställa.  Vår 
produktion och konsumtion av varor har lett till en rad konsekvenser för ekosystemen, 
luft,  mark,  vatten  och  människor  runt  om  på  jordklotet.  Hållbar  produktion  och 
konsumtion är en mycket viktig del  för att åter hitta en balans mellan människa och 
natur. Ekologisk hållbarhet är en  förutsättning  för att människan ska kunna  fortsätta 
leva och utvecklas på denna  jord. Social hållbarhet är en  förutsättning  för att vi  ska 
kunna må bra och leva i samförstånd i ett tryggt samhälle. Ekonomisk hållbarhet är en 
förutsättning för det moderna samhällets fortlevnad och en långsiktig tillväxt. 

 
Lennart Ohlsson påpekar i en artikel4 att det är viktigt att hitta riktlinjer och regler för 
hur  de  tre  olika  delarna  ska  balanseras  mot  varandra.  Detta  sker  genom  ett 

 
 
 
 
 
4 Olsson, Lennart, Hållbar utveckling – vad är det egentligen? Varför är det vikigt? (2004), Perspektiv 
på hållbar utveckling 2005:47 R, Högskoleverket. 
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systemtänkande. Det ekonomiska styrs av handel av varor och  tjänster. Som mätetal 
används pengar. Men det ekonomiska systemet är underordnat det sociala då det även 
är  beroende  av  relationer  mellan  samhällen  och  individer.  Regler,  riktlinjer  och 
värderingar skyddar från övertramp i såväl det sociala som det ekonomiska systemet. 
När  det  gäller  det  ekologiska  systemet  blir  det  istället  en  balansgång  mellan 
ekonomisk nytta och ekologisk skada beroende på intresse eller värderingar. Därför är 
det viktigt att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett holistiskt synsätt för att på så 
sätt undvika att åstadkomma skada genom prioritering av ett delsystem.  

 
I definitionen av hållbar utveckling framhålls ett långsiktigt tänkande. En långsiktighet 
vare  sig politiker eller  företag kan  förhålla  sig  till då deras  rapporteringsperioder är 
mycket kortare, vanligen 3‐5 år. Enligt Magnus Enell5 är det därför viktigt att definiera 
hållbar utveckling för dessa grupper baserat på en värdenorm som handlar om att ta 
ansvar för ekonomi, miljö, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö och sociala aspekter. På så sätt 
kan  även  de  ”nya”  krav  som  kommer  från  kunder  och marknad  tillgodoses.  Enell 
försöker även precisera vad hållbar utveckling  innebär mer konkret  för näringslivet. 
Nedanstående fyra punkter kan till viss del beskriva det. 
 

• Integrering – En sammankoppling mellan ekonomi, miljö och sociala frågor. 
• Medvetna  och  öppna  beslut  –  Innebär  att  beslut  även  ska  värderas  utifrån 

miljömässiga och sociala perspektiv, inte enbart ekonomiska. 
• Intressentrelationer  –  En  utökning  av  intressenter  från  det  som  tidigare 

inkluderade  enbart  kunder  och  anställda  till  att  inkludera  även  de  som  är 
intresserade av företagets arbete och prestanda. 

• Längre tidsperspektiv – Utökat tidsperspektiv från traditionell affärsplan på 3‐
5 år till förslagsvis dubbla tiden. 

 
En av de större styrkor begreppet hållbar utveckling har är det helhetsperspektiv det 
ger. Det går inte att kategorisera begreppet och underordna hållbar utveckling en enda 
avdelning  i  en  organisation. Det  är  ett  tankesätt  som måste  genomsyra  ett  företags 
eller  en  organisations  hela  verksamhet.  De  tre  aspekterna  ekologisk  hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet måste verka  tillsammans och bidra  till en 
mer holistisk syn på verksamheten för att nå effekt.  
 
Varför  bör  då  ett  företag  arbeta  med  hållbar  utveckling?  Det  finns  det  många 
synpunkter och aspekter på. Enell (2004) väljer att lyfta fram tre punkter som de flesta 
kan relatera till. 

 
 
 
 
 
5 Enell, Magnus, Näringslivets roll i arbetet med hållbar utveckling (2004), Perspektiv på hållbar 
utveckling 2005:47 R, Högskoleverket. 
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• Riskhantering  –  Genom  ett  väl  fungerande  arbete  med  riskanalyser  kan 
förebyggande åtgärder sättas  in  i  tid  för att  förhindra olyckor eller beteenden 
som kan vara negativt för företaget. 

• Förbättrat varumärke – Genom att kunna visa på ett aktivt arbete utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv  kan  varumärket  stärkas  positivt.  Det  gäller  såväl 
myndigheter, företag, organisationer, politiska partier, högskolor m.fl.  

• Nuvarande  och  framtida  anställda  –  Ett  framstående  arbete  med  de  två 
ovanstående  punkterna  bidrar  till  en  arbetsplats  som  är  attraktiv  för  både 
nuvarande och framtida anställda. 

 
Det  finns  naturligtvis  även  andra  aspekter  som  gör  det  värdefullt  att  arbeta med 
hållbar  utveckling.  Svenskt  Näringsliv6  betonar  till  exempel  att  det  finns  starka 
samband mellan ekonomisk  tillväxt, socialt välstånd och god miljö. De väljer ofta att 
beteckna begreppet som hållbar  tillväxt och ser det som en  förutsättning  för svenska 
företag för att lyckas på såväl den nationella som den internationella marknaden.  
 

7.3 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsförfarandet  ser normalt helt olika ut beroende på  företag,  typ av 
produkt, tradition etc. Men det finns likheter i ordning och steg som gör det möjligt att 
utforma en generell produktutvecklingsprocess. Ullman beskriver  i ”The Mechanical 
Design Process” följande process: 
 

1. Project  definition  and  planning  –  Uppstart,  projektplanering,  marknads‐
undersökning, budget och tidsram. 

2. Specification  definition  –  Målgruppsdefi‐
niering, kundkrav, konkurrensanalys, nyhets‐
granskning,  teknisk  kravspecifikation  och 
målformulering. 

     Figur 1 Demings PDCA‐modell.

3. Conceptual  design  –  Idé‐  och  koncept‐
generering och konceptutvärdering. 

4. Product development  – Produktformgivning, 
utvärdering  gällande  form,  kostnad  och  pro‐
duktion.  

5. Product support – Kundsupport,  försäljnings‐
stöd,  teknisk  support,  insamling  och  åter‐
vinning. 

 
Efter  varje  fas  i  processen  krävs  det  en  utvärdering 

 
 
 
 
 
6 Svenskt Näringsliv, För en hållbar utveckling (2008), www.svensktnaringsliv.se 2008‐02‐19 
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och godkännande för att gå vidare till nästa fas. Detta kan göras genom test, enkäter, 
stickprov  etc. På detta  sätt  säkras dels kvaliteten  i utvecklingen men det  finns även 
utrymme  för analys och redigering av krav, behov, utformning, planering etc. under 
hela  processen. Dokumentation  och  kommunikation  är  viktiga  faktorer  under  hela 
processen. Detta är helt i enighet med Edward Demings PDCA‐modell (Figur 1). Den 
visar  att  en  produktutvecklingsprocess  är  iterativ  och  att  det  är  viktigt  att  planera, 
utforska och prova sina lösningar före implementering och beslut. Det tillförs även ny 
kunskap  till processen under dess genomförande som  leder  till att ny planering, nya 
behov, nya problem och nya lösningar uppstår. 

 

7.3.1 Den röda tråden 

På  Grensebroen  Arena  tillämpas  en  produktutvecklingsprocess  kallad  ”Den  röda 
tråden” (se     Figur 2). Det är en brukarstyrd utvecklingsprocess där utgångspunkt är 
ett definierat behov som lett till en idé. Idén i sin tur kan vara en innovation av en ny 
teknik eller en ny tillämpning av en befintlig teknik. Stegen i denna process ser ut som 
följer: 
 

1. Behov/nytta  –  Ett  behov  finns  för  en  viss  målgrupp  som  inte  lösts  på  ett 
tillfredställande sätt i dagsläget. 

2. Idé  – En  idé uppstår. Ofta  hos  någon  som dagligen  kommer  i  kontakt med 
detta behov, en patient, anhörig, vårdanställd eller liknande. 

3. Teknik  –  Utveckling  av  idé  utifrån  en  ny  eller  befintlig  teknik. 
Sammankoppling mellan innovatör, näringsliv och akademi. 

4. Produktkoncept – Konceptgenerering med hjälp av kundnyttabollen. 
5. Innovation  –  Produktkonceptet  kan  vara  en  ny  innovation,  mönsterskydd, 

patent etc. kan behövas.  
6. Prototyp  –  Framtagning  av  prototyp  för  provning  och  utvärdering  av  form, 

storlek etc. 
7. Demonstrator  – Framtagning  av demonstrator  för utvärdering med hjälp  av 

fokusgrupper, fälttest etc. 
8. 0‐serie – Tillverkning av 0‐serie för utvidgat fälttest och varuprover. 
9. Färdig produkt – Produktion och försäljning kan starta. 
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Kundnyttabollen  är  ett  kompletterande  verktyg  som  används  för  att  guida 
innovatören genom utvecklingsprocessen. Den utgörs utav en checklista med ett antal 
parametrar  som  ska  säkerställa  kvalitet  och  funktionalitet  utifrån  ett  brukarbehov. 
Fokus  i kundnyttabollen  ligger  i att analysera och utvärdera användarbehov och ska 
ligga till grund för konceptutvecklingsarbetet. De i dagsläget ingående delarna är: 
 

    Figur 2 Den röda tråden, produktutvecklingsmodell utvecklad av Grensebroen Arena. 

• Ekonomi och resurshantering 
• Säkerhet och integritet 
• Gränssnitt 
• Goodwill/marknadsstrategi 
• Arbetsmiljö 
• Lagkrav 
• Plattformsberoende 

 
I dagsläget saknas hållbar utveckling som en del, men kommer i och med detta arbetet 
och ett parallellt pågående projekt att introduceras i kundnyttabollen7.  
 
Ett annat verktyg Grensebroen Arena arbetar med är Fälttest8. Det är en metod som 
syftar  till  att  förbättra  användarvänligheten  och  fokusera  på  användarens  behov. 
Fälttestet  utförs  kontinuerligt  genom  hela  produktutvecklingsprocessen  genom 
enkäter  eller  paneldiskussioner med  berörda  aktörer  i de  tidiga  faserna  och  genom 
direkta  test  i brukarmiljö med prototyper och demonstratorer  i de  senare  faserna av 

 
 
 
 
 
7  På  grund  av  sekretess  kan  inte  kundnyttabollen  visas  i  detta  arbete. Grensebroen 
Arena arbetar  fortfarande aktivt med dess utformande och anser därför att den  inte 
bör offentliggöras. 
8 Grensebroen Arena, www.grensebroen.com/falttest.html 2008‐05‐08 
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processen. Genom utvärdering och analys av  testerna ges möjlighet  till en kvalitativ 
utvecklingsprocess där användaren verkligen sätts i fokus. 

 

7.3.2 Hållbar produktutveckling 

Hållbar produktutveckling syftar till att konstruera på ett sådant sätt att en produkts 
miljöpåverkan minimeras  i alla steg, att produkten  främjar  företaget ekonomiskt och 
på ett  långsiktigt vis och att  framtagningen av produkten görs på ett  sådant  sätt att 
människors  hälsa  och  säkerhet  inte  äventyras.  För  att  lyckas  med  detta  måste 
konstruktören  titta på produktens hela  livscykel. De  faser som  ingår  i  livscykeln och 
därmed påverkar produktens totala miljöpåverkan är9: 
 

• Råvarutillverkning 
• Produkttillverkning 
• Användningsfas 
• Återanvändning och återvinning 
• Deponi 

 
Genom  att  göra  medvetna  och  väl  understödda  val  gällande  material, 
tillverkningsprocesser,  leveranssätt,  underleverantörer  etc.  kan  den  totala 
miljöpåverkan  minskas  avsevärt.  Dessa  val  måste  även  ta  hänsyn  till  de  sociala 
aspekterna  såsom  metoder  för  råvarutillverkning  och  återvinning  exempelvis.  Ett 
etiskt  ställningstagande  från  företaget  som  försäkrar  att människor  inte utnyttjas på 
otillbörliga  sätt  någonstans  under  processen  genom  upprättande  av  exempelvis  en 
uppförandekod.  
 
I en nyskriven rapport från Svenskt Näringsliv10 pekas det på några av de drivkrafter 
som  kan  påverka  företag  att  satsa  på  hållbar  produktutveckling.  Innovationer  och 
utveckling av miljöanpassad teknologi gör att det numer finns en stor koppling mellan 
ekonomisk tillväxt och minskad miljöpåverkan istället för som tidigare då ekonomisk 
tillväxt  till  stor del  förknippades med belastningar på  ekosystemen. Nedan  listas de 
drivkrafter som Svenskt Näringsliv tror driver företag att satsa på hållbar utveckling. 
 

• Ökad miljömedvetenhet – Konsumenter efterfrågar fler produkter som har en 
gynnsam miljöpåverkan.   Detta stimulerar  företag att utveckla produkter och 
tjänster  utifrån  ett  mer  miljöanpassat  perspektiv.  Konsumtionsmönstren 
förändras och det påverkar alla aktörer. 

 
 
 
 
 
9 IVF Industriforskning och utveckling, Konstruktörslotsen, lotsen.ivf.se 2008‐02‐26 
10 Svenskt Näringsliv, Miljönytta (2008), www.svensktnaringsliv.se 2008‐02‐19 
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• Mer krävande miljölagstiftning  – En  skärpt  lagstiftning  som  sätter  krav  på 
installation  av miljöteknik  för  begränsning  av utsläpp  exempelvis. Ett  större 
producentansvar sätter också krav på producenter att utveckla produkter med 
mindre miljöpåverkan genom hela livscykeln. 

• Ekonomiska  styrmedel  –  Miljöskatter  och  avgifter  som  koldioxidskatt, 
utsläppsrätter  och  NOx‐avgifter  styr  både  konsumenter  och  producenter. 
Andra viktiga  styrmedel är  statliga  subventioner  som  exempelvis miljörabatt 
på miljöbilar. 

• Internationella  överenskommelser  –  Montrealprotokollet  förbjuder 
användning av ämnen som bryter ner ozonskiktet. Kyotoprotokollet sätter krav 
på minskade koldioxidutsläpp vilket driver på utvecklingen av ny teknik. 

• Affärsmässiga  hot  och  möjligheter  –  Frivilliga  åtaganden  från  företag  om 
miljöledningssystem, miljömärkning  och  hållbarhetsredovisningar.  Det  finns 
stora affärsmässiga möjligheter i miljöanpassade produkter. 

 
Dessa  är  främst  drivkrafter  för  en  mer  miljöanpassad  och  ekonomiskt  hållbar 
produktutveckling.  De  är  dock  starkt  sammankopplade  även  med  de  sociala 
aspekterna.  
 

7.4 Verktyg för hållbar produktutveckling 
Nedan kommer ett antal verktyg som används vid produktutveckling att presenteras. 
Verktygen  används  främst  för  att  främja  en  innovativ  och  mer  hållbar 
produktutveckling. Ingen inbördes rangordning eller värdering har gjorts.  
 

7.4.1 Ekostrategihjulet 

Ekostrategihjulet  är  ett  verktyg  som utgår  från  en  checklista med  åtta punkter  som 
syftar  till  att  stimulera  idéarbete  och  konceptutveckling  (se  Figur  3). Verktyget  kan 
användas  under  flera  faser  i  produktutvecklingsarbetet.  Med  en  genomgång  av 
ekostrategihjulet analyseras hela produktens livscykel och dess belastningar på miljön. 
Genom  att  använda  checklistan  kan  nya  idéer  och  anfallsvinklar  uppkomma. 
Kravspecifikationer kan komma att behöva ändras och nya koncept kan skapas utifrån 
oförutsedda behov.  
 

1. Optimera  funktionen  –  Sök önskade  funktioner. Vilka  är de behov  som  ska 
tillfredställas, vilka prioriteringar finns, kan funktioner integreras? Det kanske 
finns  ett mervärde  i  att  sälja  en  funktion  eller  tjänst  istället  för  en  produkt. 
Skapa  en  funktionsanalys  att  utgå  ifrån  där  huvudfunktion,  nödvändiga‐ 
önskvärda‐ och  ickeönskvärda  funktioner  listas  (se bilaga 3  för  checklista  för 
funktionsanalys). 

2. Minska  påverkan  under  användning  – Viken miljöpåverkan  har  produkten 
under  användning?  Tänk  på  energikonsumtion,  förbrukningsmaterial, 
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användarvänlighet, vilka energikällor som används, att hjälpa användaren att 
spara genom smarta val, enkelhet för service och reparation. 

3. Minska  mängden  material  –  Finns  möjlighet  att  använda  återanvända 
material? Sänk vikt och volym till minimum.  

4. Välj rätt material – Kontrollera materialval mot kemikalieinspektionens PRIO‐
lista.  Välj  bort  giftiga  material,  material  som  är  svåra  att  återvinna  eller 
återanvända,  material  som  hotar  den  biologiska  mångfalden  och  värdera 
behovet av ytbehandling. 

5. Optimera  livslängden  –  Förläng  den  tekniska  livslängden  om  möjligt, 
underlätta  underhåll  och  reparerbarhet,  modulindela  om  möjligt,  skapa  en 
klassisk tidlös design som förlänger den estetiska livslängden. 

6. Optimera  produktionen  –  Utvärdera  möjliga  produktionstekniker,  minska 
antalet  produktionssteg  och 
produktionsspill.  Välj  processer 
med  låga utsläpp och våga  ställ 
krav på produktionsmiljö.   

Figur 3 Ekostrategihjulet 

7. Optimera  resthanteringen  – 
Arbeta  för  att  utveckla  en 
produkt  som  är  återanvändbar 
eller  återvinningsbar  på  ett 
miljömässigt bra sätt. Underlätta 
demontering  eller  återanvänd‐
ning av komponenter och främja 
en  säker  resthantering.  Doku‐
mentera resthanteringssätt. 

8. Optimera  distributionen  – 
Värdera förpacknings‐ och trans‐
portalternativ.  Kan  produkten 
transporteras i delar för att spara 
plats. Använd transportörer med 
ett väldokumenterat miljöarbete. 

 
Ekostrategihjulets  utformning  gör  det  även  lämpligt  att  använda  utifrån  ett  vidare 
hållbarhetsperspektiv. Fokus kan även ligga på de sociala och ekonomiska aspekterna 
och inte enbart på de miljömässiga.  
 

7.4.2 Livscykelanalys – LCA 

 
Den mest  kända  livscykelanalysmetoden  är  den  så  kallade  Life  Cycle Assessment, 
LCA. Det är en mycket omfattande och detaljerad analys som kräver en hel del detalj‐
information.  LCA‐analysen  syftar  till  att  betrakta  en  produkts  eller  process 
miljöpåverkan  under  dess  fullständiga  livslängd,  dvs.  från  vaggan  till  graven. 
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Metoden  är vetenskapligt  förankrad och  finns beskriven  i  ISO  14040. Utförandet  av 
LCA görs enligt ISO 14040 i fyra steg11.  
 

1. Målbeskrivning och omfattning: Syfte och ambitionsnivå med 
undersökningen måste definieras. 

2. Inventeringsanalys: Insamling av data om material och processer.  
3. Miljöpåverkan: Klassificering, karakterisering och värdering av de olika 

ingående delarnas miljöpåverkan. 
4. Resultattolkning: Diskussion och analys som bör leda till åtgärder och en 

förbättringsanalys för att kunna minska miljöpåverkan under produkten eller 
processens livscykel.  

I  en produktutvecklingsprocess  finns  ofta  inte den  tid  som  krävs  för  en  fullständig 
LCA‐analys varför ofta mindre omfattande varianter appliceras istället. Det finns även 
programvara för så kallad livscykelscreening. Då förs kända data in i ett program efter 
att en avgränsning och kvantifiering av material och processer gjorts. Programmet gör 
en bedömning av miljöpåverkan och ger en detaljerad analys. Eco‐Indicator, EcoScan, 
LCAiT och Simapro är exempel på sådana program12. 

 

7.4.3 MET-matris 

MET‐matrisen  är  en  utvärdering  av  en  produkts  påverkan  på  miljön  utifrån  tre 
aspekter; material, energi och  toxiska utsläpp. Genom att  fylla  i ett  formulär där det 
noteras  vilka  material  som  används,  vilken  energityp  som  används  och  vilken 
energiförbrukning  som  finns  och  de  farliga  utsläpp  som  finns  i  de  olika 
livscykelfaserna  fås  en  översikt  av  den  påverkan  produkten  har  på  miljön.  De 
livscykelfaser som bör beaktas är:  
 

• Framställning 
• Tillverkning 
• Distribution 
• Användning 
• Resthantering 

 
Genom diskussion  och  analys  kan det  avgöras  vilken/vilka  aspekter  som  har  störst 
miljöpåverkan och på så sätt utföra en mer genomgående miljöanalys av dessa. Detta 
verktyg  används  ofta  i  kombination  med  ekostrategihjulet.  I  Företagarguiden  på 

 
 
 
 
 
11 Naturvårdsverket, Kunskap om produkters miljöpåverkan (2002) rapport 5231. 
12 Nutek Företagarguiden, Produktutveckla www.nutek.se 2008‐02‐22 
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Nuteks  hemsida  (www.nutek.se)  finns  användbara  checklistor  för  användning  av 
verktyget. 

 

7.4.4 Failure Mode of Effect Analysis – FMEA  

FMEA  är  ett  av  de  mest  använda  kvalitetsverktygen  vid  produktutveckling13. 
Verktyget  syftar  till  att  genomföra  en  riskanalys  för  produkten  eller  en  del  av 
produkten.  Det  kan  vara  såväl  en  komponent  som  en  funktion  som  bedöms.  I 
formuläret  (se bilaga 6)  listas de möjliga  sätt  som  fel kan uppkomma på  för aktuell 
komponent/funktion, därefter  listas de  feleffekter  som  kan  uppstå  och den  felorsak 
som kan anses vara källan till felsättet. Därefter görs en värdering enligt en skala på 1‐
10 där talen multipliceras med varandra. Detta utgör riskanalysen, beroende på storlek 
på  slutliga  talet  kan  de  allvarligaste  felsätten  identifieras.  Värdering  görs  på 
felintensitet (frekvens), allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet.  
 
En viktig del i FMEA är att rekommendera åtgärder samt besluta om en ansvarig för 
att  åtgärd  genomförs. Därefter  kan  en ny  riskanalys utföras  för  att på  nytt  värdera 
riskerna.  Värderingen  bör  utföras  i  en  tvärfunktionell  grupp  i  ett  tidigt  skede  av 
produktutvecklingsarbetet på så sätt kan många risker undvikas i det fortsatta arbetet. 
För att förenkla och göra analysen mer lättöverskådlig kan det vara bra att dela in den 
produkt eller det produktsystem som ska analyseras i delkomponenter.  
 

7.4.5 Miljöeffektanalys – EEA 

Miljöeffektanalys är ett verktyg för att bedöma en produkts miljöpåverkan14 i alla dess 
livscykelfaser.  Metoden  tillkom  under  90‐talet  och  är  en  utveckling  av  det  inom 
produktutveckling välkända och välanvända verktyget FMEA (se kapitel 7.4.4). Till en 
början kallades verktyget även Miljö‐FMEA. 
 
Fördelen med EEA‐metoden är att den ska och kan användas i förstudiefasen. Det vill 
säga  så  tidigt  som  möjligt  i  produktutvecklingsprocessen.  Detta  medför  att 
möjligheten för förändring ökar och kostnaden för förändring sjunker. Fokus ligger på 
att hitta de  största miljöeffekterna och  fokusera på dessa  för  att minska produktens 
totala miljöpåverkan. Se bilaga 7 för EEA‐formulär. 
 

 
 
 
 
 
13 SWEREA/IVF,  http://extra.ivf.se/lean/pdf/kvalitet/FMEA.pdf 2008‐05‐13 
14 Lindahl, M. och Tingström, J. (2007) En liten bok om Miljöeffektanalys (ver. 3, uppl. 6) 
Institutionen för teknik, Högskolan i Kalmar. ISBN 91‐973906‐0‐7 
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För  att  kunna  genomföra  en  analys  krävs  en  del  information  om  produkten. 
Förväntade material och produktionsmetoder och de miljöeffekter som är bundna till 
dessa.  Det  krävs  även  information  om  grundläggande  lagkrav, marknadskrav  och 
interna krav. Användningsscenarier  är  även bra då miljöpåverkan  i denna  fas  även 
bedöms. Sedan görs en bedömning enligt en värderingsskala liknande den riskanalys 
som genomförs i en FMEA. Utifrån resultatet kan sedan en bedömning göras på vilka 
faser  i  produktens  livscykel  åtgärder  bör  fokuseras  för  att  minska  den  negativa 
miljöpåverkan från produkten. 
 
EEA  är  ett  vedertaget  och  godkänt  verktyg  och  kan  ingå  i  ett miljöledningssystem 
och/eller ett kvalitetssystem. 
 

7.4.6 Quality Function Deployment – QFD  

QFD är ett välkänt verktyg för produktutveckling. Översatt kan det beskrivas som ett 
verktyg  som  främjar  en  kundcentrerad  kvalitetsutveckling.  Verktyget  har  sitt 
ursprung  i  Japan  och  är matrisuppbyggt.  Det  kallas  även  ofta  för  ”The House  of 
Quality” på grund av sin utformning.  
 
Målet är att hitta relationer mellan kundkrav (Vad) och produktegenskaper (Hur) och 
analysera dessa genom en viktning av krav och egenskaper. I matrisen förs uppgifter 
på  kundkrav  in.  Vad  önskar  kunden  att  denna  produkt  ska  uppfylla  för  behov? 
Uppgifter  på  produktegenskaper  förs  även  in. Hur  ska  kundens  behov  uppfyllas? 
Dessa  egenskaper  bör  även  vara  specificerade med målvärde  för  exempelvis  vikt, 
storlek, utformning etc. Genom att vikta de olika egenskaperna och kundkraven kan 
sambandens styrka analyseras. Vanligen används en viktning enligt skala 1, 3, 9. Vid 
utformandet av QFD‐matrisen är det viktigt att ha ett bra underlag och en mångsidig 
arbetsgrupp. Kundundersökningar och underlag  från kundsupport är viktigt annars 
finns viss risk för ett missvisande resultat. 

 
I användande av QFD är det enkelt att föra in såväl miljömässiga krav som sociala och 
ekonomiska krav.  
 

7.4.7 Method for Sustainable Product Development – MSPD 

Detta  är  en  helt  nyutvecklad  metod  för  integrering  av  hållbar  utveckling  i 
produktutveckling. Ett forskningsprojekt på Blekinge Tekniska högskola har resulterat 
i MSPD‐modellen som ska komplettera andra produktutvecklingsverktyg. Syftet är att 
företag med hjälp av verktyget stegvis ska kunna: 
 

• Identifiera  potentiella  problem  och  risker  för  produkter  med  avseende  på 
material, kemikalier och aktiviteter under produktlivscykeln som på något sätt 
kan äventyra miljö, hälsa, säkerhet, ekonomi etc. 
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• Hitta  riktlinjer  och  lösningar  för  att  eliminera potentiella  risker  och problem 
genom vidareutveckling. 

• Lyfta  fram  fördelar och marknadsföra nya produkter och  affärssystem ur  ett 
hållbarhetsperspektiv. 

 
Målet är att verktyget ska kunna appliceras på alla branscher och produkter. 
 

7.5 Lagkrav 
Nedan  beskrivs  de  lagar  som  idag  finns  gällande  produkter  och  produkters 
miljöpåverkan.  Det  finns  även  andra  specifika  lagar  gällande  användande  av 
kemikalier, arbetsmiljö och  liknande som  inte presenteras här. Många av dessa  lagar 
omfattas även till stor del av miljöbalken. 
 

7.5.1 Miljöbalken 

Miljöbalken trädde i kraft i januari 199915. Dess syfte är att främja en hållbar utveckling 
i enlighet med Brundtlandkommissionens definition. Det är en breddad,  samordnad 
och skärpt miljölagstiftning  som omfattar all miljöpåverkan. Det  innebär att den ska 
tillämpas så att: 
 

• Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter. 
• Värdefulla natur‐ och kulturmiljöer skyddas och vårdas. 
• Den biologiska mångfalden bevaras. 
• Mark,  vatten  och  fysisk  miljö  används  så  att  långsiktigt  god  hushållning 

tryggas ur en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. 
• Återvinning  och  återanvändning  främjas  liksom  hushållning  med  material, 

råvaror och energi så att ett kretslopp uppstår. 
 

7.5.2 Producentansvar 

Lagen om producentansvar tillkom 1994 och regleras i Miljöbalken kap. 15 (1998:808). 
Genom  en  reglering  i  lag  om  producentansvar  förväntas  användande  av 
förpackningar,  miljöfarliga  ämnen  och  resurskrävande  material  minska.  Principen 
utgår från att den som förorenar ska betala för sanering. 
 

 
 
 
 
 
15 Regeringskansliet, Näringsdepartementet(2007), En lag om ekodesign sid. 43  Ds 2007:15  
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Producentansvar  innebär att producenten har ett ansvar att säkerställa att produkten 
och  dess  förpackning  samlas  in  och  återvinns  på  ett miljövänligt  sätt  efter  att  dess 
konsumtionslivslängd  är  slut.  Detta  berör  idag  fem  produktområden  och  de  är: 
returpapper, förpackningar, elektriska och elektroniska produkter, däck och fordon.  
 
Företag kan  idag möta upp kravet på  insamling och återvinning av returpapper och 
förpackningar  genom  att  ansluta  sig  till  REPA  –  registret  för  producentansvar16. 
Genom  att  betala  en  årlig  avgift  baserad  på  mängden  avfall  företaget  förväntas 
producera  erbjuds möjligheten  att  ingå  i  det  rikstäckande  återvinningssystemet  för 
förpackningar  i  papper  och  kartong, metall,  plast  och wellpapp.  Som  ansluten  till 
REPA erhåller även företaget möjlighet att använda retursymbolen den gröna punkten 
(se Figur 4). 
 
El‐Kretsen17 är ett motsvarande branschinitiativ gällande uttjänta 
elektriska produkter. Även här möter anslutna företag upp till de 
lagstadgade krav som producentansvaret  innebär.  Insamling och 
återvinning  sker  samordnat  och  på  bästa  sätt  för  att  nå minsta 
möjliga negativa miljöpåverkan. 
 

7.5.3 En lag om ekodesign 

Lagen  om  ekodesign har det nyligen beslutats om  i  riksdagen  och den kommer  att 
börja gälla  från  och med den  1 maj  200818. Vid  införandet  av En  lag  om  ekodesign 
kommer  lagen  om  energieffektivitetskrav  för  elektriska  kylskåp  och  frysar  att 
upphöra,  liksom  lagen  om  energieffektivitetskrav  för  förkopplingsdon  till  lysrör. 
Ekodesigndirektivet är ett brett direktiv och berör en rad områden såsom: energi, miljö 
och  byggprodukter.  Det  innefattar  även  krav  på märkning  och  dokumentation  av 
produkter.  
 
Huvuddraget  är  att  krav  kommer  att  ställas  på  att  elapparater  ska  ha  en  effektiv 
energianvändning och klassificeras utifrån detta. På så sätt kan konsumenter lättare ta 
ställning  till  en  produkts  totala  energiförbrukning  och  få  en  möjlighet  att  göra 
klimatsmarta val. 
 

Figur 4 Den gröna 
punkten 

 
 
 
 
 
16 REPA – Registret för producentansvar, www.repa.se 2008‐05‐07 
17 El‐Kretsen, www.elkretsen.se 2008‐05‐07 
18 Sveriges Riksdag, www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2007/08&bet=NU6 2008‐03‐17 
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7.6 Krav på hållbar utveckling vid upphandling  
I  regeringens  strategi  för  hållbar  utveckling  (2006)  behandlas  hållbar  offentlig 
upphandling. Genom den stora volym varor och tjänster som varje år upphandlas av 
statliga myndigheter,  landsting och kommuner blir det  ett kraftigt  styrmedel  för  en 
mer  hållbar  utveckling.  Miljömässiga  och  sociala  krav  ska  ställas  vid  offentlig 
upphandling samtidigt som den ekonomiska aspekten ska beaktas. 
 

7.6.1 Konkurrensfördelar 

Det  finns  stora  konkurrensfördelar  att  hitta  i  ett  arbete  för  en  hållbar  utveckling. 
Genom  införande  av  exempelvis  miljöstyrningssystem  införs  även  arbetssätt  och 
metoder för att arbeta för ständig förbättring i verksamheten vilket gynnar företaget i 
längden. Aktieägare,  investerare  och  kunder  sätter  ett  allt  större  värde  i  ett  företag 
med  ett  väl  fungerande  miljöarbete  och  ett  etiskt  hållbart  ställningstagande.  Ett 
hållbart  arbete  lockar både nya  och gamla kunder  och ger  även  fler möjligheter  till 
marknadsföring. Effekten av ett hållbart arbete kan även stärka ett  företag gentemot 
konkurrenter  genom  en  framstående  teknikutveckling,  ett  mer  effektivt 
energianvändande,  mindre  risktagande  och  större  dragningskraft  på  kvalificerad 
arbetskraft.  Dessutom  skapas  en  dynamisk  organisation  som  hela  tiden  ligger  i 
framkant  och  kommer  att  klara  av  förändringar  i  form  av  hårdare miljölagstiftning 
samt nya krav och direktiv vid exempelvis upphandling av varor och tjänster.  
 

7.6.2 Västra Götalandsregionens satsning på Hållbar utveckling 

I Västra Götalandsregionens  vision Det  goda  livet19  som  togs  fram  2005  är  en  av de 
tyngsta  punkterna  hållbar  utveckling.  Inom  ramen  för  hållbar  utveckling  finns  det 
några punkter som formulerats som följer:  
 

• En god hälsa. 
• Arbete och utbildning. 
• Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. 
• En  god  miljö  där  de  förnybara  systemen  värnas  –  naturen,  boendet  och 

arbetslivet. 
• Möta behoven hos barn och ungdomar. 
• Uthållig tillväxt som skapar resurser för alla och ett rikt kulturliv. 

 
 
 
 
 
19 Västra Götalandsregionen, Vision – Det goda livet, 
www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/RUSEN/visionwebbversion.pdf 
2008‐02‐28. 
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Att arbeta för hållbar utveckling innebär även enligt visionen Det goda livet att ”... alla 
beslut  ska  utformas  på  ett  sätt  som  beaktar  ekonomiska,  sociala  och miljömässiga 
konsekvenser i ett längre tidsperspektiv.” 
 
Västra Götalandsregionen tilldelas priset Utmärkt Grön Upphandlare 200820. Priset är 
instiftat av Miljöstyrningsrådet i samarbete med tidningen Miljöaktuellt. Regionen får 
priset för som det heter i juryns motivering: 
 

”Västra  Götalandsregionen  tilldelas  priset  Utmärkt  Grön 
Upphandlare  2008  för  de  genom  en  heltäckande  och 
genomgripande  miljöanpassning  av  upphandling  och  inköp 
bidragit  till  stora  miljövinster.  Miljöarbetet  präglas  av 
gränsöverskridande samarbete och Västra Götalandsregionen har 
också  lyckats  med  att,  till  såväl  juryn  som  omvärlden,  på  ett 
pedagogiskt  sätt  beskriva  sina  insatser  och  de miljövinster  som 
uppnåtts. Västra Götalandsregionen visar med sitt arbete vikten av 
att arbetet med miljöanpassning av upphandling och inköp kräver 
en  förståelse  och  ett  engagemang  i  hela  organisationen,  från 
politiker till upphandlare.”  

 

7.6.2.1 Ekologisk hållbarhet 
Västra Götalandregionen arbetar aktivt för att bidra till en mer hållbar produktion och 
konsumtion. Som riktlinjer vid upphandling och  inköp används miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier. I budgeten för 2008 finns följande formulerat21: 
 
”Regionen  kan  bidra  till  en  hållbar  produktion  och  konsumtion  genom  att  ställa 
miljökrav i upphandling av varor och tjänster.” 

”Regionen ska  i ökad utsträckning ställa  tydliga miljökrav och andra krav när varor 
och tjänster upphandlas.”  
 
Västra Götalandsregionen har  skapat ett nytt sätt att arbeta  för att  ta beslut  rörande 
inköp  samt  utveckla  nya  policys,  detta  har  gynnat  inköp  av  miljöanpassade 

 
 
 
 
 
20 Strid, P., Här är vinnarna i miljöanpassad upphandling, www.miljoaktuellt.se/2.1845/1.145826 
2008‐02‐28 
21 Västra Götalandregionen, Hur vi arbetar, www.vgregion.se/vgrtemplates/Start____31250.aspx 
2008‐02‐28. 
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produkter22.  De  övergripande  besluten  tas  av  ett  inköpsråd  som  utses  av 
regiondirektören. I rådet sitter förvaltningschefer, inköpschef, servicedirektör samt en 
representant  från Miljösekretariatet.  Styrgrupperna utgör  en  gemensam  struktur  för 
regionens  inköpsverksamhet.  Varje  verksamhetsområde  har  en  styrgrupp  som 
ansvarar för att tillsammans med inköpare utveckla inköpsprocessen och följa de avtal 
som  inköpsrådet beslutat om. Styrgruppen  i verksamhetsområdet utser projektgrupp 
för  varje  upphandling.  Projektgruppen  ansvarar  och  utför  praktiskt  allt  analys‐ 
upphandlings‐ och avtalsarbete. De ser till att verksamhetens behov tillgodoses. 
 

7.6.2.2 Social hållbarhet 
2006 påbörjade de tre största landstingen i Sverige, Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen  och  Region  Skåne  ett  samarbete  runt  sociala  krav  vid 
upphandling23. Det är krav som formuleras som en uppförandekod för leverantörer att 
följa. Kraven  innebär  att  leverantören garanterar  att FN’s deklaration  för mänskliga 
rättigheter  följs  och  att  tillverkning  sker  i  enlighet  med  de  internationella  ILO‐
principerna  vilket  innebär  att  tvångsarbete,  barnarbete  och diskriminering  förbjuds. 
Men  även  att  löner  och  arbetstider  följer  vissa minimikrav. Dessa  krav  kommer  att 
ställas vid all upphandling av följande sjukvårdsutrustning: 
 

• Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar  
• Operations‐ och engångsartiklar  
• Handskar, sprutor och kanyler  
• Förbandsartiklar  
• Textilier 

 
Detta  innebär att  landstingen när som helst kan utföra kontroller  för att  försäkra sig 
om  att  leverantörer  följer  uppförandekoden.  Kraven  förväntas  få  en  stor 
genomslagskraft  då  dessa  tre  landsting  sammanlagt  står  för  ungefär  50  procent  av 
inköpen av sjukvårdsmateriel i Sverige. 

 
I Region Skåne och Stockholms läns landsting har redan beslut tagits för införande av 
uppförandekoden. I Västra Götalandsregionen förväntas beslut tas i regionfullmäktige 
under våren 2008. 
 

 
 
 
 
 
22 Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionens satsning på miljöanpassade inköp, 
www.vgregion.se/upload/WESTMA/miljöarbete/miljöanpassad.pdf 2008‐02‐14 
23 Salo, M., Landstingsjättar ställer sociala krav på leverantörer, www.miljoaktuellt.se 2008‐02‐14  
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7.6.2.3 Ekonomisk hållbarhet 
En  satsning  på  upphandling  och  inköp  av  miljöanpassade  produkter  har  lett  till 
ekonomiska  fördelar  inom  ett  flertal  sektorer24.  Inköp  och  användande  av 
lågenergilampor,  uppladdningsbara  batterier  och mer  energieffektiv  datautrustning 
har sparat avsevärda summor. Men även inom områden som livsmedel och inredning 
har upphandling  och  inköp  av  ekologiska  och miljömärkta produkter  kunnat  göras 
utan en ökning av kostnader.  
 

7.7   Ekonomiska fördelar 
Ekonomiska  fördelar  kan  uppnås  genom  ett  flertal  sätt.  Nedan  presenteras  några 
aspekter på hur  fördelar  kan nås  vid  exempelvis upphandlingsförfaranden. Design, 
beräkning av drifts‐ och underhållskostnader eller miljömärkning kan vara några sätt.  
 

7.7.1 Livscykelkostnader (LCC kalkyl) 

En LCC kalkyl kan göras  för  att uppskatta  en produkts  totala  livscykelkostnad. Att 
göra  en  sådan  analys  lämpar  sig  bäst  för  produkter  som  är  energikrävande  och 
därmed  har  höga  driftskostnader.  Det  kan  exempelvis  vara  fordon,  belysning  och 
kontorsmaskiner  där  användningsfasen  uppskattas  stå  för  stora  kostnader. 
Miljöstyrningsrådet  beskriver  verktyget  och  dess  definitioner25  på  sin  hemsida  (se 
bilaga 2). Verktyget fokuserar på den ekonomiska livscykeln, det vill säga den kostnad 
kunden  och  användaren  kan  anses  belastas med. Upphandlande  enheter  använder 
LCC analyser för jämförelser av den totala investeringskostnaden. 
 

7.7.2 Möjligheter med god design 

Design med omtanke26 är ett föredömligt projekt som visar vad som kan åstadkommas 
med  hjälp  av  god  design.  Attraktiva,  funktionella  och  hållbara  lösningar  som 
tillfredställer  kundens  behov.  Med  hjälp  av  grundliga  behovsanalyser, 
användarintervjuer,  stor  kunskap  och  engagemang  lyckas  de  tillgodose  såväl 
ekologiska  som  sociala  behov.  Genom  att  arbeta med  bra material,  klassisk  tidlös 
design och flexibla lösningar blir det även ekonomisk hållbart på lång sikt genom att 

 
 
 
 
 
24 Västra Götalandsregionen, Miljömervärde, 
www.vgregion.se/vgrtemplates/Start____65436.aspx 2008‐02‐28 
25 Miljöstyrningsrådet, www.msr.se/sv/Upphandling/Livscykelkostnadsanalyser‐LCC/ 2008‐05‐
08 
26 Design med omtanke, www.designmedomtanke.com/start.asp?sida=9022 2008‐05‐13 
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den estetiska  livslängden för produkten förlängs. Andra aktörer som är välkända för 
att  arbeta  utifrån  ett  hållbarhetsperspektiv  med  framgång  är  Norrgavel,  The 
Bodyshop, Ikea och Volvo. 
 

7.7.3 Miljömärkning 

Idag  finns det  en  rad  olika miljömärkningssystem. Många märkningar  passar  såväl 
förbrukningsvaror,  tekniska produkter  som  livsmedel. De krav  som  ställs  för  att bli 
godkänd  för  en  miljömärkning  är  ofta  lika  de  krav  som  ställs  vid  exempelvis 
upphandling. Genom  att ha  en miljömärkt produkt visar  tillverkaren  att produkten 
motsvarar dessa krav. Nedan presenteras de mest kända miljömärkningarna och vad 
de  innebär.  Ingen  inbördes  ordning  eller  värdering  har  gjorts.  Rättvisemärkning 
inkluderas  även  i  detta  avsnitt  då  även  denna  märkning  är  aktuell  för  hållbar 
utveckling vid till exempel upphandling. 
 

7.7.3.1  Bra miljöval 
Bra  Miljöval  är  Naturskyddsföreningens  egna  märkning27.  Den 
symboliseras  av  en  dykande  falk.  För  att  få  märkningen  ställs 
hårda  krav  på  produkten/tjänsten,  dessa  krav  skärps  även med 
tiden  vilket  innebär  att  produkten  måste  utvecklas  vidare  för 
minskad  miljöpåverkan.  Idag  finns  kriterier  och  möjlighet  att 
använda  märkningen  Bra  Miljöval  på  följande  produkter  och 
tjänster: 

Figur 5 Naturvårds‐
verkets märkning 
Bra Miljöval 

• Värmeenergi 
• Elenergi 
• Textil 
• Kemiska produkter 
• Godstransporter 
• Persontransporter 
• Livsmedelsbutiker 
• Papper 
 

                                                      
 
 
 
 
27 Naturskyddsföreningen, Bra miljöval, www.naturskyddsforeningen.se/natur‐och‐miljo/gron‐
guide/bra‐miljoval/ 2008‐03‐04 
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7.7.3.2  Svanen 
Svanen är det officiella miljömärket  i Norden28. Det  ställer höga 
krav på produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln men det 
finns  även  krav  på  funktion  och  kvalitet. De  krav  och  kriterier 
som finns på Svanen‐märkta produkter skärps även kontinuerligt 
för att trycka på för en stark utveckling mot ett hållbart samhälle. 
Idag  finns  det  66  produktgrupper  och  kategorier med  Svanen‐
märkning. Svanen är idag den största miljömärkningen i världen. 
 

7.7.3.3  EU‐blomman 
EU‐blomman  är det officiella miljömärket  inom EU29. Krav och 
kriterier  är  framtagna  gemensamt  för  EU  genom  samarbete 
mellan  nationella  organisationer  i  alla  medlemsländerna.  I 
Sverige  utförs  detta  arbete  av  SIS  Miljömärkning  AB.  Nedan 
listas några av de 25 produktgrupper som det finns kriterier för. 
 

Figur 6 Svanen‐märket

Figur 7 EU‐blomman

• Rengöringsprodukter 
• Hushållsmaskiner/vitvaror 
• Datorer/TV‐apparater 
• Pappersvaror 
• Inredning 
• Textil 
• Färg 
• Camping/hotell 
 

7.7.3.4  KRAV 
Krav  är  en  rikstäckande  organisation  som  arbetar  för  en  ökad  produktion  av 
ekologiska livsmedel30. För att få kravmärkning krävs inte bara miljöhänsyn utan även 
socialt ansvar. Märkningen står  för: Bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt 
ansvar. Organisationen arbetar för ett kretsloppstänkande och en hållbar produktion. 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
28 Svanen, www.svanen.nu 2008‐03‐04 
29 Svanen, EU‐blomman, 
www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=blomman%20om&menuItemID=7104 2008‐03‐04 
30 KRAV, Om Krav, www.krav.se 2008‐03‐04 
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7.7.3.5  TCO Development 

Figur 8 TCO Development märkning 

TCO Development  är  en  organisation  som 
arbetar för en bättre arbetsmiljö på kontor31. 
Företaget  grundades  och  ägs  av  TCO, 
Tjänstemännens  Centralorganisation.  De 
arbetar  för  en  märkning  av  hållbara  IT‐
produkter  som  värnar  om  både  yttre  och 
inre miljö, och hälsa. Märkningen syftar till att vara en guide för företag att använda 
IT‐utrustning som värnar om en hållbar konsumtion och produktion. 
 

7.7.3.6  Fairtrade/Rättvisemärkt 
Rättvisemärkt  ingår  i  en  internationell  organisation  som  verkar  för 
rättvisa  arbets‐  och  levnadsvillkor  för  odlare  och  anställda32. 
Märkningen  får användas på produkter som motsvarar de villkor och 
regler  som  FLO  –  Fairtrade Labelling Organizations  International  tar 
fram.  Genom  att  märka  sina  produkter  med  rättvisemärkning 
säkerställs  att  odlaren  och de  anställda  får  skälig  lön  och  betalt  för 
arbetet och  råvarorna/produkterna. Märkningen  tar även hänsyn  till 
demokratiska  rättigheter, miljöaspekter  och  verkar mot  barnarbete 
och diskriminering. 

Figur 9 Den svenska 
rättvisemärkningen

                                                      
 
 
 
 
31 TCO Development, www.tcodevelopment.com/ 2008‐03‐04 
32 Fairtrade/Rättvisemärkt, Rättvisemärkt i Sverige, www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm       
2008‐05‐14 
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8  Tillämpad lösningsmetodik 
För att driva arbetet framåt mot målet utformades arbetet efter de frågeställningar som 
togs  fram under planeringsfasen. Utifrån dessa  skapades även kravspecifikation och 
vidare en  funktionsanalys. Utöver djupgående studier av rapporter och  litteratur har 
även en nyhetsgranskning gjorts för att känna av de trender och tongångar som syns i 
media  och  på  internet  idag  om  hållbar  utveckling.  Dessutom  medförde 
nyhetsgranskningen  en möjlighet  till  att känna  av de  strömningar  som  finns  i  olika 
branscher.  Exempelvis  teknik  för  vård‐  och  omsorg,  livsmedelsbranschen  och 
elektronikbranschen. För att följa upp nyhetsgranskningen och  inhämta kunskap och 
empiri har  ett antal  intervjuer genomförts med  såväl  innovatörer,  inköpsansvariga  i 
offentlig verksamhet och företag med erfarenhet av miljöanpassad produktutveckling, 
hållbar utveckling och användarstyrd produktutveckling. Urvalet utav intervjuade har 
styrts av verksamhet och tillgänglighet och har gjorts i samråd med handledare.  
 
De  teorier  och  den  bakgrund  som  tidigare  har  presenterats  har  även  kompletterats 
med insamling och genomgång av de lagar och kriterier gällande ekologisk och social 
hållbarhet som ställs generellt vid upphandling av produkter. Dessa presenteras kort 
nedan och bifogas även som bilagor.  
 
För att förtydliga för ovana produktutvecklare, företag och andra berörda aktörer, de 
fördelar och nackdelar en mer hållbar produktutveckling kan medföra presenteras ett 
antal exempel på produkter och satsningar som funnits tillgängliga. 
 

8.1 Funktionsanalys 
För  att  skapa  ett  verktyg  som  möter  upp  de  krav  som  formulerats  i 
kravspecifikationen  har  även  en  funktionsanalys  skapats.  Det  första  utkast  som 
gjordes  under  planeringsfasen  har  vidareutvecklats  och  utökats  allteftersom 
kunskapen  om  hållbar  utveckling  ökat  under  arbetets  gång.  En  uppdelning mellan 
processen  och  målet  med  processen  har  gjorts.  Innovations‐  och 
produktutvecklingsprocessen  är  inriktad  mot  innovatören  och  ska  hjälpa  denne  i 
framtagningen  av  en  kvalitativ  produkt  som  motsvarar  brukarbehoven. 
Funktionsanalysen  för  produkten  är  mer  riktad  mot  kundnytta  och  inbyggda 
mervärden  för  kund  (se  Figur  10).  I  bilaga  4  och  bilaga  5  presenteras 
funktionsanalysen för såväl process som produkt i form av ett flödesschema.  
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Figur 10 Flödesschema för funktionsanalys för hållbar produkt

8.2 Nyhetsgranskning 
I  inledningen  av  arbetet  genomfördes  en  nyhetsgranskning  främst  genom  olika 
kanaler på  internet. Hållbar utveckling, Sustainable Development, ekodesign, hållbar 
livsstil  etc.  är  begrepp  och  benämningar  som  används  dagligen  i  media.  Genom 
införande  av  miljöcertifieringssystem  som  ISO  14001,  Agenda  21,  hållbarhets‐
redovisningar,  olika  miljömärkningar,  CSR  etc.  är  hållbar  utveckling  oerhört 
närvarande  i de  flesta  större  företags  arbete. Även  om det  finns  ett utbrett  arbete  i 
företag gällande miljöpåverkan och socialt ansvarstagande är det framförallt de stora 
företagen det gäller och framförallt i vissa branscher. Små‐ och medelstora företag har 
inte  riktigt  hängt  med  i  den  utvecklingen  även  om  kunskapen  blir  större  om  de 
fördelar ett hållbart utvecklingsarbete ger ekonomiskt och varumärkesmässigt.  
 
En  tydlig  trend  som märks av  i Sverige är att  satsa på  så kallad grön upphandling. 
Miljöstyrningsrådet och tidningen Miljöaktuellt premierade Västra Götalandsregionen 
vid ett seminarium i mars för deras framstående arbete med grön upphandling. De tre 
storstädernas regioner och  landsting gör en gemensam satsning på upphandling där 
sociala krav  förs  in. Styrmedel  som har  stor  effekt på de  företag  som utvecklar och 
säljer  produkter  och  tjänster  för  vård,  administration,  underhåll  och  transporter  till 
den offentliga sektorn.  
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Enligt nyhetsbloggen CSRiPRAKTIKEN.se33  finns en  trend  i att  ställa  större krav på 
leverantörer. Tidigare var det nästan uteslutande leverantörer i utvecklingsländer som 
kontrollerades  mot  ställda  krav  genom  revisioner  men  nu  kontrolleras  även 
leverantörer  i vår närhet. Det  finns ett större samhällsengagemang generellt  i  företag 
och stora attitydförändringar har skett  i flera branscher. Företag vill bidra till en mer 
hållbar utveckling och arbetar för förändring. Elektronikbranschen är ett exempel där 
man  tidigare  och  i många  fall  fortfarande har väldigt dålig miljöanpassning  och  en 
väldigt dålig kontroll av sina underleverantörer. Elektronikkomponenter innehåller till 
stor  del  en  rad  kemikalier  och  material  med  mycket  stor  negativ  miljöpåverkan. 
Exempelvis  förekommer  i  ftalater,  pvc‐plaster,  beryllium,  bromerande 
flamskyddsmedel  och  andra  farliga  ämnen.  Greenpeace34  har  börjat  genomföra  en 
kartläggning  varje  kvartal  av  de  ledande  elektronikmärkenas  produkter  och 
SonyEricsson  rankades  under  fjärde  kvartalet  ifjol  som  bäst  gällande  den  mest 
miljövänliga elektronikprodukten. Under det  första kvartalet  i år har de dock  tappat 
sin  förstaplats  och  Samsung  tillsammans  med  Toshiba  ligger  numer  i  topp35. 
Bedömningen  görs  på  vilka  material  och  kemikalier  som  finns  i  produkten,  hur 
företagets  förebyggande  miljöarbete  ser  ut  med  kontroll  och  utfasning  av  farliga 
ämnen  och  vad  företagen  gör  för  att möjliggöra  återvinning  av  komponenter  och 
produkter. I Figur 11 illustreras resultatet av den senaste mätningen.  
 

 
 
 
 
 
33 CSR i PRAKTIKEN, Större krav på fler leverantörer ny trend 
www.csripraktiken.se/2007/10/29/storre‐krav‐pa‐fler‐leverantorer‐ny‐trend/ 2008‐04‐14 
34 Greenpeace, Nintendo och Xbox i botten på elektronikranking, 
www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/nintendo‐och‐xbox‐i‐botten‐paa 2008‐
04‐18 
35 Greenpeace, Greenpeacerapporten mars 2008, 
www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/greener‐electronics‐se‐7.pdf 
2008‐04‐18 
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Figur 11 Greenpeaces bedömning av elektronikbranschens ansvarstagande för miljöpåverkan. 

I  livsmedelsbranschen  ökar  hela  tiden  utbudet  av  ekologiska,  kravmärkta  och 
rättvisemärkta varor. Hållbar utveckling i form av stor miljöhänsyn vid framställning 
och  förädling av  livsmedel  samt  rättvisemärkning  för varor  som  importeras  från de 
fattigare delarna av världen är det som framförallt kännetecknar denna bransch. Enligt 
COOP Nordens miljöchef Mikael Robertsson36 är svårigheten med att satsa ekologiskt 
att hitta bönder och producenter som hinner med att producera i takt med efterfrågan. 
Efterfrågan på dessa varor har stigit stadigt de senaste 10‐15 åren och utgör idag 5 % 
av hela COOP Nordens  totala omsättning. COOP var  tidiga med att satsa ekologiskt 
och nu följer även de stora lågpriskedjorna efter. Willys öppnar en ny pilotbutik37 där 
det kommer att finnas ett klart utökat sortiment med ekologiska varor. 
 

8.3 Intervjuer 
Några intervjuer har genomförts under projektets gång för att tillföra empiri och 
information angående hållbar utveckling från personer med insikt i produktutveckling 
och upphandling av medicintekniska produkter. Intervjuer‐na har utförts via telefon 
där den intervjuade i förväg fått ta del av frågorna. I bilaga 8‐11 finns alla intervjuer 
med frågor utskrivna. Intervjuerna har visat att det finns lite olika vägar att välja för 
att gå mot hållbar utveckling. 

 
 
 
 
 
36 Gästföreläsning Har klimathotet förändrat våra köpvanor Ekocentrum Göteborg, 2008‐04‐02  
37 CSR i praktiken, Mer ekologiskt när Willys byter strategi, www.csripraktiken.se/2008/02/25/mer‐
ekologiskt‐nar‐willys‐byter‐strategi/ 2008‐04‐14 
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8.3.1 Företag 

Intervjuer med några företag som arbetar strategiskt med hållbar utveckling och/eller 
miljöanpassad produktutveckling har genomförts under arbetets gång. Nedan följer en 
sammanställning  av  det  som  framkommit  i  samtalen  med  produktutvecklare  och 
utvecklingsansvariga.  Syftet  har  varit  att  få  ta  del  av  dessa  företags  erfarenhet  och 
kunskap  om  hållbar  utveckling  och  miljöanpassad  produktutveckling,  dels  för  att 
motivera en sådan satsning och dels för att kunna visa på några konkreta exempel. 
 
Proton Caretec – Per Olofsson Utvecklingschef 
Per Olofsson hade stora svårigheter att hitta  tid  till att ställa upp på en  intervju men 
hade vänligheten att ge några korta  svar  till mina  frågor  skriftligt. Väljer att  ta med 
dessa då den visar en annan  sida av miljöanpassad utveckling. Den kompletterande 
information som behövts för att knyta ihop bakgrund och svar har hämtats från Proton 
Caretecs hemsida38 och produktblad för e‐bed39, den hemvårdssjuksäng som är deras 
miljöcertifierade produkt. Tyvärr framgår det inte på deras hemsida det miljöarbete de 
valt att satsa på och genomföra och några av de svar som getts  ifrån Per Olofsson är 
motsträviga den bild som ges på Nuteks Företagarguiden40. 
 
Proton  Caretec  har  valt  att  satsa  på  miljöanpassad  produktutveckling  genom  att 
utveckla en vårdsäng för hemsjukvård. Sängen är tillverkad i material som är lätta att 
separera  och  återvinna. Valet  att  satsa  på materialvalet  utgår  ifrån  den miljöanalys 
som genomfördes till en början där det framgick att störst påverkan på miljön fanns i 
råvarutillverkningsledet. Tillverkningen är nu kontrollerad och man satsar på att spara 
såväl energi som material i tillverkningsprocessen. Ledorden för produktutvecklingen 
hos Proton Caretec är ergonomi, säkerhet och funktion. Detta har även resulterat i en 
produkt  som är  lätt att använda och  transportera. Tyvärr har dess  fördelar gällande 
såväl  miljöhänsyn  och  brukarbehov  inte  lyckats  kommuniceras  till  kund.  Proton 
Caretec upplever enligt Per Olofsson att det  saknas kunskap på marknaden. De har 
inte  heller  upplevt  att  de  haft  något  försprång  vid  upphandlingar  gentemot 
konkurrenter  trots  att  det  idag  ställs  större  krav  på  miljöhänsyn  vid  inköp  och 
upphandling. Per Olofsson anser att det  till  stor del  saknas kunskap hos  inköpare  i 
kommuner  och  regioner  gällande miljöanpassade  produkter. Därmed  har  även den 
ekonomiska vinsten uteblivit som en följd på detta. Positivt har däremot varit att den 

 
 
 
 
 
38 Proton Caretec, www.proton.se/templates/Page____736.aspx 2008‐04‐28 
39 Proton Caretec, e‐bed Hemvårdssäng, www.proton.se/upload/Caretec/Dokument/E‐
bed_hemvårdssäng_sv.pdf 2008‐04‐28 
40 Nutek Företagarguiden, Miljöanpassad produktutveckling, 
www.nutek.se/content/1/c4/21/22/ProtonCaretec.pdf 2008‐04‐28 
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egna  personalen  känt  engagemang  för  att  arbeta  på  ett  företag  som  vågar  satsa  på 
miljöanpassad produktutveckling.  
 
Lundhags Skomakarna AB – Stephen Copp produktutvecklare 
Hållbar utveckling är kärnan i verksamheten för Lundhags. De arbetar mycket med att 
skapa produkter som har en lång livslängd, är utvecklade efter kundens behov och har 
låg  miljöpåverkan.  De  har  ingen  uttalad  miljöprofil  men  anser  att  en  kvalitativ 
produkt med  lång  livslängd  har  en  lägre miljöpåverkan. De  har  även  varit mycket 
tidiga  för  sin bransch  att  använda  en  typ  av  tygimpregnering  som  är  framställd  av 
biologiska produkter och inte har någon bestående påverkan på miljön. De satsar även 
på att utforma sina kläder, skor och ryggsäckar på ett sådant sätt att de blir tidlösa och 
inte  trendkänsliga.  Kundens  behov  och  intresse  för  friluftsliv  står  i  centrum  vid 
produktutvecklingen. Man satsar på att utveckla kläder och skor med bra passform, 
stor  slitstyrka  och  lång  livslängd.  På  så  sätt  vill  de  verka  för  en  mer  hållbar 
konsumtion. 
 
ASKO – Bernt Svensson Vice president R & D 
Asko har alltsedan starten för 50 år sedan arbetat målmedvetet för att skapa kvalitativa 
och hållbara produkter med lång livslängd. Genom att hela tiden sträva efter att skapa 
resurssnåla diskmaskiner var de först i Europa med att klara att diska en disk med 10 
liter vatten i maskinen. Detta har renderat dem ett flertal priser och utmärkelser i t.ex. 
USA och stora fördelar på marknader såsom Australien där det råder stor vattenbrist. I 
Norden är de det enda vitvaruföretag med Svanenmärkta produkter. Något som de är 
stolta över och anser visar på ett  långvarigt och  framgångsrikt arbete  som på allvar 
konkurrerar med produkter tillverkade i låglöneländer. I och med att deras produkter 
genom märkningen  även  testas  av  tredjepart  anser de  att det ger  en bibehållen och 
stärkt ställning på den nordiska marknaden. Arbetet med hållbar utveckling är något 
som genomsyrar hela företaget och alltid har varit involverat i deras tänk. Men för att 
säkerställa att det  tänket bibehålls och utvecklas har de även satsat på utbildning av 
personal  i  Det  naturliga  steget,  ISO  14000,  Lean  production  och  nya  standarder. 
Hållbarhet och  långsiktighet är något  som alltid har  förknippats med  lönsamhet  för 
oss, säger Bernt Svensson. 

8.3.2 Upphandling i offentlig verksamhet 

Intervjuer  med  ansvarig  för  inköp  och  upphandlingar  i  offentlig  verksamhet  har 
genomförts.  Syftet  har  varit  att  få  fram  information  om  hur  ett  upphandlings‐
förfarande går  till och vilka kriterier  som  ställs gällande hållbar utveckling och hur 
möjligheten är  för mindre  företag att hävda sig vid en upphandling gentemot större 
etablerade leverantörer.  
 
Westma – Viveca Reimers, miljösamordnare Västra Götalands Regionservice, inköp 
Västra Götalandsregionen är en av de  regioner som valt att satsa extra hårt på grön 
upphandling och inköp av miljöanpassade produkter. Trots detta finns inga generella 
kriterier gällande miljöhänsyn vid all upphandling utan det skiljer sig mycket mellan 
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olika produktgrupper. För att informera om vad som gäller vid en upphandling för en 
viss  produktgrupp  bjuds  leverantörer  och  tillverkare  in  till  något  de  kallar  för 
leverantörsträffar där en dialog kan föras mellan företag gällande kriterier. På så sätt 
kan företagen själva vara med och påverka kriterier samtidigt som de blir uppdaterade 
på kommande upphandlingar. 
 
Viveca  Reimers  påpekar  att  många  mindre  företag  har  goda  förutsättningar  att 
konkurrera  med  större  aktörer.  De  är  framförallt  väldigt  duktiga  när  det  gäller 
miljöarbete.  Dock  gäller  att  för  produktgrupper  med  stor  volym  måste  även 
leveranssäkerheten fastställas och då faller en del mindre aktörer på att de inte klarar 
volymen.  Alla  produkter  som  upphandlas  testas  även  för  att  säkerställa  att  de 
motsvarar ställda krav gällande säkerhet och prestanda. 
 
Västra Götalandregionen har även infört en ny inköpsprocess och i och med denna har 
verksamheter  och dess  personal  en  större  insikt  i  och  ett  större  inflytande  på  vilka 
produkter  som upphandlas och köps  in. Något  som  är bra då  lite  sämre produkter 
som inte motsvarar de behov som finns snabbt kan fasas ut och nya bättre produkter 
tas in.  
 

8.4 Generella upphandlingskriterier 
Vid varje upphandling finns det så kallade skallkrav och börkrav. Skallkraven måste 
uppfyllas  för  att  överhuvudtaget  komma  på  fråga  vid  en  upphandling. Ofta  syftar 
dessa krav till att säkerställa en 
miniminivå  gällande  säkerhet, 
miljöpåverkan  och  kvalitet. 
Utöver  dessa  ställs  sedan 
börkrav som är önskvärda och 
specifika för var produktgrupp 
och  upphandlingstillfälle  och 
dessa  syftar  till  att  gallra  ur 
ytterligare och ge underlag  för 
beslut  (se  intervju med Viveca 
Reimers, bilaga 11).  
 
Vid  upphandling  av  medicin‐
tekniska  produkter  finns  ett 
antal  generella  kriterier 
angående  miljöpåverkan. 
Dessa  är  framtagna  av 
Miljöstyrningsrådet  och  finns 
sammanställda  i  ett dokument 
på deras hemsida, se bilaga 1. I 
Figur  12  visas  en modell  som 
Miljöstyrningsrådet  hänvisar 

Figur 12 Miljöstyrningsrådets modell för urval vid 
upphandling 
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till för att ett upphandlande organ ska kunna göra en bedömning om när det är mer 
eller  mindre  lämpligt  att  ställa  krav  gällande  miljöpåverkan. Marknadsvolym  och 
miljöstrategisk betydelse är de parametrar som inverkar. Idealiskt är att alla produkter 
hamnar inom rutorna 3 och 4. 
 
Det  finns även generella kriterier när det gäller  säkerhet och dessa  regleras av olika 
lagar såsom arbetsmiljölagen exempelvis.  
 

8.5 Fallstudier 
För att  förtydliga de möjliga vinster  som  finns med att  satsa på hållbar utveckling  i 
produktutvecklingsfasen  finns  nedan  några  exempel.  Dessa  visar  på  såväl 
ekonomiska,  miljömässiga  som  sociala  vinster.  Vissa  val  medför  naturligt  även 
negativa  effekter,  dessa  måste  vägas  noga  gentemot  de  positiva  effekter  som 
uppkommer.  
 
Exempel  1:  Västra  Götalandsregionen  har  valt  att  göra  en  satsning  på  utbyte  av 
traditionella  glödlampor  mot  lågenergilampor41.  Ett  steg  mot  mer  miljöanpassade 
inköp.  Resultatet  av  inköpet  och  bytet  av  hälften  av  alla  glödlampor  i  regionens 
verksamheter, motsvarande 7000  st. per år under en  femårsperiod, beräknas bli  inte 
bara  en  miljömässig  vinst  utan  även  en  stor  ekonomisk  vinst.  Drifttiden  för  en 
lågenergilampa  är  15  gånger  så  lång  och  effekten  är  5  gånger  lägre  jämfört  med 
traditionella  glödlampor.  Detta  skulle  trots  ett  högre  inköpspris  per  lampa  ge  en 
ekonomisk vinst på 960 000 SEK och 1 100 000 kWh lägre energiåtgång (beräknat på en 
energikostnad  på  70  öre/kWh).  Miljömässigt  görs  även  andra  vinster  förutom  en 
sänkning av energiåtgången, en  total minskning av avfall med 750 kg görs och 7 kg 
mindre  bly  krävs  för  framställning.  Den  negativa  miljöpåverkan  som  finns  är  en 
ökning av mängden kvicksilver med 6 g. Detta är ett exempel på en enkel lösning som 
ger  såväl miljömässig  hållbarhet,  ekonomisk  hållbarhet  och  social  hållbarhet.  Social 
hållbarhet kan  tänkas vara en  förbättrad arbetssituation  för den person som  tidigare 
utfört  de många  byten  av  glödlampor  i  potentiellt  farliga  arbetssituationer.  Dessa 
byten har nu blivit betydligt färre. 
 
Exempel 2: Asko  i Vara är  först  i världen med att miljömärka en diskmaskin. Deras 
Svanenmärkta  diskmaskin  motsvarar  de  högt  ställda  krav  på  kvalitet  och 
miljöpåverkan som Svanenmärkningen ställer för alla led i produktionen. Den har en 
låg  energiförbrukning,  låg  bullernivå  och mycket  låg  vattenförbrukning. Dessutom 
ställs  krav  på  uteslutande  och  reducering  av  vissa  material.  Den  är  testad  av  en 

 
 
 
 
 
41 Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionens satsning på miljöanpassade inköp, 
www.vgregion.se/upload/WESTMA/miljöarbete/miljöanpassad.pdf 2008‐02‐24 
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oberoende part  angående  energiförbrukning och  tvätt‐ och  torkresultat. Genom den 
dokumenterat låga vattenförbrukningen har Asko även fått stora marknadsfördelar på 
marknader  där  det  råder  svår  vattenbrist  som  exempelvis  Australien.  Med 
Svanenmärkning  tar de ett  stort  steg mot en hållbar produktutveckling ur  såväl det 
ekologiska,  ekonomiska  och  sociala  hållbarhetsperspektivet.  En märkning  av  detta 
slag ger även konsumenten en möjlighet att göra ett medvetet klimatsmart val. De är 
även det enda vitvaruföretag som har tillverkning i Sverige42 vilket naturligtvis gynnar 
den lokala tillväxten samt engagemang och motivation hos medarbetare. 
 
Exempel 3: Proton Caretec  i Värnamo  tillverkar  sjukhussängar,  sjukhemssängar och 
hemvårdssängar. År 2000 införde man miljöstyrningssystemet ISO 14001 på företaget 
och  valde  att  göra  en  satsning  på miljöanpassad  produktutveckling. Med  hjälp  av 
extern  expertis  genomfördes  grundliga  produktanalyser  som  stod  som  grund  för 
utvecklingen  av  hemvårdssängen  e‐bed.  Analysen  visade  tydligt  att  material  och 
råvarutillverkning  stod  för den  största miljöbelastningen. Därför  satsades det på  att 
välja rena, fullt återvinningsbara material som lätt kan separeras. Resultatet blev även 
en mycket användarvänlig och användbar produkt då materialen som valdes var lätta, 
estetiskt  tilltalande och utan några giftiga  tillsatser. Även om sängen mottogs väl på 
marknaden  har  den  inte  riktigt  blivit  den  försäljningssuccé  och  dörröppnare  som 
förväntades43. Kommuner och  landsting som utgör den största kunden har  inte  tagit 
hänsyn till miljöpåverkan i så stor utsträckning att det varit positivt för Proton Caretec. 
Möjligen var de alltför tidiga på marknaden.  

8.6 Konceptutformning 
Med utgångspunkt i de många verktyg som finns och presenterats tidigare i rapporten 
ska ett optimerat verktyg för Grensebroen utformas. Då användaren av verktyget ofta 
är en person med liten eller ingen erfarenhet av kommersiell produktutveckling har de 
olika  koncepten  för  verktyget  anpassats  efter  dessa  kriterier.  Det  viktiga  är  att 
verktyget används under rätt  fas, det vill säga den  tidiga  fasen. Verktyget ska verka 
som  stöd  i  konceptutvecklingsarbetet  och  gynna  ett  kreativt  tänkande.  Genom 
användning  av  verktyget  tillsammans med  övrigt  stöd  såsom  kundnyttabollen  ska 
kvalitativa,  konkurrenskraftiga  och  hållbara  produkter  skapas  där  fokus  på 
användaren utgjort grunden. 
 
Nedan presenteras de koncept som utformats och som till viss del representerat tanke‐ 
och idéprocessen i detta arbete. I bilaga 12‐15 presenteras koncepten mer utförligt med 
bild och text. 
 

 
 
 
 
 
42 Intervju med Bernt Svensson, Vice President R&D Asko 
43 Intervju med Per Olofsson, Utvecklingschef Proton Caretec 
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Koncept 1 
Sammanslagning av kundnyttabollen och ekostrategihjulet. Genom att kombinera de 
två verktygen kunna skapa ett väl visualiserat system som ska  leda  till en kvalitativ 
och  hållbar  produkt  där  hållbar  utveckling  utgör  stommen  för  hela 
produktutvecklingsprocessen. Se bilaga 12. 
 
Koncept 2 
Integrerad  checklista  i kundnyttabollen. Att  i arbetet med kundnyttabollen  fördjupa 
sig  i tårtbiten hållbar utveckling genom att följa en checklista (bilaga 16). Checklistan 
är  komplett med  konkreta  exempel  för  ökad  förståelse  och  för  att  guida  en  ovan 
användare. Modellen  ska  vara  en  visualisering  av  tårtbiten Hållbar  utveckling  och 
dess underliggande lager. Se bilaga 13. 
 
Koncept 3 
Utvecklad  visuliseringsmodell  för  integrerad  checklista  i  kundnyttabollen.  En  mer 
flödesinriktad steg‐för‐steg process. Samma  kompletterande checklista som i koncept 
2  ska  användas  som  komplement.  Se  bilaga  16  för  checklista  och  bilaga  14  för 
konceptbeskrivning.  
 
Koncept 4 
En anpassad FMEA med  fokus på möjliga  felsätt,  feleffekter och  felorsaker gällande 
hållbarhetsaspekter.  De  val  av  material,  produktionsmetoder,  användningssätt  etc. 
som  görs  i  de  tidiga  faserna  av  produktutvecklingsprocessen  ska  motsvara 
grundläggande  lagkrav, marknadskrav  och  kundkrav  på  ett  sådant  sätt  att  de  ger 
konkurrensfördelar.  I hållbarhets‐FMEA kan en  snabbanalys göras  för att  se var det 
föreligger störst risk för en negativ inverkan på produkten. EEA har även inspirerat till 
utvecklandet av detta verktyg. Se bilaga 15. 
 

8.6.1 Långsiktiga och medvetna val 

Gemensamt  för  de  olika  koncept  som  presenterats  ovan  är  att  de  ska  bidra  till  att 
skapa  hållbara  och  säljbara  produkter.  I  detta  arbete  är  produktutvecklaren 
/innovatörens  roll  mycket  avgörande.  De  val  som  görs  under  processen  påverkar 
produkten,  dess  användning  och  dess  livscykel.  Genom  att  ge  exempel  och  ställa 
frågor  ska  en  tankeprocess  som  styr  mot  medvetna  val  uppstå.  På  så  sätt  ska 
innovatören/produktutvecklaren  göras  medveten  om  såväl  miljö‐,  ekonomisk‐  och 
social påverkan från produkten i alla dess faser. 
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De faser som har påverkan i produktlivscykeln är som tidigare nämnts: 
 

Figur 13 Konstruktionsparadoxen

• Resursfördelning 
• Utveckling 
• Material 
• Transport/lager (logistik) 
• Produktion 
• Energiförbrukning under tillverkningsfasen 
• Energiförbrukning under användningsfasen 
• Återvinning/deponi 

 
Det är även viktigt att dessa val görs tidigt i processen. Med hjälp av en gedigen och 
genomarbetad  förstudie  kan  många  ställningstaganden  göras  utan  att  en  detalj‐
konstruktion finns tillgänglig. Den allmänna konstruktionsparadoxen (Figur 13) visar 
hur  sena  förändringar  i  produktutvecklingsprocessen  ökar  kostnaderna. Handlings‐
utrymmet är klart större  ju  tidigare  i processen en  förändring sker, dock är kunskap 
om produkten och marknaden ofta mycket liten i den tidiga fasen vilket kan göra det 
svårt att förutse kommande behov och problem som kan uppstå. 
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9 Resultat 
Nedan presenteras de resultat som framkommit under arbetets gång. De ska svara på 
de  frågeställningar  som  inledningsvis utgjorde problemformuleringen  för arbetet  (se 
kapitel 4.1). De generella frågeställningarna har besvarats till stor del  i den teoretiska 
bakgrunden i kapitel 7 och sammanfattas nedan. Den teoretiska bakgrunden har sedan 
utgjort grunden i utformningen av resultatet för de projektspecifika frågeställningarna. 
 

9.1 Vad innebär hållbar utveckling och varför bör företag 
satsa på det? 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som kan vara svårt för många att ta till sig 
och  förstå. Den vetenskapliga definitionen av begreppet hållbar utveckling är att det 
innebär  en  ”utveckling  som  tillfredsställer  dagens  behov  utan  att  äventyra 
förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.ʺ I kapitel 7 
presenteras  de  bakomliggande  teorier  som  är  kända  idag  och  utgör  grunden  för 
lagstiftning, riktlinjer och certifieringsarbete.  
 
Begreppet används  i bred utsträckning såväl  i media som  inom tillverkningsindustri, 
livsmedelsindustri, offentlig  sektor och detaljhandel.  I media och  i näringslivet  talas 
det ofta om en hållbar produktion och konsumtion. Det vill säga en produktion som 
inte på något sätt äventyrar människors hälsa och välbefinnande, hotar den biologiska 
mångfalden eller det naturliga kretsloppet genom fysisk undanträngning eller en ökad 
koncentration av främmande ämnen i mark, luft och vatten. En hållbar konsumtion är 
en konsumtion som inte kräver ett ökat resursuttag på sådant sätt att naturen inte får 
en naturlig chans  till återhämtning och som  inte påverkar andra människor negativt 
genom  dåliga  arbetsförhållanden,  deponi  av  avfall  i  utvecklingsländer  och  fysisk 
undanträngning av naturliga levnadsmiljöer för människor. Skillnaderna mellan olika 
sektorers  angreppssätt  är mycket  beroende  på möjligheter, marknadsstrategier  och 
egna ansvarstaganden.  I  tillverkningsindustrin och  livsmedelsindustrin har  fokus  till 
stor del legat på de miljömässiga effekterna av produktionen, inom detaljhandeln har 
fokus  istället  till stor del  legat på det sociala ansvarstagandet vid  tillverkning genom 
leverantörskontroller,  upprättande  av  uppförandekoder  etc.  Gemensamt  kan  dock 
sägas  att  marknadens  krav  på  de  produkter  som  konsumeras  har  höjts  gällande 
miljöprestanda,  rättvisa  tillverkningsförhållanden  och  innehållsdeklarationer. Därför 
har det blivit oerhört viktigt för företag att vara medvetna om vad det innebär att satsa 
på  hållbar  utveckling  och  de  tre  ingående  dimensionerna;  ekologisk  hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.  
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9.2 Vad innebär dagens lagstiftning? 
Sambandet mellan  ekologisk  hållbarhet,  ekonomisk  hållbarhet  och  social  hållbarhet 
har  förstärkts med åren och  idag är det  snarare  en  förutsättning  för  lönsamhet  i  ett 
företag att tänka på ekologiska och sociala aspekter. Samtidigt som marknadens krav 
höjs kommer även nya och starka styrmedel som ger ytterligare förutsättningar för en 
hållbar utveckling. Producentansvar, Lagen om ekodesign och Miljöbalken sätter krav 
på  företagen  när  det  gäller  ekologisk  hållbarhet.  Arbetsmiljölagstiftning,  jämställd‐
hetsplaner och krav på socialt ansvarstagande vid exempelvis upphandlingar är andra 
kraftiga styrmedel som påverkar företag och näringsliv när det gäller social hållbarhet. 
Samspelet dem emellan med energieffektiviseringskrav, utveckling av ny teknik med 
ökad  tillväxt  som  följd  och  en  större  långsiktighet  ger  i  sin  tur  en  ekonomisk 
hållbarhet.  
 
För företag gäller det att vara uppdaterade och medvetna om alla de lagar, regler och 
riktlinjer  som  gäller  för  framtagning  av  produkter.  Dels  för  att  hänga med  i  den 
tekniska utvecklingen men även för att inte gå miste om marknadsandelar genom att 
utveckla produkter som inte klarar ekologiska krav och krav på social hållbarhet. 
 
För ett mindre företag eller en innovatör som sysslar med produktutveckling kan det 
vara mycket svårt att förhålla sig till alla dessa lagar och riktlinjer. Därför är det viktigt 
att denna kunskap  förs ut på  ett vettigt och  lättillgängligt  sätt  för  att  säkerställa  en 
hållbar produktutveckling på alla plan. På  så  sätt har de verktyg och modeller  som 
utvecklats ur detta arbete ett stort fokus på att lyfta fram dessa lagar och riktlinjer. Det 
är  även  viktigt  att  personer  som  inte  har  någon  tidigare  erfarenhet  av  vare  sig 
produktutveckling, miljöfrågor, marknadsföring eller  försäljning kan  tillgodogöra sig 
de modeller och verktyg som baseras på detta arbete och den kunskap som härigenom 
framförs.  
 

9.3  Hållbar utveckling ur ett kundnyttaperspektiv för ovana 
användare 

För en ovan användare kan det vara oerhört svårt att använda sig av de verktyg och 
modeller  för  produktutveckling  som  idag  finns  tillgängliga.  Dessa  verktyg  är  inte 
heller  anpassade  till  hållbarhetsaspekter  på  ett  sätt  som  kan  vara  önskvärt.  Då 
kundnytta  är  kärnan  för Grensebroen Arenas  verksamhet  är  detta  utgångspunkten 
även för den utvecklade processen där hållbar utveckling utgör en del. För att omsätta 
begreppet hållbar utveckling  till kundnytta har en rad parametrar  tagits  fram. Dessa 
parametrar  har  utarbetats  efter  intervjuer med  företag  och  efter  genomgång  av  de 
lagar  och  riktlinjer  som  påverkar  en  produkts  framtagning.  Befintliga  verktyg  och 
metoder  för hållbar produktutveckling  som  ekostrategihjulet  och MET‐matrisen har 
även  utgjort  en  grund,  dessa  presenteras  i  kapitel  7.4.  Direktiv  och  lagkrav  är 
grundläggande  delar  som  tagits med  i  detta  arbete  då  offentlig  verksamhet  ofta  är 
kund när det gäller medicintekniska produkter.  I övrigt gäller dessa parametrar  till 
stor del generellt för de allra flesta produktgrupper. En viktig synpunkt att ha i åtanke 
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är att användare och kund ofta inte är densamma och därmed kan ha olika behov och 
krav. Målet är att skapa hållbara produkter utifrån alla de tre dimensionerna som ger 
kunden  största möjliga  nytta.  I  kapitel  9.3.1  presenteras  en  typ  av  checklista  som 
innovatörer  och  produktutvecklare  kan  använda  sig  av  för  att  säkerställa 
hållbarhetsaspekterna  i  sitt  utvecklingsarbete.  Genom  att  gå  igenom  de  olika 
punkterna  kan  såväl  lagstadgade  krav mötas  upp  som  ett mervärde  skapas.  Båda 
aspekterna  är  viktiga  då  det  gäller  att  skapa  hållbara  och  säljbara  produkter. Den 
kompletta checklista som presenteras  i bilaga 16 är en vidarearbetning kompletterad 
med exempel för en ökad förståelse och användning. 
 

9.3.1 Checklista för hållbar produktutveckling 

En enkel checklista för att hjälpa innovatörer och produktutvecklare att enkelt kunna 
ta hänsyn till hållbar utveckling i sin produtktuveckling. 
 
Tips: Använd den här checklistan som en hjälp och ett stöd i arbetet med riskanalysen 
i hållbarhets‐FMEA’n (kapitel 9.5). Arbeta metodiskt igenom alla stegen och diskutera 
gärna  med  andra  personer  som  har  andra  kompetenser.  På  så  sätt  ökar  den 
gemensamma kunskapen och fler idéer, koncept och behov kan lyftas fram. 
 
 
EKOLOGISK PÅVERKAN 
På vilket sätt kan användningen av din produkt bidra till en mer hållbar miljö? 

Lagkrav    
Hur påverkar dessa krav produkten och dess användning? 
Producentansvar – Producenten har ett ansvar att säkerställa att produkten och 
dess förpackning samlas in och återvinns på ett miljövänligt sätt. Fundera över 
förpackningens utformning, material, nödvändighet etc. 
Lagen  om  ekodesign  –  Produkter  ska  energiklassificeras  och  ha  en 
dokumenterad effektiv energianvändning (träder i kraft 1 maj 2008). Gäller för 
alla  produkter  som  drivs  av  elektricitet.  Fundera  över  effektiviteten  och 
säkerställ om tredjepartsprovning krävs för energiklassificering. 
Miljöbalken  –  Hushållning  av  material,  skydd  av  värdefulla  natur‐  och 
kulturmiljöer,  skydd  av  människors  hälsa  och  miljö,  bevarande  av  den 
biologiska mångfalden, främjande av återvinning och återanvändning. 

 
Livscykel   

Hur ser produktens livscykel och kretslopp ut och vilka val kan göras för att ge 
minsta möjliga miljöpåverkan?  
Genomför en förenklad  livscykelanalys för att få en överblick av vilken av de 
olika  faserna  i produktens  livscykel som har störst miljöpåverkan. Sedan kan 
prioritering och val göras utifrån det underlaget. Att beakta: råvaruutvinning, 
produkttillverkning, transporter, användning, återvinning och återanvändning, 
deponi. 
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Materialval – Optimera materialvalet utifrån kravspecifikationen. Tänk även på 
om det är nedbrytbart, förnyelsebart, återvinningsbart etc. 
Transporter – Vilka transporter krävs mellan de olika faserna. Försök minimera 
antalet och använd båt eller järnväg i första hand före flyg och lastbil. 
Förpackningar  –  Hur  ser  behovet  av  förpackning  ut?  Är  det  verkligen  en 
nödvändighet? Fundera över storlek, material, möjlighet till återvinning, bästa 
transportsätt, möjlighet till exponering i butik etc. 
Energiförbrukning  –  Hur  mycket  energi  krävs  vid  råvarutillverkning  och 
produkttillverkning?  Finns  alternativa  metoder?  Hur  mycket  energi  krävs 
under användningsfasen? Finns möjlighet  till optimering eller användning av 
förnyelsebara energikällor? 

 
Upphandlingskrav   

Vilka miljörelaterade krav ställs vid upphandling?  
Certifiering och miljömärkning – Ställs krav på certifiering eller finns det krav 
som motsvarar någon miljömärkning? Kan miljömärkning vara  ett  alternativ 
för  att  arbeta  för  kontinuerlig  förbättring?  Säkerställ  om  det  krävs 
tredjepartsprovning och dokumentation. 
Energiförbrukning – Finns det uppställda krav på maximal energiförbrukning 
eller  krav  på  användning  av  förnyelsebara  energikällor?  Gör  tester  och 
dokumentera energiförbrukning. 
Innehållsdeklaration – Säkerställ att  inga giftiga eller  förbjudna ämnen  finns  i 
material,  förpackning,  färg  eller  annat.  Dokumentation  kan  krävas  från 
kemikalieinspektionen. 
 

 
EKONOMISK PÅVERKAN 
På vilket sätt kan användningen av din produkt vara ekonomiskt hållbar på lång sikt? 

Resurshantering    
Energiförbrukning  –  Hur  mycket  energi  krävs  vid  användning?  Finns 
valmöjligheter som påverkar energiåtgången? Hur stor arbetsinsats krävs vid 
användning  i  relation  till andra alternativ?  Jämför och dokumentera, använd 
oberoende part om det krävs. 
Reparerbarhet – Finns möjlighet till förlängd livslängd genom reparation? Kan 
produkten  eller  någon  av  dess  delar  återanvändas?  Erbjuds  support  vid 
önskemål?  
Uppgradering – Finns möjlighet  till  förlängd  livslängd genom att uppgradera 
prestanda  när  senare  generationer  av  produkten  tas  fram?  Kan  utseende 
förändras om önskemål finns och finns möjlighet till support vid behov?   

 
Vidareutveckling   

Plattform  –  Finns  utrymme  för  en  vidareutveckling  av  tekniken  eller 
appliceringen  av  tekniken?  Finns  det  en  plattform  att  bygga  på  inom  nya 
sektorer eller användargrupper? 
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Gränssnitt  –  Utvärdera  hur  gränssnittet  mellan  användare  och  produkt 
fungerar. Utveckling och förändring i gränssnitt kan öka produktens livslängd. 
 

Tillväxt 
Lönsamhet  –  Hur  lönsam  är  investeringen  långsiktigt?  Visa  på  de  faktiska 
besparingar  kunden  gör  genom  sin  investering  i  kostnader,  arbetsinsats, 
minskad  sjukfrånvaro,  energiåtgång  etc.  Jämför  gärna  med  de  befintliga 
alternativ som kunden använder idag. 
Varumärke  –  Med  en  kvalitativ,  kostnadseffektiv  och  konkurrenskraftig 
produkt skapas förtroende hos kunden. Mervärden som måste tas tillvara och 
vårdas. Ge kunden möjlighet att ge feedback och föra dialog. 
 
 

SOCIAL PÅVERKAN 
På  vilket  sätt  kan  användningen  av  din  produkt  bidra  till  människors  hälsa  och 
välmående? 

Arbetsmiljö   
Ergonomi – Finns  risk  för negativ påverkan på den  fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön?  Kan  produkten  på  något  sätt  uppfattas  som  stötande  eller 
kränkande  under  användning  eller  kan  produkten  ge  fysiska  skador  vid 
frekvent‐ eller felanvändning? Utför fälttest. 
Säkerhet/Integritet  –  Kan  användaren  känna  trygghet,  bekvämlighet  och 
säkerhet i sitt användande av produkten? Utför fälttest. 
Bidrar produkten till ett ökat välbefinnande vid användning? 
Gör jämförelse med liknande produkter och utvärdera resultat utifrån känsla.  

 
Design för alla   

Är produkten tillgänglig för alla? 
Könsoberoende – Kan produkten användas av alla oberoende av kön; styrka, 
storlek, kultur etc.? 
Åldersoberoende  –  Kan  produkten  användas  av  alla  oberoende  av  ålder; 
styrka, storlek, greppförmåga, syn etc.? 
Kulturellt obetingad  – Kan produkten  användas  av  alla oberoende  av  etnisk 
tillhörighet, religion etc.? 
Kunskapsoberoende  –  Krävs  utbildning  eller  omfattande  instruktioner  för 
användande?  Kan  en  kompletterande  utbildning  erbjudas  eller  kan 
användaren få instruktioner på något annat sätt? 

 
Upphandlingskrav   

Finns det sociala krav vid upphandling? 
Tillverkning – Finns krav om en kontrollerad tillverkning med rättvisa villkor 
för  arbetare?  Kontrollera  underleverantörer  och  tillverkare  i  största möjliga 
mån. Dokumentera och besök om möjligt för upprättande av avtal.   
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Uppförandekod  –  Kan  det  vara  aktuellt  att  upprätta  en  uppförandekod 
gentemot underleverantörer? Fundera över socialt ansvarstagande och vad det 
innebär. 
Rättvisemärkning – Kan  rättvisemärkning av produkter vara en bra  lösning? 
Kontroller, dokumentation etc. från oberoende part kan krävas 
 

9.4  Visualiseringsmodell för hållbar produktutveckling 
För  att  på  ett  vettigt  och  enkelt  sätt  kunna  stödja  en  ovan  produktutvecklare  i  sitt 
arbete  har  en  visualiseringsmodell  för  hållbar produktutveckling  skapats. Ett  flertal 
koncept  för  att  följa de  steg  som  krävs  för  att  uppnå  en  hållbar  produktutveckling 
genererades. Dessa utvecklades under processens gång och i koncept 3 (Figur 14) finns 
den  slutliga  visualiseringsmodellen  (bilaga  15).  Modellen  ska  enkelt  visa  på  de 
underliggande  lager  i  tårtbiten  hållbar  utveckling  i  den  befintliga  kundnyttabollen 
som innovatören redan bör ha kommit i kontakt med. Genom att ytterligare gräva sig 
ner  i  lagren med  hjälp  av  den  kompletterande  checklistan  ska  innovatören  kunna 
säkerställa att lagkrav uppfylls och att upphandlingskrav motsvaras. Men innovatören 
ska  även  kunna  generera  nya  koncept,  kunna  göra  långsiktiga  och  medvetna  val 
gällande  såväl  material,  tillverkning,  formgivning  etc.  För  att  komplettera 
visualiseringsmodellen  bör  även  en  riskanalys  göras  genom  att  tillämpa  verktyget 
hållbarhets‐FMEA (se kapitel 9.5). 
 

Figur 14 Steg‐för‐steg process för en hållbar produktutveckling.
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9.5 Slutgiltiga verktyg för hållbar produktutveckling 
De olika koncept som under det här projektets gång tagits fram baseras till stor del på 
den  checklista  för  hållbar  utveckling  ur  ett  kundnyttaperspektiv  som  tidigare 
presenterats (kapitel 9.3). Checklistan har utgjort bas för den hållbarhets‐FMEA (bilaga 
15) som skapats som verktyg för att stödja innovatören/företaget i sin strävan att skapa 
hållbara produkter  som motsvarar  kundkrav,  lagkrav  och upphandlingskrav  för  att 
skapa konkurrenskraft. Hållbarhets‐FMEA har utvecklats ur den klassiska FMEA och 
EEA (se kapitel 7.4.4 och 7.4.5) och anpassats för att motsvara de hållbarhetsaspekter 
som  checklistan  tar  upp.  Även  ekostrategihjulet  (se  kapitel  7.4.1)  med  sitt 
kretsloppstänkande  kan  med  fördel  användas  som  hjälpmedel  för  att  skapa  nya 
koncept och hållbara produkter. 
 

Figur 15 Hållbarhets‐FMEA, exempel på en hållbarhetsaspekt och dess möjliga brister/felsätt. 
 
 
Hållbarhets‐FMEA  ska  kunna  vara  ett  hjälpmedel  för  en  snabbanalys  av  möjliga 
felsätt, feleffekter och felorsaker på aspekter som gäller hållbar utveckling. Genom att 
tidigt  i  produktutvecklingsprocessen  gå  igenom  denna  snabbanalys  kan 
innovatören/företaget  få  en  överblick  av  vilka  felsätt  eller  brister  som  är  mest 
allvarliga,  har  störst  sannolikhet  att  inträffa  och  vilken  sannolikhet  det  finns  för 
upptäckt.  På  detta  sätt  kan  resurser  läggas  på  de  brister  som  ger  störst  negativ 
inverkan  på  produkten,  dess  användaregenskaper  och  framtida  möjligheter  till 
framgång  på marknaden. Analysen  genomförs  förslagsvis  i  en  grupp  bestående  av 
innovatören och personer som har insikt i produktutvecklingsprocessen, konstruktion, 
tillverkning  och  kommersialisering.  Syftet  med  snabbanalysen  är  att  ge 
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och kundnytta. 

vårigheten  med  att  tillgodogöra  sig  och  lyfta  fram  de  fördelar  en  hållbar 
i b

  d .

innovatören/företaget  en  hjälp  med  att  fördela  resurser  för  att  främja  en  hållbar 
produktutveckling  på  ett  vettigt  och  genomtänkt  sätt  som  gynnar  den  framtida 
produkten.  I  Figur  15  visas  ett  exempel  på  hur  hållbarhetsaspekter  presenteras  i 
hållbarhets‐FMEA  och  de  brister  eller  felsätt  som  påverkar  framtagningen  av  en 
produkt gällande upphandling och marknadskrav.  
 
 

9.6  Hållbar utveckling i Den röda tråden 
Genom arbete med visualiseringsmodell och verktyg för en hållbar produktutveckling 
kan begreppet  introduceras  i den ursprungliga  innovations‐ och produktutvecklings‐
processen Den  röda  tråden. Resultatet av en sådan  introducering ska och bör vara ett 
utökat idéarbete där nya behov, ny teknik och nya koncept kan tas fram och utvecklas 
(Figur 16). Då arbetet med hållbarhetsaspekter sker i den tidiga fasen av processen ska 
det arbetet bidra till en mer gedigen förstudie som kan ligga till grund för utveckling 
av kvalitativa, hållbara och säljbara produkter där fokus varit på användarens behov 

 
 
S
produktutveckling kan medföra är  i många fall defin tionen av  egreppet. Med detta 
arbete  och  de  checklistor  som  skapats  (kapitel  9.3  och  bilaga  16)  ska  innovatören 
kunna identifiera de egenskaper och mervärden som tillförts för att sedan kunna lyfta 
fram  dessa  i marknadsföring  eller  vid  upphandlingsförfaranden.  Till  exempel  kan 
innovatören konkret peka på om det  finns möjlighet  till anpassning av  inställningar 
och  gränssnitt  beroende  på  användare.  Då  finns  ett  hänsynstagande  i 
produktutvecklingen gentemot en god ergonomi  för använ aren  Vilket  tyder på en 
socialt  hållbar  produktutveckling. Men  det  kan  även  vara  så  enkelt  som  att  kunna 
presentera  en  komplett  innehållsdeklaration  för  de  komponenter  och material  som 
ingår  i  produkten  och  säkerställa  för  kunden  och  användaren  att  inga  farliga  och 

Figur 16 Den röda tråden med Hållbar utveckling introducerat. 

  60(67) 



 
 
 
 
giftiga material  som  kan  vara  skadliga  för människors hälsa  eller  för miljön  finns  i 
produkten. Detta är något som det ofta ställs krav på vid exempelvis upphandlingar 
men som det saknas kunskap om hos innovatörer och företag. Ekologisk hållbarhet är 
i många fall även den tyngsta biten i hållbar utveckling och det som lättast kan lyftas 
fram genom exempelvis miljömärkning.  
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10 Analys 
Att analysera ett begrepp som för många är mycket abstrakt har sina svårigheter. Men 
genom att bryta ner det i mindre beståndsdelar och därefter ta fram konkreta exempel 
har en förståelse och kunskap om vad hållbar utveckling innebär för en innovatör och 
produktutvecklare  av  teknik  för  vård  och  omsorg  kunnat  belysas.  Först  och  främst 
finns det en mängd  lagkrav och upphandlingskrav som måste uppfyllas. De har alla 
inverkan på produkten, dess  framtagning, användning och  slutligen även kassering. 
Det är grundstenen till att skapa användarvänliga, kvalitativa, hållbara och framförallt 
säljbara  produkter.  En  produkt  som  inte  motsvarar  grundläggande  lagkrav  och 
upphandlingskrav  kommer  aldrig  att  kunna  bli  en  framgång  på  en marknad  där 
säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet prioriteras högt. Därefter måste även  en 
rad  andra  aspekter beaktas  för  att  skapa  en hållbar produkt. Det  är många val och 
ställningstaganden som krävs  för att  lyckas bra med processen att  ta  fram en hållbar 
produkt. Då  kan  det  vara  en  stor  hjälp  att  ta  till  checklistor  för  funktionsanalyser, 
riskanalyser och livscykelkostnader. 
 
I  de  intervjuer  som  genomförts  har  det  visats  att  det  ofta  är  lika  viktigt  för 
produktutvecklaren att skapa en kvalitativ och hållbar produkt som tillför mervärden i 
form  av  bättre  ekonomi  på  lång  sikt,  lång  livslängd  och  användaregenskaper  som 
ligger över det förväntade värdet som att skapa en produkt som snabbt kommer ut på 
marknaden och ger vinst kortsiktigt. Att värna kunden och användarens intressen och 
behov  är det  långsiktigt  enda  alternativet vilket  i  sig  är  en plattform  för  en hållbar 
produktion  och  konsumtion.  Det  är  även  viktigt  för  de  egna  medarbetarna  inom 
företaget att känna sig delaktiga i ett arbete som grundas på goda värderingar och att 
fortsatt jobba för en hållbar utveckling. 
 

10.1  Fördelar och nackdelar 
De  koncept  och  verktyg  som  presenterats  i  detta  arbete  och  som  slutligen  utgjort 
resultatet  i denna rapport har givetvis såväl  fördelar som nackdelar. Många  fördelar 
kan genereras genom att noggrant utveckla och ta beslut som är baserade på kunskap 
och fakta som tas fram i de tidiga faserna i projektet. Innovationsprocessen är en lång 
och  tidsödande process men med  ett gediget  förarbete  och  en  omfattande  förstudie 
kan innovatören/produktutvecklaren förhindra att kostsamma ändringar måste göras i 
slutskedet av processen. Det kan dock  finnas  stora  svårigheter  i att ha kunskap och 
insikt  i alla delar av processen  så pass  tidigt som gör att  rätt beslut  tas. En oerfaren 
innovatör och produktutvecklare har många ställningstaganden att göra och då är det 
extra viktigt att utföra en förstudie så att bra och genomtänkta beslut tas. Det kan vara 
svårt att känna att det finns tid och engagemang till att sätta sig  in olika verktyg och 
modeller. Men  det  kan  vara  än mer  viktigt  att  använda  tillgängliga metoder  och 
checklistor  för  en  oerfaren  innovatör  och  produktutvecklare  då  detta  lyfter  fram 
behov, krav och möjligheter som kanske  inte var kända tidigare. Genom att använda 
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checklistan  för  hållbar  produktutveckling  i  kombination  med  riskanalysen  i 
hållbarhets‐FMEA’n  kan  innovatören  lyfta  fram  de  krav  som  myndigheter  och 
upphandlande organ ställer gällande hållbar utveckling. Det kan även ge upphov till 
nya  idéer  och  koncept utifrån  att vissa uppskattade  risker  leder  till  att  innovatören 
tvingas  till  omkonstruktion  eller  utveckling  av  vissa  funktioner.  Något  som  i 
slutändan leder till en bättre och mer hållbar produkt. 
 
Så för att sammanfatta det hela kan det sägas finnas stora fördelar med att arbeta med 
verktyg  och modeller  i  produktutvecklingsfasen,  helst  så  tidigt  som möjligt  för  att 
förstärka  kvaliteten,  hållbarheten  och  användarvänligheten.  Styrkan  i de  checklistor 
och hållbarhets‐FMEA som utvecklats under detta arbete är att de är såpass generella 
att de kan användas  för ett brett urval av produkter. Oavsett om den som  tillämpar 
verktygen är en van eller ovan användare kan resultatet  tillgodogöras processen och 
förstärka utvecklingsarbetet.  Fokus  kan då  även  läggas på de delar  av  utvecklings‐
arbetet som har störst inverkan på slutproduktens resultat istället för att lägga många 
och dyra timmar på saker som i slutänden är försumbara. 
 
Det finns naturligtvis även vissa svagheter i de verktyg som utvecklats. Dels finns det 
alltid en risk att resultatet i hållbarhets‐FMEA blir missvisande om bedömningen och 
kriterierna för bedömningen missuppfattas eller viktas felaktigt. Resultatet baseras till 
stor del på uppskattningar och med bristande erfarenhet kan det vara svårt att göra 
korrekta  uppskattningar.  Därför  är  det  viktigt  att  diskutera  hållbarhetsaspekternas 
påverkan  på  produkten  och  de  värden  som  sätts  in  formuläret,  i  en  grupp  med 
blandad kompetens och erfarenhet för att få ett mer tillförlitligt resultat.  
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11 Slutsatser och rekommendationer 
Målet att skapa ett verktyg och/eller ett direktiv för hur en innovatör kan arbeta med 
hållbar utveckling i innovations‐ och produktutvecklingsprocessen har uppfyllts. Dock 
har verktyget, hållbarhets‐FMEA inte prövats skarpt mot en innovatör eller testgrupp 
vilket skulle ha varit önskvärt. För att säkerställa att verktyget används på ett sådant 
sätt att syfte och mål med användandet uppfylls bör det ske med insikt om att det är 
ett  oprövat  verktyg  till  en  början.  Dock  är  FMEA  som  verktyg  inte  oprövat  utan 
snarare  ett  av  de  mest  använda  kvalitetsverktygen  för  produktutveckling  inom 
industrin  idag. Detta  bör  utgöra  en  god  grund  för  att  även  hållbarhets‐FMEA  ska 
kunna ge en bra indikation på risker gällande de aspekter som belyses i analysen. 
 
Förhoppningen  är  att  innovatörer  och  produktutvecklare  ska  kunna  använda 
checklistan och hållbarhets‐FMEA som ett stöd för en mer hållbar produktutveckling 
anpassad  för  att motsvara  de  lagkrav,  upphandlingskrav  och  kundkrav  som  ställs 
idag. Detta ska göras för att öka konkurrenskraften och få ut fler kvalitativa, hållbara 
och  användarvänliga  produkter  på  marknaden.  På  så  sätt  kan  en  mer  hållbar 
konsumtion och produktion gynnas samtidigt som den regionala tillväxten utökas.  
 
Checklistan  ska  användas  som  en  hjälp  och  ett  stöd  i  arbetet med  riskanalysen  i 
hållbarhets‐FMEA’n. Genom  att metodiskt  arbeta  igenom  alla  stegen  och  diskutera 
med  andra  personer  som  har  andra  kompetenser  så  ökar  den  gemensamma 
kunskapen och  fler  idéer, koncept och behov kan  lyftas fram. Ett sådant arbete  leder 
även  till  ökad  kompetens  genom utbyte  i  gruppen  samt  att  fler hållbarhetsaspekter 
kan komma fram. Både hållbarhets‐FMEA och checklistan är dynamiska verktyg som 
ska anpassas i takt med att nya lagkrav, nya marknadskrav eller kundkrav ställs.  
 
Under detta  arbetes  gång har  insikten  om  att  kunskapen  och  synsättet  runt hållbar 
utveckling  skiljer  sig  väldigt  starkt  mellan  olika  branscher.  De  intervjuer  som 
genomförts har bidragit  till att  förstärka min uppfattning att den allmänna bilden av 
hållbar utveckling är väldigt spridd. Många pratar om hållbar utveckling men har lite 
svårare att förhålla sig till vad det i verkligheten innebär. För många är det uteslutande 
den ekologiska hållbarheten som har varit utgångspunkt i hållbarhetsarbetet men min 
uppfattning är att det görs mycket omedvetet genom att använda sunt förnuft och ett 
logiskt  tänkande  i utvecklandet av nya produkter. Gemensamt  för de  flesta är viljan 
till att  förändra och  förbättra  förutsättningarna  för vår gemensamma  framtid genom 
att fokusera på den del som ligger den egna verksamheten närmast. Det tipset vill jag 
även  ge  till  innovatörer  och  andra  som  sysslar med  eller  kommer  i  kontakt med 
produktutveckling:  Motivera  era  val,  tänk  på  konsekvenserna  av  valen  och  ta 
långsiktiga  beslut,  det  ger  bättre  produkter  för  både  användare,  kund,  miljö  och 
tillverkare. Hållbara produkter som ger stor nytta för många är framtidens produkter. 
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INLEDNING 
Detta kriteriedokument utgör generella kriterier för medicin-teknisk utrustning. Miljökriterierna 
omfattar krav på att miljöavgift för miljöfarliga batterier är betald, att producentansvaret för 
förpackningar samt elektriska och elektroniska produkter uppfylls. Anledningen till att dessa 
lagkrav uppmärksammas beror på att efterlevnad och kännedom om dessa har bedömts som 
låg. Därför är det viktigt att Ni som upphandlare förvissar er om att anbudsgivaren klarar dessa 
lagkrav. Kraven utgör minimikrav. Utveckling av specifika kriterier för medicin-teknisk 
utrustning pågår, då även andra krav avseende exempelvis innehåll av farliga ämnen och 
resurs/mediaförbrukning tas med. Kriterier finns för dialys, EKG, defibrillator, diatermi och 
kommer inom kort för anestesi- och intensivvård. 

OMFATTNING 
Detta kriteriedokument omfattar generella kriterier för medicin-teknisk utrustning. För mer 
specifika kriterier, se www.msr.se/kriterier/sjukvard. 

SÅ HÄR ANVÄNDS KRITERIERNA I DOKUMENTET 
Kriterierna i detta dokument är framtagna i en bred förankringsprocess med olika intressenter 
och med ett helhetsperspektiv ur miljösynpunkt. Syftet är att hjälpa upphandlande 
organisationer att ställa relevanta miljökrav för detta produktområde. Dokumentet är inte tänkt 
att användas som en färdig bilaga som kan skickas ut tillsammans med förfrågningsunderlaget. 
Använd istället det kriterium eller de kriterier/nivåer som passar ert behov och era 
målsättningar. Eventuellt kan ett utvärderingskriterium ändras till ett obligatoriskt krav eller 
v.v. om detta är önskvärt (observera dock vilka effekter detta kan få på marknaden). 
Användaren måste anpassa layout och text etc. till den egna mallen samt ta bort de delar i 
dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. Viktigt är också att ange hur 
anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas (ev. 
egen svarsblankett). 
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A.   OBLIGATORISKA KRAV PÅ LEVERANTÖREN 
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del A för att anbudet ska 
kunna accepteras. 

A.1.   PRODUCENTANSVAR FÖR ELEKTRISKA/ELEKTRONISKA 
PRODUKTER 
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för 
elektriska och elektroniska produkter enligt förordning (2005:209) med ändringar, för 
offererade produkter. Detta kan bevisas genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens 
leverantörer i tidigare led är ansluten till El-Kretsen eller genom ett eget fungerade system. 
Anbudsgivaren eller anbudsgivarens leverantörer i tidigare led skall vara registrerad i 
Naturvårdsverkets EE-register. 

A.2.   PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGAR 
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för 
förpackningar enligt förordning (2006:1273) med ändringar1, för offererade produkter. 
Producentansvaret kan uppfyllas för offererad produkt genom att anbudsgivaren eller att 
anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till REPA-registret eller motsvarande, 
eller genom att anbudsgivaren har ett eget upprättat system2. 

B.   OBLIGATORISKA KRAV PÅ VARAN 
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del B för att anbudet ska 
kunna accepteras. 

B.1.   MILJÖAVGIFT FÖR MILJÖFARLIGA BATTERIER3  
Anbudsgivaren skall redovisa att denne har betalat miljöavgift för miljöfarliga batterier som 
ingår i utrustningen i enlighet med förordning om batterier (SFS 1997:645) med senaste 
ändring. 

VERIFIKATION AV KRAV OCH KRITERIER (A – B) 
Verifikationer, d.v.s. bevismedel, av att ställda krav och kriterier uppfylls begärs in tillsammans 
med anbudet, men kan också efterfrågas vid en uppföljning. Verifikation/intyg kan utfärdas i 
olika nivåer och ska vara spårbar till de produkter som upphandlas. Det säkraste och mest 

                                                      
1 Senaste ändring genom direktiv 2004/12/EG 
2 Kravet gäller för den som är producent enligt lagstiftningen, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar, till 
Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning. 
3 Miljöavgift för miljöfarliga batterier (definition enl. Direktiv 2006/66/EG med ändringar) skall betalas 
för alla batterier, även batterier som sitter fast i utrustning/ apparater. 
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trovärdiga är tredjepartsverifikation och det är möjligt att begära sådana verifikationer av 
anbudsgivare/leverantör. I annat fall kan ex vis en egendeklaration eller ett företagsintyg vara 
tillräckligt. Marknadsanalysen bör innehålla en undersökning av vilka typer av verifikationer 
som är mest använda inom aktuell bransch. 

En verifikation kan vara en tredjepartsverifikation, t.ex. miljömärkning i enlighet med ISO 
14024, certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 eller EPD i enlighet med ISO 
14025. Andra exempel på verifikationer är andrapartsverifierade eller egendeklarerade 
kvalitets- eller kontrollsystem, leveransavtal etc. t ex deklarationer i enlighet med ISO 14021 
eller likvärdiga former av verifikation. 

FÖRSLAG TILL VERIFIKATION FÖR A: OBLIGATORISKA KRAV PÅ 
LEVERANTÖREN 

A.1 VERIFIKATION 

Anslutningscertifikat till El-Kretsen eller genom ett eget fungerade system. Ett eget upprättat 
system för att uppfylla producentansvaret innebär att anbudsgivaren eller anbudsgivarens 
leverantörer i tidigare led bl.a. ska: informera kunder om sin skyldighet att ta emot uttjänta 
produkter, ta om hand de mottagna produkterna på ett miljöanpassat sätt samt lämna de 
upplysningar om innehållet som behövs för ett miljöriktigt omhändertagande. 

Redovisningen ska minst omfatta: 

1. En beskrivning av rutiner för insamling 

2. Var, av vem och hur det insamlade materialet behandlas. Ange vilken typ av miljö- eller 
kvalitetsrutiner som tillämpas och i tillämpliga fall att tillstånd/anmälan erhållits enligt 
miljöbalken 

För information ang. producentansvar för elektronik och vilka produkter som omfattas se: 
www.el-kretsen.se/. För att kontrollera att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i 
tidigare led är registrerade i Naturvårdsverkets EE-register, se lista över registrerade företag på: 
www.naturvardsverket.se/eeregistret 

A.2 VERIFIKATION 

Anslutningsintyg till REPA-registret och/eller Svensk glasåtervinning eller beskrivning av eget 
system för producentansvar. För att bedöma om ett eget system för producentansvar är fullgott, 
se Avfallsrådets Kriterier för lämpligt insamlingssystem, Bilaga 6 i rapport 5648 på 
Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer 

FÖRSLAG TILL VERIFIKATION FÖR B: OBLIGATORISKA KRAV PÅ 
VARAN 

B.1 VERIFIKATION 

Vid förfrågan ska anbudsgivaren/leverantören kunna styrka att miljöavgift betalas in till 
Naturvårdsverket för miljöfarliga batterier. Kontakta Naturvårdsverket ( tel: 08 698 10 00) för 
kontroll om anbudsgivaren/ leverantören betalar avgift enligt SFS 1997:645. 
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TILLÄMPNINGSANVISNINGAR OCH INFORMATION OM 
KRITERIERNA 

OBLIGATORISKA KRAV PÅ LEVERANTÖREN 
Dessa förslag till krav har en koppling till den tekniska förmåga och kapacitet som 
anbudsgivaren måste ha för att kunna utföra kontraktet med de miljökrav som finns föreslagna i 
detta dokument samt för att uppfylla relevant miljölagstiftning. 

OBLIGATORISKA KRAV PÅ PRODUKTEN(VARAN) 
Dessa förslag till krav sätter en lägsta acceptabla nivå av miljöprestanda. 

UTVÄRDERINGSKRITERIER 
Dessa förslag till utvärderingskriterier utgör en högre nivå av miljöprestanda än de 
obligatoriska kraven.  

Utvärderingskriterier kan enbart användas vid tillämpning av utvärderingsmodellen ”det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”. Utvärderingskriterier skall viktas (gäller som 
huvudregel vid upphandlingar över tröskelvärdena) i förhållande till varandra och varje 
kriterium ska poängsättas. Anpassa poängsättningen till er egen utvärderingsmodell, egen 
poängskala etc. Ur miljösynpunkt är det viktigt att miljöhänsyn viktas så högt som möjligt vid 
upphandlingen. 

Tillämpas ”lägsta pris” kan enbart de obligatoriska kraven användas, d.v.s. ta bort del C. 

UPPFÖLJNING  
Uppföljning av ingångna avtal är viktigt för att säkerställa att produkterna uppfyller de ställda 
kraven under kontraktsperioden. Uppföljning kan exempelvis göras genom att begära in olika 
former av verifikationer eller genom kontroll av levererade produkter. 

MOTIV TILL KRITERIERNA 

A.1 PRODUCENTANSVAR FÖR ELEKTRISKA/ELEKTRONISKA 
PRODUKTER 
Den 1 juli 2001 trädde förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter (SFS 2005:209) i kraft. Med producentansvar menas att det företag som säljer en 
produkt är skyldig att ordna så att produkten tas om hand när den är utsliten. Lagen säger bl.a. 
att konsumenten har rätt att utan kostnad lämna in en gammal produkt i samband med köp av 
en ny) och att producenten ska tillse att den tas om hand på speciellt, miljövänligt sätt. Det 
innebär att om kunden köper en ny TV så får han/hon kostnadsfritt lämna in en gammal TV, 
oavsett märke. Producentansvaret gäller för de elektriska och elektroniska produkter som anges 
i en bilaga till förordningen. Grovt sett omfattas varor som används i hushåll, på kontor, inom 
medicinteknik och på laboratorier. Däremot omfattas exempelvis inte en byggnads fast 
installerade utrustning eller fordon. 

Mer information på www.el-kretsen.se och www.elretur.se. 
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A.2 PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGAR 
Sedan den 1 oktober 1994 finns bestämmelser om producentansvar för förpackningar. De 
svenska reglerna bygger på gemensamma EG-direktiv. Alla företag som tillverkar, säljer eller 
importerar förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och 
återvinns. Denna skyldighet uppfylls vanligen genom att företagen ansluter sig till de 
materialbolag som näringslivet har bildat. Kunskapen om denna skyldighet brister dock, varför 
det kan vara bra att fästa uppmärksamhet på den i upphandlingsunderlaget. För mer information 
angående förpackningsproducentansvaret se: www.repa.se  

B.1 MILJÖAVGIFT FÖR MILJÖFARLIGA BATTERIER 
Enligt batteriförordningen (förordning SFS 1997:645) ska en avgift tas ut av den som 
yrkesmässigt hanterar eller importerar batterier. Skyldigheten gäller även dem som 
yrkesmässigt tillverkar och till Sverige för in varor som innehåller miljöfarliga batterier. 
Kunskapen om denna skyldighet brister dock, varför det kan vara bra att fästa uppmärksamhet 
på den i upphandlingsunderlaget. 

För mer information om miljöfarliga batterier se: www.naturvardsverket.se 

VERSIONSHISTORIK 

VERSION 1.0  
Första versionen. 

VERSION 1.1 2006-08-04 
 

VERSION 1.2 2007-11-16 
Förändringar i layout, inga förändringar avseende kraven. 
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LIVSCYKELKOSTNADER (LCC) – 
BESKRIVNING AV VERKTYGET 
OCH DESS PARAMETRAR 

LCC I UPPHANDLING 
Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg kan användas både under behovsanalysen och i 
anbudsutvärderingen för att klargöra den totala kostnaden för en produkt under den tid den 
kommer att användas. LCC-verktyget visar därmed på de verkliga kostnader som den 
upphandlande enheten kommer att behöva betala för en produkt som upphandlas. 

I behovsanalysen kan verktyget användas för att bättre planera sina inköp exempelvis för att 
klargöra kostnadsskillnaden för leasing eller inköp. Det kan också användas för att göra ett 
överslag på vad ett miljöanpassat alternativ kommer att kosta i jämförelse med en 
konventionell produkt – kanske leder det inte till en fördyring utan istället till en besparing! 

Om verktyget används i anbudsutvärderingen lämpar det sig bäst som ett utvärderingskriterium. 
Det krävs då att förfrågningsunderlaget tydligt beskriver de parametrar som ska ingå i 
beräkningen samt den dokumentation och de mätmetoder som ska tillämpas, så att det tydligt 
framgår vilken information anbudsgivaren ska tillhandahålla. Nedan finns ett exempel på vilka 
uppgifter som upphandlaren själv bör bidra med i förfrågningsunderlaget samt vilka uppgifter 
som bör begäras in från leverantörerna för att kunna genomföra utvärderingen.  

LEVERANTÖR UPPHANDLARE

Förutsättningar  

 • Antal år kalkylen omfattar (användningsår) 
 • Antal varor 
 • Kalkylränta i % 

Investeringar  

• Inköpspris 
• Kostnad för leverans av samtliga varor (SEK) 
• Återinvesteringar som behövs under de år som 

kalkylen omfattar 

 

 

 

Driftkostnader  

• Förbrukning (ex. liter/mil) eller effekt (kW) 
• Underhållskostnad per år enligt ex. tillverkarens 

rekommendationer (SEK) 

• Årlig genomsnittlig användning av varan 
• Beräknade driftpriser SEK/enhet 

Övriga kostnader  

• Skatt per år i SEK  
• Avvecklingskostnad i SEK  
• Garanti för återköp i SEK (Restvärde)  
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Av ovanstående parametrar är det viktigt att välja ut de delar som lämpar sig för den aktuella 
upphandlingen. De uppgifter som efterfrågas från leverantörerna måste också vara framtagna 
på ett standardiserat sätt för att möjliggöra en jämförelse. För exempelvis personbilar, 
varuautomater samt vitvaror finns standardiserade data som arbetats fram inom EU men för 
exempelvis storköksutrustning och större fordon saknas sådana data, vilket försvårar 
möjligheterna att ta fram information om driftkostnader. 

Viktigt är också att beskrivning finns angående uppföljning av det vinnande anbudet. 
Information om detta finns att tillgå i den ”Vägledning för Uppföljning” som finns under 
”Vägledningar” på Miljöstyrningsrådets hemsida. Vidare uppgifter inom detta område finner ni 
även i Miljöstyrningsrådets Verifikatrapport som finns under ”Våra rapporter”. 

DEFINITION OCH FÖRKLARING AV VERKTYGETS 
PARAMETRAR 
MSR:s verktyg för livscykelkostnader lämpar sig bäst för produkter som förbrukar energi under 
driftsfasen. För exempelvis fordon, belysning och kontorsmaskiner är drift och underhåll stora 
kostnadsposter under livscykeln och det är därmed viktigt att ta dessa kostnader vid 
upphandlingen. Verktyget är generellt och ska fungera för de flesta varor, dock kan vissa 
investeringar kräva mer anpassade kalkyler och vi hänvisar då till mer specificerade verktyg. 
En lista över sådana som andra organisationer har arbetat fram finns på Miljöstyrningsrådets 
hemsida om LCC under rubriken ”Övrig information och andra verktyg”. 

Verktyget analyserar en ekonomisk livscykel och inte en livscykel enligt ”vaggan till graven”, 
verktyget tar därmed endast med kostnader som belastar den upphandlande enheten och alltså 
inte andra miljökostnader som belastar samhället. För att säkerställa att investeringen blir 
miljöanpassad rekommenderar vi att verktyget används som ett komplement till 
Miljöstyrningsrådets miljökriterier, förslagsvis som en del i behovsanalysen eller som ett 
utvärderingskriterium. 

I kalkylen kan användaren själv fylla i de parametrar som behövs för beräkningen och alla de 
kostnader som uppstår under ägandetiden inkluderas. I verktyget finns röda flikar med 
exempel, nedan finns dock förklaringar av några parametrar i verktyget: 

• Parametrarna ”Antal användingsår” samt ”Antal” är de enda parametrarna i verktyget som 
måste fyllas i för att för att definiera grundförutsättningarna för beräkningen. 
Upphandlande enhet står för denna information. 

• Som kalkylränta fylles den ränta i som används internt inom den upphandlande enheten 
och denna kan således variera beroende på organisation.  

• Möjlighet finns att fylla i totala investeringskostnader eller att periodisera 
investeringskostnaderna. Periodisering används främst då återinvestering är nödvändig om 
en produkt ex. inte håller hela användningsperioden eller om det gäller ett leasingavtal. 

• Möjlighet finns att välja om man vill fylla i total driftkostnad per år eller specificerade 
driftkostnader. Specificerade driftkostnader kräver att leverantören kan lämna 
energiuppgifter om förbrukning eller effekt. Dessa data måste vara framtagna/uppmätta på 
ett standardiserat sätt för att möjliggöra en jämförelse. 

• Underhållskostnaden bör vara den genomsnittliga kostnaden för service och underhåll 
med fördel enligt tillverkarens rekommendationer eller liknande. 

• Avvecklingskostnader kan vara kostnader för avfall eller andra kostnader ägaren kommer 
att få vid användarperiodens slut. 

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Livscykelkostnadsanalyser-LCC/Externa-verktyg/
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• Restvärdet är en mycket osäker parameter eftersom det inträffar så långt in i framtiden. 
Om denna används i utvärderingen bör ett, från leverantören, garanterat återköpsvärde 
användas. 

NUVÄRDE Exempel: 
1000 kr sätts in på ett 

bankkonto till 5 % 
ränta. Dessa pengar 

kommer om två år ha 
vuxit till 1100 kr. 
Nuvärdet är dock 

1000 kr. 

För att kunna jämföra framtida kostnader med dagens används nuvärdemetoden för att räkna 
om investeringens samtliga förväntade utbetalningar samt eventuella intäkter till ett nuvärde. 
Detta för att en krona idag har ett annat värde än en krona imorgon då kronan idag kan 
investeras eller på annat sätt ge avkastning. Samtliga framtida kostnader räknas därför om till 
tidpunkten för köpet. Hur mycket de framtida kostnaderna räknas ned beror på hur stor 
räntesats som väljs och denna kan därmed ha stor betydelse för den slutliga totalkostnaden. En 
hög ränta påverkar därmed drift- och underhållskostnaderna och tillskriver dessa mindre 
betydelse i den totala kalkylen. 

KÄNSLIGHETSANALYS  
Räntan är därmed en osäker faktor i sammanhanget. Kalkylen kommer att förändras beroende 
på vilken kalkylränta som används. Räntan varierar något mellan olika verksamheter och bör 
tas fram inom organisationen. Räntan kan också justeras ned med avseende på inflation till s.k. 
realränta och om organisationen vill inkludera inflation i beräkningen ska realränta användas i 
fältet ”kalkylränta”. För att få en förståelse för hur kalkylräntan påverkar den slutgiltiga 
kostnaden finns en känslighetsanalys inkluderad i LCC-verktyget som visar hur kostnaden 
skulle se ut om man inte använder sig av kalkylränta, alltså om denna vore 0 %. 

Realränta =  
Ränta - Inflation 

En annan osäkerhet är driftkostnaden, vilket kan komma att förändras i framtiden. En 
prisförändring, såsom en höjning av elpriset, kan påverka kalkylens värde avsevärt och därför 
tillhandahåller verktyget även en känslighetsanalys för denna parameter, som visar hur den 
totala kostnaden påverkas om driftkostnaderna ökar med 20 %. Denna siffra är på intet sätt en 
uppskattning om hur mycket driftpriserna i verkligheten kommer att förändras utan visar på 
parameterns känslighet för eventuella förändringar. 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor som påverkar kostnadsbilden är antal år produkten ska 
användas. Detta kan vara ekonomisk livslängd eller den totala livslängden produkten kommer 
att finnas i sitt befintliga skick. Beroende på vad man väljer kan restvärde eller 
avvecklingskostnader tas med i modellen. Livslängden måste definieras av upphandlaren och 
kommer att ha betydelse för den slutliga totalkostnaden då grundinvesteringen kostnadsmässigt 
blir mindre betydelsefull ju fler år som produkten används. 
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BILAGA 3 

CHECKLISTA FUNKTIONSANALYS (NUTEK Företagarguiden) 
Avsikten med funktionsanalysen är att stimulera till ett kreativt nytänkande. Miljömässigt är 
det centralt att kunna hitta produkt‐ och tjänstelösningar som ger maximal nytta till minimal 
miljöbelastning d.v.s. så klokt som möjligt uppfylla kundens behov. Funktionsanalysen kan 
kompletteras med ekostrategihjulets steg ”optimera funktion”.  
 
Gör så här:  
1. Fyll i egen information.   
2. Spara dokumentet. 
3. Plocka upp listan i ett senare steg och komplettera med ny information.  
 

Frågor för funktionsanalys: Fyll i svar  

1. Vilket behov ska tillfredsställas? Vad är 
produktens/tjänstens huvudfunktion? Ser 
behoven olika ut för olika kundgrupper, till 
exempel beroende på ålder, kön eller etnisk 
bakgrund? 

 

2. Vilka är eventuella tilläggsfunktioner?    
3. Uppfyller produkten/tjänsten dessa 

funktioner tillfredsställande?  
 

4. Är produkten/tjänsten del av ett större 
produktsystem? 

 

5. Om ni utvecklar tjänster: Vilka varor och 
aktiviteter behövs för att kunna utföra 
tjänsten? (Blir det många varor/aktiviteter 
här kan ni behöva göra en egen 
funktionsanalys för var och en av dem.) 

 

6. Finns det mer effektiva sätt att uppfylla den 
önskade funktionen? 

 

Kan produkten/tjänsten eller delar av den 
ersättas av annan typ produkt eller tjänst, 
som fyller samma funktion?  
 

Vilka positiva/negativa miljöaspekter kan 
detta få? 

 

7. Kan produktens funktion utökas för att 
tillfredsställa kundens behov bättre? 

 

8. Kommer kundens behov att förändras i 
framtiden? 

 

9. Kan detta föregripas genom att göra en 
produktförändring redan nu? 
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BILAGA 4 

Flödesschema av funktionsanalys för process 
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BILAGA 5 

Flödesschema för funktionsanalys för produkt (mål med processen) 

 



BILAGA 6
Standard FMEA-formulär

SYSTEM FMEA: 

No Funktion/ Komponent Felsätt Feleffekt Felorsak Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys
Frekv Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommentarer:  

Kriteria för bedömning av felintensitet Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Kriteria för bedömning av upptäckssannolikhet
Värdering Värdering Värdering

Osannolikt att fel kan uppträda 1 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 1 Fel som alltid uppmärksammas 1
Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten men intakt funktion 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt 2 - 4
Låg sannolikhet för fel 4 - 5 Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5 - 7
Viss sannolikhet för fel 6 - 7 Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven funktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9
Hög sannolikhet för fel 8 - 9 Allvarligt risk för personskada 10 Osannolikt att fel upptäcks 10
Mycket hög sannolikhet för fel 10

XIV



BILAGA 7
Miljöeffektanalys EEA formulär enligt KEE-metoden

Nr Livscykelfas Aktivitet Miljöeffekt k i l a m s kf p EPN/F Rekommenderad åtgärd Miljöeffekt k i l a m s kf p EPN/F Ansvarig avd.

Del 1: Miljökrav Värdering: Del 2: Ekologi Värdering: Del 3: Förbättringsmöjlighet Värdering:
K = kundkrav 0 = finns ej M = mängd 1 = försumbar kvantitet/mängd eller KF = kostnad för förändring 1 = Den ekonomiska insatsen är hög

1 = vet ej otillräcklig kunskap om kvantitet/mängd. i förhållande till den förväntade miljö-
2 = krav finns nu eller kan komma 2 = Viss kvantitet/mängd eller inget att förbättringen.

jämföra med/relatera till. 2 = Den ekonomiska insatsen står i
I = interna krav 0 = finns ej 3 = Klart dominerande kvantitet/mängd proportion till bedömd miljöförbättring

1 = krav finns nu eller kan komma 3 = Den ekonomiska insatsen är låg 
A = allvarlighet 1 = Skadar varken människors hälsa, stör i förhållande till den bedömda miljö-

L = lagkrav 0 = finns ej den biologiska mångfalden eller slösar förbättringen.
1 = krav finns nu eller kommande med naturresurser.

2 = Skadar antingen människors hälsa, stör P = påverkansmöjlighet 1 = Ingen eller låg möjlighet att 
A = allmänhetens krav 0 = finns ej den biologiska mångfalden eller slösar förbättra.

1 = vet ej med naturresurser. 2 = Viss möjlighet att förbättra.
2 = krav finns nu eller kommande 3 = Skadar både människors hälsa, stör 3 = Stor/mycket stor möjlighet att 

den biologiska mångfalden och slösar förbättra.
med naturresurser.

Sida nr.  AvÖvrig info Uppföljningsdatum

Livscykel Miljökarakteristik Del 1 Del 2 Del 3

Projekt Leverantör

Värderingsdel Åtgärdsdel

EEA ledare EEA deltagare

Värdering [Del 1, 2, 3]Åtgärdsförslag Genomförande
Anmärkningar

Miljöeffektanalys - EEA     [KEE-metoden]    
Artikelbenämning Artikelnummer Funktion / Nyttofunktion Datum UtgåvaRitn. Nr

Inventeringsdel

XV
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BILAGA 8 

Frågor till Per Olofsson, teknisk chef Proton Caretec (2008-04-28) 
 
Vad är ditt spontana intryck av er satsning på miljöanpassad produktutveckling? 

 
‐  Jag upplever att marknaden har  svårt att  förstå varför vi gör denna  satsning, det 
finns en stor brist på kunskap. 

 
 
Vilka var de största svårigheterna vid införandet av det nya tänket? Har ni tagit in extern 
hjälp för införande av nya verktyg och metoder eller har ni satsat på intern utbildning? 

‐ Det finns naturligtvis massor med svårigheter. Vi har både extern konsulthjälp och 
intern utbildning av personal. 

 
 
Hur har gensvaret och tongångarna varit hos personalen? 

‐ Personalen är  intresserad eftersom det upplevs  som att man  jobbar på ett  företag 
som satsar.  

 
 
Vilken är er utgångspunkt när det gäller produktutveckling? (Användarbehov, marknad, 
teknikutveckling etc.)  
 
 
Hur har ni lyckats kommunicera de miljömässiga fördelarna med e‐bed och har det gett er 
några större ekonomiska vinster? 

‐ Vi har  inte  lyckats att  få marknaden att  förstå dess  fördelar och någon  förbättrad 
ekonomi har vi inte upplevt efter satsningen. 

 
 
Upplever ni att ni har ett försprång gentemot konkurrerande företag när det kommer till 
upphandlingar? 

‐  Vår  upplevelse  är  att  en  upphandling  i  dag  inte  tar  någon  hänsyn  till  detta 
överhuvudtaget. Det är bara pengar som gäller och där är det billigast möjliga som 
gäller. Så tyvärr har vi inte upplevt något försprång gentemot konkurrenter. 
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BILAGA 9  

Intervju med Bernt Svensson, Vice president R&D ASKO (2008-04-24) 
 
Vad är ditt spontana intryck av er satsning på miljöanpassad produktutveckling? 

‐ Vi ser inte detta som en ny satsning utan något vi har förvaltat under de drygt 50 år 
som företaget har existerat. Sedan vår grundare startade företaget har vårt mål varit 
att producera produkter med god hållbarhet och  livslängd  i kombination med bra 
prestanda och bra förbrukningsvärden. Sedan har vi naturligtvis under alla dessa år 
försökt  att  anpassa  oss  till  olika  standarder  och  presentera  resurssnåla  produkter. 
Detta har lett till att vi sedan starten av leveranser av våra diskmaskiner till USA har 
varit det mest  energieffektiva varumärket och  även vunnit många priser  för detta, 
vidare var  vi den  första diskmaskinen  som kunde diska  en  full  last under  10  liter 
vatten i Europa. (Detta är inte minst viktigt i våra leveranser till Australien som lider 
enorm  brist  på  just  vatten.)  I  Norden  har  vi  varit  den  första  och  enda 
vitvarutillverkaren  vi  vår  kund  Elektroskandia  och  varumärket  Cylinda  som  har 
Svanen  godkända  tvättmaskiner  och diskmaskiner på marknaden. Det  som  viktigt 
med  Svanen  är  att  deras  krav  verifieras  av  en  tredjepartskontrollant  samt  att  det 
berör  allt  från  produkt,  produktion  och  ingående  material.  Noterbart  är  att  vår 
produktion  i  Vara  troligen  är  en  av  de  renaste  i  världen  vad  berör  en 
vitvarutillverkare. 

 
Vilka var de största svårigheterna vid införandet av det nya tänket? Har ni tagit in extern 
hjälp för införande av nya verktyg och metoder eller har ni satsat på intern utbildning? 

‐ Vi har inte sett detta som ett nytt tänkande utan en vidareutveckling under alla år 
sedan  starten.  Faktum  är  att  vi  är mer  tveksamma  till de  företag  som nu plötsligt 
genom en satsning blir ”gröna”. För oss har alltid en resurssnål verksamhet varit en 
effektiv enhet och därigenom en miljövänlig. Men naturligtvis har detta medfört att 
vi måste utbilda oss och införa nya metoder, exempel är ISO 14000, Utbildning i det 
naturliga  steget,  fortlöpande  utbildning  i  nya  standarder  samt  Lean  produktion. 
Utbildningar har varit både interna och externa. 

 
Hur har gensvaret och tongångarna varit hos personalen? 

‐ Min uppfattning är att detta aldrig har skapat några debatter utan mer eller mindre 
setts som en naturlig del i arbetet, naturligtvis med drivning av några eldsjälar. 

 
Vilken är er utgångspunkt när det gäller produktutveckling? (Användarbehov, marknad, 
teknikutveckling etc.)  

‐ Som  tillverkare måste man  idag se  till många olika kundbehov som alla har olika 
krav  vi  en  kundkedja.  Kunder  är  distributionsbolag,  återförsäljare,  slutkund  (dvs 
konsumenten),  myndigheter,  testinstitut,  miljöorganisationer  och 
konsumentorganisationer. Alla har sina unika krav. Till detta kommer även  logistik 
och produktion samt samhällskrav via kommun mm. 
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Hur  har  ni  lyckats  kommunicera  de  miljömässiga  fördelarna  med  era  Svanenmärkta 
produkter och har det gett er några större ekonomiska vinster? 

‐ Svanenmärkta produkter har varit ett av de viktigaste argumenten vid  försäljning 
av våra produkter i Norden under de senaste åren och bidragit till en bibehållen eller 
ökad försäljning. 
Det  krävs dock  en  ökad prisbild  eller  försäljning  eftersom  SIS miljömärkning  som 
hanterar  Svanen  tar  en  avgift  per  såld  produkt  för  att  finansiera  sitt  arbete  och 
administration, vilket naturligtvis fördyrar våra produkter något ut till konsument. 
Större ekonomiska vinster handlar det inte om i vår bransch som är hårt prispressad, 
men det ger oss en möjlighet att fortfarande kunna tillverka dessa produkter i Sverige 
när våra konkurrenter har  flyttat  sin produktion  till  lågkostnadsländer och då ofta 
med lägre miljökrav och miljöskydd. 

 
Upplever  ni  er  position  gentemot  konkurrerande  företag  och  hur  ser  efterfrågan  ut  på 
miljömärkta produkter av den här typen? 

‐ Vi ser vår position som positiv och vi har en god efterfrågan på våra produkter, men 
oroas ju samtidigt av företag som nu plötsligt blir ”gröna” och där budskapet mer är 
marknadsföring än en stabil grund att stå på. 
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BILAGA 10 

Intervju med Stephen Copp, produktutvecklare för kläder på Lundhags 
Skomakarna AB i Järpen. (2008-03-26) 
 
Hur  arbetar  Lundhags  med  hållbar  utveckling?  På  vilket  sätt  representeras  det  i  era 
produkter? 
 

‐ Hållbar utveckling är den viktigaste delen i vårt utvecklingsarbete. Men vi använder 
sällan begreppet hållbar utveckling och har  ingen uttalad miljöprofil men det är åt 
det hållet vi arbetar. Vi arbetar med bra material som har liten miljöpåverkan men då 
det kan vara svårt att  lova att  ingen negativ miljöpåverkan finns väljer vi  istället att 
visa att vi  jobbar  för en mindre miljöpåverkan  för att  inte riskera en granskning av 
sådant  vi  inte  kan  påverka. Genom  att  skapa  en  nyanserad  bild  där man  skapar 
produkter  med  lång  livslängd  visar  vi  på  att  det  inte  är  tvunget  att  använda 
naturmaterial  eller  ekologiska  material  som  färdas  långt  för  att  vara  ekologisk 
hållbart.  Vi  vill  istället  bidra  till  en  mer  hållbar  konsumtion  där  kunden  får  en 
produkt att  leva med och slita på under en  lång  tid. Vi har även  tidigt satsat på en 
tygimpregnering utan bestående miljöpåverkan. 

 
Hur  kommer  er  satsning  på  hållbara  produkter  fram  till  kunden?  Finns  det  någon 
kundnytta inlagt i det begreppet? 
 

‐ Kundnyttan är en stark parameter hos Lundhags. Men det är sällan som krav tas in 
direkt  från kunden, utan utvecklingen utgår  ifrån personalen. Alla  som  arbetar på 
Lundhags med  produktutveckling  har  själva  ett  stort  friluftsintresse  och  använder 
Lundhags produkter. Därför väljer vi att utgå från våra egna specifika behov, tankar 
och  intressen  för  att  skapa kundnytta. Vi väljer  även  att  inte  titta på konkurrenter 
eller  trender utan  väljer neutrala, hållbara  färger  och  snitt  för  att  skapa produkter 
som håller längre vilket vi anser ger kunden en bättre produkt. En hållbar produkt tål 
att slitas och tvättas under lång tid och kunden får igen den insats man lagt på ett lite 
högre  pris  till  början  under  produktens  hela  livstid  och  det  är  starka mervärden, 
kvalitet,  hållbarhet  och  lönsamhet  i  längden. Det  finns  även  en medvetenhet  i  att 
lägga  prisnivån  lite  högre.  På  det  sättet  skapas  även  en  förväntan  på  en  hållbar 
produkt som man blir rädd om och vårdar länge samtidigt som det innebär att vi inte 
säljer fullt lika många produkter. 

 
‐ Vi  har  även  valt  att  slå  ihop  produktutvecklingen,  säljavdelningen  och 

marknadsavdelningen  för att avdelningarna  lättare ska kunna komminucera och på 
så sätt kunna göra det tydligare för kunden vad vi kan erbjuda.  

 
Hur hållbar är er produktion? Finns det långa transportsträckor? 
 

‐ Det  är  beroende  på  produkt  men  på  det  stora  hela  ser  det  bra  ut.  Alla  våra 
långfärdsskridskor  tillverkas  i Sverige, här  i Järpen. Kängorna  tillverkas  till cirka 30 
% här  i Järpen och den övriga produktionen  ligger  i Portugal. När det gäller kläder 
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tillverkas ungefär hälften i Europa och hälften i Asien. Alla ryggsäckarna tillverkas i 
Vietnam då de är de överlägset bästa på att tillverka kvalitativa ryggsäckar. Överlag 
känns det bra att så pass mycket av produktionen ändå ligger i Europa. När det gäller 
kängorna har vi även satsat på reparerbarhet, vilket innebär att när sulan är utsliten 
kan man för en billig peng skicka skorna hit till Järpen och vi byter ut sulan till en ny. 
Detta medför en förlängd livslängd på ca 6 år. Det är hållbar konsumtion för oss. 

 
Finns det någon miljömärkning eller liknande på era produkter? Hur ser lagkraven ut 
för tillverkning av kläder? 
 
‐ Alla  våra  produkter  är CE‐märkta  enligt  de  direktiv  som  finns, men  ingen  annan 

märkning då vi inte har någon uttalad miljöprofil. I övrigt finns det väldigt få lagkrav 
på  tillverkning  av  kläder  och  skor.  Kemikalieinspektionen  har  nyligen  tagit  fram 
direktiv  gällande  kemikalier  i  textila  material.  Så  nu  arbetar  vi  för  att  ta  fram 
förteckningar över de material vi använder. Det ger oss även ytterligare parametrar 
att arbeta efter i de materialval som görs. 
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BILAGA 11 

Intervju med Viveca Reimers, miljösamordnare på Westma, Västra 
Götalandsregionens inköpsorganisation. (2008-04-14) 

I enlighet med de konkurrensvillkor som regleras av konkurrensverket står att företag ska 
ha  lika  förutsättningar  att  konkurrera. Hur  kommunicerar  ni  till  små‐  och medelstora 
företag  när  det  beslutas  om  nya  krav  och  riktlinjer?  Exempelvis  ökade  krav  på  socialt 
ansvar och miljöanpassade produkter? 

- Ett  exempel  är  när  vi  beslutade  att  ställa  större  miljökrav  vid  upphandling  av 
inredning.  Kraven  skulle motsvara  kraven  för  de miljömärkningar  som  finns  för 
produktgruppen.  Då  gjordes  en  förberedande  kartläggning  genom  en  enkät‐
undersökning hos  företag  i möbel‐ och  inredningsbranschen. Detta genomfördes ca 
ett år före upphandling skulle ske och svaren var mycket positiva, dels därför att de 
flesta   motsvarade  kraven  väldigt  bra  och  framförallt  de  små  företagen  och  dels 
därför  att  företagen blev glada  för  att någon äntligen  frågade  efter miljöanpassade 
produkter.  Annars  genomförs  även  leverantörsträffar  inför  upphandling  där  en 
dialog förs mellan företag. Exempelvis för förbrukningsvaror  till vården. Där är det 
nästan uteslutande stora aktörer. Vi försöker samla branschen inför upphandling av 
en produktgrupp. 

Finns det någon prioriteringslista när det gäller krav vid upphandling som ligger utanför 
de  generella  kraven?  Exempelvis  när  det  gäller  pris,  miljöanpassning,  socialt 
ansvarstagande, funktion, prestanda, hållbarhet etc.? 

- Det  finns  ingen  generell  prioriteringslista  utan  det  är  specifikt  för  varje 
produktgrupp. Men miljökrav  ställs  vid  alla upphandlingar.  Sedan  finns det  vissa 
prioriterade  produktgrupper  där  miljökraven  är  mer  viktiga  och  ska  skapa  ett 
miljömervärde. Gemensamt  för  alla  upphandlingar  är  att det  finns  skall‐krav  som 
måste  uppfyllas  för  att  överhuvudtaget  komma  på  tal.  Utöver  dessa  finns  sedan 
diverse utvärderingskriterier  som  gallrar  och  ger underlag  för  beslut.  Skall‐kraven 
ska täcka upp krav såsom säkerhet, kvalitet etc.som aldrig får tummas på. 

Hur följs ställda krav upp för att se att de verkligen efterlevs? 

- Avtalsvård är ett moment som ingår i inköpsprocessen. Sedan kan det vara svårt att 
följa upp i samma grad som man skulle vilja. Men vi gör så gott det går och avsätter 
tid  för  uppföljning. Marknaden  i  sig  är  ju  även  självsanerande  och  den  som  inte 
motsvarar krav och står emot konkurrens klarar sig inte i längden. När det gäller de 
nya kraven på socialt ansvarstagande som förväntas beslutas om snart upprättas en 
code of conduct med leverantören där ett särskilt kontraktskrav ställs upp, det blir en 
komplettering  till skall‐kraven och de måste uppfyllas. Vi upplever att  industrin är 
van vid detta och har  jobbat  länge med det. Till en början kommer detta gälla vid 
upphandling av förbrukningsvaror till vården och textilier. Vi börjar där och hoppas 
att kunna utöka det  till andra grupper  så  småningom. För att klara av uppföljning 
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och  kontroll  kommer  vi  att  samarbeta med  Stockholms  läns  landsting  och Region 
Skåne där de redan har påbörjat detta arbete. 

Hur ser fördelningen av upphandling av medicinstekniska produkter ut mellan små‐och 
medelstora  företag  i  jämförelse  med  stora  företag?  Har  en  liten  aktör  någon 
konkurrenskraft? 

- När det gäller ramavtal ställs krav på en stabilitet hos leverantören. Även då volymen 
är hög så måste det vara leveranssäkert. Sedan utför vi även tester av nya produkter 
för att se att de motsvarar ställda krav. Jag upplever det som att även små företag har 
en god chans att konkurrera men det varierar såklart beroende på produktgrupp. 

Hur  stort  inflytande  har  personal/användare/brukare  i  upphandlings‐  och 
inköpsprocessen när det gäller medicintekniska produkter? 

- I  den  nya  inköpsprocess  som  införts  baseras  hela  inköpsproceduren  på  att 
verksamheterna styr. De ingår i upphandlingsförfarandet och kan på så vis påverka 
de upphandlingar  som  sker. När det gäller att  få  in  feedback  från verksamheterna 
gällande  befintliga  eller  testade  produkter  framkommer  det  väldigt  snabbt  om  en 
produkt inte motsvarar förväntningar och krav. 
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Hållbar produktutveckling – koncept 1

Kommentarer:

Det finns många parametrar 
som påverkar en produkts 
säljbarhet, kundnytta och 
hållbarhet. Genom att arbeta 
med var och en av dessa 
parametrar och beakta 
underliggande faktorer utifrån 
ett kundnyttaperspektiv (se 
bild 2) kan mervärden 
tillkomma och öka säljbarhet 
och hållbarhet hos produkten. 

BILAGA 12
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Hållbar produktutveckling – koncept 1

Kommentarer:

De underliggande lagren av 
faktorer som alla påverkar 
ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och 
social hållbarhet. Fokus och 
utgångspunkt är alltid 
kundnytta. 



Hållbar produktutveckling – koncept 2
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Hållbar produktutveckling – koncept 2
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Hur påverkar dessa krav 
produkten och dess 
användning?
Producentansvar – Krävs 
anslutning till Repa?
Fundera över förpackningens 
utformning, material, 
nödvändighet etc. 

Lagen om ekodesign – Fundera 
över effektiviteten och säkerställ 
om tredjepartsprovning krävs för 
energiklassificering.

Miljöbalken – Hushållning av 
material, skydd av värdefulla 
natur- och kulturmiljöer, skydd av 
människors hälsa och miljö, 
bevarande av den biologiska 
mångfalden, främjande av 
återvinning och återanvändning.

Vilka miljörelaterade krav 
ställs vid upphandling? 
Skallkrav – Vilka skallkrav finns 
för aktuell produktgrupp? 
Kontrollera och säkerställ att de 
uppfylls.

Innehållsdeklaration – Säkerställ 
att inga giftiga eller förbjudna 
ämnen finns i material, 
förpackning, färg eller annat. 
Dokumentation kan krävas från 
kemikalieinspektionen. 

Certifiering och miljömärkning –
Ställs krav på certifiering eller 
finns det krav som motsvarar 
någon miljömärkning? Kan 
miljömärkning vara ett alternativ 
för att arbeta för kontinuerlig 
förbättring? Säkerställ om det 
krävs tredjepartsprovning och 
dokumentation.

Hur ser produktens livscykel 
och kretslopp ut och vilka val 
kan göras för att ge minsta 
möjliga miljöpåverkan? 
Materialval – Optimera 
materialvalet utifrån 
kravspecifikationen. Tänk även 
på om det är nedbrytbart, 
förnyelsebart, återvinningsbart 
etc.
Transporter – Minimera antalet 
transporter mellan faserna och 
använd båt eller järnväg i första 
hand före flyg och lastbil.
Förpackningar – Fundera över 
nödvändighet, storlek, material, 
återvinningsbarhet, 
transporterbarhet, exponering 
etc.
Energiförbrukning – Hur mycket 
energi krävs vid råvarutillverkning 
och produkttillverkning? Hur 
mycket energi krävs under 
användningsfasen? Finns 
möjlighet till optimering eller 
användning av förnyelsebara 
energikällor?
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Hur hanteras resurser på ett 
effektivt sätt vid framställning 
och användning?

Energiförbrukning – Hur mycket 
energi krävs vid användning? 
Finns valmöjligheter som 
påverkar energiåtgången? Hur 
stor arbetsinsats krävs vid 
användning i relation till andra 
alternativ? Jämför och 
dokumentera, använd oberoende 
part om det krävs.

Reparerbarhet – Finns möjlighet 
till förlängd livslängd genom 
reparation? Kan produkten eller 
någon av dess delar 
återanvändas? Erbjuds support 
eller service vid önskemål?

Uppgradering – Finns möjlighet 
till förlängd livslängd genom att 
uppgradera prestanda när senare 
generationer av produkten tas 
fram? Kan utseende förändras 
om önskemål finns och finns 
möjlighet till support vid behov? 

Hur ser den långsiktiga 
utvecklingen ut?
Plattform – Finns utrymme för en 
vidareutveckling av tekniken eller 
ny appliceringen av tekniken? 
Finns det en plattform att bygga 
på inom nya sektorer eller 
användargrupper?

Gränssnitt – Utvärdera hur 
gränssnittet mellan användare 
och produkt fungerar. Utveckling 
och förändring i gränssnitt kan 
öka produktens livslängd, 
användbarhet och 
användarvänlighet.

Hur kan produktion och 
konsumtion gynna tillväxt utan 
negativ påverkan?
Lönsamhet – Hur lönsam är 
investeringen långsiktigt? Visa på 
de faktiska besparingar kunden 
gör genom sin investering i 
kostnader, arbetsinsats, minskad 
sjukfrånvaro, energiåtgång etc. 
Jämför gärna med de befintliga 
alternativ som kunden använder 
idag.

Varumärke – Med en kvalitativ, 
kostnadseffektiv och 
konkurrenskraftig produkt skapas 
förtroende hos kunden. 
Mervärden som måste tas tillvara 
och vårdas. Ge kunden möjlighet 
att ge feedback och föra dialog.
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Hållbar produktutveckling – koncept 2
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Hur påverkas arbetsmiljön vid 
användning av produkten? 
Hur ser arbetsmiljön ut under 
utveckling och tillverkning?
Ergonomi – Finns risk för negativ 
påverkan på den fysiska och 
psyko-sociala arbetsmiljön? Kan 
produkten på något sätt uppfattas 
som stötande eller kränkande 
under användning eller kan 
produkten ge fysiska skador vid 
frekvent- eller felanvändning? 
Utför fälttest.

Säkerhet/Integritet – Kan 
användaren känna trygghet, 
bekvämlighet och säkerhet i sitt 
användande av produkten? Utför 
fälttest.
Bidrar produkten till ett ökat 
välbefinnande vid användning?
Gör jämförelse med liknande 
produkter och utvärdera resultat 
utifrån känsla. 

Finns det sociala krav vid 
upphandling?
Skallkrav – Finns krav om en 
kontrollerad tillverkning med 
rättvisa villkor för arbetare? 
Kontrollera underleverantörer och 
tillverkare i största möjliga mån. 
Dokumentera och besök om 
möjligt för upprättande av avtal. 

Uppförandekod – Kan det vara 
aktuellt att upprätta en 
uppförandekod gentemot 
underleverantörer? Fundera över 
socialt ansvarstagande och vad 
det innebär.

Rättvisemärkning – Kan 
rättvisemärkning av produkter 
vara en bra lösning? Kontroller, 
dokumentation etc. från 
oberoende part kan krävas.

Vad innebär Design för alla 
för din produkt?
Tillgänglighet – Är produkten 
tillgänglig för alla? Är det lätt att 
fysiskt komma åt produkten? 
Krävs utbildning eller omfattande 
instruktioner för användande? 
Kan en kompletterande utbildning 
erbjudas eller kan användaren få 
instruktioner på något annat sätt?

Flexibilitet – Finns möjlighet för 
modifikation av produkt vid 
ändrade användarförhållanden?

Användarvänlighet - Kan 
produkten användas av alla 
oberoende av kön; styrka, storlek, 
kultur etc.? 
Kan produkten användas av alla 
oberoende av ålder; styrka, 
storlek, greppförmåga, syn etc.?
Kan produkten användas av alla 
oberoende av etnisk tillhörighet, 
religion etc.?
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Hållbar produktutveckling – koncept 3

Ek
ol
og
is
k 

hå
llb
ar
he

t
Ek
on

om
is
k 

hå
llb
ar
he

t
So
ci
al
 

hå
llb
ar
he

t

Grundläggande lagkrav

Upphandlingskrav

Produktlivscykel

•Lagen om ekodesign
•Producentansvar

•Miljöbalken

•Skallkrav
•Innehållsdeklaration

•Certifiering
•Miljömärkning

•Materialval
•Transporter

•Förpackningar
•Energiförbrukning

Resurshantering

Vidareutveckling

Tillväxt

Upphandlingskrav

Arbetsmiljö

Design för alla

•Energiförbrukning
•Reparerbarhet
•Uppgradering

•Gränssnitt
•Plattform

•Lönsamhet
•Varumärke

•Skallkrav
•Uppförandekod

•Rättvisemärkning

•Ergonomi
•Säkerhet
•Integritet

•Tillgänglighet
•Flexibilitet

•Användarvänlighet

H
ål
lb
ar
 o
ch
 s
äl
jb
ar
 

pr
od

uk
t

Catrin Jakobsson 2008-05-07

BILAGA 15

XXIX



BILAGA 15 Hållbar produktutveckling - koncept 4 2008-05-30

Hållbarhets-FMEA: Snabbanalys för medicintekniska produkters innovations- och utvecklingsprocess för att bedöma ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Gör så här: Börja med att dela in produkten i delkomponenter eller delfunktioner om produkten består av flera delar. Exempelvis om det är en rullvagn
som ska analyseras kan den delas i flera delar. En analys kan genomföras på rullhjulen, en på belastade ytor och ytterligare en analys kan göras på 
den bärande benkonstruktionen. Det finns även möjlighet att göra en analys på den sammansatta produkten om det finns ytterligare risker som inte 
berörs i de första analyserna av komponenterna.
Bedöm varje delkomponent/funktion efter de hållbarhetsaspekter som finns i den första kolumnen. Diskutera i gruppen hur och om möjliga brister eller
felsätt, feleffekter och felorsaker kan inträffa och sätt därefter ett värde på frekvens, allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet enligt bedömningskriterierna.
Vid osäkerhet bland analysdeltagarna sätts det högre värdet. Om någon aspekt inte påverkar produkten, dess funktion eller användning sätts det lägsta
värdet. När alla värden har förts in multipliceras de radvis. De aspekter som då får de högsta slutvärdena i relation till de andra kan antas vara de aspekter Produktnamn: Datum:
där det finns störst risk för negativ inverkan på produktens tillverkning, produktens funktion eller användning om inte någon åtgärd görs. Ta detta Innovatör/ägare:
som en hjälp i den fortsatta utvecklingen av produkten. Använd även checklistan som ett stöd vid diskussion och genomgång. Analysdeltagare:

No Hållbarhetsaspekter Möjliga brister eller felsätt Möjlig feleffekt Felorsak Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys
Frekv Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

1 Lagkrav Ingen hänsyn tagen till producentansvar Böter/ingen upphandling Brist på kunskap 0 Anslutning REPA/El-Kretsen

Böter/ingen upphandling Felaktig/onödig förpackning 0 Anpassad formgivning av förpackning

T Ingen hänsyn tagen till Ekodesignlag Ingen energiklassificering Bristande dok./test 0 Konsultrådgivning/tredjepartstest

i Ingen hänsyn tagen till Miljöbalken Anv. av giftiga ämnen Brist på kunskap 0 Konsultrådgivning

l Böter Brist på kunskap 0 Konsultrådgivning

l 2 Upphandlingskrav/marknadskrav Ej godkänd certifiering Ej godkänd för försäljn. Bristande dok./test 0 Tredjepartstest

v Ingen miljömärkning av produkt Sämre försäljning/upph. Bristande dok./kontroll 0 Tredjepartstest

e Ofullständig innehållsdeklaration Anv. av giftiga ämnen Bristande dokumentation 0 Utökad dokumentation och kontroll

r Ingen kontroll av underleverantör Dålig kvalitet Brist på kunskap 0 Upprättande av avtal + kontroll

k Dålig leveranssäkerhet Bristande kontroll/avtal 0 Upprättande av avtal + kontroll

n Ingen uppförandekod gentemot underlev. Risk för dåliga arbetsförhållanden Bristande kontroll/avtal 0 Upprättande av avtal + kontroll

i Risk för dolda utsläpp Bristande kontroll/avtal 0 Upprättande av avtal + kontroll

n Ingen rättvisemärkning av produkt Risk för dåliga arbetsförhållanden Bristande kontroll/avtal 0 Upprättande av avtal + kontroll

g Risk för barnarbete Bristande kontroll/avtal 0 Upprättande av avtal + kontroll

s 3 Produktlivcykel-analys Ej optimerat materialval i prod/delkomponent Tål ej fysiska påfrestningar Brist i teknisk kravspec. 0 Utveckla teknisk kravspec.

p Tappar i funktion/färg/form Brist i teknisk kravspec. 0 Utveckla teknisk kravspec.

r Hög tillverkningskostnad Fel material 0 Utökade offertförfrågningar

o Inte återvinningsbart Fel material 0 Utveckla teknisk kravspec.

c Ej optimerad tillverkningsmetod av prod/delkomp. Hög tillverkningskostnad Fel metod/material/konstruktion 0 Utveckla teknisk kravspec. + konstr.

e Bristande offertarbete 0 Begär in fler offerter/förhandla avtal

s Brister i mekaniska egenskaper Fel metod/material/konstruktion 0 Teknisk kravspec. + konstruktion

s Ej optimerat distributionssätt av prod/delkomp. Höga kostnader Felaktigt emballage 0 Byte emballage/transportsätt

För låg kvantitet 0 Öka säljinsatser/byt transportsätt

Dålig leveranssäkerhet Många mellanled 0 Upprätta avtal, ev. eget lager
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No Hållbarhetsaspekter Möjliga brister eller felsätt Möjlig feleffekt Felorsak Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys
Frekv Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

Ej optimerad energiförbrukning vid användning Dyr användning Hög energiåtgång 0 Optimera förvalda inställn. + konstr.

Resursslöseri Hög energiåtgång 0 Optimera förvalda inställn. + konstr.

P Ej optimerad livslängd Förkortad livslängd Bristande mekaniska egenskaper 0 Utveckla teknisk kravspec. + konstr.

r Försvagad kundtillfredställelse Bristande mekaniska egenskaper 0 Utveckla teknisk kravspec. + konstr.

o Ej optimerad förpackning Inte återvinningsbart Fel material 0 Utveckla teknisk kravspec. + konstr.

d Dålig produktdisplay Otillräcklig formgivning 0 Konsultrådgivning

u Svårhanterlig/otymplig Otillräcklig formgivning 0 Konsultrådgivning

k 4 Resurshantering Går ej att reparera Förkortad livslängd Inga reservdelar 0 Modulindela + teknisk support

t Går ej att uppgradera Förkortad livslängd Ej kompatibel med nytt system 0 Konstruktion

e Kortsiktig investering Dyrt att köpa helt ny produkt 0 Teknisk kravspec.

n 5 Vidareutveckling Går ej att installera flera enheter på en plattform Kortsiktig investering Dyrt att köpa helt ny produkt 0 Teknisk kravspec.

s 6 Tillväxt Ej lönsam investering Ingen försäljning/upph. Hög kostnad kontra vinst 0 Konstruktion/ny teknisk lösning

Svagt varumärke Dåligt förtroende Okänt varumärke 0 Marknadsföring

a Dålig marknadsföring 0 Marknadsföring

n Tidigare badwill 0 Marknadsföring

v 7 Arbetsmiljö Dålig ergonomi Ökad sjukfrånvaro Dålig arbetsställning 0 Fälttest + konstruktion

ä Låg påverkansgrad 0 Fälttest + konstruktion

n Bristande säkerhet vid användning Skaderisk för användare Dåliga instruktioner 0 Fälttest + informationsdesign

d Bristande flexibilitet 0 Fälttest + konstruktion

n Intergritetskränkande vid användning Otrygghet för användare Utpekande på negativt sätt 0 Fälttest + användarenkät

i 8 Design för alla Otillgänglig för en stor grupp användare Snäv målgrupp Bristande behovsanalys 0 Fälttest + marknadsundersökning

n Kräver ingående instruktioner för användning Negativ inställning till användning Otydlig design för användningssätt 0 Formgivning/konstruktion

g Otydliga instruktioner 0 Fälttest + informationsdesign

0

Kommentarer:  
Hållbarhets-FMEA ska kunna vara ett hjälpmedel för en snabbanalys av möjliga felsätt, feleffekter och felorsaker på aspekter som gäller
hållbar utveckling. Genom att tidigt i produktutvecklingsprocessen gå igenom denna snabbanalys kan innovatören/företaget få en överblick
av vilka felsätt som är mest allvarliga, har störst sannolikhet att inträffa och vilken sannolikhet det finns för upptäckt. På detta sätt kan resurser 
läggas på de felsätt som ger störst negativ inverkan på produkten, dess användaregenskaper och framtida möjligheter till framgång på  
marknaden. Analysen genomförs förslagsvis i en grupp bestående av innovatören och personer som har insikt i produktutvecklingsprocessen, 
konstruktion, tillverkning och kommersialisering. Syftet med snabbanalysen är att ge innovatören/företaget en hjälp med att fördela resurser
 för att främja en hållbar produktutveckling på ett vettigt och genomtänkt sätt som gynnar den framtida produkten. 

Kriteria för bedömning av felintensitet (frekv) Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad (allv) Kriteria för bedömning av upptäckssannolikhet (uppt)

Värdering: Värdering: Värdering:
1 = Osannolikt att fel kan uppträda eller berör 1 = Ingen olycksrisk för användare, ingen inverkan på miljö eller på 1 = Typ av fel som alltid uppmärksammas.
inte denna typ av produkt. produktens funktion. 2 - 4 = Stor sannolikhet för upptäckt av fel. 
2 - 3 = Mycket liten sannolikhet för att fel inträffar. 2 - 3 = Ingen olycksrisk för användare, liten risk för påverkan på miljö 5 - 7 = Viss sannolikhet för upptäckt av fel.
4 - 5 = Låg sannolikhet för att fel inträffar. eller liten risk för störd funktion i produkten. 8 - 9 = Liten sannolikhet för upptäckt av fel.
6 - 7 = Viss sannolikhet för att fel inträffar. 4 - 6 = Mycket liten olycksrisk för användare, liten risk för påverkan på miljö 10 = Osannolikt att fel upptäcks.
8 - 9 = Hög sannolikhet för att fel inträffar. eller risk för störd funktion i produkten.
10 = Mycket hög sannolikhet för att fel inträffar. 7 - 9 = Olycksrisk under speciella omständigheter, risk för påverkan på miljö 

eller utebliven funktion.
10 = Allvarligt risk för personskada eller stor påverkan på miljö.
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BILAGA 16  

Komplett checklista – Hållbar produktutveckling 
 
Ekologisk hållbarhet 
 
På vilket sätt kan användningen och tillverkningen av din produkt bidra till en mer hållbar 
miljö genom att arbeta för en hållbar produktion och konsumtion? 

Lagkrav   
Hur påverkar dessa krav produkten och dess användning? Lagstadgade krav måste 
uppfyllas och vara minimikrav vid framtagning av en produkt. Kom ihåg att lagkrav 
skärps med tiden. 
 
Producentansvar – Producenten har ett ansvar att säkerställa att produkten och dess 
förpackning samlas in och återvinns på ett miljövänligt sätt. Fundera över 
förpackningens utformning, material, nödvändighet etc. Reflektera över om det kan 
vara nödvändigt att ansluta till REPA.  
Lagen om ekodesign – Produkter ska energiklassificeras och ha en dokumenterad 
effektiv energianvändning (träder i kraft 1 maj 2008). Gäller för alla produkter som 
drivs av elektricitet. Fundera över effektiviteten och säkerställ om tredjepartsprovning 
krävs för energiklassificering. 
Miljöbalken – Hushållning av material, skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, 
skydd av människors hälsa och miljö, bevarande av den biologiska mångfalden, 
främjande av återvinning och återanvändning. Ta hjälp av livscykelanalys eller 
ekostrategihjulet exempelvis, tänk på att minimera användning av gifter, material, etc. 
rådfråga en konsult eller expert om du känner dig osäker. 

 
Produktlivscykel  

Hur ser produktens livscykel och kretslopp ut och vilka val kan göras för att ge minsta 
möjliga miljöpåverkan? Det vill säga vilken påverkan på miljön har en produkt från 
”vaggan till graven” och vad kan göras för att undvika stor negativ påverkan? 
Genomför en förenklad livscykelanalys för att få en överblick av vilken av de olika 
faserna i produktens livscykel som har störst miljöpåverkan. Sedan kan prioritering 
och val göras utifrån det underlaget. Att fundera över: råvaruutvinning eller 
tillverkning, produkttillverkning, transporter, användning, återvinning och 
återanvändning, deponi. 
 
Materialval – Optimera materialvalet utifrån kravspecifikationen. Tänk även på om det 
är nedbrytbart, förnyelsebart, återvinningsbart etc. Fundera även över på vilket sätt 
materialet tillverkas och vart det framställs. Det finns bra och överskådliga listor 
tillgängliga på internet, exempelvis har Volvo bra och uppdaterade listor på material 
som bör undvikas och material som är okej att använda ur miljösynpunkt. 
Transporter – Vilka transporter krävs mellan de olika faserna. Försök minimera antalet 
och använd båt eller järnväg i första hand före flyg och lastbil. Här är det även viktigt 
att fundera på mängden som transporteras. 
Förpackningar – Hur ser behovet av förpackning ut? Är det verkligen en nödvändighet 
med förpackning? Fundera över storlek, material, återvinningsbarhet, 
transporterbarhet, exponering i butik etc. 
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Energiförbrukning – Hur mycket energi krävs vid råvarutillverkning och 
produkttillverkning? Finns alternativa metoder? Hur mycket energi krävs under 
användningsfasen? Finns möjlighet till optimering eller användning av förnyelsebara 
energikällor? 

 
Upphandlingskrav  

Vilka miljörelaterade krav ställs vid upphandling?  
Certifiering och miljömärkning – Ställs krav på certifiering eller finns det krav som 
motsvarar någon miljömärkning? Kan miljömärkning vara ett alternativ för att arbeta 
för kontinuerlig förbättring? Säkerställ om det krävs tredjepartsprovning och 
dokumentation. 
Energiförbrukning – Finns det uppställda krav på maximal energiförbrukning eller 
krav på användning av förnyelsebara energikällor? Gör tester och dokumentera 
energiförbrukning. 
Innehållsdeklaration – Säkerställ att inga giftiga eller förbjudna ämnen finns i 
material, förpackning, färg eller annat. Begär att få intyg skriftligt från 
underleverantörer. Dokumentation kan krävas från kemikalieinspektionen. 
 

 
Ekonomisk påverkan 
 
På vilket sätt kan användningen av din produkt vara ekonomiskt hållbar på lång sikt? Tänk 
över på vilket sätt det är möjligt att visualisera vinsten i den investering som kunden gör. Peka 
på de faktiska fördelar som finns och hur de påverkar kostnader vid ett långsiktigt 
användande. Exempelvis om det kan antas att antalet sjukskrivningar skulle minska med ett 
visst antal procent i jämförelse med befintligt alternativ. Ett annat exempel är att i jämförelse 
med nuvarande alternativ kan en investering leda till kraftigt sänkta driftskostnader det kan 
visas genom en enkel LCC kalkyl. 

Resurshantering   
Energiförbrukning – Hur mycket energi krävs vid användning? Finns valmöjligheter 
som påverkar energiåtgången, stand-by knapp, visualisering av energiflöde etc? Hur 
stor arbetsinsats krävs vid användning i relation till andra alternativ? Jämför och 
dokumentera, använd oberoende part om det krävs. 
Reparerbarhet – Finns möjlighet till förlängd livslängd genom reparation? Kan 
produkten eller någon av dess delar återanvändas? Erbjuds support vid önskemål?  
Uppgradering – Finns möjlighet till förlängd livslängd genom att uppgradera 
prestanda när senare generationer av produkten tas fram? Kan utseende förändras om 
önskemål finns och finns möjlighet till support vid behov?   

 
Vidareutveckling  

Plattform – Finns utrymme för en vidareutveckling av tekniken eller appliceringen av 
tekniken? Finns det en plattform att bygga på inom nya sektorer eller 
användargrupper? 
Gränssnitt – Utvärdera hur gränssnittet mellan användare och produkt fungerar. 
Utveckling och förändring i gränssnitt kan öka produktens livslängd. Fundera över hur 
denna information kan samlas in på ett tillförlitligt sätt, fälttest, produktutvärdering, 
kundservice etc. 
 

Tillväxt 
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Lönsamhet – Hur lönsam är investeringen långsiktigt? Visa på de faktiska besparingar 
kunden gör genom sin investering i kostnader, arbetsinsats, minskad sjukfrånvaro, 
energiåtgång etc. Jämför gärna med de befintliga alternativ som kunden använder 
idag. 
Varumärke – Med en kvalitativ, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig produkt 
skapas förtroende hos kunden. Mervärden som måste tas tillvara och vårdas. Ge 
kunden möjlighet att ge feedback och föra dialog. Förankra kärnvärden i 
verksamheten som kunden kan känna igen sig i och känna sig trygg med. 
 
 

Social påverkan 
 
På vilket sätt kan användningen av din produkt bidra till människors hälsa och välmående? 

Arbetsmiljö  
Ergonomi – Finns risk för negativ påverkan på den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön? Kan produkten på något sätt uppfattas som stötande eller kränkande för 
patient, vårdare eller anhörig under användning eller kan produkten ge fysiska skador 
vid frekvent- eller felanvändning? Utför fälttest, produktutvärdering och samla in 
feedback från tidiga användare. 
Säkerhet – Är användaren säker vid användning? Finns det risk för skador eller risk 
för felanvändning som kan leda till negativa konsekvenser för användaren eller någon 
annan i närheten. Utför fälttest och certifiering av produkt. 
Integritet – Kan användaren känna trygghet och bekvämlighet i sitt användande av 
produkten? Bidrar produkten till ett ökat välbefinnande vid användning? Gör 
jämförelse med liknande produkter och utvärdera resultat utifrån känsla. Utför fälttest. 
 

När det gäller arbetsmiljö finns många exempel. Ett sådant är ett lyfthjälpmedel som 
utvecklats för att underlätta för vårdpersonal vid tunga patientlyft. Fokus har varit att skapa ett 
lättmanövrerat lyfthjälpmedel där vårdaren kan styra patienten med en hand och samtidigt 
manövrera med hjälp av en enkel knappsats eller joystick. Hjälpmedlet fungerar utmärkt för 
den som ska styra och lyfta men för patienten som ska lyftas finns både en otrygghet och 
obekvämlighet då både sikt och kontakt med vårdaren försvinner i den stora och otympliga 
säck som placeras runt patienten. Känslan för patientens upplevelse försummades och 
glömdes bort i processen att skapa ett ergonomiskt lyfthjälpmedel där trots allt brukaren stod i 
fokus. Den sekundära brukaren är en minst lika viktig aspekt och måste även ingå som 
kravställare i utvecklingsprocessen. 
 
Design för alla  

Är produkten tillgänglig för alla? 
Könsoberoende – Kan produkten användas av alla oberoende av kön; styrka, storlek, 
kultur etc.? 
Åldersoberoende – Kan produkten användas av alla oberoende av ålder; styrka, 
storlek, greppförmåga, syn etc.? 
Kulturellt obetingad – Kan produkten användas av alla oberoende av etnisk 
tillhörighet, religion etc.? 
Kunskapsoberoende – Krävs utbildning eller omfattande instruktioner för 
användande? Kan en kompletterande utbildning erbjudas eller kan användaren få 
instruktioner på något annat sätt? 

 
Upphandlingskrav  
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Finns det sociala krav vid upphandling? 
Tillverkning – Finns krav om en kontrollerad tillverkning med rättvisa villkor för 
arbetare? Kontrollera underleverantörer och tillverkare i största möjliga mån. 
Dokumentera och besök om möjligt för upprättande av avtal.   
Uppförandekod – Kan det vara aktuellt att upprätta en uppförandekod gentemot 
underleverantörer? Fundera över socialt ansvarstagande och vad det innebär. 
Rättvisemärkning – Kan rättvisemärkning av produkter vara en bra lösning? 
Kontroller, dokumentation etc. från oberoende part kan krävas. 

 
 
Tips: Använd den här checklistan som en hjälp och ett stöd i arbetet med riskanalysen i 
hållbarhets-FMEA:n. Arbeta metodiskt igenom alla stegen och diskutera gärna med andra 
personer som har andra kompetenser. På så sätt ökar den gemensamma kunskapen och fler 
idéer, koncept och behov kan lyftas fram. 
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BILAGA 17 

Planeringsrapport - Hållbar utveckling, Grensebroen Arena 
[Planeringsrapport för examensarbete i Produkt- och processutveckling 30 hp. Arbetet utförs 
på Grensebroen Arena i Uddevalla av Catrin Jakobsson, Inpre år 4. Planeringen har utförts i 
samråd med handledare Per Hallén på företaget.] 

Syfte och direktiv 
Syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla innovations- och produktutvecklings-
processen Den röda tråden som tillämpas hos Grensebroen Arena. Målet är att söka, samla 
och anpassa den existerande kunskapen kring hållbar utveckling till ett verktyg och/eller 
direktiv för att på så vis bidra till en mer komplett innovations- och produktutvecklings-
process ur ett hållbarhetsperspektiv och därmed kunna hjälpa Grensebroen Arena och dess 
innovatörer mot ett mer hållbart produktutvecklingsarbete. 

Direktivet är att utifrån den produktutvecklingsprocess, Den röda tråden, som används hos 
Grensebroen Arena precisera och konkretisera hållbar utveckling som en del i processen. 

Källor 
Intervjuer med innovatörer och andra relevanta aktörer kommer att utgöra en grund i 
inhämtning av information. Detta kombineras med fallstudier för djupare analys. 
Litteratur: Ullman, D. (2002), The Mechanical Design Process, McGraw-Hill Education, 

London. 
 Design med omtanke (2004), AB Svensk Byggtjänst, Västra Götalandsregionen. 

Norrblom, H. L., Jönbrink, A-K., Dahlström H. (2000) Ekodesign: Praktisk 
handledning, Ivf Industriforskning och Utveckling, Mölndal. 

 Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur AB, Lund. 
Olsen, L. (2002), Växa varsamt: nya vägar till ett hållbart samhälle, Hjalmarsson 
& Högberg, Stockholm. 
Krook, K. (2001), Avfall och producentansvar i Miljöbalken, Prevent, Stockholm. 

  
Rapporter: På väg mot miljöanpassade produkter, rapport 5225, juli 2002, Naturvårdsverket. 

Metodik för miljöanpassad produktutveckling i små och medelstora företag, 
rapport 2002:1, Nutek. 
Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling, Skr. 2005/06:126, Regeringens skrivelse.  

 Olsson, E. (1997), Industriell produktutveckling, Mälardalens högskola. 
Dessa källor kommer att utgöra basen i inhämtning av information och fakta om hållbar 
utveckling. Även internet och databaser kommer att vara ett redskap i informationssökandet. 
Hänvisningar till relevanta internetsidor kommer att göras i rapporten. De databaser som 
används söks främst genom Mälardalens högskolebiblioteks hemsida, även dessa kommer att 
redovisas i rapporten.  
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Problemformulering 
Nedan följer en rad frågeställningar och en kravspecifikation. Kravspecifikationen syftar på 
den slutgiltiga produkten. Men då denna inte är av teknisk karaktär finns inga specifika 
tekniska krav. Arbetet ska bemöta frågeställningarna i sin analys och på så sätt motsvara de 
krav som ställs på resultatet. 

Frågeställningar 
Det finns en rad frågeställningar som detta arbete syftar till att besvara. Nedan listas de frågor 
som kommer att besvaras i analysen av hållbar utveckling.  

Generella frågeställningar: 
• Vad innebär begreppet hållbar utveckling? 
• Hur används och tolkas begreppet inom några olika sektorer?  
• Varför kan det anses viktigt att arbeta med hållbar utveckling?  
• Innebär det konkurrensfördelar (enligt ovanstående)? 
• Hur ser marknadens och kundens krav ut gällande de tre faktorerna; miljö, sociala 

aspekter och ekonomi? 
• Vad innebär lagstiftning om ekodesign, producentansvar och upphandlingar? 

Projektspecifika frågeställningar: 
• Hur ser dagens innovations- och produktutvecklingsprocess, Den röda tråden, ut och 

hur kan den anpassas till hållbar utveckling? 
• Vilka fördelar och nackdelar kan en mer hållbar innovations- och 

produktutvecklingsprocess ge? 
• Hur ska personer utan kunskap om hållbar utveckling kunna dra nytta av den nya 

processen? 
• Vilka förväntningar och erfarenheter finns hos innovatörerna angående hållbar 

utveckling? 
• Vilka verktyg och metoder finns idag för att arbeta med hållbar produktutveckling? 
• Vilka av dessa verktyg och metoder kan användas och appliceras i Den röda tråden? 

 

Kravspecifikation 
• Resultatet ska vara tillämpbart i den röda tråden. 
• Det ska vara lättförståeligt 
• Processen ska vara steg-för-steg uppbyggd (lager) i enlighet med dagens process Den 

röda tråden. 
• Det ska inte finnas utrymme för misstolkningar som ger ett negativt resultat ur 

hållbarhetssynpunkt. 
• Inte kräva större förkunskap om miljöarbete. 
• Frågeställningarna/direktiven ska kunna anpassas beroende på användare. 

 

Preliminära avgränsningar  
Arbetet är ett examensarbete på avancerad nivå tre och omfattar 30 hp, motsvarande 20 
veckors arbete på heltid.  
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Arbetet ska utmynna i en analyserande rapport och i ett tillämpbart material för Grensebroen 
Arena i form av en modell/verktyg för tillämpning av hållbarhetsprinciper i innovations- och 
produktutvecklingsprocessen. Arbetet ska även presenteras muntligt.  

Då uppgiften består i att utreda begreppet hållbar utveckling blir en stor del av arbetet av 
teoretisk karaktär och kommer även resultera i en rapport där begreppet förklaras ingående. 
Utgångspunkt är känd teori som regeringen, Naturvårdsverket och andra nationella aktörer 
arbetar efter idag. Innovatörer och andra relevanta aktörer  kommer bidra med empiri genom 
intervjuer. Arbetet avgränsas till den nationella marknaden och dess riktlinjer. 

Genom utredning och analys av begreppet hållbar utveckling ska resultatet sedan 
implementeras i den av Grensebroen Arena och dess invovatörer tillämpade innovations- och 
produktutvecklingsprocess och visa på de fördelar det kan ge genom ökad medvetenhet och 
valbarhet.  

Fallstudier kommer att göras och omfatta 3-6 produkter/produktkategorier och dessa kommer 
att utgöra grunden för den analys som ska  göras runt innovations- och produktutvecklings-
processen. Fallstudierna kommer att grundas på intervjuer med innovatörer och andra 
personer som deltagit i produktutvecklingsprocessen. Eventuellt kommer en workshop att 
utföras för att analysera kunskap och förväntningar på en hållbar produktutveckling hos 
innovatörer och andra aktörer inom trippel helix sfären. Verktyg och metoder för hållbar 
produktutveckling kommer även att behandlas på en teoretisk nivå i rapporten. 

Val av ansats och metod 
Teoretiska studier om hållbar utveckling, miljöanpassad design och produktutveckling 
kommer att stå till grund för vidare utveckling av innovations- och produktutvecklings-
processen Den röda tråden. Litteratur, vetenskapliga rapporter och uppsatser kommer i första 
hand utgöra grund för analys. Intervjuer och fallstudier kommer även att genomföras för 
applicering av och utvärdering av begreppet hållbar utveckling i Den röda tråden. Studier 
kommer utföras på såväl redan utförda projekt som på projekt i uppstartsfas. 

Metoden kommer till större del vara kvalitativ, fallstudier kommer att väljas efter grad av 
lämplighet i samråd med handledare. En kvalitativ metod väljs även för att kunna utreda 
underliggande faktorer i produktutvecklingsarbetet. Fokus kommer då att ligga på att göra en 
grundlig genomgång av några få produkter med hjälp av fallstudier. 

En workshop om hållbar utveckling kommer eventuellt även genomföras med personer med 
anknytning till verksamheten. Syftet kommer då att vara att få till en diskussion runt hållbar 
utveckling och om de olika parternas syn, kunskap och förväntningar på en innovation- och  
produktutveckling anpassad efter hållbarhetsprinciper. 

 

 

 

Tidplan (se bilaga för fullständig tidplan) 
Start 28 januari (v. 5) 
Teoristudier v. 5 – v. 11 
Fallstudier/workshop v. 9 – v. 16 
Analys/sammanställning v. 12 - 16 
Start rapportskrivande v. 12 
Inlämning rapport v. 21. 
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Redovisning 13 juni (v. 24) 

Kontaktuppgifter 
Catrin Jakobsson  0702-77 95 72 / 0522-138 01 
c/o Modig   cjn04010@student.mdh.se 
Södra Vägen 57 
412 54  Göteborg 
 
Handledare: 
Per Hallén och Maria Zandfeld 0522-138 01 
Grensebroen Arena  per.hallen@grensebroen.com 
Kanslibacken 9  maria.zandfeld@grensebroen.com 
451 34  Uddevalla 



BILAGA 18
Tidplanering

Projektnamn Beteckningar Datum 2008-01-29 Identitet
Planerat Utfall Revision 3

Hållbar utveckling i aktivitet Upprättad av
den röda tråden. hållpunkt P Q

Jan Feb Mars April Maj Juni
Aktiviteter 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ansvarig

Uppstartmöte Catrin

Planeringsrapport Catrin

Teoristudier Catrin

Kravspecifikation Catrin

Verktygsutvärdering Catrin

Fallstudier/Intervjuer Catrin

Workshop Catrin

Analys/sammanställn. Catrin

Rapport Feedback och justering Catrin

Presentation Catrin

Opponering Catrin
Konf 13/3 5/5 sem HU

Studiebesök? utställn. HU Grön upph. Chalmers

Handledarmöte i E-tuna i E-tuna Catrin/Per/Rolf

Jan (5) Feb (6) 7 8 9 Mars (10) 11 12 13 April (14) 15 16 17 Maj (18) 19 20 21 22 Juni (23) 24
Resurser utfall Mantimmar Mantimmar

plan per uppgift
3 3

Uppstartmöte 3 3
10 8 18

Planeringsrapport 10 5 15
10 25 30 24 14 15 20 8 6 10 162

Teoristudier 15 23 25 38 25 13 12 151
10 4 14

Kravspecifikation 10 10 20
4 10 15 15 20 10 74

Verktygsutvärdering 15 15 15 45
4 8 6 4 4 6 2 34

Fallstudier/Intervjuer 10 13 20 16 16 75
8 0 8

Workshop 16 16 32
20 8 20 20 10 15 5 98

Analys/sammanställn. 5 8 10 10 10 10 53
2 4 3 9

Studiebesök 8 8 16
10 10 20 20 15 40 38 40 193

Rapport 5 8 10 10 10 30 22 40 34 40 20 229
20 10 30

Presentation 8 12 20 40
20 20

Opponering 12 12
3 2 4 8 2 3 4 26

Handledarmöte 2 4 2 2 2 4 4 4 4 6 4 38
Summa mantid plan 40 38 37 40 40 40 40 32 32 40 40 40 40 30 44 40 40 32 24 20 713

Utfall 36 37 34 40 40 36 39 32 36 42 30 36 41 33 44 40 40 0 20 30 686
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